
Ebba Dyrberg - repræsenterer De Danske Husmoderforenin-
ger ved den alternative kvindekonferencen i Nairobi i Kenya

Som den eneste fra Hor-
sens rejser Ebba Dyrberg i 
dag til Kenya's hoved-
stad, Nairobi, for at deltage 
i den alternative kvin-
dekonference "Forum 85".

Ebba Dyrberg, der får 
økonomisk støtte til rejsen 
fra Danida, skal repræsen-
tere De Danske Husmoder-
foreninger på konferencen i 
Afrika.

Eneste 
repræsentant

Anita Juncker Jørgensen, 
der er formand for De Dan-
ske Husmoderforeninger, 
oplyser, at Ebba Dyrberg er 
den eneste repræsentant, De 
Danske Husmoderforeninger 
sender til Nairobi.

- Når Ebba Dyrberg ven-
der hjem igen, har hun bl.a. 
lovet at skrive en artikel om 
konferencen til vores blad, 
»Husmoderen«, siger Anita 
Juncker Jørgensen.

Den alternative kvinde-
konferencen, »Forum 85«, 
som Ebba Dyrberg skal del-
tage i, varer fra i dag og til 
den 19. juli, og regeringskon-
ferencen - der også foregår i 
Nairobi - varer fra den 15. til 
den 26. juli.
Afslutter 
kvinde-årti.

FN's tredje kvindekonfe-
rence afslutter formelt FN's 
kvinde-årti. I Nairobi vil 
Ebba Dyrberg møde tusin-
der af kvinder fra alle egne 
af kloden på den alternative 
konference. Og Ebba Dyr-
berg tager ikke hjem lige efter 
konferencen slutter den 19. 
juli, men bliver i Afrika for at 
se nærmere på forholdene i 
landsbyen og især på 
mulighederne for de dårligst 
stillede kvinder.

- Mit område er u-lands-
kvindernes muligheder for 
uddannelse og arbejde, siger 
Ebba Dyrberg.

De mange delegerede på 
regerings-konferencen får til

opgave at vurdere 10 års ind-
sats for at styrke kvindens 
placering i udviklings-pro-
cessen i en tid, hvor det in-
ternationale udviklingsar-
bejde har lidt alvorlige tilba-
geslag.
Kritik af 
sammensætning

En kritik af sammensæt-
ningen af den danske delega-
tion til regerings-konference
n går på, at der er for 
mange politikere og diplo-
mater med til konferencen 
på bekostning af de u-lands-
kyndige. Den sammensætning 
har Kvindernes U-landsudvalg, 
KULU, kritiseret i et protest-
brev, der er sendt til 
arbejdsministeren.

Men de u-lands-kyndige 
får en chance på den alterna-
t ive  kv indekonference ,  
»Forum 85«, der altså åbner 
fem dage forud for FN-kon-
ferencen. Den alternative 
konference er principielt 
åben for alle, der har tid og 
især råd til at deltage. Og 
her vil det i høj grad blive de 
private u-lands- og kvinde-
organisationer, der præger 
billedet. Men alene de øko-
nomiske begrænsninger vil 
bevirke, at de dårligst stil-
lede u-landskvinder bliver 
meget sparsomt repræsente-
ret.
12.000 deltagere 

- Vi har solgt badges og 
andre u-landsting for at 
samle penge ind til at hjælpe 
så mange u-landskvinder 
med som muligt, kommente-
rer Ebba Dyrberg.

Fra Danmark deltager 
godt 150 på den ikke-offi-
cielle, alternative »Forum 85«-
konference. Det ventes, at ialt 
mere end 12.000 deltager i 
den alternative konference i 
Nairobi. (NiPi)
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