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SAMMANFATTNING 

 
 Denna studie är skriven av två högskolestudenter vid Högskolan för Lärande och 

Kommunikation vid Jönköping University. Studien är ett examensarbete inom programmet 

Internationellt arbete med inriktning på Globala Studier. Syftet med studien är att analysera och 

jämföra hur Förenta Nationerna (FN) samt nationella kvinnorättsorganisationer har arbetat i 

Afghanistan respektive Sierra Leone för att stärka kvinnors rättigheter och involvera kvinnor i 

fredsprocessen. 

  

Den valda metoden för denna studie är en komparativ textanalys av böcker, artiklar och 

offentliga rapporter. Vi har analyserat FN:s arbete i respektive land, samt två nationella 

kvinnorättsorganisationer i vardera land. De specifika teorier vi valde för att analysera FN:s 

samt organisationernas arbete var i huvudsak kring genus och fred samt fredsbyggande arbete 

(på engelska peacebuilding) och försoning (på engelska reconciliation). 

  

Vårt resultat visar att FN i båda länderna har ett ständigt arbete som kretsar kring att stärka 

kvinnors politiska, juridiska och ekonomiska auktoritet. Deras arbete fokuserar också på att 

skydda kvinnors rättigheter och att skydda dem från de möjliga brott de utsätts för. Resultatet 

visar även att de fyra utvalda kvinnorättsorganisationerna arbetar på liknande sätt för att stärka 

kvinnors rättigheter. 

  

I vår analys kopplar vi vårt resultat till våra utvalda teorier. Vi har insett att FN och de nationella 

kvinnorättsorganisationerna arbetar inom Afghanistan och Sierra Leone på både liknande och 

skilda sätt. Den främsta likheten för arbetet i de båda länderna är FN:s mål att hela tiden 

involvera kvinnor i sina fredsbyggande projekt och processer - något som även de nationella 

kvinnorättsorganisationerna syftar till att göra inom sitt arbete. Dessa arbetar företrädesvis på 

gräsrotsnivå men med samma fokus som FN har. I vår analys har vi insett att också deras arbete 

går i linje med våra utvalda teorier.  
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ABSTRACT 

 
This study is conducted by two university-students attending School of Education and 

Communication at Jönköping University. The study is a bachelor-thesis within the program 

International Work and Global Studies. 

  

The purpose of this study is to analyze and compare how the United Nations and national 

women's rights organizations has worked in Afghanistan verses Sierra Leone to strengthen 

women’s right and involve women in the peace-process. 

  

The chosen method for this study was a comparative textual analysis of books, articles and 

official reports. We have analyzed United Nations work in each country, and as well two 

national women’s right’s organizations per country. The specific theories we chose to analyze 

the UN and the national women’s right’s organizations were about gender and peace, 

peacebuilding, and reconciliation. 

  

Our result shows that the UN has a constant work that revolves around women’s political, 

juridical, and economic empowerment. Their work also involves a focus of protecting women’s 

rights and protecting them from the possible crimes they are exposed to. The result also shows 

that the four chosen women’s rights organizations as well works in a similar way with the 

different forms of female empowerment. 

  

We connect our theories to our results in our analyze. We have seen that the work the UN does 

is based on our chosen theories in both countries, in both similar and dissimilar ways. The 

foremost likeness for the work in both countries is that UN has a constant goal of always 

involving women in their peacebuilding project and processes. This is something the national 

women’s rights organizations also aims of doing in their work. The four national women’s 

rights organizations work with the same issues as the UN does, but on a grassroot-level. In our 

analyze of the national women’s rights organizations did we discover that they as well works 

based on our theories about peace processes and women’s involvement in these processes. 
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1 INLEDNING   

       

Våld och diskrimination hör till vardagen för många flickor och kvinnor världen över. Att födas 

som flicka innebär i många länder att nekas rätten till utbildning, hälsovård, självständig 

ekonomi, mark och till och med sin egen kropp. Genom historien märks ett flertal uppror, 

demonstrationer och aktiviteter för att stärka kvinnors rättigheter, involvera dem i politiskt 

beslutsfattande och skydda dem i tider av konflikter. Den internationella organisationen 

Förenta Nationerna arbetar för att stötta regeringar världen över och har sedan sin deklaration 

om de mänskliga rättigheterna år 1948 också aktivt arbetat för att stärka kvinnors såväl som 

mäns lika rättigheter. Detta har skett i termer av lagar och konventioner. Även nationella 

kvinnorättsorganisationer har upprättats i ett flertal länder för att stärka och ge skydd till kvinnor 

som nekats sina rättigheter och utsätts för sexuellt och genusbaserat våld. 

