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Sammendrag 
I Libanon jobber over 100 ikke-statlige organisasjoner for kvinners rettigheter. Mange av 

disse har styrking som hovedmålet for tilbudene og prosjektene de iverksetter. Denne studien 

belyser flere sider av styrkingsprosesser i Libanon og hvilken betydning deltakelse har for at 

rurale kvinner i Libanon kan styrke seg selv.  

 

Studien baserer seg på intervjuer med rurale kvinner fra bedriften PAPYRUS i Sør-Libanon. 

Bedriften ble etablert av de to ikke-statlige organisasjonene The Collective for Research & 

Training on Development – Action (CRTD.A) og Imam Sadr Foundation (ISF) med 

målsetting å styrke kvinner i Sør-Libanon ved å gi dem arbeid. Deres fokus er kvinners 

rettigheter i Libanon. Studien analyserer hvordan de to organisasjonene tilrettelegger for 

kvinners deltakelse. Det kommer frem i studien hvor viktig det er at kvinnene styrker seg 

selv, i motsetning til at organisasjonene prøver å gjøre det for dem. 

 

Bedriften PAPYRUS stod overfor noen utfordringer da den ble opprettet, men også underveis 

har bedriften støtt på utfordringer. Jeg argumenterer for at håndteringen av utfordringene sier 

noe om forholdet mellom organisasjonene og arbeiderne samt hvordan organisasjonene 

tilrettelegger for arbeiderne. Marilee Karls forståelse av deltakelse ligger til grunn for teorien 

i denne studien. Teorien benyttes for å analysere sammenhengen mellom organisasjon og 

deltaker og arbeider i lys av husholdningsdeltakelse, økonomisk deltakelse, sosial og kulturell 

deltakelse samt politisk deltakelse. 

 

Formålet med studien er å gi større forståelse av kvinnelig deltakelse i det libanesiske 

samfunnet og hvilken rolle ikke-statlige organisasjoner har i styrkingen av marginaliserte 

kvinner fra rurale områder i Libanon.  
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Innledning 
I denne studien belyser jeg viktigheten av at marginaliserte kvinner fra rurale områder deltar i 

beslutningsprosesser for å kunne styrke seg selv. For å belyse tematikken om deltakelse og 

styrking bruker jeg de ikke-statlige organisasjonene (NGO) The Collective for Research & 

Training on Development – Action (CRTD.A) og Imam Sadr Foundation (ISF) som 

eksempler. Begge organisasjonene har sitt virke i Libanon. Høsten 2016 var jeg praktikant for 

CRTD.A som en del av emnet ”Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten”. Emnet 

innebærer at studenten jobber som praktikant på en arbeidsplass i Midtøsten eller Asia. Jeg 

valgte å reise til Libanon som praktikant hos CRTD.A i Beirut. Organisasjonen jobber med 

kvinners rettigheter lokalt i Libanon og regionalt i Midtøsten, og de har mange 

samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. ISF er en av organisasjonene de 

samarbeider med nasjonalt, som blant annet fokuserer på kvinners rettigheter i Libanon.  

 

Som praktikant for CRTD.A skrev jeg en rapport om forholdene i bedriften PAPYRUS, som 

organisasjonen hadde opprettet for et utvalg kvinner fra rurale områder i Sør-Libanon.4 I 

løpet av arbeidet mitt oppdaget jeg hvor lite kvinnene i PAPYRUS deltok i 

beslutningsprosesser underveis. Målet med bedriften var at kvinnene som jobbet der skulle 

bli økonomisk styrket, men det var vanskelig å forstå hvordan det skulle skje dersom de ikke 

selv var med på å bestemme hvordan det skulle gjennomføres. Under intervjuer med 

kvinnene i bedriften og de ansatte i de to organisasjonene, innså jeg at alle hadde ulike ideer 

og forståelser av hva styrking er og hvordan en person blir styrket. Dette ble utgangspunktet 

for undersøkelsen min.  

 

Formålet med denne studien er gi forståelse av kvinners deltakelse i det libanesiske 

samfunnet og hvilken rolle ikke-statlige organisasjoner har i styrkingen av marginaliserte 

kvinner fra rurale områder i Libanon. Spørsmålene jeg ønsker å besvare i denne studien er: 1) 

Hvilken betydning har deltakelse i beslutningsprosesser for at kvinner fra rurale områder i 

Libanon skal bli styrket? 2) Hvordan kan ikke-statlige organisasjoner bidra til at 

marginaliserte kvinner blir styrket gjennom deltakelse?  

 

                                                        
4 Marte Myrset Laberg, «Economic Empowerment of Marginalized Rural Women in Lebanon», Upublisert 
manuskript, (2016). 



 2 

Metode 
Denne studien er basert på kvalitativ metode. Jeg benytter kvalitativ metode fordi denne 

tilnærmingen legger godt til rette for å undersøke andres erfaringer og opplevelser innenfor et 

felt. Kvalitativ metode er også godt egnet på studier med et lite utvalg deltakere, slik jeg har. 

Metoden gir meg mulighet å beskrive organisasjonene og deres arbeid på en dypere og 

fyldigere måte. Ettersom jeg ønsker å få innblikk i de ulike aktørenes meninger om målet og 

veien til målet i en styrkingsprosess, gir kvalitativ metode større og grundigere spillerom for 

innsamling av data enn kvantitativ metode. Dataene til denne studien er innhentet på tre 

måter: feltobservasjoner, intervjuer og dokumentanalyse.   

 

Feltobservasjoner 
Som en del av arbeidet med rapportskrivingen høsten 2016 gjennomførte jeg et feltarbeid i 

byen Tyr i Sør-Libanon, der både PAPYRUS og ISF holder til. Jeg var i Tyr fire ganger for å 

observere og intervjue kvinnene i bedriften samt to ansatte i ISF. I tillegg til observasjonene i 

Tyr, observerte jeg CRTD.A daglig som praktikant i organisasjonen. Jeg var praktikant for 

CRTD.A fra starten av september til midten av desember 2016.  

 

Som praktikant fikk jeg et innblikk i hvordan en ikke-statlig organisasjon i Libanon jobber 

for kvinners rettigheter. Jeg var daglig i kontakt med CRTD.As field officer Hisham Bou 

Kamel, som jobbet på prosjektet bedriften PAPYRUS var en del av. Jeg fikk et innblikk i 

hans daglige rutiner og observerte hvordan CRTD.A jobbet med prosjektet og bedriften. I 

tillegg hadde jeg mye kontakt med CRTD.As programkoordinator Emilia Abilmona som var 

ansvarlig for oppfølging av arbeidet mitt. Både Bou Kamel og Abilmona ønsket at jeg skulle 

få størst mulig spillerom til å samle inn materiale og analysere arbeidet CRTD.A gjorde. De 

var begge svært behjelpelige med å sette meg i kontakt med ansatte fra ISF og PAPYRUS. 

Abilmona var opptatt av jeg skulle kunne danne meg egne meninger om hvordan CRTD.A 

arbeidet. Det gjorde det lettere å observere arbeidet hun og Bou Kamel gjorde, hvordan 

kommunikasjonen var mellom kollegaene og ledelsen i CRTD.A. Jeg fikk et godt innblikk i 

CRTD.As innsats, hvordan de forholdt seg til deltakerne på prosjektene og 

samarbeidsorganisasjonene.  

 

Ved besøk hos PAPYRUS observerte jeg kvinnene som jobbet i bedriften. Jeg observerte hva 

de gjorde, hvordan de utførte oppgavene, hvordan de forholdt seg til hverandre og til 
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PAPYRUS’ prosjektkoordinator Badrieh el-Osta. Jeg registrerte også hvordan de oppførte 

seg og forholdt seg til å få besøk av ansatte i de to organisasjonene som startet opp bedriften. 

Under alle mine besøk var Bou Kamel eller Abilmona med, og jeg dannet meg et inntrykk av 

forholdet mellom de ansatte i CRTD.A og ISF og kvinnene i bedriften basert på disse 

møtene. ISF dekker et stort område i sentrum av Tyr, og jeg fikk også anledning til å møte to 

ansatte i organisasjonen og se deres kontorer. Jeg ble også vist rundt på området, og fikk 

dermed en bredere forståelse av arbeidet organisasjonen jobbet med. Observasjonene fra de 

tre arenaene CRTD.A, ISF samt PAPYRUS’ lokaler og arbeidere var svært nyttige for å 

forstå hvilken rolle de ulike aktørene hadde i forhold til hverandre.  

 

Intervjuer 
Ettersom intervjuer er en praktisk måte å få førstehåndsinformasjon om et tema ble intervjuer 

en naturlig del av metoden min i denne studien. For å få perspektiver fra alle aktørene i en 

styrkingsprosess valgte jeg å intervjue ansatte i CRTD.A, ISF, prosjektkoordinatoren i 

PAPYRUS og arbeidere i PAPYRUS. Intervjuene var delvis strukturerte for å gi 

intervjuobjektene mulighet til å utrykke følelser, tanker og oppfatninger de hadde om temaet. 

Intervjuene var basert på en intervjuguide med faste punkter, og i tillegg fikk 

intervjuobjektene supplere med tanker og meninger uten å bli avbrutt.  

 

Fire arbeidere i PAPYRUS pluss en tidligere arbeider ble intervjuet. Intervjuene ble holdt i 

lokalene til PAPYRUS, litt sør for Tyr. De færreste av arbeiderne snakket engelsk, og 

intervjuet foregikk derfor på arabisk. Siden jeg ikke snakker flytende arabisk hadde jeg en 

eller to tolker til stede under intervjuene for å unngå misforståelser. CRTD.As 

programkoordinator Abilmona og CRTD.As field officer Bou Kamel var mine tolker. Jeg 

stilte spørsmålene på engelsk, som tolken oversatte til arabisk. Intervjuobjektet svarte på 

arabisk og deler av svaret ble oversatt til engelsk av tolken. I etterkant av intervjuene fikk jeg 

hjelp til å transkribere intervjuene som jeg oversatte til engelsk. Intervjuet med PAPYRUS’ 

prosjektkoordinator el-Osta fungerte på samme måte.  

 

I tillegg til intervjuene med arbeiderne i PAPYRUS, ble to ansatte i ISF intervjuet: 

Mohammad al-Bassam er ISFs prosjektleder og er ansvarlig for PAPYRUS på vegne av 

organisasjonen. Intervjuet med al-Bassam var nyttig for å få en forståelse av ISFs målsetting 

for bedriften og deres strategi for å nå målet. Intervjuet ga også en indikasjon om hvordan 
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ISF forholdt seg til bedriften og arbeiderne i bedriften. Mohamad Nourddine er 

kommunikasjonssjef og arkitektur-konsulent for organisasjonen. Han var med på å bygge om 

lokalene til PAPYRUS fra en klinikk til et verksted for resirkulering av papir. Begge 

intervjuene ble holdt på de respektive sine kontorer i ISF i Tyr. Da jeg intervjuet al-Bassam, 

var Nourddine til stede. Begge intervjuene ble holdt på engelsk. 

 

Jeg intervjuet også to ansatte i CRTD.A. Programkoordinator Emilia Abilmona intervjuet jeg 

på en kafe i Beirut, mens field officer Hisham Bou Kamel intervjuet jeg på kontoret vårt hos 

CRTD.A. Formålet med intervjuene var av samme art som med de ansatte i ISF: å få en 

forståelse av CRTD.As rolle i opprettelsen av bedriften PAPYRUS, hva deres målsetting var 

for bedriften og veien dit. Intervjuene ble gjennomført på engelsk. 

 

Dokumentanalyse 
Den siste formen for kvalitativ metode jeg bruker i studien er dokumentanalyse. Denne 

formen for metode er et supplement til feltobservasjonene og intervjuene. Dokumentene er 

rapporter innhentet fra ISF. Rapportene er lastet ned fra ISFs nettside, eller mottatt per e-post. 

De fleste rapportene er på arabisk, og noen på engelsk. De arabiske rapportene har jeg selv 

oversatt til engelsk, med noe bistand.  

 

Hensikten med å anvende dokumentanalyse er å samle informasjon om deltakelse og styrking 

skrevet av organisasjoner som jobber med prosjekter knyttet til styrking. Slik får jeg et 

innblikk i organisasjonenes planer for måloppnåelse og om de anser egne prosjekter som 

vellykket basert på beslutningene de har tatt underveis. Motivasjon min til å inkludere 

dokumentanalyse som en del av metoden min er for å ha en helthetlig analyse. I tillegg får jeg 

et inntrykk av om NGOene har inkludert deltakerne sine i beslutningsprosessene i 

prosjektene og om de anser dette som hensiktsmessig for å nå målene de skisserer.  

 

Etikk 
Studien følger ”Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og 

teologi” publisert av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humaniora. Med utgangspunkt i disse retningslinjene har deler av informantene blitt 

anonymisert. De ansatte i CRTD.A og ISF har gitt samtykke til å benytte navnene deres i 
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studien. De informantene som har blitt anonymisert har fått fiktive navn, og de er skrevet i 

anførselstegn.  

 

Med samtykke av intervjuobjektene brukte jeg lydopptaker, og intervjuobjektene ble 

informert om målet med intervjuene og studien. Bruken av lydopptaker ga meg i større grad 

frihet til å observere intervjuobjektene i tillegg til å stille spørsmål. På den måten kan 

”forskeren […] konsentrere seg om informanten og om informantens reaksjoner.”5 På en 

annen side kan en lydopptaker virke forstyrrende, og intervjuobjektene kan utelate svar som 

de ikke ønsker skal bli tatt opp. Ettersom jeg blant annet intervjuet arbeiderne i PAPYRUS 

om deres arbeidsplass, må jeg vurdere svarene i lyset av at intervjuet fant sted på 

arbeidsplassen deres med en tolk til stede.  

 

Begreper 
Empowerment 
Det finnes mange forskjellige bruksområder for det engelske begrepet empowerment, men 

svært få definisjoner. I denne studien har jeg valgt å definere begrepet ut ifra to 

bruksområder. For det første anser jeg det som viktig å forstå og bruke begrepet i den 

betydning de som ønsker å bli empowered forstår det. I min studie vil det si marginaliserte 

kvinner fra rurale områder i Libanon som deltar på prosjekter som organisasjonene CRTD.A 

og ISF har iverksatt. I løpet av mitt feltarbeid erfarte jeg at kvinnene som deltok på de ulike 

prosjektene hadde en formening om hva det ville si å bli empowered. Og hvis de ikke hadde 

en direkte forståelse av begrepet, visste de hva det ville si at livskvaliteten deres ble 

forbedret. I intervjuene stilte jeg ikke direkte spørsmål til deltakerne om deres forståelse av 

begrepet empowerment, men jeg spurte hva de mente målet med prosjektet eller bedriften var.  

 

En av arbeiderne i PAPYRUS påpekte at enhver kvinne som har anledning til å jobbe og 

tjene penger burde benytte muligheten til det. Hun mente at jobben i PAPYRUS ikke bare 

dekket utgiftene hennes, men det ga henne også lommepenger som hun kunne bruke på det 

hun selv ønsket. Videre fastslo hun at selve målet med prosjektet i hennes øyne var å 

motivere kvinner til å jobbe. En annen arbeider i PAPYRUS mente at erfaring var det 

viktigste målet med PAPYRUS. En tredje arbeider mente at ”prosjektet har mange fordeler, 

                                                        
5 Tove Thagaard, Systematikk og innlevelse: en innføring i kvalitativ metode, 3. utg. (Bergen: Fagbokforl., 
2009), 102. 
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spesielt når det kommer til utviklingen av jentenes moral. Et mål er å bli på prosjektet for at 

det skal fortsette å vokse slik at alle jenter som ikke jobber, men snarere er hjemme, skal få 

jobbe for å sikre seg en inntekt til seg selv og familien sin.” Målene til arbeiderne i 

PAPYRUS var veldige konkrete og handlet først og fremst om å tjene penger, samtidig som 

de ønsket å opparbeide seg erfaring og utvikle seg.  

 

Styrking 
Til nå har jeg gitt en forklaring på hvordan PAPYRUS’ arbeidere forstår begrepet 

empowerment. Men kan begrepet empowerment brukes på norsk? Begrepet empowerment er 

kjent internasjonalt og brukes ofte ”ufornorsket” i Norge. Til tross for at det er vanskelig å 

definere begrepet, er det mye brukt, ofte i sammenheng med helse, som i følgende sitat fra 

Tidsskrift for Den norske legeforening: ”For å møte dagens utfordringer i folkehelsearbeidet 

har Helsedepartementet uttrykt at helsefremmende arbeid basert på en empowerment-ideologi 

bør styrkes. En slik ideologi er intuitivt appellerende i vår kultur. Empowerment-begrepet 

kan imidlertid stå i fare for å bli et innholdsløst moteord”.6 I kronikken “’Empowerment’ i 

helsefremmede arbeid” definerer Marit Sørensen m.fl. empowerment som et begrep som 

“innebærer en grunnleggende antakelse om at mennesket under rimelige betingelser vil 

utvikle evner og ferdigheter som vil sikre overlevelse og et best mulig liv for både individet 

og fellesskapet.”7 En slik definisjon av begrepet gir fullstendig mening og kan også brukes 

om women empowerment av marginaliserte kvinner fra rurale områder i Libanon.  