       

Afghanistan och Sierra Leone är två länder med olika regimer samt geografiska, sociala och 

kulturella kontexter. Ändock finns likheten att de båda ländernas historia är kantad med 

konflikter och våld. Flickor och kvinnor har länge diskriminerats och utsatts för olika slags 

våldsbrott. Vi vill få en överblick i hur flickor och kvinnor ofredats i de båda länderna under 

tider av konflikt och tiden efter det att fredsavtal skrivits under. För att dessutom få en större 

förståelse av hur FN och nationella kvinnorättsorganisationer arbetat för kvinnors rättigheter 

och deras involvering i fredsprocessen har vi valt att utforma vårt syfte och våra 

forskningsfrågor därefter. 

       

1. 1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera och jämföra hur Förenta Nationerna samt nationella 

kvinnorättsorganisationer har arbetat i Afghanistan respektive Sierra Leone för att stärka 

kvinnors rättigheter och involvera kvinnor i fredsprocessen. 

       

1. Hur har Förenta Nationerna arbetat för kvinnors rättigheter samt för att involvera kvinnor 

i fredsprocessen i Afghanistan respektive Sierra Leone? 

2. Hur har afghanska samt sierra leonska kvinnorättsorganisationer arbetat för kvinnors 

rättigheter samt för att involvera kvinnor i fredsprocessen?  

   

3. Vilka likheter och skillnader finns inom Förenta Nationernas arbete samt nationella 

kvinnorättsorganisationer i Afghanistan respektive Sierra Leone?  

      

1.2 Avgränsningar 

I Afghanistan och Sierra Leone har många olika FN organ och utskott arbetat och arbetar för 

att hantera de konflikter som brutit ut i länderna samt för att införa fred och säkerhet. Fokuset i 

denna text är dock inte att analysera vilka eller hur många FN organ som arbetat för att hantera 

konflikter och fredsprocesser i vardera landet. Istället vill vi avgränsa och fokusera på FN:s 

organisation The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

(UN Women) som vi förstått varit och är en av de främsta FN organisationerna som arbetar för 

kvinnors rättigheter och för att involvera kvinnor i fredsprocessen. De nationella kvinnorätts- 

organisationerna i vardera landet har också valts ut efter vilka vi ansåg vara de mest 

framträdande och aktiva inom detta ämne. För att ytterligare specificera studien har det arbete 

som FN och kvinnorättsorganisationerna gjort i de båda länderna avgränsats till att bara beröra 

2000-talet. 
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2 BAKGRUND 

  

2.1 Afghanistan 

   

Kriget i Afghanistan har sina rötter i konflikten mellan det ryska och det brittiska imperiet när 

de stred om kontrollen över Afghanistan. År 1919 deklarerade Afghanistan sin självständighet 

men trots detta låg spänningar kvar från tidigare konflikter vilket också gett upphov till nya. 

Gemensamt för tiden efter detta fram till år 1979 då Sovjetunionen invaderade Afghanistan var 

att alla härskare i landet utnyttjade splittringar mellan de olika etniska grupperna för egen 

vinning. Olika regenter lät de etniska grupperna fortsätta strida för att inte försvaga sin egen 

position. Under denna tid med olika härskare fanns det också utrymme för flera typer av 

styrandeformer. Vissa gav stort stöd till kvinnors rättigheter medan andra istället begränsade 

dem. Efter att Sovjetunionen lämnat Afghanistan uppstod en viss förvirring och tomrum i det 

politiska rummet då ingen visste vem som egentligen styrde landet. Detta gav utrymme åt 

talibanerna att vinna mer mark och makt. Talibanerna hade byggt upp sin organisation under 

en längre tid och nu kom tillfället för dem att försöka vinna folkets stöd. Tiden då dessa kom 

till makten markerar den värsta tiden för kvinnors situation i landet (Landguiden, 2016). 

  

Året 1995 markerar tiden då talibanerna började sprida sig även till Afghanistan. I september 

erövrade talibanerna den afghanska staden Herat samt stadens grann-provinser. Ett år efter 

denna erövring hade de även tagit sig in i landets huvudstad, Kabul. I Afghanistan där det rådde 

en politisk instabilitet blev talibanerna en slags räddning för befolkningen eftersom en form av 

trygghet och ordning skapades. Talibanerna gjorde motstånd mot våldsamma miliser och de 

avrättade flera krigsherrar som hade varit aktiva i Afghanistan. Detta bidrog till ett, om än, 

temporärt lugn i landet då talibanerna tog makten där det endast funnits förvirring om vem som 

egentligen styrde. De som tidigare hade utgjort en form av regering flydde när talibanernas 

makt expanderade. Då detta skedde fanns det inte längre något som hindrade talibanerna från 

att förändra Afghanistan till en fullständigt islamistisk stat. Lugnet och ordningen blev endast 

tillfälligt, då deras tankar och mål med en fullkomligt islamistisk stat också kom med regler för 

hur befolkningen tilläts uppträda och se ut. Allt som inte ansågs vara islamistiskt såsom 

exempelvis att se på TV och lyssna på musik samt skolgång för flickor efter lågstadiet förbjöds 

(Landguiden, 2016). 

  

2.1.1 Våld och diskriminering mot flickor och kvinnor  

   

Diskriminering mot flickor och kvinnor sker på alla nivåer i det afghanska samhället. Kvinnor 

diskrimineras dels på politisk nivå genom att deras rättigheter begränsas men även i hemmet då 

hustrumisshandel och övriga genusbaserade brott förekommer. Kvinnor tillåts inte heller att 

lämna sina hem utan en manlig följeslagare. En sådan strikt begränsning påverkar kvinnors 

möjligheter till skolgång och arbete. På gatorna finns det risk för att kvinnor utsätts för 

trakasserier och våld. Enligt statistik  (UN Women, 2018e) har 87 procent av alla kvinnor i 

Afghanistan någon gång under sitt liv blivit utsatta för antingen fysiskt, psykiskt eller sexuellt 

våld. 62 procent av kvinnorna vittnar även om att de har blivit utsatta för flera former av våld. 

Eftersom flickor och kvinnor hindras möjlighet till utbildning ligger läsförståelse-nivån för 

dessa i landet på cirka 17 procent. Den siffran gäller dock endast större städer då läsförståelse-

nivån på landsbygden i vissa provinser endast är två procent. Det är genom en starkare tilltro 

till traditionella normer och värderingar på landsbygden som lett till att kvinnor är än mer 

begränsade i de områdena (UN Women, 2018e). 
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Kvinnligt deltaganden inom arbete har sedan 2001 ständigt ökat procentuellt och år 2016 låg 

siffran på 19 procent. Kvinnor som nu arbetar möter många svårigheter och mycket motstånd 

från samhället. De kan få utstå diskriminering, trakasserier, restriktioner och i vissa fall även 

våld. Detta kan dock ses som motsägelsefullt då 64 procent av afghanerna anser att kvinnor bör 

få delta i arbete. Övriga aspekter som hindrar kvinnor är det faktum att många av dem saknar 

utbildning och arbetslivserfarenhet samt de övriga färdigheter som behövs för vissa 

yrken.  Också sjukvård är för den afghanska befolkningen svårtillgänglig. Mer än 57 procent 

av befolkningen lever långt från närmaste sjukvårdsanläggning. Sjukvården är dessutom 

kostsam och för många familjer som faktiskt har tillgång till sjukvård är det inte kvinnorna som 

i första hand prioriteras. Mödradödligheten har varit hög i landet under lång tid och 2002 var 

siffran 1600 dödsfall per 100 000 födda. Dock har denna siffra sjunkit under åren och är i 

dagsläget istället 396 per 100 000 födda. Minskningen beror till stor på det ökade antalet 

utbildade barnmorskor i landet (UN Women, 2018e). 

       

Kvinnornas situation var som värst under talibanernas styre. Regler och restriktioner för hur de 

tilläts vara upprättades och uppehölls med förklaringen att det gjordes för att skydda kvinnorna. 

De förbjöds att lämna hemmet om de inte hade en man med sig och de var även tvungna att 

använda sig av heltäckande slöja om de skulle gå ut. De var heller inte tillåtna att visa sina 

anklar eller att använda vita strumpor och ansiktet var inte alls tillåtet att visa. Utbildning och 

arbete för kvinnor blev förbjudet och bröt en kvinna mot något av dessa regler riskerade hon att 

bli straffad med piskning eller misshandel. I vissa fall bombade även talibanerna skolor där 

flickor och kvinnor deltog och avrättade lärare som hade undervisat dem (Landguiden, 2016).  