 

I en NOU fra 1998 om styrking av folkehelsen i kommunene brukes begrepet empowerment, 

til tross for at det refereres til oversettelsen ”myndiggjøring”.8 Men det argumenteres for at 

det engelske begrepet er mer omfattende i betydning, og empowerment benyttes uten 

oversettelse. I artikkelen ”Styrking – det rette norske begrep for empowerment?” foreslår Pål 

Gulbrandsen styrking som den beste oversettelsen av empowerment.9 Gulbrandsen 

argumenterer for at styrking fungerer godt på norsk og får leseren til å tenke hvem og hva 

som blir styrket. Et annet ord som har blitt brukt mye som oversettelse av empower i juridiske 

                                                        
6 Marit Sørensen m.fl., «‘Empowerment’ i helsefremmende arbeid», Tidsskrift for Den norske legeforening, 10. 
oktober 2002, http://tidsskriftet.no/2002/10/kronikk/empowerment-i-helsefremmende-arbeid. 
7 Ibid. 
8 Sosial-og helsedepartementet, «NOU 1998: 18», NOU, 030005-020018, (15. oktober 2006), 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-18/id141324/. 
9 Pål Gulbrandsen, «Styrking – det rette norske begrep for empowerment?», Tidsskrift for Den norske 
legeforening, åpnet 3. mars 2017, http://tidsskriftet.no/2000/08/sprakspalten/styrking-det-rette-norske-begrep-
empowerment. 
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sammenhenger er ordet bemyndige. Bemyndige handler om å gi fullmakt eller autorisasjon. I 

denne studien bruker jeg ordet styrking for empowerment ettersom det i større grad enn 

bemyndigelse gir informantene spillerom til å delta i prosessen mot empowerment, heller enn 

at noen gir dem fullmakt eller autorisasjon på veien mot empowerment. Jeg bruker verbet 

styrke for det engelske verbet empower og styrkingsprosess for empowerment process.  

 

Arbeidere versus deltakere versus kvinner 
Studien fokuserer på styrking og deltakelse av kvinner. Jeg vil komme nærmere inn på 

situasjonen til kvinner i Libanon i kapittelet ”Kvinners deltakelse i Libanon”. Årsaken til at 

jeg har valgt å fokusere på kvinner i denne studien er at størsteparten av den marginaliserte 

befolkningen i Libanon er kvinner. Marginalisering vil si ”grupper som beveger seg i en 

gråsone mellom sosial integrasjon og samfunnsmessig utstøtning”.10 I denne studien er denne 

gruppen kvinner som bor i rurale områder i Libanon, i hovedsak i Sør-Libanon i nærheten av 

Tyr. Alle deltakerne på de prosjektene jeg har studert har vært kvinner.  

 

Jeg bruker både begrepet deltaker og arbeider i studien. Det første begrepet bruker jeg når jeg 

snakker om prosjektene. Kvinnene er deltakere i prosjektene til CRTD.A og ISF. I tillegg 

bruker jeg begrepet deltaker når en av kvinnene deltar på yrkesopplæring eller en annen form 

for opplæring. Arbeidere bruker jeg om kvinnene som jobber i bedriften PAPYRUS. 

Kvinnene som er informanter i studien kan både være deltakere og arbeidere. For å skille 

mellom kvinnene i PAPYRUS og personene som jobber i NGOene, har jeg valgt å kalle de 

førstnevnte for arbeidere og de sistnevnte for ansatte. 

 

Struktur 
Studien er inndelt i seks kapitler. Kapittel 2 omhandler teorien jeg bruker. Teorien legger 

grunnlaget for å forstå analysekapittelet. Kapittel 3 gir jeg en introduksjon til kvinners 

deltakelse i Libanon. Kapittelet belyser i hvor stor grad kvinner har deltatt i 

beslutningsprosesser i Libanon, og på hvilke arenaer. I tillegg legger jeg frem forskning om 

kvinners deltakelse i Libanon. De to organisasjonene jeg har studert blir presentert i kapittel 

4. CRTD.A og ISFs prosjekter og bedriften PAPYRUS blir også presentert i dette kapittelet. I 

analysekapittelet argumenter jeg for viktigheten av deltakelse med utgangspunkt i 

                                                        
10 Willy Pedersen, «Hva menes egentlig med begrepet marginalisering?», forebygging.no, åpnet 3. mars 2017, 
http://www.forebygging.no/spm-og-svar/1-Teorilitteratur/Hva-menes-egentlig-med-begrepet-marginalisering/. 
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prosjektene til de to organisasjonene presentert i det foregående kapittelet. Til slutt, i kapittel 

6, presenteres avsluttende betraktninger på analysen og studien. 
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Teori 
Marilee Karl er grunnlegger og æresmedlem av organisasjonen Isis International, som er en 

feministisk organisasjon som jobber med forskning og analyse av temaer som berører kvinner 

globalt.11 I boken Women and Empowerment: Participation and Decision Making tar Karl for 

seg viktigheten av kvinners deltakelse og beslutningstaking for å kunne styrke seg selv. 

Boken er utviklet av UN-NGO Group on Women and Development som en del av en 

bokserie om verdensutviklingsspørsmål og deres påvirkning på kvinner. Women and 

Empowerment: Participation and Decision Making gir en oversikt over de fleste landene i 

verden ved å oppgi blant annet tall på når kvinner fikk stemmerett, gjennomsnittlig 

prosentandel kvinner i parlamentariske forsamlinger og hvor det finnes kvinnelig 

statsoverhoder og statsministre.  

 

I denne studien bruker jeg Karl til å legge et rammeverk for forholdet mellom NGOene 

CRTD.A og ISF og deltakerne i Libanon. Karls argumenter for styrking og deltakelse passer 

godt til å bruke om forholdet mellom organisasjonene og deltakerne ettersom hun ikke 

skriver om et spesifikt område, region eller land. Karl presenterer generelle meninger om 

kvinner, styrking og deltakelse i verden. Hun fokuserer på hvordan kvinner mobiliserer over 

hele verden for å delta i egne lokalsamfunn og i storsamfunnet.12 Ettersom organisasjonene 

jeg analyserer fokuserer på kvinner, styrking og deltakelse, kan hennes ideer brukes til å 

forstå og diskutere organisasjonenes rolle og tilrettelegging nettopp for kvinners styrking og 

deltakelse. 

 

Deltakelse, ifølge Karl, er en del av en styrkingsprosess. Prosessen, mener hun, fører til at 

kvinner får større makt i beslutningsprosesser. I tillegg fører prosessen til en omforming av 

samfunnet ved at det inkluderer kvinners prioriteringer og perspektiver. Videre skriver hun at 

deltakelse er at folk involverer seg i økonomiske, sosiale, kulturelle og politiske prosesser 

som påvirker livene deres. Disse prosessene utgjør, i tillegg til husholdningsdeltakelse, tre 

grunnleggende former for deltakelse. Karl argumenterer for at disse formene for deltakelse 

henger sammen og derfor ikke kan betraktes hver for seg.13 

                                                        
11 Isis International, «About Isis: Introduction», Isis International, åpnet 18. april 2017, 
http://www.isiswomen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=241. 
12 Marilee Karl, Women and Empowerment: Participation and Decision Making, Women and World 
Development Series (London: Zed Books, 1995), vii. 
13 Ibid., vii, 2. 
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De fire formene for deltakelse hun skriver om er husholdningsdeltakelse (household 

participation), økonomisk deltakelse (economic participation), sosial og kulturell deltakelse 

(social and cultural participation) samt politisk deltakelse (political participation).14 De fire 

formene for deltakelse henger tett sammen, noe som også kommer til syne i prosjektene til 

CRTD.A og ISF. Deltakerne på CRTD.A og ISFs prosjekter påvirkes av hvordan tilstanden 

er hjemme, sosialt, økonomisk og politisk. Av denne grunn passer de fire formene for 

deltakelse til å forstå hvilke muligheter deltakerne og arbeiderne har til å styrke seg selv 

gjennom prosjektene og bedriftene til organisasjonene. I de neste avsnittene forklarer jeg hva 

de ulike formene for deltakelse innebærer.  

 

Husholdningsdeltakelse 
Karl hevder at husholdningen oftest er den sfæren kvinner deltar i, om ikke den eneste.  

Husholdningsdeltakelse kan karakteriseres av ansvar for barn og andre medlemmer av 

husholdningen, husarbeid, ansvar for familiens helse og for mat- og vannforsyninger. Et 

eksempel er søstrene ”Rabiya” og ”Zahra” som jobbet i bedriften PAPYRUS. De var en del 

av en familie på fem: tre døtre, mor og far. Foreldrene deres var for gamle til å ta vare på seg 

selv. Dermed måtte en av døtrene være hjemme og passe mor og far og gjøre husarbeidet, 

mens de to andre vekslet på å dra på jobb.  

 

Kvinners status i husholdningen påvirker deres mulighet til å delta utenfor hjemmet.15 Det vil 

si at når kvinners arbeid ikke blir anerkjent av verken samfunnet eller kanskje ikke av 

mannen i huset, påvirker det ikke bare kvinners status i hjemmet, men også deres mulighet til 

å delta i samfunnet ellers: ”While women can often assert influence over public life through 

the males of their household, women’s secondary status in the family frequently prevents or 

limits them from taking a direct part in the outside world”16. Til tross for at det kan være 

omstendighetene i noen tilfeller, gjaldt det ikke ”Rabiya” og ”Zahra”. Ettersom ”mannen i 

huset” ikke var i stand til å ta vare på verken kona eller døtrene, hadde ikke ”Rabiyas” og 

”Zahras” status i husholdningen noen påvirkning på mulighetene deres til å delta utenom 

husholdningen. Det som derimot påvirket mulighetene deres, var det økonomiske aspektet.  

 

                                                        
14 Ibid., 2. 
15 Ibid., 2–3. 
16 Ibid., 3. 
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Økonomisk deltakelse 
Ifølge Karl karakteriseres økonomisk deltakelse av jobbmuligheter og –rettigheter, 

godtgjørelser, og anerkjennelse av denne type deltakelse.17 Flere menn enn kvinner er i 

arbeid, og ofte har kvinner dårligere lønn og mindre prestisjefylte jobber. Karl skriver:  

 

Women hold only a small proportion of management positions and are seldom in the 

leadership of trade unions, which may explain, at least in part, women’s weak position 

in regard to rights such as maternity leave and job security, and the provision of social 

services such as child care.18 

 

Når kjente organisasjoner og aktører innen økonomi19 snakker om deltakelse, referer de ofte 

til deltakelsesprosent (participation rate). Begrepet tar for seg antall personer som er en del 

av en økonomisk arbeidsstyrke. Det vil si antall personer som er i arbeid eller som aktivt leter 

etter jobb.20 Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) rapport ”Women in labour 

market: Measuring progress and identifying challenges” beskriver blant annet kvinners 

deltakelsesprosent i forhold til menns i en rekke land. Rapporten fokuserer på likestilling i 

arbeidsmarkedet mellom menn og kvinner, og at det er viktig at kjønnene er med på å 

bestemme hvordan de ønsker å ta del i arbeidsmarkedet.21 

 

I 2009 var 74,6 % kvinner i Midtøsten “inaktive”.22 Samtidig var det 24,7 % ”inaktive” 

menn.23 Tallene viser store forskjeller mellom kvinner og menn hva gjelder arbeid i 

Midtøsten. Ifølge ILOs rapport var antall arbeidstakende kvinner i Midtøsten 21,6 %, i 

motsetning til menns 69,5 %. Altså, landene i Midtøsten har en lang vei å gå før det er 

likestilling på arbeidsmarkedet. I henhold til rapporten er det en overvekt av mannlige 

arbeidstakere i hele verden. På verdensbasis er det 48 % kvinnelige arbeidstakere og 72,8 % 

mannlige arbeidstakere. Mer om kvinners arbeidsdeltakelse i Libanon beskrives i kapittelet 

om kvinners deltakelse i Libanon.  

                                                        
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 For eksempel Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), Verdensbanken og FN. 
20 Investopedia, «Participation Rate», Investopedia, 25. november 2003, 
http://www.investopedia.com/terms/p/participationrate.asp. 
21 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, «Women in Labour Markets: Measuring Progress and Identifying 
Challenges», Report, (5. mars 2010), xi, http://www.ilo.org/empelm/pubs/WCMS_123835/lang--en/index.htm. 
22 Ibid., 12. 
23 Ibid. 
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Ved å gi kvinner muligheten til å bidra økonomisk i samfunnet, og til å skape velferd både 

for familien deres og for dem selv, øker enhver form for utvikling. I tillegg reduserer det 

fattigdom og bidrar til omfordeling av rettigheter og gir kvinner ansvar i husholdningene.24 

På den annen side gjelder ikke dette i alle tilfeller. Karl skriver at på tross av kvinners 

økonomiske bidrag til samfunnet, har de fortsatt ansvaret for husarbeidet. Av den grunn må 

de jobbe dobbelt, fordi menn ikke på samme måte bidrar til husarbeidet. Likevel tjener ikke 

kvinner mer enn menn.25 Karl argumenterer at dette utgjør en hindring for kvinners 

muligheter på arbeidsmarkedet.26 I tillegg hemmer det kvinners mulighet til å delta på sosiale 

og politiske arenaer.27  

 

Sosial og kulturell deltakelse 
Sosial og kulturell deltakelse er deltakelse i samfunnslivet gjennom foreninger, religiøse 

grupper samt andre grupper og organisasjoner. Ifølge Karl er det svært mange faktorer som 

påvirker kvinners sosiale deltakelse, inkludert deres husholdnings- og økonomiske status og 

tradisjonelle skikker og holdninger som enten fremmer eller hemmer deres aktiviteter.28  

 

Melani Cammett og Sukriti Issars artikkel om politisk-religiøse organisasjoner kan belyse et 

aspekt ved sosial og kulturell deltakelse som Karl ikke går inn på. De skriver om hvordan 

politiske organisasjoner med sekteriske orienteringer i Libanon spiller en avgjørende rolle for 

å møte de grunnleggende behovene til befolkningen.29 Med utgangspunkt i de to politiske 

organisasjonene Hezbollah og Tayyar Al-Mustaqbal diskuterer Cammett og Issar hvordan 

organisasjonene prioriterer in-group members versus out-group members. Tilhørigheten til 

organisasjonene avgjøres på grunnlag av medlemmenes religion eller sekt.  

 

Religion kan påvirke kvinners deltakelse. PAPYRUS’ arbeider ”Asma” er et eksempel på 

hvordan religion ikke virker hemmende, fordi hun ikke lar det hindre henne. ”Asma” anser 

seg selv som religiøs, hun dekker seg til med en todelt niqab, men tradisjonelle holdninger til 

en religiøs tildekket kvinne hindrer ikke henne i å delta i samfunnet. For det første arbeider 

                                                        
24 Ibid., xi. 
25 Karl, Women and Empowerment, 3. 
26 Ibid. 
27 Ibid., 4. 
28 Ibid. 
29 Melani Cammett og Sukriti Issar, «Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare 
Allocation in Lebanon», World Politics 62, nr. 3 (juli 2010): 381–82, doi:10.1017/S0043887110000080. 
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hun i PAPYRUS, hvilket gir henne delvis en økonomisk status. ”Asma” sa: ”Jeg synes at 

kvinner skal pålegge seg selv å være aktive, samtidig som de ikke forsømmer familien sin”. 

For det andre krever ikke familien hennes at hun skal gjøre husarbeid, og derfor er det lettere 

for henne å delta i samfunnet.  

 

Politisk deltakelse 
Karl forklarer at det finnes mange forskjellige former for kvinners politiske deltakelse. Blant 

annet inngår stemmegivning og arbeid i offentlig sektor, i tillegg til kollektiv handling i form 

av foreninger og organisasjoner som også inngår i sosial og kulturell deltakelse.30 For 

eksempel vil deltakelse i NGOer som CRTD.A og ISF inngå både som en del av sosial og 

kulturell deltakelse og politisk deltakelse. Karl trekker videre frem ulike faktorer som 

påvirker kvinners deltakelse i politikken. Hun nevner blant annet status i hjemmet, arbeid, 

utdannelse, lese- og skriveferdigheter, helse, tradisjon, kultur, religion og juridiske 

rettigheter. Til tross for at jeg ikke diskuterer valg og offentlig sektor i denne studien, kan 

Karls oppfatning av politisk deltakelse i form av deltakelse i organisasjoner brukes til å forstå 

NGOene CRTD.A og ISFs tilrettelegging for kvinners deltakelse og styrking.  

 

Libanesiske kvinner fikk stemmerett og muligheten til å stille til valg i 1952. Det betydde 

imidlertid ikke at de løp til urnene, ei heller at mange kvinner stilte til valg. I 2016 var det 

kun fire kvinnelige representanter i parlamentet, i motsetning til 124 menn.31 Disse formelle 

målene forteller med andre ord ikke hele historien, og derfor er Karls fokus på styrking av 

seg selv viktig. 

 

Fokus på deltakelse som middel for kvinners styrking kan bidra til å forstå aspekter av 

forholdet mellom NGO og deltaker. Mens tidligere studier har fokusert på hvordan NGOer 

hjelper deltakere, viser Karl hvordan deltakerne kan hjelpe seg selv ved å delta i en NGO 

eller en NGOs prosjekt. Nettopp betydningen av at kvinnene styrker seg selv via deltakelse er 

en sentral del av denne studien som Karls rammeverk legger til rette for.    

                                                        
30 Karl, Women and Empowerment, 4–5. 
31 Norad, «Libanon», Norad, 10. januar 2017, http://norad.no/landsider/midtosten/libanon/. 
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Kvinners deltakelse i Libanon 
I Libanon bor det over seks millioner mennesker hvorav halvparten er kvinner.32 Landet har 

18 forskjellige sekter og de mest utbredte religionene er islam og kristendom.33 Kvinnene i 

Libanon består ikke bare av libanesere. Etter at Israel ble opprettet i 1948 har det kommet 

over 400 000 palestinske flyktninger til Libanon.34 Palestinske flyktninger i Libanon har 

svært få rettigheter, og de har ikke krav på libanesisk statsborgerskap. Lovgivningen 

begrenser mulighetene for palestinere i Libanon til å delta både politisk og økonomisk i 

samfunnet. De får verken lovlig jobb eller stemmerett siden de ikke har libanesisk 

statsborgerskap. 

 

I tillegg til de palestinske flyktningene, huser Libanon omtrent en million syriske 

flyktninger.35 Syrerne har de samme vilkårene som palestinerne. Omtrent 60 % av de syriske 

husholdningene i Libanon har ikke lovlig opphold i landet, og bevegelsesfriheten blir derfor 

kraftig redusert.36 En konsekvens av dette er at verken kvinner eller menn får utdanning, 

arbeid eller mulighet til å delta politisk i samfunnet. 

 

Det at Libanon er et sammensatt land bestående av forskjellige religiøse sekter og 

nasjonaliteter preger befolkningens muligheter til å delta i samfunnet. Som beskrevet i de to 

foregående avsnittene, har både palestinere og syrere begrensede rettigheter. De har ikke 

stemmerett slik libanesere har, og de har heller ikke krav på utdanning på samme måte som 

libanesere. Ettersom denne studien tar for seg kvinners deltakelse, blir ikke menns deltakelse 

belyst. Likevel bruker jeg menns deltakelse til å belyse kvinners deltakelse.  

 

Siden NGOene CRTD.A og ISF ikke skiller mellom kvinners nasjonalitet og religion i sine 

prosjekter37, redegjør jeg for kvinner som bor i Libanon og ikke bare libanesiske kvinner. Av 

de fem kvinnene som jobbet i bedriften PAPYRUS38 var fire libanesere og en var halvt 

palestiner og halvt syrer.  

                                                        
32 Countrymeters, «Lebanon Population», Countrymeters, 13. mai 2017, http://countrymeters.info/en/Lebanon. 
33 FN-sambandet, «Libanon: Republikken Libanon», Globalis, åpnet 10. februar 2017, 
http://www.globalis.no/Land/Libanon; Central Intelligence Agency, «The World Factbook: Middle East - 
Lebanon», 12. januar 2017, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/le.html. 
34 Central Intelligence Agency, «The World Factbook». 
35 Norad, «Libanon». 
36 Ibid. 
37 Se mer om dette i kapittel 5 under ”Religiøs tilhørighet”.  
38 En bedrift opprettet av CRTD.A og ISF som en del av prosjektet RUWOMED. Se neste kapittel.  
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Kapittelet er delt inn i to deler. Den første delen tar for seg de fire arenaene for deltakelse: 

Husholdnings-, økonomisk, politisk og sosial og kulturell deltakelse. I den andre delen 

redegjør gjør jeg for litteraturen om kvinners deltakelse i Libanon. I tillegg forklarer jeg 

hvilke mangler litteraturen har, som denne studien prøver å fylle. 

 

Husholdningsdeltakelse 
I rapporten ”Human Development Report 1993” er United Nations Development Programme 

(UNDP) sitert: ”It is almost always women who rear the children and provide food and water, 

as well as ensure adequate health care for the familiy”.39 Jennifer Olmsted har gjennomført 

en casestudie av araberes økonomiske forhold og husholdningsdannelse (household 

formation). Studien viser at til tross for at kvinner nesten alltid sørger for barna og lager mat 

hjemme, er kun 14 % av kvinner i Libanon ”ledere av husholdningen”.40 En leder av en 

husholdning er den personen som er hovedforsørger i familien og er familiens 

beslutningstaker.41 86 % av kvinnene i Libanon er verken hovedforsørger eller familiens 

beslutningstaker. Til tross for at kvinner ikke er ledere i husholdningen, utfører de den største 

parten av arbeidet i hjemmet, men de får ikke lønn for det. Husarbeid er ikke anerkjent som 

arbeid.42 

 

Olmsteds studie viser at de tilfellene der kvinner er hovedforsørgere blir inntektene brukt mer 

fornuftig enn når menn er hovedforsørgere. Kvinner bruker i større grad enn menn inntektene 

på å forbedre husholdningen og familiens velferd.43 I tillegg aksepterer kvinner i større grad 

harde arbeidsvilkår for å kunne forsørge familien sin enn hva menn gjør.44  

                                                        
39 The United Nations Development Programme, «Human Development Report 1993», Human Development 
Reports (New York: United Nations Development Programme (UNDP), 1993), 22, 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/222/hdr_1993_en_complete_nostats.pdf. 
40 Jennifer C. Olmsted, «Norms, economic conditions and household formation: A case study of the Arab 
world», The History of the Family 16, nr. 4 (1. desember 2011): 408, doi:10.1016/j.hisfam.2011.07.007. 
41 International Labour Office, «ABC of Women Workers’ Rights and Gender Equality» (International Labour 
Office, 2007), 81, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/publication/wcms_087314.pdf. 
42 Se ”Økonomisk deltakelse”. 
43 Olmsted, «Norms, economic conditions and household formation»; The United Nations Development 
Programme, «Human Development Report 1993», 22. 
44 Andrea Martinez, «Emerging Grassroots Processes for Inclusive Citizenship: The Case of Moroccan Female 
Workers in the Textile and Garment Sector», i Political and Socio-Economic Change in the Middle East and 
North Africa: Gender Perspectives and Survival Strategies, red. Roksana Bahramitash (ed. og Hadi Salehi 
Esfahani (London: Palgrave Macmillan, 2016), 107, 
http://download.springer.com/static/pdf/196/bok%253A978-1-137-48142-
9.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fbook%2F10.1057%2F9781137481429&token2=exp=
1489405381~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F196%2Fbok%25253A978-1-137-48142-



 17 

To av arbeiderne i PAPYRUS var hovedforsørgere for familien sin: søstrene ”Rabiya” og 

”Zahra”. De hadde sammen ansvaret for familiens inntekt. De bodde sammen med foreldre 

sine som var gamle og syke som derfor ikke anledning til å jobbe. I tillegg til arbeidet i 

PAPYRUS, plantet de tobakk da det var sesong. Samtidig gjennomførte de alt husarbeidet. 

De færreste kvinnene som er hovedforsørgere har alltid vært det. Før ”Rabiya” og ”Zahra” 

ble hovedforsørgere, var det faren deres som var leder av husholdningen.  

 

Økonomisk deltakelse 
Kvinner utgjør 30 % av den offentlige anerkjente arbeidsstyrken i Libanon.45 Landet er blant 

de landene i Midtøsten med flest kvinner i arbeid. Institute for Women’s Studies in the Arab 

World (IWSAW) gjennomførte i 1997 en studie av kvinners arbeid i Libanon. Det fremgikk i 

studien at det er høyest antall yrkesaktive kvinner i Beiruts forsteder og i Libanonfjellene.46 I 

studien fremkom også at 81 % av de yrkesaktive kvinnene jobbet i servicesektoren, mens 15 

% jobbet i industrisektoren og 4 % jobbet innen jordbruk.47 Studien til IWSAW viser ikke 

antall yrkesaktive kvinner i Sør-Libanon, herunder kvinner fra rurale områder. Ettersom de 

fleste yrkesaktive kvinnene i Libanon jobber i byer, kommer det ikke frem i denne 

statistikken hvor mange som kommer fra rurale områder.  

 

Førsteamanuensis Zeina Zaatari skriver at en families økonomi medvirker til om familiens 

kvinner kan delta på arbeidsmarkedet.48 Hvis familien har god råd, kan kvinnene jobbe. Hvis 

familien er fattig, må kvinnene bli hjemme og gjøre husarbeid og passe barna. For eksempel 

måtte søstrene ”Rabiya” og ”Zahra” bytte på å dra på jobb fordi foreldrene trengte hjelp 

hjemme. De var tre søstre hvorav en må være hjemme til enhver tid. Når det er sesong for 

tobakksinnhøsting kan verken ”Rabiya” eller ”Zahra” dra til PAPYRUS. Inntekten de fikk fra 

PAPYRUS er ikke nok for å overleve, og derfor måtte alle familiemedlemmene som var 

friske nok, hjelpe til når tobakken hadde sesong.  

                                                                                                                                                                            
9.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Fbook%252F10.1057%252F9781137
481429*~hmac=0fb164fe29abd51ef0a0cd0217db2c68f6773a7ffe4a80cfaad73c83ab9e7041. 
45 Bengt Sigvardsson, «Vil ikke lenger være annenrangs borgere», Magasinet iFokus, nr. 2 (19. august 2009), 
http://www.fokuskvinner.no/no/Forsiden/Magasinet-Kvinner-Sammen/2-2009/Vil-ikke-lenger-vare-
annenrangs-borgere-/. 
46 Institute for Women’s Studies in the Arab World, «Female Labor Force in Lebanon: Executive Summary» 
(Lebanese American University Institute for Women’s Studies in the Arab World, juni 1997), 7, 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACD806.pdf. 
47 Institute for Women’s Studies in the Arab World, «Female Labor Force in Lebanon». 
48 Zeina Zaatari, «The Culture of Motherhood: An Avenue for Women’s Civil Participation in South Lebanon», 
Journal of Middle East Women’s Studies 2, nr. 1 (3. mars 2006): 56. 
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Flesteparten av de yrkesaktive kvinnene i IWSAWs studie hadde ikke fullført videregående 

skole. De færreste hadde fullført høyere utdanning. Til tross for at noen av kvinnene hadde 

fullført videregående eller hadde høyere utdanning, spilte ikke graden av utdanning inn på 

kvinners plassering i ”ansettelseshierarkiet” (employment hierarchy).49 Av kvinnene jeg 

intervjuet i PAPYRUS hadde kun én høyere utdannelse, utenom PAPYRUS’ 

prosjektkoordinator. De øvrige kvinnene var analfabeter.  

 

Til tross for at Libanon har høyest andel kvinnelige yrkesaktive i Midtøsten, finnes det mange 

”økonomisk inaktive” (economically inactive) kvinner i Libanon. ILO definerer  en 

”økonomisk inaktiv” som en person i yrkesaktiv alder som verken jobber eller søker arbeid.50 

En av årsakene til at så mange kvinner er ”økonomisk inaktive” i Libanon er at de har ulønnet 

arbeid. I all hovedsak handler det om husarbeid, men også frivillig arbeid. En annen årsak er 

at det er få kvinner som er klar over hvilke muligheter de har på arbeidsmarkedet. En av 

PAPYRUS’ arbeidere jobbet frivillig for en NGO før hun startet å jobbe i PAPYRUS. Hun 

elsket å jobbe frivillig for NGOen, men ettersom arbeidet ikke var lønnet og var veldig 

krevende, bestemte hun seg for å se etter noe nytt. Målet hennes med å jobbe i PAPYRUS var 

å komme seg ut av huset og tjene penger.  

 

Politisk deltakelse 
Kvinnene i Libanon er i stor grad aktive på grasrotnivå i NGOer, og de inntar lederposisjoner 

i næringslivet.51 Over halvparten av studentene på The American University of Beirut er 

kvinner. Riktignok er mange av disse internasjonale studenter. Ifølge grunnloven i Libanon 

har alle libanesere sivile og politiske rettigheter, og dermed rett til å delta politisk i 

samfunnet.52 Til tross for libanesernes rettigheter, er svært få kvinner aktive i politikken: 

”Women are usually excluded and marginalized at various levels including […] political 

discrimination especially the exclusion of women in the real participation in political 

                                                        
49 Institute for Women’s Studies in the Arab World, «Female Labor Force in Lebanon», 6. 
50 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, «Women in Labour Markets», 7, 9, 10, 23. 
51 Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, «Libanon», FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, 10. 
november 2011, http://www.fokuskvinner.no/no/FOKUS-i-verden/Midtosten/Libanon/Libanon-underside/. 
52 Constitute, «dustūr lubnān al-ṣādir ʿām 1926 shāmilan taʿdīlāthu li-ghāyat ʿām 2004», Pub. L. No. al-māda 7, 
§ al-faṣl al-thānī: fī-l-lubnāniyyīn wa huqūqhum wa wājibāthum, 4, 4, åpnet 17. mars 2017, 
https://www.constituteproject.org/constitution/Lebanon_2004.pdf?lang=ar. 
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leadership and decision making positions at all levels”.53 Et tegn på ekskludering av kvinner i 

politisk deltakelse og i beslutningsprosesser er at Libanon har verken hatt en kvinnelig 

president eller kvinnelig statsminister.54 Det har heller ikke vært noen kvinnelige ordførere i 

landet55, men kvinnelige ministre har Libanon opplevd. Den første kvinnelige ministeren, 

som var industriminister, ble utnevnt i 2004.56  

 

Nadya Khalife forsker på kvinners rettigheter i Midtøsten for Human Rights Watch. Hun 

skriver at under valget i 2009 prøvde 12 kvinner å få sete i parlamentet og 4 ble valgt.57 I 

2016 var det fortsatt kun 4 kvinnelige representanter i det libanesiske parlamentet.58 I 1997 

ratifiserte den libanesiske regjeringen FNs kvinnekonvensjon (CEDAW).59 Et av punktene 

sier at for at alle land skal fullt og helt utvikles kreves ”the maximum participation of women 

on equal terms with men in all fields”.60 Det betyr at dersom den libanesiske regjeringen 

ønsker utvikling, må kvinnene på lik linje med menn få muligheten til å delta politisk, 

økonomisk, sosialt og kulturelt, så vel som i husholdningen.  

 

Sosial og kulturell deltakelse 
Kvinner i Libanons sosiale og kulturelle deltakelse kommer til syne i blant annet religiøse 

grupper. Muligheten deres til å delta i samfunnet gjennom slike grupper eller lignende 

organisasjoner gjenspeiles i deres økonomiske status og deres posisjon i hjemmet.61 

 

En gruppe i Libanon som i stor grad har deltatt på sosiale arenaer er palestinske kvinner. Til 

tross for at de fleste palestinere i Libanon har dårlig råd og få rettigheter, har kvinnene deltatt 

i nettverk, komiteer og assosiasjoner for å forsørge for familiene sine i tider preget av krig og 

                                                        
53 UNICEF, «The Situation of Children and Women in Lebanon» (Beirut: UNICEF & the Government of 
Lebanon, 1995), http://www.pitt.edu/~ginie/lebanon/pdf/situatio.pdf. 
54 Inter-Parliamentary Union, «Women in Politics 1945-2000», Series Reports and Documents, nr. 37 (2000): 4, 
http://www.ipu.org/PDF/publications/wmn45-05_en.pdf. 
55 The United Nations Development Programme, «￼Human Development Report 1995», Human Development 
Report (New York: The United Nations Development Programme (UNDP), 1995), 61. 
56 Organisation for Economic Co-operation and Development, «Women in Political Decision Making and Public 
Life in MENA Countries», i Women in Public Life (Organisation for Economic Co-operation and Development, 
2014), 137, http://www.oecd-ilibrary.org/content/chapter/9789264224636-9-en. 
57 Nadya Khalife, «A Woman’s Place, in Lebanon», Human Rights Watch, 2. juli 2009, 
https://www.hrw.org/news/2009/07/02/womans-place-lebanon. 
58 FN-sambandet, «Libanon». 
59 Taḥāluf al-musāwā dūn taḥaffuẓ, «Lebanon», Coaltion «Equality without Reservation», 10. april 2007, 
https://cedaw.wordpress.com/2007/04/10/lebanon/. 
60 UN General Assembly, «Convention on the elimination of all forms of discrimination against women» 20 
(1979): 11. 
61 Karl, Women and Empowerment, 4. 



 20 

konflikt.62 For eksempel ble ”The Palestinian Women’s Movement” opprettet på 1920-tallet 

som en motstand mot den britiske kolonimaktens og sionismens påvirkning på palestinske 

kvinner.63 ”The Palestine Women’s League” ble etablert i Libanon etter opprettelsen av Israel 

for å hjelpe flyktningene, og for å representere Palestina på internasjonale konferanser.64 

 

Kvinner i Libanon har også deltatt på andre arenaer som i Libanons borgerkrig (1975-1990). I 

et foredrag Kari H. Karamé holdt i Oslo Militære Samfund i 2000, fortalte hun om en parade 

militsen til al-Katāʾib65 holdt rett før borgerkrigen brøt ut.66 I en av avdelingene i paraden 

deltok 100 jenter. Karamé påpekte at kvinner og jenter utgjorde 7 % av soldatene under 

borgerkrigen. De kvinnelige militssoldatene var gode skarpskyttere og ble også brukt som 

instruktører i mange sammenhenger.67 Til tross for at denne type deltakelse fører til få 

konstruktive resultater (borgerkrig og militarisering), viser Karamé betydningen av kvinners 

sosiale deltakelse, og at de er gode på det driver med når de slippes til.  

 

Forskning om kvinners deltakelse i Libanon 
Internasjonalt finnes det omfattende litteratur om kvinners politiske, sosiale, økonomiske og 

kulturelle deltakelse og styrking innenfor de ulike typene deltakelse. Valentine M. 

Moghadam og Lucie Senftova skriver om kvinners deltakelse og styrking i deres artikkel 

”Measuring Women’s Empowerment: Participation and Rights in Civil, Political, Social, 

Economic, and Cultural domains.”68 I artikkelen argumenterer Moghadam og Senftova for at 

”gender indicators should include the important area of women’s access to and participation 

in cultural institutions and decision-making”.69 Moghadam og Senftovas gender indicators 

inkluderer sivil, politisk, økonomisk og kulturell deltakelse.  