      

 

2.2 Sierra Leone 

      

År 1961 blev Sierra Leone självständigt efter 65 år som brittisk koloni. Under åren som följde 

innehades den politiska makten oftast av Sierra Leone People’s Party (SLPP) och All People’s 

Congress (APC). APC som så småningom blev det dominanta partiet införde år 1978 en ny 

konstitution vilken gjorde APC till det enda tillåtna partiet och sålunda Sierra Leone till en 

enpartistat. I sin strävan att kontrollera landet gav den dåvarande presidenten, Siaka Stevens, 

stor del av makten inte endast till sig själv, utan även till sin egen etniska grupp. Som en följd 

av detta formades oppositionen kring olika folkgrupper vilket ledde till en etnisk uppdelning av 

Sierra Leones invånare. I mitten på 1980-talet drog dock Steven sig tillbaka och den nye 

presidenten Joseph Momoh, född i samma etniska grupp, kom till makten. Trots att Momoh 

började arbeta för en regering med flera partier var processen långsam och det allmänna 

missnöjet för den etniska dominansen av de båda presidenternas folkgrupp var stort 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). 

   

Förutom diskriminering mot befolkningens olika etniciteter och det allmänna missnöje med 

landets regering levde Sierra Leones befolkning i svår fattigdom. Medellivslängden för 

befolkningen var runt 37 år och få människor hade mer utbildning än vad som motsvarade femte 

klass. Korruption i landet tillsammans med labil och låg ekonomi gjorde Sierra Leone extremt 

sårbart och mottagligt för ett inbördeskrig (Study, 2018). Vidareutbildning förunnades inte 

många och därmed inte heller bra arbeten vilket marginaliserade många ungdomar i samhället. 

Detta i sin tur ledde till att dessa ungdomar, i synnerhet unga män, sökte sig till kriminella 

grupper eller också började protestera mot regeringens brist på hjälp och utvecklande av landet 

(Jang, 2012). 
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The Revolutionary United Front (RUF) var under inbördeskriget Sierra Leones största 

rebellgrupp. RUF hade ingen specifik politisk agenda utan försökte istället värva medlemmar 

genom löften om att kasta ut den korrupta regimen. De ville också återinföra demokrati och 

stärka landets bönder. Emedan många anslöt sig till gruppen och den statliga armén var svag 

ledde detta till framgång för RUF som expanderade och konflikten spreds i landet. Kidnappning 

och tvångsrekrytering av pojkar och flickor hörde också till RUF:s metoder. Dessa barn och 

ungdomar brutaliserades med hjälp av våld, hot och droger för att sedan tränas till att bli 

medhjälpare till soldaterna eller själva bli soldater. Flickor och kvinnor blev förutom detta också 

många gånger sexslavar, så kallade "bush wives" till RUF:s krigare (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2013). 

    

Något som särskilt kännetecknar inbördeskriget i Sierra Leone är den brutalitet och det våld 

som utövades på den civila befolkningen. Direkta strider var inget som RUF var intresserad av. 

Istället utövade rebellerna våldsamma handlingar på civilbefolkningen för att strategiskt bryta 

ned landet och för att uppnå sina mål och gynna sig själva. Sexuellt våld, mord och misshandel 

samt amputation av händer och armar var vanligt där RUF drev fram. Det var dessvärre inte 

endast RUF som utövade våld gentemot den civila befolkningen (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2013). 

       

2.2.1 Våld och diskriminering mot flickor och kvinnor 

Det är ett faktum att Sierra Leones flickor och kvinnor var en särskild måltavla för sexuellt våld. 

Kvinnor kidnappades från sina byar och familjer för att bli sexslavar åt rebellerna och många 

gånger även åt de statliga soldaterna. Det var även vanligt att kvinnor blev så kallade "bush 

wives" och knöts då till en enskild soldat som utnyttjade sin "fru" på det sätt han behagade. 

Kvinnor som överlevde kriget levde ofta tillsammans med rebellgrupperna under långa perioder 

vilket resulterade i att barn också föddes och växte upp inom rebellgrupperna. Kvinnor 

tvingades förutom att vara sexslavar också att hjälpa rebellerna med matlagning, tvätt, 

jordbruksarbete samt att bära ammunition med mera. Vissa kvinnor fick också militärträning 

och en del kom frivilligt för att kämpa sida vid sida med rebellerna. Dessa tvingades dock också 

ofta att bli en "bush wife" (Women’s Media Center, 2013). 