 

Moghadam og Senftova definerer styrking av kvinner som en sammensetning av de ulike 

gender indicators. De hevder at gender indicators bør inngå som en del av kvinners 
                                                        
62 Julie Marie Peteet, Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Movement (New York: Columbia 
University Press, 1991), 61; Zaatari, «The Culture of Motherhood», 33. 
63 Peteet, Gender in Crisis, 40. 
64 Ibid., 61–62. 
65 Maronittisk kristen milits basert på det maronittiske partiet Al-Katāʾib. 
66 Kari H. Karamé, «Foredrag: Kvinner i Kamp», Oslo Militære Samfund, 21. februar 2000, 
https://www.oslomilsamfund.no/foredrag-kvinner-i-kamp/. 
67 Ibid. 
68 Valentine M. Moghadam og Lucie Senftova, «Measuring women’s empowerment: participation and rights in 
civil, political, social, economic, and cultural domains», International Social Science Journal 57, nr. 2 (2005): 
389–412, doi:10.1111/j.1468-2451.2005.00556.x-i1. 
69 Ibid., 395. 
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deltakelse i beslutningstaking.70 Jeg argumenterer for det samme ved å påstå at deltakelse i 

beslutningsprosesser er nødvendig for at marginaliserte kvinner skal bli styrket. Hva angår 

NGOers rolle i denne sammenheng, nevner Moghadam og Senftova at NGOer er et opplagt 

område for kvinners deltakelse siden mange kvinneorganisasjoner kjemper for styrking av 

kvinner.71 Det de derimot ikke nevner, er hvordan NGOer kjemper for styrking av kvinner. 

 

Til tross for mye forskning på kvinner internasjonalt, finnes det vesentlig mindre forskning 

på kvinner i Libanon. Blant det som finnes er IWSAWs studie om den kvinnelige 

arbeidsstyrken i Libanon.72 Studien skisserer hvilke egenskaper, utdanning, ferdigheter, 

erfaring og sosial status kvinner i arbeid har.73 Det som ikke kommer frem i studien, er 

betydningen av lønnet eller ulønnet arbeid i NGOer. I tillegg fremgår det ikke av studien 

hvilken betydning NGOer har for kvinners deltakelse og styrking i Libanon. 

 

Delphine Torres Talifer skriver også om den kvinnelige arbeidsstyrken i Libanon og hvorfor 

den er så lav.74 Hun hevder at ”social, economic, and legal institutions stand in the way of 

women’s economic empowerment by perpuating inequality between men and women on the 

one hand and discriminating against women on the other”.75 NGOer kjemper ofte mot slike 

hindringer, og prøver å bidra til sosiale og økonomiske rettigheter til marginaliserte kvinner. 

 

Zeina Zaatari har blant annet forsket på hvilken funksjon morsrollen har for det hun kaller 

sivil deltakelse (civil participation).76 Zaataris forståelse av sivil deltakelse tilsvarer Karls 

politisk, sosial og kulturell deltakelse. Det vil si at sivil deltakelse betyr kvinners mulighet til 

å delta politisk, blant annet ved å stemme ved valg og å stille til valg. I tillegg betyr sivil 

deltakelse å være med i foreninger, religiøse grupper og i andre grupper og organisasjoner. 

Zaatari hevder at morsrollen spiller en sentral rolle for kvinners sosiale og kulturelle 

deltakelse i deres lokalsamfunn.  

 

                                                        
70 Moghadam og Senftova, «Measuring women’s empowerment». 
71 Ibid., 399. 
72 Institute for Women’s Studies in the Arab World, «Female Labor Force in Lebanon». 
73 Ibid. 
74 Delphine Torres Talifer, «Women and Economic Power in Lebanon: The legal framework and challenges to 
women’s economic empowerment», Civil Society Knowledge Centre, 23. juni 2016, http://civilsociety-
centre.org/resource/women-and-economic-power-lebanon-legal-framework-and-challenges-womens-economic-
empowerment. 
75 Ibid., 5. 
76 Zaatari, «The Culture of Motherhood». 
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Det finnes utallige lokale, internasjonale og utenlandske NGOer som jobber for å hjelpe 

kvinner i Libanon. Som en del av mitt arbeid for CRTD.A laget jeg en oversikt over alle 

NGOene i Libanon som hadde en aktiv nettside og som fantes i systemene til Daleel 

Madani.77 Jeg kartla over 100 NGOer som jobber for kvinners rettigheter. NGOene baserer 

aktivitetene sine på frivillige, ansatte eller begge deler. Majoriteten av NGOene oppretter 

prosjekter der de har en spesiell målgruppe som skal dra nytte av det tilbudet organisasjonen 

tilbyr. Mange av organisasjonene har styrking som hovedmålet med tilbudene og prosjektene.  

 

Kvinners deltakelse i Libanons NGOer finnes få studier av. Den litteraturen som finnes, er 

som regel publisert på hjemmesidene til NGOene. Der publiserer de sitt eget arbeid og mål. 

Hjemmesidene opplyser om initiativtakerne til organisasjonen og deres målgruppe de tar 

sikte på å bistå. Deltakerne til NGOene er ofte verken ansatt eller frivillig i en organisasjon. 

Deltakerne er de som skal dra nytte av et prosjekt som organisasjonen har iverksatt for dem. 

 

Det finnes også få studier av NGOenes effektivitet i deres arbeid med å styrke kvinner. 

Zaatari er blant de få som har skrevet om NGOers rolle hva gjelder kvinners rettigheter i 

Libanon.78 Talifer har på vegne av CRTD.A publisert en oversikt over de NGOene i Libanon 

hun mener spiller en offensiv og ledende rolle når det kommer til arbeid for økonomisk, 

sosial og juridisk styrking av kvinner.79 Hun skriver at noen av NGOene har kvinners 

deltakelse som mål. Til tross for Talifers redegjøring for sentrale NGOer i Libanon og deres 

mål om deltakelse, går det ikke frem i hennes oversikt om NGOene inkluderer kvinnene.  

 

Utover de nevnte studiene, er det ikke publisert ytterligere forskning på kvinners deltakelse 

knyttet til NGOer. Gjennom denne studien belyser jeg forholdet mellom to NGOer og deres  

deltakere, og hvordan disse to NGOene tilrettelegger for at deltakerne kan styrke seg selv. 

Slik håper jeg å bidra til økt forståelse for viktigheten av kvinners deltakelse og hvordan 

NGOer kan støtte kvinnene. Kjennskapen til denne dynamikken er viktig for at land som 

Libanon kan utvikle seg, og for å skape et rettferdig samfunn der kvinner og menn er mer 

likestilt.  

 

                                                        
77 En portal til det libanesiske sivilsamfunnet. 
78 Zeina Zaatari, «Women’s Rights in the Middle East and North Africa - Lebanon» (Freedom House, 14. 
oktober 2005), http://www.refworld.org/docid/47387b6c2f.html. 
79 Talifer, «Women and Economic Power in Lebanon». 
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Dette kapittelet har tatt for seg kvinners deltakelse i Libanon. Med utgangspunkt i Karls fire 

former for deltakelse har kapittelet vist hvilke arenaer kvinner har deltatt på, og hvilke 

arenaer i samfunnet kvinner fortsatt kjemper for å delta på. I tillegg har kapittelet gitt en 

oversikt over forskning på feltet, og hvor det er behov for ytterligere forskning. Mine søk 

etter dokumentasjon og forskning har vist at størsteparten av litteraturen handler om kvinners 

økonomiske og politiske deltakelse, og ikke i like stor grad sosial, kultur og 

husholdningsdeltakelse. Litteraturen dekker i liten grad deltakelse i NGOer, og hvilken 

betydning deltakelse i NGOer har for å styrke kvinner i Libanon.  
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The Collective for Research & Training on 
Development – Action og Imam Sadr 
Foundation 

I dette kapittelet ser jeg nærmere på de to organisasjonene The Collective for Research & 

Training on Development – Action (CRTD.A) og Imam Sadr Foundation (ISF). Når ble de 

opprettet? Hva jobber de med? Hvilke prosjekter har organisasjonene, med målsetting om 

styrking av kvinner? Den første delen av kapittelet tar for seg organisasjonen CRTD.A: 

programmet Women Economic Empowerment Programme, prosjektet RUWOMED og 

bedriften PAPYRUS. Deretter behandler kapittelet ISF. Ved å se nærmere på de to 

organisasjonene redegjør jeg for hvilket grunnlag kvinnene som deltar i deres prosjekter har 

for å delta i beslutningsprosesser for å bli styrket.  

 

The Collective for Research & Training on Development – 

Action 
The Collective for Research & Training on Development – Action er en ikke-statlig 

organisasjon (NGO) som ble etablert i 2003 i Beirut. Organisasjon arbeider både lokalt og 

regionalt med å bidra til statsborgerskap, sosial rettferdighet og likestilling. Selv om 

hovedkontoret deres er i Beirut, har de mange prosjekter rundt omkring i Libanon med 

samarbeidsorganisasjoner. De har også prosjekter med samarbeidsorganisasjoner fra andre 

land i Midtøsten, nærmere bestemt Algerie, Bahrain, Egypt, Marokko, Syria og Tunisia. 

Visjonen til CRTD.A er å delta i formingen av et egalitært og rettferdig samfunn i hele 

regionen. Organisasjonen er opptatt av verdier som likestilling, respekt for mangfoldet og 

sosial rettferdighet.80 

 

Metodikken til CRTD.A baserer seg på prinsipper om læring, deltakelse, gjensidig samarbeid 

og etablering av partnerskap ved å gå inn for verdier som likestilling og rettferdighet. For å 

oppfylle prinsippene har organisasjonen fire strategier: 1. observering og analyse av ikke-

statlige organisasjoner i Libanon og informasjonsformidling, 2. samarbeide med NGOer og 

sentrale interessenter, 3. opplæring og kapasitetsbygging og 4. handlingsorientert forskning 

                                                        
80 The Collective for Research & Training on Development - Action, «ʿan majmūʿat al-ʾabḥāth wa-l-tadrīb li-l-
ʿamal al-tanmuwī», åpnet 3. april 2017, http://crtda.org.lb/ar/node/47. 
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og fremme læring.81 Alle fire strategiene er viktige for å forstå hva CRTD.A gjør for å styrke 

kvinner i Libanon.  

 

På nettsiden til CRTD.A beskrives deres strategi for kapasitetsbygging. Ifølge nettsiden tilbyr 

organisasjonen kontekstspesifikk opplæring og kapasitetsbygging til lokale kvinnegrupper, 

lokale organisasjoner og andre aktører som er knyttet opp til CRTD.As fire sentrale 

programområder.82 Ut ifra min erfaring og vurdering er ikke all opplæring organisasjonen 

tilbyr kontekstspesifikk. Det gjelder spesielt bedriften PAPYRUS som jeg kommer tilbake til 

senere i kapittelet. 

 

For å iverksette programmer gjennomfører CRTD.A handlingsorient kvalitativ forskning for 

å kartlegge hvilke behov kvinner har i Libanon og Midtøsten. På den måten kan 

organisasjonen få et innblikk i hva kvinnene selv har behov for og forstå deres erfaring, 

utfordringer og ambisjoner. I løpet av de siste to årene har CRTD.A utviklet et regionalt 

opplæringsprogram. Målet med programmet er å støtte organisasjonene i å utvikle 

forskningsferdigheter slik at de kan utforme programmene sine bedre.83  

 

CRTD.A har fire programområder: 1. Kjønn og inkluderende statsborgerskap, 2. Kjønn og 

økonomiske rettigheter, 3. Kjønn, ledelse og deltakelse og 4. Rett til informasjon og 

kunnskap. Innenfor de ulike programområdene har organisasjonen flere team som arbeider 

for et mer likestilt og rettferdig Libanon.84 

 

Women Economic Empowerment Programme 
Teamet Women Economic Empowerment Programme (WEEP), som jeg var en del av da jeg 

jobbet som praktikant for CRTD.A, fokuserer på rurale kvinner og deres levekår, inkludert 

usynlig arbeid, styrking og deres økonomiske rettigheter. WEEP ble lansert for første gang i 

Bekaadalen med ni kvinnelige kooperativer. I ettertid har programmet spredt seg til både 

Nord- og Sør-Libanon, spesielt til Tripoli i nord og Tyr i sør.85 

                                                        
81 Ibid. 
82 Ibid.; The Collective for Research & Training on Development - Action, «firaq al-ʿamal wa-l-barāmij», åpnet 
3. april 2017, http://crtda.org.lb/ar/node/13627. 
83 The Collective for Research & Training on Development - Action, «ʿan majmūʿat al-ʾabḥāth wa-l-tadrīb li-l-
ʿamal al-tanmuwī». 
84 The Collective for Research & Training on Development - Action, «firaq al-ʿamal wa-l-barāmij». 
85 The Collective for Research & Training on Development - Action, «barnāmij tamkīn al-nisāʾ iqtiṣādiyyan», 
åpnet 3. april 2017, http://crtda.org.lb/ar/project/weep. 
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WEEP har seks sentrale målsettinger: 1. visualisere og verdsette kvinners, spesielt rurale 

kvinners, usynlige arbeid, 2. støtte kvinneorganisasjoner og utøve deltakende styring og 

ledelse, 3. heve kvinners produktive ferdigheter og lederegenskaper, 4. tilrettelegge for 

kvinners deltakelse i beslutningspåvirkning for deres rettigheter, 5. tilrettelegge for kvinners 

tilgang på markeder for salg av produkter og 6. generere og spre kunnskap og opplæring.86 

Med andre ord har CRTD.A satt ned mange viktige punkter som en del av deres målsetting 

for programmet WEEP. Noen av punktene er mer spesifikke enn andre, men stort sett er de 

veldig generelle. I kapittelet ”CRTD.A og ISFs rolle i styrking av kvinner” kommer jeg 

tilbake til min vurdering av målsettingene og hvordan de samsvarer med min opplevelse av 

organisasjonen og deres arbeid. WEEP hadde to prosjekter da jeg jobbet for CRTD.A: 

Sustainable Economic Opportunities for Women og Prosjektet for å støtte og knytte sammen 

rurale kvinners tradisjonelle ”knowhow” rundt Middelhavet gjennom å fremme fair trade-

produkter (RUWOMED). 

 

Strategiene CRTD.A har lagt for å nå disse målene baserer seg på de følgende punktene 1. 

kapasitetsbygging, 2. markedstilgang, 3. påvirkningsarbeid og 4. forskning og 

kunnskapsutvikling. I følge det som er publisert på CRTD.As nettsider skal 

kapasitetsbyggingen bestå av opplæring i ledelse, kommunikasjon, IKT og regnskap, samt 

markedstilgang. Markedstilgangen er muliggjort ved opprettelsen av butikken Namlieh87 for 

salg av produkter produsert av kooperativene og bedriftene. Ifølge nettsiden skal 

påvirkningsarbeidet innebære en rekke interaktive dialoger, konsultasjoner og seminarer med 

ulike interessenter, inkludert statlige og ikke-statlige aktører som Arbeids- og 

sosialdepartementet, kommuner, CRTD.As søsterorganisasjoner, private aktører og andre. 

Hensikten er å finne et felles grunnlag for å utfordre hindringer for kvinners økonomiske 

rettigheter og deltakelse.88 Det som ikke kommer frem av strategiene til CRTD.A er hvilke 

som er basert på strategier som CRTD.A skal gjennomføre for å forbedre situasjonen til 

deltakerne, og hvilke strategier som baserer seg på hva deltakerne selv skal være med på å 

utforme.  

 

 

 
                                                        
86 Ibid. 
87 The Collective for Research & Training on Development - Action, «al-Namliya», åpnet 20. mai 2017, 
http://crtda.org.lb/ar/node/13633. 
88 The Collective for Research & Training on Development - Action, «barnāmij tamkīn al-nisāʾ iqtiṣādiyyan». 
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Prosjektet for å støtte og knytte sammen rurale kvinners tradisjonelle ”knowhow” 

rundt Middelhavet gjennom å fremme fair trade-produkter (RUWOMED) 

RUWOMED var et samarbeid med den spanske organisasjonen Asamblea de Cooperación 

por la Paz – Pais Valencià (ACPP). Det er uklart når RUWOMED ble etablert. På nettsiden 

til prosjektet står det at prosjektet ble finansiert for perioden 2007-2013, mens CRTD.As 

programkoordinator Abilmona mente det hadde vart fra 2013 og skulle avsluttes desember 

2016.89 Prosjektet ble avsluttet i desember 2016, men CRTD.A søker om flere midler for å 

fortsette med prosjektarbeidet. Problemene til deler av RUWOMED startet muligens allerede 

her. Jeg kommer tilbake til hvordan og hvorfor i neste kapittel.  

 

Prosjektet var finansiert av EU gjennom programmet  Mediterranean Sea Basin (al-taʿāwun 

al-mushtarak ʿabr al-ḥudūd li-ḥawḍ al-baḥr al-ʾabyaḍ al-mutawassiṭ90) som er styrt av EUs 

naboskapspolitikk.91 RUWOMED ønsket å fremheve bærekraftig sosialøkonomisk utvikling 

av kvinner, og samarbeid mellom kvinner rundt Middelhavet ved å ta opp felles utfordringer 

kvinnene står overfor og etablere kvinnelige kooperativer i regionen. I samarbeid med den 

palestinske organisasjonen The Popular Aid for Relief and Development (PARD), ønsket 

CRTD.A å styrke kvinnene gjennom opprettelsen av kooperativene.  

 

Et annet mål for prosjektet var å skape et forhold mellom tre parter: palestinske kvinner på 

Vestbredden, libanesiske kvinner og palestinske flyktninger i Libanon og det spanske 

markedet.92 Forholdet skulle skapes ved at de palestinske kvinnene på Vestbredden og de 

libanesiske kvinnene og de palestinske flyktningene i Libanon skulle møtes og utveksle 

erfaringer. Tre ganger har det blitt holdt seminarer i Jordan for å samle kvinnene fra de ulike 

kooperativene på Vestbredden og i Libanon for erfaringsutveksling. Ifølge CRTD.As 

programkoordinator Abilmona hadde de som har deltatt på seminarene fått stort utbytte av 

det.  

 

Tilknytningen til det spanske markedet skulle iverksettes ved at varene kooperativene 

produserte, skulle selges i Spania. Mens jeg jobbet for CRTD.A på RUWOMED prosjektet 

                                                        
89 Asamblea de Cooperación por la Paz – Pais Valencià, «mashrūʿ», RUWOMED, 2014, 
http://www.acpp.com/ruwomed/?page_id=7&lang=ar. 
90 Oversatt til norsk: Samarbeid på tvers av grensene til Middelhavet. 
91 ENPI CBCMED, «ʿan al-barnāmij», 5. november 2012, http://www.enpicbcmed.eu/ar/programme/ar_about-
the-programme. 
92 The Collective for Research & Training on Development - Action, «2015 Annual Report» (Beirut, Libanon: 
The Collective for Research & Training on Development - Action, 2015), 10. 
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hørte jeg ikke noe om varer som ble sendt til Spania. Abilmona kunne fortelle at de eneste 

varene som kom til Spania var de som kvinnene fra kooperativene brakte med seg, da de var i 

Spania for å få bli bedre kjent med samarbeidsorganisasjonen. Abilmona understreket at å 

selge varene på det spanske markedet var et mål, og det var mange delmål på veien. Ett av 

delmålene var å komme seg på det libanesiske markedet først, noe som var vanskelig nok.93 

 

PAPYRUS 

Metoden CRTD.A brukte for å nå målet til RUWOMED var å etablere små og mellomstore 

bedrifter som skulle produsere fair-trade produkter. ACPPs og CRTD.As plan var å bidra i 

etableringen av bedriftene, men at det etter etableringsfasen skulle være opprettet 

selvstendige og selvgående bedrifter. ACPP og EU skulle finansiere bedriftene, mens 

CRTD.A og deres samarbeidsorganisasjoner skulle stå for det praktiske arbeidet i 

opprettelsen av bedriftene. Det praktiske arbeidet inkluderte å finne kvinner til å arbeide i 

bedriftene, drive yrkesopplæring og eventuell annen nødvendig opplæring, før de begynte å 

jobbe i bedriftene.  

 

En av bedriftene som ble etablert var PAPYRUS. Som praktikant for CRTD.A var en av 

hovedoppgavene mine å evaluere bedriften. Jeg fikk dermed en grundige forståelse av 

hvordan CRTD.A jobbet med et av prosjektene sine. I tillegg fikk jeg et innblikk i hva som 

fungerte og ikke fungerte i etableringen av en av bedriftene.  

 

PAPYRUS’ mål er å omdanne papiravfall til gaver som kan selges på markedet.94 Bedriften 

har sitt lokalet i byen i Tyr i Sør-Libanon og er et samarbeid mellom CRTD.A og ISF. 

Produksjonen til bedriften startet våren 2016, mens yrkesopplæringen av kvinnene som skulle 

delta i bedriften startet vinteren 2015. 

 

Prosjektkoordinatoren for PAPYRUS el-Osta har lang erfaring med resirkulering av papir. 

Ettersom Libanon ikke har noen tradisjon for å resirkulere søppel, deriblant papir, mente hun 

at det var et viktig sted å ta et grep. el-Osta startet jobben for CRTD.A med yrkesopplæring 

innen resirkulering i perioden 2009-2011. I 2011 ble den første RUWOMED bedriften 

etablert i Naameh i Sør-Libanon, der el-Osta lærte opp 11 kvinner i resirkulering av papir. 

                                                        
93 Ibid. 
94 Imam Sadr Foundation, «Papyrus», åpnet 8. april 2017, 
http://www.imamsadrfoundation.org/ar/projects/papyrus/52/1/. 
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Bedriften fikk ikke fotfeste og ble nedlagt før den startet produksjonen. Bedriften ble lagt på 

is inntil ISF tok kontakt med el-Osta for å starte opp bedriften på nytt på et nytt sted. Hun 

startet med yrkesopplæringen av 18 kvinner vinteren 2015. Høsten 2016 var det kun fem 

kvinner som jobbet i bedriften, de resterende kvinnene hadde sluttet av ulike årsaker.  

 

I rapporten jeg skrev for CRTD.A om PAPYRUS var et av hovedfunnene mine at 

tilretteleggingen for kvinnene og arbeiderne var for dårlig.95 Dermed sluttet mange av 

kvinnene etter yrkesopplæringen. For det første var plasseringen av bedriften lite 

gjennomtenkt. Lokalet ligger i Amrieh, et lite område sør før Tyr. For å komme seg til 

Amrieh trenger man bil eller å ta buss, som går sjeldent. ISFs kommunikasjonssjef Nourddine 

var med på å velge lokalet, han mente selv at det var et godt valg ettersom det var beste av de 

stedene han hadde sett på. Han sa ingenting om avstanden for kvinnene som skulle delta på 

yrkesopplæringen.  

 

Mange av kvinnene som deltok på yrkesopplæringen i 2015 var fra flyktningleiren i Burj al-

Shamālī 96. ”Aisha” var en av deltakerne som fortsatte i PAPYRUS etter yrkesopplæringen. 

Hun bodde i Burj al-Shamālī. Hun trodde at avstanden til PAPYRUS helt klart var en av  

årsakene til at mange av kvinnene sluttet etter yrkesopplæringen eller sa opp jobben i 

PAPYRUS. Hun påpekte at det var dyrt for dem å betale transport for å komme seg på jobb. 

”Aisha” hadde samme problem, men hun mente at det er viktigere å lære et yrke enn å tjene 

penger. Hun gikk som regel i overskudd etter betalingen av transport, men hadde ikke nok til 

å leve av. Mannen hennes jobbet også, og hadde en mer stabil inntekt.  

 

CRTD.As strategi om kapasitetsbygging utformes ved opplæring av deltakerne på et prosjekt 

i kommunikasjon, ledelse, likestilling og kvinners rettigheter. Opplæringen skal gi deltakerne 

en forståelse av formålet med å delta i et prosjekt iverksatt av CRTD.A og hva prosjektet kan 

gjøre for dem, også i etterkant av prosjektet. Opplæringen er laget for lese- og skrivekyndige. 

De fleste av PAPYRUS’ arbeidere var analfabeter, og de hadde dermed liten eller ingen nytte 

av opplæring i kapasitetsbyggingen. 

  

To av kvinnene som deltok på yrkesopplæringen til PAPYRUS hadde deltatt på en eller flere 

opplæringer innen kapasitetsbygging. Da jeg spurte ”Aisha”, som hadde deltatt, om hvordan 

                                                        
95 Laberg, «Economic Empowerment». 
96 En landsby 3 kilometer øst før Tyr. 
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opplæringen var, kunne hun ikke huske at hun hadde vært med. Årsaken, sa hun, var at hun 

skjønte ikke så mye av det som skjedde ettersom man måtte lese og skrive, og det kunne ikke 

hun. CRTD.As field officer Bou Kamel forklarte at alle deltakerne på yrkesopplæringen ble 

tilbudt å delta på opplæring i kapasitetsbygging. Han påpekte at det var to årsaker til at de 

ikke kom. For det første fordi de ikke hadde råd til transport til lokalet hvor opplæringen 

skulle være. Opplæringen var ofte vært i ISFs lokaler i Tyr. For det andre hadde ikke 

deltakerne skjønt poenget med opplæringen. CRTD.As programkoordinator Abilmona 

antydet at CRTD.A verken kunne betale for transporten eller tilrettelegge opplæringen fordi 

de ikke hadde ressurser til det. 

 

Imam Sadr Foundation 
Imam Sadr Foundation (ISF) er også en NGO. Hovedkontoret til ISF ligger i byen Tyr i Sør-

Libanon. Organisasjonen ble stiftet av Imam Moussa As-Sadr på starten av 1960-tallet.97 As-

Sadr var født i Iran i 1928, og ble utdannet i Teheran innen islamsk rettsvitenskap. I 1960 dro 

han til Libanon for å ta over posisjonen til den sjiamuslimske lederen Sharafeddine. Han 

interesserte seg ikke bare for religion, men også for de sosiale levekårene til den 

sjiamuslimske befolkningen i Sør-Libanon.98 Han grunnla mange institusjoner, 

yrkesfagskoler og helsestasjoner for å forbedre levekårene til befolkningen. Til tross for at 

han var sjiamuslim og bodde i en by hvor majoriteten var sjiamuslimer, inkluderte As-Sadr 

både sunnimuslimer og kristne i arbeidet sitt.99 I avisartikler skrives det om hvordan imamen 

så bort fra religion, og heller valgte å se mennesker og hjelpe dem som trengte det, på tross 

av religion.  

 

Da borgerkrigen brøt ut i 1975100 svarte As-Sadr med å etablere sin egen milits kalt Amal-

bevegelsen. Senere bestemte han seg for at bruk av militær makt ikke var løsningen på 

krigen, og han gjorde det han kunne for å få slutt på den frem til han forsvant i 1978.101 Til 

tross for As-Sadr forsvinning, ble Amal på starten av 1980-tallet den mektigste 

                                                        
97 Imam Sadr Foundation, «nubdha tārīkhiyya», åpnet 9. april 2017, 
http://www.imamsadrfoundation.org/ar/about-us//17/1/. 
98 al-Mashriq, «The Imam Musa Sadr», åpnet 9. april 2017, 
http://almashriq.hiof.no/lebanon/300/320/324/324.2/musa-sadr/. 
99 Ibid. 
100 Lina Khatib, «Gender, Citizenship and Political Agency in Lebanon», British Journal of Middle Eastern 
Studies 35, nr. 3 (1. desember 2008): 446, doi:10.1080/13530190802525189; Sigvardsson, «Vil ikke lenger 
være annenrangs borgere»; Talifer, «Women and Economic Power in Lebanon», 8. 
101 Giles Trendle, «The Imam and the Colonel», Al Jazeera, 24. juli 2012, 
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2012/06/201262711475105411.html. 
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organisasjonen innen sjiasamfunnet og muligens den største i hele Libanon. Etter 

revolusjonen i Iran i 1979 valgte Amal-bevegelsen å bli en politisk orientert libanesisk 

bevegelse eller et politisk parti, som bevegelsen er best kjent som i dag.102 Opprettelsen av 

Amal-bevegelsen og As-Sadr sin avstand fra både borgerkrigen og religiøse skillelinjer 

danner fortsatt et grunnlag for ISFs verdier. As-Sadr var sjiamuslim og imam, men han var 

åpen for mennesker med andre trosretninger og han tok avstand fra all form for krig.  

 

Visjonen til ISF er en verden der sosial rettferdighet råder.103 Mandatet til organisasjonen går 

ut på å nå visjonen om sosial rettferdig ved å samarbeide med Libanons lokalsamfunn. 

Sammen med lokalsamfunnene ønsker ISF å forbedre helsetilbudet, utdanninger og fremme 

en kultur der dialog står i sentrum. Organisasjonen har satt seg høye mål. Innen 2015 

forpliktet de seg til å være den største og beste organisasjon på områder som styrking av 

kvinner, omsorg og utdanning av barn i et trygt og organisert miljø og helhetlig 

primærhelsetjeneste for å nevne noen. Målene stiller høye krav til organisasjonen og det er 

vanskelig å evaluere hvorvidt målene er nådd. Det som er sikkert, er at ISF er en stor og 

velkjent organisasjon i Libanon. De fleste libaneserne jeg var i kontakt med i løpet av 

oppholdet mitt i Libanon hadde hørt om organisasjonen, om Imam Moussa As-Sadr og om 

Amal-bevegelsen.   

 

I en rapport Raed H. Charafeddine har skrevet om ISF påpeker han at ”the Foundation aims 

to empower beneficiaries to create their own conditions and enhance their ability to organise 

themselves”.104 Videre fastslår han at beneficiaries trenger ha kontroll over sine egne liv og 

stole på seg selv og andre rundt seg. Nesten alle sidene av ISFs målsettinger, visjoner og 

mandat handler om styrking av beneficiaries, enten det er kvinner, menn eller barn, og om 

deltakelse i beslutningsprosesser. I de neste paragrafene gir jeg oversikt over det programmet 

der ISF fokuserer på styrking av kvinner. 

 

 

 

                                                        
102 Rami Siklawi, «The Dynamics of the Amal Movement in Lebanon 1975-90», Arab Studies Quarterly 34, nr. 
1 (2012): 4–26. 
103 Imam Sadr Foundation, «al-ruʾya wa-l-risāla», åpnet 9. april 2017, 
http://www.imamsadrfoundation.org/ar/about-us//12/1/. 
104 Raed H. Charafeddine, «“Quality: The Roadmap to Sustainability”: The Impact of Quality on an NGO» 
(Beirut, Libanon: Imam Sadr Foundation), 25, åpnet 10. april 2017, 
http://imamsadrfoundation.org.lb/uploads/1417088033MEQA-final_version.pdf. 
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Women Empowerment Programme 
Som CRTD.A har også ISF et eget program som fokuserer på styrking av kvinner. ISF har 

tatt utgangspunkt i organisasjonen i seg selv når det kommer til styrking av kvinner, 

likestilling og rettferdighet. For å sørge for å skape det beste utgangspunktet for deres 

deltakere, utgjør 85 % av ISFs ansatte og frivillige kvinner.105 Videre understreker 

organisasjonen viktigheten av kvinners deltakelse. På ISFs nettside er står det at kvinner er en 

essensiell brikke for utvikling fordi kvinner er de dyktigste til å fange de underliggende 

detaljene i samfunnet og dermed få til en ønsket endring.106 

 

Programmet fokuserer ikke bare på styrking av kvinner lokalt, ISF samarbeider med andre 

interesseorganisasjoner nasjonalt, regionalt og internasjonalt for kvinners rettigheter. De 

støtter kvinners rettigheter gjennom pedagogisk, psykologisk og sosial omsorg for 

foreldreløse, utdanning og helsetjenester, og politisk deltakelse med sikte på sosial endring 

og dialog. For å følge opp disse metodene ønsker ISF å bygge en institusjonalisert og 

levedyktig modell hvor kvinner styrer og tar beslutninger.107  

 

Ressursene fra Women Empowerment Programme bruker ISF i samarbeidet med CRTD.A 

om bedriften PAPYRUS. I ISFs prosjektleder al-Bassams øyne var PAPYRUS et 

treningssenter, eller opplæringssenter, der flest mulig kvinner burde være til stede på en gang. 

I PAPYRUS lærer de å resirkulere papir og å lage nye ting av det resirkulerte papiret. al-

Bassam mente at kunnskapen må tilbakeføres til lokalsamfunnet, og på den måten kan flere 

kvinner bli styrket uten å jobbe i PAPYRUS.  

 

ISF knytter også flere av programmene sine sammen. Jentene i ISFs barnehjem får tilbud om 

å jobbe i PAPYRUS når de er gamle nok. Der lærer de samtidig som de tjener penger. I 

tillegg har ISF en barnehage hvor barna til PAPYRUS’ arbeidere kan være, mens de selv er 

på jobb. 

 

Navnet til PAPYRUS var det ISFs kommunikasjonssjef Nourddine som valgte. Han syntes 

det passet veldig bra til en bedrift som jobber med resirkulering. Papiret PAPYRUS 

                                                        
105 Imam Sadr Foundation, «tamkīn al-marʾa», åpnet 10. april 2017, 
http://www.imamsadrfoundation.org/ar/programs//. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
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produserer ligner veldig på det første papiret som den egyptiske sivilisasjon laget, nemlig av 

planten papyrus.   

 

De to NGOene CRTD.A og ISF har mye til felles. For det første kjemper de begge for 

kvinners rettigheter gjennom arbeidet sitt med forskjellige prosjekter. For det andre ønsker de 

å tilrettelegge for styrking av kvinner. Strategiene deres for tilrettelegging er også veldig like. 

Til slutt samarbeider de på flere prosjekter, blant annet på RUWOMED hvor de har etablert 

bedriften PAPYRUS sammen. Det neste kapittelet diskuterer hvordan de to NGOene bidrar 

til at kvinner kan styrke seg selv ved å delta på deres prosjekter. 
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CRTD.A og ISFs rolle i styrking av kvinner 
Styrkingen av kvinner er en del av både CRTD.As og ISFs mål, strategi og visjon.108 De 

ansatte jeg snakket med i de to organisasjonene utrykte at dette målet stod sentralt i deres 

arbeid. I dette kapittelet analyserer jeg i hvilken grad disse to NGOene bidrar til å legge til 

rette for at deltakerne på deres prosjekter og arbeiderne i deres bedrifter kan styrke seg selv. 

Bedriften PAPYRUS møtte noen utfordringer i starten og underveis, som jeg drøftet i 

rapporten jeg skrev mens jeg var praktikant. Dette kapittelet tar for seg en del av de 

utfordringene PAPYRUS møtte og hvordan CRTD.A, ISF, PAPYRUS’ prosjektkoordinator 

og arbeiderne håndterte utfordringene. Jeg argumenterer for at håndteringen av utfordringene 

sier noe om forholdet mellom NGOene og arbeiderne, og hvordan NGOene bidrar til å 

tilrettelegge for arbeiderne sine.  