       

Även kvinnor som inte blev kidnappade av rebellgruppen lämnades våldtagna och 

misshandlade av ett flertal män då deras byar attackerades. Ett stort antal kvinnor dödades också 

direkt eller dog kort efter av de skador som vållats dem. Det är dessvärre inte endast 

rebellgrupper och statliga soldater som utövat sexuellt våld mot Sierra Leones flickor och 

kvinnor. Human Rights Watch har bland annat dokumenterat flera fall av sexuellt våld gentemot 

kvinnor utförda av fredsbevarande soldater från the United Nations Mission in Sierra Leone  

(Women’s Media Center, 2013). 

 

Det är dock inte endast genom krig och sexuellt våld flickor och kvinnor ofredats i landet. 

Genom dess historia har de även diskriminerats i termer av rättslig status, utbildning, tillgång 

till sjukvård, självständig ekonomi samt delaktighet inom politiska beslut. Kultur och tradition 

i landet har spelat en stor roll till varför så många flickor inte prioriterats utbildning. Den 

allmänna uppfattningen har varit att pojkar som getts utbildning gynnar hela sin familj medan 

flickor som utbildas endast gynnar den familj hon gifts in i. Att flickor inte får en utbildning 

beror också på att de gifts bort tidigt och därför inte kan utbilda sig eller fortsätta sina studier 

eftersom de då ska sköta ett eget hushåll och familj (United Nations, 2006). 

              

Kvinnor i Sierra Leone har länge inte haft samma rätt och tillgång till sjukvård som män. De 

har inte heller haft samma möjligheter till skydd och bevarande av sin hälsa. Som nämnts blir 
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många flickor gravida tidigt på grund av barnäktenskap, vilket leder till risker och 

komplikationer för deras hälsa. Brist på preventivmedel och eftersom det i Sierra Leone ger 

högre status att ha många barn, utsätts flickor och kvinnor för riskerna med många graviditeter 

i sina liv. Många kvinnor lever i fattigdom i Sierra Leone och har därför inte råd att föda sina 

barn på sjukhus. Dessa faktorer har lett till att Sierra Leone haft en av de högsta siffrorna i 

mödradödlighet i världen (United Nations,2006). 

       

Kvinnor i Sierra Leone har länge utgjort majoriteten för den rurala arbetskraften i synnerhet 

inom jordbruket. De har med andra ord gynnat landets ekonomi genom att bidra med mer än 

60% av matproduktionen. Generellt sett har männen arbetat med handel medan kvinnorna 

arbetat inom jordbruk vilket gett dem låg eller ingen ekonomisk tillväxt. Detta eftersom kvinnor 

inom jordbruket saknat tillräckliga färdigheter, haft låg utbildningsstatus, dålig ekonomisk kraft 

samt saknat tillgång till betydande kreditfaciliteter och egendomar. På grund av politikens 

patriarkala karaktär i Sierra Leone är kvinnornas deltagande fortfarande i stor utsträckning 

begränsad (United Nations, 2006). 

       

I stor utsträckning har också landets lagar varit diskriminerande mot kvinnor och till fördel för 

män. Kvinnor har länge varit oskyddade i områden som rör skilsmässa och arvegods. Även 

inom äktenskap har kvinnor inte haft samma rättigheter som sina män. Trots kvinnors majoritet 

inom jordbruksarbete och matproduktion har de inte kunnat äga egen mark och den mark 

familjen ägde tillkom inte heller hustrun om maken gick bort. På detta sätt förlorar kvinnor ett 

nödvändigt redskap för att generera ekonomisk tillväxt och säkerhet eftersom mark kan fungera 

som säkerhet när lån sökes från kommersiella banker (United Nations, 200).  

      

     

2.3 Förenta Nationerna 

År 1945 grundades FN och i organisationen ingår i dagsläget 193 medlemsländer. FN arbetar 

med att hantera de utmaningar mänskligheten möter vilket innefattar bland annat terrorism, 

fred- och konflikts frågor samt miljöfrågor. Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen 

är också stora utmaningar som FN jobbar med (United Nations, 2015). 

  

2.3.1 Resolution 1325 

Resolution 1325 är FN:s resolution om kvinnor och fred och antogs av FN:s säkerhetsråd den 

31:a oktober år 2000. Resolutionen uppmärksammar kvinnors roll inom fredsbyggande 

processer och hur betydelsefull deras inblandning är. I dessa processer ingår alla former av 

fredsbyggande, även förebyggande av konflikter och skapande av fred. Kvinnor ska delta i 

dessa processer på lika villkor som män och FN betonar vikten av kvinnors fulla deltagande i 

fredsprocessen genom olika aktörer och på alla nivåer för att uppnå så bra resultat som möjligt 

och bibehålla fred. Det är också av största vikt att en fredsprocess genomsyras av ett 

genusperspektiv. Vid tider av våld och konflikter finns risken att kvinnor blir utsatta för ett 

flertal olika brott. Därför inkluderas i resolutionen även de åtgärder som behöver tas för att 

skydda kvinnor, och även barn, under tider som dessa. Det är framförallt det genusbaserade 

våldet som det krävs åtgärder mot, inte minst det sexuella våldet mot kvinnor och barn (Office 

of the special Advicer on Gender Issues and Advancement of Women, 2018). 

2.3.2 Resolution 1820 
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Resolution 1820 har sin grund i resolution 1325 och antogs av säkerhetsrådet i juni år 2008. Att 

involvera kvinnor i säkerhetsfrågor och fredsbevarande aktiviteter kräver också en resolution 

som inte endast skyddar kvinnor som utsatts för våld i konflikter, utan även fördömer våldtäkt 

och andra former av sexuellt våld under och efter en konflikt. Genom resolution 1820 

proklamerar FN att systematiskt utförda våldtäkter och sexuellt våld utgör ett hot mot 

internationell fred och säkerhet. Det är alltså av stor betydelse att förövare som utför sådana 

brott skall ställas inför rätta (Operation1325, 2018).  

2.3.3 The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN 

Women) 

FN har genom åren mött stora utmaningar i arbetet att förverkliga global jämställdhet. Det 

behövdes ett särskilt utskott som endast arbetar för genusbaserade frågor och kvinnors 

involvering i fredsprocessen. För att möta de svåra utmaningarna valde FN:s generalförsamling 

att skapa UN Women. Skapandet av organisationen kom till som en del av FN:s reformagenda 

och inriktades på jämställdhet och kvinnors självständighet. UN Women stöder FN:s 

medlemsstater när de fastställer globala normer för att uppnå jämställdhet. De arbetar både med 

regeringar och det civila samhället för att utforma och införa lagar, policys, program och tjänster 

som gynnar flickor och kvinnor över hela världen. UN Women arbetar också för att positionera 

jämställdhet som grundläggande utgångspunkt för de hållbara utvecklingsmålen i en mer 

inkluderande värld (UN Women, 2018a).  

Unikt för UN Women är att de valt att inte endast stärka kvinnors rättigheter generellt utan 

också involvera kvinnor i en nations fredsprocess. Att ett fredsavtal skrivs under betyder 

dessvärre inte att våldet slutar. I många fall kan till och med våldet mot kvinnor inte bara 

fortsätta, utan också förvärras (UN Women, 2018d). Detta eftersom det i landet saknas ett 

effektivt rättssystem och en oreformerad säkerhetssektor. Att etablera fungerande lagar är av 

största vikt för att främja säkerheten gentemot kvinnor. Stater ska hållas ansvariga för att stödja 

de mänskliga rättigheterna samt låta dessa vara till grund för fredsbyggande arbete av ett 

samhälle där långvarig fred kan skapas. Detta kan göras genom omfattande åtal, rättsliga 

sektors-reformer, nationella samråd samt lokala ansvarighets-mekanismer för att fälla förövare 

och ge upprättelse för offer. Faktorer som dessa kommer förhoppningsvis att medverka till 

försoning (UN Women, 2018b).    

Det är viktigt att hela befolkningen står bakom fredsavtalen och att de stöds och upprätthålls av 

nationer som helhet. UN Women arbetar för att kvinnor ska ha lika mycket deltagande i 

formella såväl som informella konfliktlösnings-dialoger och fredsprocesser som den manliga 

befolkningen. Organisationen vill öka medvetenheten, både i lokala och statliga sammanhang, 

om hur viktigt det är att faktiskt involvera kvinnor i situationer som dessa. För att öka kvinnors 

deltagande hjälper UN Women dem att utveckla sin förhandlings- och medlingsförmåga. UN 

Women hjälper även länder att utveckla nationella handlingsplaner för främjandet av ett 

jämställt samhälle där mänskliga rättigheter är en prioritet. Regeringens anställda får utbildning 

och träning i genusfrågor och sexuellt våld, specifikt om indikatorer, övervakning och 

ansvarsskyldighet. Det sker också många gånger samarbeten med organisationer i det civila 

samhället (UN Women, 2018b).     