 

I Women and Empowerment: Participation and Decision Making legger Marilee Karl til 

grunn viktigheten av kvinners deltakelse og beslutningstaking for at de skal kunne styrke seg 

selv. Hun mener at en av hovedutfordringene kvinner står overfor er å vedlikeholde og øke 

drivkraften til deres deltakelse og styrking.109 Karl klassifiserer deltakelse som en 

sammensetning av husholdnings-, økonomisk, sosial og kulturell og politisk deltakelse.110 

Bistår organisasjonene CRTD.A og ISF i å vedlikeholde og øke drivkraften slik at kvinnene 

på deres prosjekter kan styrke seg selv?  

 

NGOenes retorikk 
I løpet av praktikantstillingen min hos CRTD.A hadde jeg gjentatte samtaler med CRTD.As 

programkoordinator Abilmona og CRTD.As field officer Bou Kamel om PAPYRUS. Når de 

snakket om arbeiderne i PAPYRUS, brukte de begrepet beneficiaries. For eksempel sa 

Abilmona følgende om PAPYRUS: ”Jeg tror at vi minst trenger to field officers til dette 

prosjektet, fordi man må følge opp the beneficiaries”. Til tross for at begrepet ikke har en 

klar betydning på norsk, finnes det forskjellige måter å oversette det på ut i fra konteksten det 

                                                        
108 The Collective for Research & Training on Development - Action, «ʿan majmūʿat al-ʾabḥāth wa-l-tadrīb li-l-
ʿamal al-tanmuwī». 
109 Karl, Women and Empowerment, 149. 
110 Ibid., 2. 
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er brukt. På en side blir begrepet ofte brukt innen helsesektoren. Da omhandler begrepet blant 

annet pasienter eller personer som mottar helsehjelp.111  

 

På en annen side kan begrepet oversettes som mottakere. Slik jeg forstår ordet mottakere 

betyr det personer som får eller mottar noe eller noen som drar nytte av noe. En mottaker er 

også passiv og behøver ikke gjøre noe selv. Det kan for eksempel bety en arving. Alt i alt, 

kommer det ikke frem i ordet beneficiaries om personene det gjelder har deltatt, det kommer 

heller frem at noen har gitt dem noe. Hva sier denne begrepsbruken om CRTD.A og deres 

deltakerne? For det første tyder det på at organisasjon har tro på eller mener at deltakerne 

deres blir gitt noe eller at de drar nytte av noe. For eksempel blir deltakerne gitt 

yrkesopplæring i bedriften PAPYRUS. Ifølge PAPYRUS’ prosjektkoordinator og ansvarlig 

for yrkesopplæringen, startet opplæringen fra bunnen av og hun gjennomgikk i detalj alle 

områdene deltakerne måtte beherske for å kunne jobbe i PAPYRUS. Til tross for at 

deltakerne ble gitt en grundig opplæring, bestemte mange av dem seg for å slutte. Dermed 

kan det konkluderes med at yrkesopplæringen ble gitt til deltakerne, men ikke alle dro nytte 

av den ettersom de sluttet.  

 

Det er imidlertid interessant å registrere at det er ganske vanlige å bruke begrepet 

beneficiaries om deltakere, enten de direkte, indirekte eller ikke i det hele tatt, drar nytte av 

prosjektet. Melani Cammett and Sukriti Issar bruker begrepet beneficiaries i artikkelen 

”Bricks and Mortar Clientelism: Sectarianism and the Logics of Welfare Allocation in 

Lebanon”. De skriver om hvilke forhold som påvirker de politisk-religiøse organisasjonen 

Hezbollah og Tayyar Al-Mustaqbal til å arbeide for andre sekteriske grupper en de selv 

tilhører (henholdsvis sjiaislam og sunniislam).112 I de tilfellene der Cammett og Issar 

argumenterer for at organisasjonene arbeider for andre sekteriske grupper, omtales disse 

gruppene som beneficiaries. Cammett og Issar drøfter ikke om gruppene drar nytte av 

arbeidet Hezbollah og Tayyar Al-Mustaqbal gjør for dem. De holder derimot på bruken av 

begrepet beneficiaries som en forståelse av hva jeg kaller mottakere.  

                                                        
111 Se for eksempel Andrew M. Ibrahim m.fl., «Association of Hospital Critical Access Status With Surgical 
Outcomes and Expenditures Among Medicare Beneficiaries», JAMA 315, nr. 19 (2016): 2095–2103, 
doi:10.1001/jama.2016.5618; Institute of Medicine (US) Committee on Choice and Managed Care: Furthering 
the Knowledge Base to Ensure Public Accountability and Information for Informed Purchasing by and on 
Behalf of Medicare Beneficiaries, Developing the Information Infrastructure for Medicare Beneficiaries: 
Summary of a Workshop, red. Valerie Tate Jopeck og Marion Ein Lewin (Washington (DC): National 
Academies Press (US), 1999), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK230823/. 
112 Cammett og Issar, «Bricks and Mortar Clientelism», 381–82. 
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Et annet eksempel finner man i Sarah Bergh og Isabel Wahlgrens masteroppgave 

“Empowering women through an NGO chain: Assessing development from a knowledge 

transfer perspective”. I oppgaven skriver de om kunnskapsoverføring (knowledge transfer) 

fra NGOer til såkalt end beneficiaries.113 Bergh og Wahlgren diskuterer ulike variabler som 

påvirker kunnskapsoverføringen. Via deres casestudie i India undersøker de hva som gjør at 

kunnskap blir overført gjennom det de kaller en NGO-kjede (NGO-chain) med mål om å 

styrke end beneficiaries. Bergh og Wahlgren problematiserer ikke bruken av begrepet 

beneficiaries. De har derimot utvidet begrepet ved å legge til end, slik at begrepet kan 

oversettes til sluttmottakere eller endelige mottakere.  

 

Ved å bruke begrepet end beneficiaries antyder Bergh og Wahlgren at det finnes flere 

beneficiaries før kunnskapen når de endelige mottakere. Det illustrerer de ved å påpeke at 

kunnskapsoverføringen til NGOer er sammensatt og består av flere deler som tilsammen 

utgjør en NGO-kjede.114 Denne kjeden består ofte av en eller flere NGOer som samarbeider 

om et prosjekt, en sponsor som finansierer NGOene og såkalte end beneficiaries. Av den 

grunn, kan NGOene i seg selv også utgjøre en form for beneficiaries ved å motta kunnskap 

og penger av sponsorer. Sponsorer kan være blant annet utenlandske organisasjoner.  

 

CRTD.A er en del av NGO-kjede. For eksempel var prosjektet RUWOMED et samarbeid 

mellom den palestinske organisasjonen PARD og den spanske organisasjonen ACPP som 

også fungerte som sponsor. I tillegg var prosjektet finansiert av EU. Målet til prosjektet var å 

fremheve bærekraftig sosial utvikling av og samarbeid mellom kvinner rundt Middelhavet 

ved å etablere kvinnelige kooperativer i regionen. Kvinnene i kooperativene utgjør de såkalte 

end beneficiaries i NGO-kjeden. Til tross for at endelige mottakere eller end beneficiaries i 

Bergh og Wahlgrens oppgave forklarer hvem som skal styrkes, kommer det ikke frem 

hvilken rolle de som skal styrkes har i sin egen styrkingsprosess. Det som derimot er 

tankevekkende, som Bergh og Wahlgren understreker, er viktigheten av organisasjonskultur, 

kommunikasjon, tillit og absorberende kapasitet for at NGOer kan tilrettelegge for styrking 

av kvinner.115 

                                                        
113 Isabel Wahlgren, Sarah Bergh, og Sarah Åberg, «Empowering Women through an NGO Chain: Assessing 
Development from a Knowledge Transfer Perspective» 2015, http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:824218/FULLTEXT01.pdf. 
114 Ibid., 11. 
115 Ibid., 9. 
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Sett i lys av diskusjonen i de foregående avsnittene, kan det påstås at CRTD.A mener at 

deltakerne og arbeiderne drar nytte av prosjektene og bedriftene deres. For eksempel var 

arbeiderne ”Aisha”, ”Rabiya” og ”Zahra” veldig fornøyd med jobben og følte de hadde fått 

utbytte av den. Til tross for at disse tre arbeiderne mente de har dratt nytte av jobben, på 

andre områder enn de økonomiske, vet ikke CRTD.A og ISFs ansatte årsaken til at flere av 

deltakerne og arbeiderne sluttet i PAPYRUS. For eksempel spurte jeg ISFs prosjektleder al-

Bassam om ISF hadde kontaktet de tidligere deltakerne på yrkesopplæringen for å undersøke 

årsaken til at de sluttet. Han svarte at det ikke var deres oppgave, men PAPYRUS’ 

prosjektkoordinator el-Osta sin. Da jeg spurte henne, mente hun at de tidligere deltakerne kun 

ønsket å tjene penger og at de syntes de tjente for lite. Arbeiderne, derimot, mente at lav lønn 

var kun en av grunnene til at de tidligere deltakerne sluttet. En annen langt viktigere årsak var 

at PAPYRUS ikke lå lett tilgjengelig for arbeiderne, og de måtte betale relativt høye 

transportkostnader.  

 

”Rabiya” fortalte at hun og søsteren måtte dele kostnadene for transport til PAPYRUS og 

utgiftene til husholdningen seg imellom: ”Selv om vi kjører bil til jobb, er det lang vei som 

krever mye bensin. Hver dag betaler vi 30000 eller 40000 LBP”. 40000 LBP tilsvarer 

omtrent 220 norske kroner. ”Aisha” tjente cirka 150000 LBP116 i måneden, hvorav om lag 

halvparten gikk til transport. Det er ulike meninger om årsaken til at de tidligere deltakerne 

sluttet, men det kom frem at deltakerne selv mente de ikke har tjent noe på å delta på 

yrkesopplæringen til PAPYRUS. 

 

På en annen side: Da jeg spurte Abilmona om hvorfor de hadde valgt å kalle deltakerne sine 

for beneficiaries svarte hun at det var for å skille mellom kvinnene som deltok på prosjektene 

deres, arbeiderne som jobbet i bedriftene de hadde opprettet og deltakerne på kursene deres. 

Dermed kaller de arbeiderne for workers, deltakerne på kursene for participants og 

deltakerne på prosjektene deres for beneficiaries. Det er hovedsakelig CRTD.A som bruker 

begrepet beneficiaries. PAPYRUS’ prosjektkoordinator el-Osta kalte kvinnene som jobber i 

PAPYRUS for al-ʿāmilīn som betyr arbeidere eller ansatte. Verken ISFs prosjektleder al-

Bassam eller kommunikasjonssjef Nourddine brukte begrepet beneficiaries, de brukte ordet 

kvinner om kvinnene på prosjektet, i bedriften eller i ISF.  

 

                                                        
116 150000 LBP tilsvarer omtrent 830 NOK. 
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Det andre begrepet jeg diskuterte med de ansatte i CRTD.A og ISF er dropouts. Ifølge 

Abilmona og Bou Kamel var det mange dropouts fra PAPYRUS og yrkesopplæringen til 

PAPYRUS. Ettersom Abilmona og Bou Kamel påpekte at det er mange dropouts er det 

tydelig at en del av CRTD.As beneficiaries ikke har dratt nytte av prosjektet ettersom de 

valgte å slutte før prosjektet var ferdig. Jeg synes derfor deltakere egner seg bedre for å 

beskrive kvinnene som er med på CRTD.A og ISFs prosjekter, og arbeidere for kvinner som 

jobber i PAPYRUS og andre bedrifter opprettet av CRTD.A og ISF.  

 

For å konkludere, begrepet beneficiaries kan tolkes på ulike måter. På en side kan det forståes 

som personer som mottar eller drar nytte av noe. På en annen side brukes det om deltakere 

eller arbeidere uten å legge noe mer i det. Når det gjelder CRTD.As og ISFs bruk av begrepet 

kan det si noe om hvordan de to organisasjonene forholder seg deltakerne og arbeiderne sine. 

Slik jeg tolker CRTD.A og ISFs bruk av begrepet beneficiaries er den lite gjennomtenkt. Det 

kan virke som de to NGOene ikke har satt seg inn i hvilke forskjeller som finnes mellom 

deltakerne og de ansatte i NGOene, og hvordan dette kan ha påvirket arbeidet deres. Hvilke 

forskjeller finnes mellom de ansatte i organisasjonene og deltakerne/arbeiderne? Hva har 

bakgrunnen deres å si for hvordan de forholder seg til hverandre? De neste avsnittene tar for 

seg disse temaene.  

 

Arbeidernes bakgrunn 
Benoit Challand skriver om forskjellen mellom prosjekter som er autonome og 

heteronome.117 Challand har i hovedsak forsket på hvordan det internasjonale samfunnet har 

bistått det palestinske sivilsamfunnet. Hans påstår at det internasjonale samfunnet har utøvd 

en heteronom bistand som har ført til at det palestinske sivilsamfunnet ikke har sluppet til i 

beslutningsprosesser. Han påstår at for å ”reach a good level of democratization, democracy 

should be built from within a given polity, thus questioning the imposition and promotion of 

democracy by outside actors”.118 Min påstand er at dette også kan brukes på et lavere nivå, 

nemlig NGO versus deltaker. Outside actor eller ekstern aktør mener jeg kan være CRTD.A 

og ISF. Det er behov for å studere hvordan de forholder seg til deltakerne på prosjektene sine 

og til arbeiderne i bedriftene deres.    

 
                                                        
117 Benoit Challand, «The Evolution of Western Aid for Palestinian Civil Society: Bypassing Local Knowledge 
and Resources», Middle Eastern Studies 44, nr. 3 (21. mai 2008): 397–417, doi:10.1080/00263200802021566. 
118 Ibid., 397. 
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Videre hevder Challand at for å forstå hvordan eksterne aktører skaper situasjoner der lokale 

aktører ikke har muligheten til å definere deres egne prioritering, må man stille spørsmål ved 

forutsetningene for hvordan eksterne aktører jobber.119 Jeg mener at bakgrunnen til NGOenes 

ansatte er en styrende faktor som påvirker deres forutsetninger for å styrke deltakerne og 

arbeiderne. Derfor vil jeg i de følgende avsnittene diskutere hvordan arbeidernes bakgrunn 

legger grunnlag for det jeg kaller den heteronome arbeidsmodellen. Min diskusjon omhandler 

de ansatte i CRTD.A og ISF, deltakerne på deres prosjekter og arbeiderne i PAPYRUS.  

 

De ansatte i organisasjonene hadde alle har en eller annen form for utdannelse. For eksempel 

var ISFs prosjektleder journalist, CRTD.As programkoordinator var utdannet i 

helsefremmende arbeid og ISFs kommunikasjonssjef var arkitekt, for å nevne noen av dem 

jeg intervjuet. Videre hadde alle ansatte lang erfaring med arbeidslivet, med noe variasjoner 

avhengig av alder. Men i forhold til deltakerne og arbeiderne, som hadde lite eller ingen 

erfaring med arbeidslivet, hadde de ansatte lang erfaring.  

 

Prosjektlederen i ISF hadde 18 års erfaring bare i innen organisasjonen. Før det var han ansatt 

i Arbeids- og sosialdepartementet i De forente arabiske emirater i over 20 år. 

Programkoordinatoren i CRTD.A hadde seks års arbeidserfaring, blant annet som 

prosjektassistent ved Universitetet i Balamand. Det er stor aldersforskjell på disse, men 

uavhengig av alderen hadde de like fullt lang arbeidserfaring.  

 

Arbeiderne i PAPYRUS, derimot, hadde lite eller ingen utdannelse. En av arbeiderne hadde 

utdanning, ellers var de øvrige analfabeter. ”Asma”, som hadde utdannelse, hadde som 

tidligere nevnt ikke penger til å fortsette utdannelsen sin og startet derfor å jobbe i 

PAPYRUS. Hun hadde fullført fire år av utdannelsen sin på en skole som underviste i 

religion.  

 

Arbeiderne i PAPYRUS hadde en del likheter. For det første hadde de færreste utdannelse, 

med unntak av ”Asma”. For det andre, de fleste kom fra rurale områder i Sør-Libanon. For 

det tredje, de trivdes på jobben og var interessert i å tjene egne penger. Sett bort ifra disse 

likhetene, var kvinnene først og fremst enkeltindivider. Dette kan sees i parallell til Challands 

poeng om at det finnes ulike typer sivilsamfunn som ikke kan likestilles med det ”vestlige” 

                                                        
119 Ibid., 398. 
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samfunnet: ”local civil society [in the Arab Muslim World] does not automatically have the 

same shapes, institutional forms and modes of framing its action as ‘western’ civil 

society”.120 På samme måte som at det finnes ulike typer sivilsamfunn, finnes det forskjellige 

typer arbeidere og deltakere som har andre forutsetninger enn de ansatte i organisasjonene. 

For å kunne tilrettelegge best mulig for arbeiderne og deltakerne, må CRTD.A og ISF ta 

utgangspunkt i hver enkelt kvinne og ikke se dem som en homogen gruppe.  

 

Challand fremhever flere elementer som må oppfylles for at sivilsamfunnet skal ha ”a 

positive effect towards the creation of spaces of democratic participation and definition”.121 

For det første må det gi lokale aktører plass til autonomi. For eksempel må CRTD.A og ISF 

gi deltakerne og arbeiderne mulighet til å styre selv og ta beslutninger. For det andre må det 

innføres et ekte (real) element av deltakelse i aktiviteter og en større grad av ”bottom up” 

tilnærming. Til slutt må det tas hensyn til utvikling av sivilsamfunnets struktur og innhold.122 

Ettersom som jeg argumenterer for at Challands sivilsamfunn også kan representere 

arbeiderne og deltakerne tilhørende en NGO, betyr det siste punktet at NGOene må ta hensyn 

til utviklingen av arbeiderne og deltakernes ”struktur og innhold”. Struktur og innhold kan 

vise til hvem arbeiderne og deltakerne er, hvilken bakgrunn de har og deres verdier. I de 

neste avsnittene ser jeg på hvilken betydningen religion har for arbeiderne og deltakernes 

mulighet til å delta i NGOene.  

 

Religiøs tilhørighet 
Cammett og Issar skriver at i utviklingsland bruker religiøse organisasjoner tjenestetilbud for 

å være en støttende aktør. Velferd er derfor en integrert del av etnisk og sekterisk politikk.123 

ISF er et eksempel på en religiøs organisasjon som tilbyr tjenester for befolkningen i Sør-

Libanon. Cammett og Issar hevder at i homogene samfunn har religiøse grupper en tendens 

til å favorisere ”gruppemedlemmer” (in-group members) når de distribuerer sosiale goder.124 

Driver ISF en form for klientelisme125? Eller imøtekommer de også grupper utenfor gruppen 

(out-group members)?  

                                                        
120 Ibid., 400. 
121 Ibid., 402. 
122 Ibid. 
123 Cammett og Issar, «Bricks and Mortar Clientelism», 381. 
124 Ibid. 
125 ”Favorisering av de befolkningsgruppene som utgjør et regimes maktbase”, sitat fra Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt, «Klientelisme», åpnet 25. mai 2017, http://www.nupi.no/Skole/content/versionview/3402/1.   
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ISF har sitt hovedkontor i Sør-Libanon hvor det bor en overvekt av sjiamuslimer. Med 

utgangspunkt i Cammett og Issars hypotese om at det er en sammenheng mellom et partis, 

eller i dette tilfellet en organisasjons, beliggenhet og lokalsamfunnet partiet eller 

organisasjoner ønsker å hjelpe, skulle man tro at ISF begrenset sine aktiviteter til 

sjiamuslimer eller favoriserte sjiamuslimer over andre religiøse grupper eller trosretninger. På 

den ene siden stemmer denne påstanden ettersom det bor et flertall sjiamuslimer i Sør-

Libanon. Dermed er det naturlig at de fleste kvinnene på prosjektene til ISF, som i all 

hovedsak foregår i Sør-Libanon, er sjiamuslimer.  

 

På den andre siden og som påpekt i forrige kapittel var ikke religiøs tilhørighet et kriterium 

for å delta på ISFs prosjekter. Det har blitt sagt at grunnleggeren av ISF fokuserte på 

enkeltmennesket, og ikke på religion.126 Dette legger derfor et grunnlag for at alle kvinner 

kan delta på ISFs prosjekter uavhengig av religion. Det legger videre til rette for at kvinner i 

Sør-Libanon kan delta og styrke seg selv både innenfor prosjektet de deltar på, men også når 

det gjelder religion. Som en av arbeiderne i PAPYRUS sa:  

 

Jeg oppfordrer enhver kvinne, som har muligheten, til å jobbe. Spesielt [oppfordrer 

jeg] slike som oss, i vår religion [islam], fordi det er forbudt for kvinner å 

blande/mikse med det motsatte kjønn, til å jobbe her [i PAPYRUS] siden jobben kun 

er for kvinner.  

 

Alle arbeiderne i PAPYRUS, utenom PAPYRUS’ prosjektkoordinator el-Osta, dekket til 

håret sitt med en hijab. En av arbeiderne dekket til ansiktet sitt med en todelt niqab. Hun sa til 

meg: ”Du synes kanskje det er rart at jeg er tildekket. Enhver person opptrer i forhold til hans 

eller hennes tradisjon og opphav. Dette hindrer eller påvirker ikke meg. Det kan på en eller 

annet måte være uakseptabelt i samfunnet, men takk gud, jeg er fornøyd.” ”Asma” lot altså 

ikke andre menneskers tradisjon hindre henne i gjøre det hun mente var riktig for seg. 

Årsaken til at hun startet i PAPYRUS var at hun har lyst til å bli lege eller lærer, men hun 

hadde ikke penger til utdannelsen. Hun hadde derfor behov for å spare opp penger før hun 

søkte seg inn på studiet. ”Asma” lot heller ikke religionen hennes være et hinder for hva hun 

gjorde eller hva andre mente om hvordan hun kledde seg. Familien hennes støttet henne fullt 

                                                        
126 al-Mashriq, «The Imam Musa Sadr». 
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ut, både i arbeidet i PAPYRUS og i hennes drøm om utdanning, fortalte hun. I tillegg har ISF 

gjort det enklere for henne ved ikke å legge noe begrensninger på religiøs tilhørighet. 

 

Som diskutert i de forgående avsnittene, kan ISF på grunn av organisasjonens religiøse 

tilhørighet til sjiaislam antas å favorisere sjiamuslimer når de bistår lokalsamfunnet. Ved å se 

på tilfellet PAPYRUS kan denne påstanden avkreftes ettersom PAPYRUS består av kvinner 

med forskjellig religiøs tilhørighet. Ettersom ISF holder til i Sør-Libanon hvor majoriteten er 

sjiamuslimer, er det naturlig at NGOen har en overvekt av sjiamuslimske deltakere. 

 

Økonomi 
Når Karl skriver om økonomisk deltakelse referer hun til arbeid, enten det er lønnet, ulønnet 

eller delvis lønnet arbeid.127 Hun skriver: ”… women have far fewer job opportunities than 

men and are disproportionately in lower paid and less prestigious occupations”.128 Bedriften 

PAPYRUS ble opprettet for at kvinner i Sør-Libanon skal kunne jobbe og økonomisk styrke 

seg selv.129 Til tross for denne målsettingen, har ikke bedriften klart å oppnå dette målet. For 

eksempel fortalte en av arbeiderne i PAPYRUS at hennes situasjon ikke hadde forbedret seg 

etter at hun startet å jobbe i bedriften.  

 

Karl understreker at ”[l]ack of income, or lower income, […] reduces women’s decision-

making power in the household and their ability to participate in social and political 

activities.”130 Dette sitatet fra Karl kan bidra til å forstå at økonomisk deltakelse legger 

grunnlag for deltakelse på andre arenaer. Hvordan bidrar CRTD.A og ISF til at kvinnene kan 

styrke seg selv økonomisk? Hvilke utfordringer står de overfor?  

 

David Cotter m.fl. skriver også om økonomisk deltakelse eller yrkesdeltakelse (labor force 

participation). De poengterer at ”[l]abor force participation is often seen as the prime 

indicator (and cause) of changes in women’s status”.131 PAPYRUS’ arbeider ”Zahra” er et 

eksempel på at Cotters poeng ikke alltid er gjeldende. Før hun startet å jobbe i PAPYRUS, 

                                                        
127 Karl, Women and Empowerment, 3. 
128 Ibid. 
129 Imam Sadr Foundation, «Papyrus». 
130 Karl, Women and Empowerment, 4. 
131 David Cotter, Joan M. Hermsen, og Reeve Vanneman, «Gender Inequality at Work», Russell Sage 
Foundation and the Population Reference Bureau (PRB), november 2004, 
http://www.prb.org/Publications/Articles/2004/GenderInequalityatWork.aspx. 
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jobbet hun i en blomsterbutikk i 14 år. For henne var arbeidet i blomsterbutikken som et 

fengsel. Hun trivdes ikke. Hun var hele tiden i butikken, men hun fikk ikke utfordret seg selv. 

Da muligheten til å jobbe i PAPYRUS dukket opp, tok hun sjansen med en gang. Til tross for 

at hun tjente bedre i blomsterbutikken, trivdes hun mye bedre med arbeidet i PAPYRUS. 

Utfra dette eksempelet argumenter jeg for at om kvinner skal styrke seg selv økonomisk, må 

de trives i jobben uavhengig av hva inntekten er. Når det kommer til CRTD.A og ISFs bidrag 

til styrking er det like viktig å se på hvordan de tilrettelegger for trivsel så vel som hvilken 

lønn de gir arbeiderne sine.  

 

”Zahra” var ikke den eneste som trivdes i PAPYRUS. De fire arbeiderne jeg snakket med 

trivdes veldig godt i jobben, til tross for at de ikke tjente godt. ”Rabiya” fortalte at hun syntes 

prosjektet var veldig positivt, nyttig og vellykket. ”Asma” trivdes også godt i PAPYRUS. 

Hun anså det de gjorde i bedriften som kunst, noe hun likte veldig godt å jobbe med. Disse 

tilbakemeldingene tilsier at NGOene har klart å tilrettelegge for trivsel. På en annen side, det 

er ingen av arbeiderne som ikke vektla penger og økonomi som viktige faktorer for at de 

startet i PAPYRUS.  

 

ISF ønsker å fremstå som en organisasjon som i høy grad inkluderer kvinner i ledende 

stillinger. For eksempel består styret av fem kvinner og syv menn.132 Utover styret, utgjør 85 

% av ISF kvinner.133 På samme måte har CRTD.A mange kvinnelige ansatte. Men hvem er 

disse kvinnelige ansatte? Er de kvinner fra rurale områder som ikke kan lese og skrive, eller 

er de kvinner med høyere utdannelse? De fleste ansatte i CRTD.A har høyere utdannelse, det 

samme gjelder ISF. Dessuten har prosjektkoordinatoren for bedriften PAPYRUS høyere 

utdannelse, men ingen av arbeiderne har det. Da jeg spurte ISFs prosjektleder al-Bassam om 

det var meningen at arbeidene i PAPYRUS skulle overta bedriften og styre den selv, sa han at 

det ikke var planen. Det var best at ISF kontrollerte og håndterte det administrative arbeidet.  

 

PAPYRUS: en lavtlønnet jobb 
Som vist tidligere i kapittelet ”Teori” har antallet kvinnelige arbeidstakere økt i Midtøsten 

siden 1980, spesielt i landene Kuwait, Qatar og De forente arabiske emirater.134 Elhum 

                                                        
132 Imam Sadr Foundation, «al-hayʾat al-ʾidāriyya», åpnet 8. mai 2017, http://imamsadrfoundation.org/ar/about-
us//1/1/. 
133 Imam Sadr Foundation, «tamkīn al-marʾa». 
134 Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, «Women in Labour Markets», 16. 



 45 

Haghihat-Sordellini påpeker at til tross for at flere kvinner jobber, vil det ikke si at de tjener 

godt eller at de bli mer økonomisk styrket.135 PAPYRUS er ikke en godt betalt jobb. Dette 

kom frem da jeg snakket med en tidligere arbeider samt de som jobbet i bedriften høsten 

2016. Den tidligere arbeideren sluttet i hovedsak på grunn av den dårlige lønnen. 

 

Det faktum at kvinnene må enten ta kollektiv transport eller kjøre bil til jobb gjør ikke den 

økonomiske situasjonen bedre. ”Asma” fortalte at hun ikke hadde råd til å betale for transport 

til jobben, så det måtte faren hennes gjøre. ”Rabiya” sa det samme: ”Avstanden hit [til 

PAPYRUS] er lang og utgiftene for å komme hit er høye”. ”Aisha” forklarte at hovedgrunnen 

til at mange av de tidligere deltakerne sluttet var de store transportkostnadene. I tillegg, 

forklarte hun, forventet de å tjene penger med en gang de startet.  

 

Konsekvensene av at PAPYRUS tilbyr lave lønninger er viktig for forståelsen av NGOenes 

tilrettelegging for arbeiderne eller mangel på sådan. For det første, målet med PAPYRUS er 

økonomisk styrking. For at kvinner skal kunne bli økonomisk styrket må flere betingelser til, 

blant annet arbeid og inntekt. Dersom en kvinne jobber, men har en lav lønn eller ingen lønn i 

det hele tatt, påvirker dette, som Karl skriver, kvinnens beslutningsmyndighet (decision-

making power) ikke bare i husholdningen, men også sosiale og politiske aktiviteter.136 Som 

en følge av PAPYRUS er en dårlig betalt jobb sluttet mange av deltakerne og arbeiderne 

allerede i oppstarten av bedriften. Dette sjokkerte CRTD.As programkoordinator Abilmona 

ettersom hun trodde at ingen avslår en mulighet til å bli selvstendig eller økonomisk 

uavhengig. Denne manglende innsikten har gjort det vanskelig for CRTD.A og ISF å 

tilrettelegge for arbeiderne. 

 

Arbeidernes hensikter med arbeidet i PAPYRUS spiller en viktig rolle for at CRTD.A og ISF 

kan tilrettelegge arbeidet for dem. Slik kan CRTD.A og ISF forenkle styrkingsprosessen til 

PAPYRUS’ arbeidere og deltakere. Det virker som CRTD.A og ISF har manglende innsikt i 

arbeidernes mål med å jobbe i PAPYRUS. Grunnen til at jeg mener NGOene har manglende 

innsikt er at de enten ubevisst eller bevisst ikke har innhentet kunnskap om hvilke 

prioriteringer arbeiderne i PAPYRUS har. Hvis de ubevisst ikke har opparbeidet seg 

kunnskap om arbeidernes prioriteringer, ville de ha tjent på å innhente informasjon raskt om 

                                                        
135 Elhum Haghighat-Sordellini, Women in the Middle East and North Africa: Change and Continuity (New 
York: Palgrave Macmillan, 2010), 103. 
136 Karl, Women and Empowerment, 4. 
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hvorfor arbeiderne sluttet. Da jeg spurte NGOenes ansatte om de hadde snakket med tidligere 

deltakere og arbeidere om hvorfor de sluttet, fikk jeg to svar. Det ene gikk ut på at de mente 

deltakerne ikke hadde verken forstått eller vært tålmodige nok. Det andre handlet om 

transportkostnadene. Deltakerne hadde ikke råd til å betale for egen transport til PAPYRUS.  

 

Det er minst tre tiltak NGOene kunne iverksatt for å opparbeide seg kunnskap om 

arbeidernes mål og for å informere arbeiderne hensikten med PAPYRUS. For det første 

kunne CRTD.A og ISF prøvd å sette seg inn i arbeidernes situasjon ved å spørre dem om 

deres målsettinger for å delta på PAPYRUS’ yrkesopplæring eller å jobbe i PAPYRUS. For 

det andre, de kunne ha tilbudt deltakerne og arbeiderne opplæring i kommunikasjon og 

ledelse, noe de tilbyr i andre bedrifter og prosjekter. For det tredje, de kunne fulgt opp 

deltakerne og arbeidere tettere ved å tilby transport til og fra arbeidet inntil arbeiderne hadde 

råd til å betale for det selv. 

 

I artikkelen ”Feminist Economies of Inequality, development, and growth” skriver Günseli 

Berik m.fl.: ”Human well-being requires at a minimum adequate provisioning […]; 

capabilities […]; and agency […]”.137 Tilstrekkelig tilbud (adequate provisioning) tilsvarer 

en sammensetning av lønnet arbeid og omsorgstjenester og rettigheter fra staten eller 

samfunnet.138 Videre skriver Berik at evner (capabilities) handler om å kunne bruke 

tilbudene til å gjøre og være. Til slutt, ifølge Berik, er agency evnen til å delta i 

beslutningstaking for å forme verden.139 Tilbud, evne og agency henger sammen. Har man 

ikke tilbud, er det vanskelig å bruke dem. Har man ikke evne, så er det vanskelig å ha agency. 

En slik forståelse av menneskers trivsel (human well-being) forklarer hvorfor noen av 

deltakerne og arbeiderne i PAPYRUS sluttet. Siden de ikke fikk tilstrekkelig med tilbud, 

førte det til at de ikke hadde råd til å komme seg til og fra jobb. Som en konsekvens valgte de 

å slutte.  

 

Selv om mange av arbeiderne og deltakerne valgte å slutte på grunn av dårlig lønn, hevdet 

PAPYRUS’ prosjektkoordinator el-Osta at hun fortalte deltakerne under yrkesopplæringen at 

det kom til å ta tid før de tjente penger. Hun fortalte deltakerne at de måtte være tålmodige, 

og at de etter hvert som de lærte ville utvikle seg og produsere mer og dermed tjene penger. 
                                                        
137 Günseli Berik, Yana Van Der Meulen Rodgers, og Stephanie Seguino, «Feminist Economics of Inequality, 
Development, and Growth», Feminist Economics 15, nr. 3 (2009): 2, doi:10.1080/13545700903093524. 
138 Berik, Rodgers, og Seguino, «Feminist Economics of Inequality, Development, and Growth». 
139 Ibid. 
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Til tross for at el-Osta ba deltakerne smøre seg med tålmodighet, mente hun at de ikke forsto 

og at det førte til at de valgte å avslutte opplæringen. Det som imidlertid er interessant å 

undersøke er hvorfor ikke deltakerne forsto. 

 

Utdanning og kapasitetsbygging 
I følge Karl spiller utdanning en viktig rolle totalt sett for kvinners økonomiske evne. Hun 

skriver:  

 

Education empowers women. By increasing women’s ability to earn an independent 

income, education increases women’s status in the community and leads to greater 

input into family and community decision-making. Perhaps more importantly, 

education provides girls with a basic knowledge of their rights as individuals and as 

citizens of their nation and the world.140 

 

Mangel på utdanning har vært et hinder for flere av deltakerne på yrkesopplæringen. el-Osta 

forklarte at flere av deltakerne syntes det var vanskelig å lære ettersom de ikke kunne lese 

eller skrive. Videre beskrev hun hvordan deler av resirkuleringsarbeidet krevde bruk av vekt 

og andre målenheter. Dette tyder på at CRTD.A og ISF enten ikke har satt seg inn i 

deltakernes forutsetninger eller trodd at deltakerne skulle lære, til tross for at de ikke kunne 

lese eller skrive.  

 

CRTD.As programkoordinator Abilmona sa: ”Som du kanskje vet så droppet mange kvinner 

ut fra opplæringen fordi de ikke syntes det var interessant og på grunn av bakgrunnen deres. 

De fleste av dem bor i flyktningleirer, og de følte ikke at det var verdt å kaste bort tiden på 

ingenting fordi i begynnelsen av prosjektet betale ingen dem penger”. Dette utsagnet er verdt 

å problematisere. På den ene siden kommer programkoordinatorens holdning til deltakerne 

fram i utsagnet. Hun mener at deltakerne ”droppet ut” på grunn av bakgrunnen deres. Hennes 

utsagn inneholder minst én feil; alle deltakerne hadde ikke samme bakgrunn eller kultur.    

 

Noen av arbeiderne jeg snakket med hadde lignende meninger som Abilmona. ”Aisha” mente 

at de kvinnene som ikke øvde på det de lærte på yrkesopplæringen og derfor falt fra, har 

mistet verdifull kunnskap. Likevel mente de fleste at yrkesopplæringen ikke var for alle 

                                                        
140 Karl, Women and Empowerment, 10. 
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kvinner. I tillegg hadde det betydning for mange at ingen tjente penger mens de var på 

yrkesopplæringen. Det var først da de startet som arbeidere i PAPYRUS de fikk lønn.  

 

Trening på kapasitetsbygging er ett av tiltakene deltakerne og arbeiderne tilbys. 

Kapasitetsbygging består av utdanning og opplæringsprogrammer.141 I løpet av mitt opphold 

i Libanon deltok jeg på flere opplæringsprogrammer. Blant annet var jeg med på workshops 

med opplæring i ledelse, kommunikasjon og likestilling. Instruktørene i kapasitetsbygging 

bruker i mange sammenhenger boken al-Tawaṣṣul ʾilā al-khiyārāt: dalīl taʿallum al-nisāʾ 

ʿalā al-qiyāda142 når de holder workshops. Målet med boken er på lik linje som opplæringen: 

”[…] å fremme kvinners deltakelse og kvinnelige ledere i forskjellige kretser av sosial 

interaksjon og beslutningstaking”143 ([…] taʿzīz mushārakat al-marʾa wa-l-qiyādiyyāt al-

nisʾiyya fī mukhtalif dawāʾir al-tafāʿul al-dākhilī al-ijtimāʿiyya wa fī ʿamalīyāt ittikhādh al-

qarārāt). 

 

Abilmona fortalte: ”Vi tror at vi ikke kan styrke kvinnene kun økonomisk, men vi må også gi 

dem opplæring i ledelse, kommunikasjon og likestilling. Slik blir de godt forberedt til å starte 

i de små og mellomstore bedriftene vi har opprettet”. Til tross for NGOenes intensjon om å 

forberede kvinnene på arbeidet i bedriftene, hadde de færreste i PAPYRUS deltatt på 

opplæringsprogrammene i kapasitetsbygging. 

 

Forfatteren Deborah Eade påpeker at NGOer altfor lett antar at deres prioriteringer 

gjenspeiler prioriteringene til mottakerne deres. I artikkelen hennes ”Capacity building: who 

builds whose capacity?” kritiserer hun nordlige (Northern) NGOer ved å hevde at deres bruk 

av kapasitetsbygging til syvende og sist handler om å beholde makt, heller enn å styrke 

partnere sine.144 Eades kritikk av nordlige NGOer kan sammenlignes med Challands 

diskusjon av autonom og heteronom bistand. På samme måte som Challand, kritiserer Eade 

nordlige NGOers bistand, som kan sammenlignes med Challands omtale av vestlige NGOer. 

Eade diskuterer om NGOene kun tilbyr bistand for å øke sin egen legitimitet og makt. I 

                                                        
141 Raed Sharaf al-Din, «Muʾassasāt al-ʾimām al-ṣadr wa-l-taghyīr al-ijtimāʿī: 50 ʿāman fī bināʾ al-ʿadālat al-
ijtimāʿiyya wa-l-silm al-ʾahlī», Muʾtamar kalimat sawāʾ (Beirut: Imam Sadr Foundation, 24. november 2011), 
9. 
142 Engelsk tittel: Leading to Choices: A Leadership Training Handbook for Women. 
143 Mahnaz Afkhami, Ann Eisenberg, og Haleh Vaziri, al-Tawaṣṣul ʾilā al-khiyārāt: dalīl taʿallum al-nisāʾ ʿalā 
al-qiyāda (Women’s Learning Partnership for Rights, Development, and Peace (WLP), 2001), 2. 
144 Deborah Eade, «Capacity building: who builds whose capacity?», Development in practice 17, nr. 4–5 
(2007): 630–639. 
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motsetning Eade skriver ikke Challand om årsaken til at NGOene har gjennomført en 

heteronom bistand, snarere vektlegger han viktigheten av at autonom bistand er mer 

langvarig og fører til utvikling.145 

 

Eades kritikk kan også minne om Cammett og Issars diskusjon av politisk-religiøse 

organisasjoners bruk av klientelisme. Cammett og Issar drøfter om det er slik at politisk-

religiøse organisasjoner favoriserer medlemmene og tilhengerne sine, og bistår i mindre grad 

det de kaller out-group members. Eades snur om på det, og spør: ”[…] [H]ow often do ‘end-

users’ or ‘clients’ get to shop around to choose their service provider?” Med andre ord, det er 

NGOene som har “makten” til å velge hvem de vil bistå og hvordan.  

  

På samme måte som Eade diskuterer nordlige NGOers bistand, argumenterer jeg for at de 

sørlige NGOene behandler sine deltakere tilsvarende som de nordlige NGOene behandler 

sine sørlige samarbeidspartnere. For det første er kapasitetsbyggingen til NGOene CRTD.A 

og ISF tilrettelagt kun for lese- og skrivekyndige. Det betyr at både yrkesopplæringen og 

workshops i ledelse, kommunikasjon og likestilling vil være utilgjengelig for arbeidere som 

er analfabeter. ”Aisha” deltok på en workshop i kapasitetsbygging. Hun fortalte at hun ble 

veldig frustrert av å være der, fordi instruktøren skrev på tavla og deltakerne skulle selv 

skrive for å svare på oppgaver. Dette var ikke mulig for henne, fordi hun var analfabet. 

Abilmona, derimot, hevdet at til tross for at ”Aisha” ikke kunne lese og skrive, utviklet hun 

seg etter at hun hadde deltatt på workshopen. Abilmona mente hun ble mindre sjenert og 

pratet mer med kollegaene sine etter workshopen. I motsetning til Abilmona, mente ”Aisha” 

at det var arbeidet i PAPYRUS som hadde gjort henne utadvendt, ikke kapasitetsbyggingen. 

 

For det andre, og som Eade kritiserer, har ikke NGOer de typer ferdigheter som trengs for å 

ta i bruk kapasitetsbygging som en del av tilbudet deres. Eade mener selvbevissthet, 

selvkritikk og beskjedenhet (self-awareness, self-critism og modesty) er blant de ferdighetene 

som NGOene trenger.146 Dette perspektivet om ferdigheter kom til syne hos CRTD.A og ISF 

da jeg spurte hvilke tanker de hadde om opplæringen i kapasitetsbygging, og om de hadde 

vurdert å starte opplæring for analfabeter. Da ble de svar skyldig, det hadde de ikke tenkt på. 

Til tross for det, mente de at årsaken til at det ikke hadde skjedd var at de ikke selv hadde 

økonomisk kapasitet til å tilrettelegge spesielt for analfabeter.  

                                                        
145 Challand, «The Evolution of Western Aid for Palestinian Civil Society». 
146 Eade, «Capacity building», 635. 
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For det tredje, Eade understreker at kapasitetsbygging tar tid, men ”[a]id agencies are always 

in a hurry”.147 At NGOene tilbyr kapasitetsbygging, er hensiktsløst om deltakerne ikke har 

lært noe: “We have heard a thousand times that if you give a man a fish, you feed him for a 

day, and if you teach him to fish, you feed him for a lifetime”.148 Med andre ord, CRTD.A og 

ISF kan ha så mange opplæringer i kapasitetsbygging de vil, men om ikke deltakerne har 

forutsetninger for å ta til seg kunnskapen er de like langt. Avslutningsvis skriver Eade at 

kapasitetsbygging er krevende, ”[…] it calls for time, flexibility, shared risk taking, open 

dialogue, and a willing-ness on both sides to respond to feedback”. Oppsummert kan vi si at 

kapasitetsbygging er ikke en enveistilnærming, både NGOene og deltakerne må stole på den 

andre parten ved å gi tilbakemeldinger som kan føre til forbedringer og nye måter å 

tilrettelegge opplæringen på, slik at målene til begge partene kan nås.  

 

Demokrati 
Karl skriver at hvis et ekte demokrati skal kunne eksistere må det være lik deltakelse av både 

kvinner og menn i alle livets områder og i beslutningsprosesser. Karl påpeker at ”the goals of 

development cannot be attained without women’s full participation not only in the 

development process, but also in shaping its goals”.149 I denne studien vil jeg ikke drøfte om 

Libanon har en demokratisk styreform, fordi det er en større debatt som ikke finner plass i 

denne studien. Det kan imidlertid nevnes at Karl påpeker at et demokrati kun kan eksistere 

dersom det er lik deltakelse av kvinner og menn.150 Med utgangspunkt i denne påstanden kan 

det hevdes at Libanon ikke er et demokrati ut ifra Karls forståelse av demokrati. Det er videre 

interessant å registrere at verken CRTD.A eller ISF nevner demokrati eller demokratiske 

verdier som en del av deres mål eller metoder. Det er da nærliggende å anta at demokrati ikke 

direkte er målet med arbeidet til CRTD.A og ISF. På en annen side kjemper organisasjonene 

for kvinners rettigheter og ytterligere kvinnelig deltakelse i Libanon. Dermed jobber 

organisasjonene for verdiene som ligger til grunn for et demokrati, inkludert lik deltakelse av 

både kvinner og menn.  

 

                                                        
147 Ibid., 636. 
148 Ibid., 634. 
149 Karl, Women and Empowerment, 1. 
150 Ibid. 
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Sissel Eltvik Wang skriver at demokratiske verdier er sammensatt av flere konsepter, og de 

tre viktigste er valg, sivil frihet og rettstat.151 Innenfor disse konseptene finnes det flere 

verdier som er demokratiske, blant annet toleranse for andre mennesker og likestilling 

mellom kjønnene. Disse verdiene, spesielt likestilling, skriver både CRTD.A og ISF om. 

CRTD.As prinsipper er basert på å fremme forsvar av rettigheter, rettferdighet, likeverd og 

likestilling (al-difāʿ ʿan al-huqūq, al-ʿadāla og al-musāwā).152 Med andre ord, både CRTD.A 

og ISF vektlegger demokratiske verdier som en del av deres arbeid, men de velger ikke å 

benytte begrepet demokrati.  

 

Det kan være flere årsaker til at de to NGOene ikke nevner demokrati eller demokratiske 

verdier som en del av deres mål og strategier. Det er mulig at ingen av NGOene er interessert 

i et demokratisk Libanon, men at de like fullt ønsker at demokratiske verdier som likestilling 

og rettferdighet skal eksistere. Karl skriver om at et demokrati kan kun eksistere hvis 

demokratiske verdier er til stede. Derimot nevner hun ikke om demokratiske verdier kan 

eksistere i et land uten demokratisk styreform. Det vil si at demokratiske verdier kan eksistere 

i et samfunn uten demokrati. Imidlertid kan vi tenke oss at et samfunn med demokratiske 

verdier kan utvikle seg til å bli et demokrati.  

 

Wang diskuterer om islam er en hindring for demokrati. Hun skriver at en av årsakene til at 

demokrati ikke er særlig utbredt i Midtøsten kan ha en sammenheng med at demokratiske 

ideer har sitt utspring i europeiske samfunn.153 På en side så kan dette forklare hvorfor ISF 

ikke fremmer demokrati som et mål i deres arbeid ettersom det er islamsk organisasjon. På en 

annen side fremmer ISF demokratiske verdier som likestilling og rettferdighet, og det kan 

derfor ikke trekkes en slutning om at religion står i veien for at NGOen skal fremme 

demokrati. Jeg tolker det dithen at CRTD.A og ISF har valgt å ikke fremheve demokrati som 

en del av målene sine fordi de ønsker å fokusere på delmål som likestilling og rettferdighet 

før de kan begynne å fokusere på demokrati som en helhet.  

  

                                                        
151 Sissel Eltvik Wang, «Er Islam og demokrati forenelig?: en analyse av religionens effekt på menneskers 
demokratiske verdier» (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og 
teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, 2013), 18–19, http://hdl.handle.net/11250/268654. 
152 The Collective for Research & Training on Development - Action, «ʿan majmūʿat al-ʾabḥāth wa-l-tadrīb li-l-
ʿamal al-tanmuwī». 
153 Wang, «Er Islam og demokrati forenelig?», 24. 
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Avslutning 
Denne studien har vurdert to utvalgte NGOers rolle for å styrke rurale kvinner i Libanon 

gjennom deltakelse. Basert på Marilee Karls fire grunnleggende former for deltakelse, har 

studien tatt for seg: husholdningsdeltakelse, økonomisk deltakelse, sosial og kulturell 

deltakelse samt politisk deltakelse. Ved å delta får kvinner større kontroll over egne liv og det 

gir dem mulighet til å styrke seg selv. Karl skriver: ”Empowerment is a process and is not, 

therefore, something that can be given to people”.154 Analysen av CRTD.A og ISF sin rolle i 

kvinners styrkingsprosess viser imidlertid at disse to NGOene må utvikle sin egen kunnskap 

om styrking. Min studie har avdekket at de mener at styrking er prosesser de skal gi, eller 

påføre deltakerne. Dette er ikke mulig, ifølge litteratur som er publisert om styrking. 

Kvinnene på NGOenes prosjekter og bedrifter må styrke seg selv. NGOenes rolle er å 

tilrettelegge for at dette kan skje.   

 

NGOene kan tilrettelegge for styrking ved å i større grad sette seg inn i kvinnenes situasjon 

og forutsetninger. Hvilken bakgrunn har kvinnene? Hvilke behov har de? Karl påpeker: 

”Education empowers women”155, som betyr at NGOene må tilby utdanning og opplæring i 

kapasitetsbygging til alle, også til de som er analfabeter. Videre må NGOene utøve en 

autonom bistand. Ved å inkludere kvinnene i beslutningsprosesser, er det større sannsynlighet 

for at kvinnene blir styrket. ”Asma” fortalte at det hun ønsket seg mest var å kunne forsørge 

seg selv og sikre sin egen fremtid. 

 

I løpet av studien har jeg vært usikker på om formålet til de to NGOene faktisk er å 

tilrettelegge for kvinners deltakelse og styrking. Jeg har reflektert over om de har en 

alternativ agenda, om å oppnå mer makt og legitimitet i Libanon. Slike observasjoner er gjort 

i andre studier.156 Det er vanskelig å si noe om det er slik i disse to NGOene uten å studere 

nærmere hvilken posisjon CRTD.A og ISF har i Libanon og om den endrer seg når de gjør 

forsøk på å bistå marginaliserte kvinner med styrking og deltakelse i prosjekter og bedrifter.  

 

I denne studien har jeg observert og lært at det å gjennomføre et prosjekt i en lokal NGO i 

Libanon er sammensatt og komplisert. Fra sponsorer til deltakere er det en lang vei og 
                                                        
154 Karl, Women and Empowerment, 14. 
155 Ibid., 10. 
156 Se for eksempel Cammett og Issar, «Bricks and Mortar Clientelism»; Challand, «The Evolution of Western 
Aid for Palestinian Civil Society». 
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prosessene har mange ledd og aktører. Bergh og Wahlberg kaller det en NGO-kjede.157 

CRTD.As programkoordinator Abilmona fortalte hvor utfordrende det hadde vært å starte 

RUWOMED, og spesielt bedriften PAPYRUS. Hun avdekket at CRTD.A hadde hatt store 

problemer med sponsorene til prosjektet, og derfor hadde det blitt langvarige forsinkelser 

med finansiering av PAPYRUS.  

 

Det er ingen tvil om at det har vært mange kompliserende faktorer for CRTD.A og ISF i 

deres arbeid med å skape arenaer for styrking og deltakelse av rurale kvinner. Samtidig har 

de gjennomført andre prosjekter og bedrifter som har hatt færre utfordringer og dermed 

lettere å gjennomføre. I januar 2017 søkte CRTD.A om ytterliggere finansiering til 

RUWOMED. Abilmona fortalte at med den finansieringen skulle CRTD.A ansatte to nye 

field officers for å følge opp blant annet PAPYRUS. Med disse to nye ansettelsene kan det bli 

mulig for CRTD.A å utvikle og forbedre bedriften slik at den kan bli bærekraftig og 

selvgående. Det ville i så fall være en stor gevinst for deltakerne. Avslutningsvis i intervjuet 

med ”Zahra” sa hun: ”Jeg håper på å aldri måtte forlate arbeidet her. Jeg håper på å bli, men 

det avhenger av situasjon. Inshallah, vil situasjonen bli bedre. Ikke mist håpet i livet!”  

 

                                                        
157 Wahlgren, Bergh, og Åberg, «Empowering Women through an NGO Chain». 
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