2.4 Law on Elimination of Violence against Women - i Afghanistan 

Många brott som kvinnor utsätts för har hittills låtits gå ostraffade. Law on Elimination of 

Violence against Women (EVAW) är en lag i Afghanistan som innefattar möjliga våldsamma 

handlingar mot kvinnor. Lagen framtogs och formades av afghanska kvinnor och det var även 
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de som såg till att den började användas i praktiken. Lagen innefattar bland annat äktenskapliga 

brott såsom barnäktenskap, tvångsäktenskap och byteshandel av kvinnor. Många andra brott är 

inkluderade i lagen såsom att kvinnor tvingas till att skada sig själva, misshandel och våldtäkt. 

Som tidigare nämnts har förövarna till dessa brott fått gå ostraffade och skyddats av 

rättsväsendet (Koofi, 2015).  

      

3 TIDIGARE FORSKNING 

I denna del kommer vi presentera tidigare forskning kring kvinnors roll inom fredsprocesser.  

      

Stereotyper kring män och kvinnor inom konflikter speglar deras olika möjligheter till att 

involveras i beslutfattandet inom samhällsstrukturer. Män porträtteras som krigshetsare och 

våldsbenägna medan kvinnor porträtteras som fridfulla och fredsälskande (Caprioli & Boyer, 

2001). De strukturella och hierarkiska strukturerna i ett land kan enligt forskare ligga till grund 

för huruvida landet befinner sig i krig eller fred. Regan & Paskeviciute (2003) förklarar att det 

finns ett samband mellan kvinnors involvering inom politik och mäns vilja att delta i krig. De 

argumenterar att om kvinnors deltagande i större utsträckning inom politik kommer det att leda 

till att de får ett större inflytande kring militära beslut inom ett land. Genom att kvinnor har fått 

ett större inflytande kommer de även kunna sätta begränsningar inom de militära operationerna 

och besluten. Detta påverkar då enligt Regan & Paskeviciute (2003) mäns möjligheter att delta 

i krig. De kan fortfarande ha viljan att delta, men på grund av de möjliga begränsningar kvinnor 

fastställt är detta inte längre möjligt i samma utsträckning. Förklaringen till varför kvinnor 

skulle använda sig av sitt inflytande till att begränsa militära operationer grundar sig i att 

kvinnor och män har olika attityder kring staters användande av våld. Detta har sin grund i att 

kvinnor skulle vara mindre våldsamma än män och därmed vilja bidra till ett fredligare samhälle 

(Regan & Paskeviciute, 2003).    

       

Tidigare forskning har visat att ju större involvering kvinnor har i samhället angående ekonomi 

och politik, desto mindre är sannolikheten att en våldsam konflikt bryter ut i landet. Regan & 

Paskeviciute (2003) argumenterar att förekomst och eskalering av en konflikt kan till viss del 

förklaras av kvinnors involvering i samhällets olika processer. Detta är något som tidigare inte 

har tagits i beräkningen och ignorerats i tidigare försök till att förklara orsaker till våldsamma 

konflikter (ibid). Forskning har visat att stater med hög jämlikhet mellan män och kvinnor är 

mindre troliga att använda sig av våld än stater som har låg jämlikhet (Caprioli & Boyer, 2001). 

       

Med bakgrund av denna tidigare forskning har vi valt att utgå från ett feministiskt synsätt genom 

hela vårt arbete. Eftersom kvinnors involvering i fredsprocesser tidigare ignorerats har vi valt 

att undersöka hur förhållandet är i Afghanistan respektive Sierra Leone. Tidigare forskning har 

också visat hur pass viktigt det är att involvera kvinnor i fredsprocesser vilket vi ämnar 

undersöka hur det detta görs i Afghanistan respektive Sierra Leone. 

       

4 TEORI 

 

De teorier vi kommer att presentera i detta avsnitt är kring fredsbyggande arbete och försoning.

      

    

4.1 Fredsbyggande arbete    
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“Efforts to build and sustain peace are necessary not only once conflict has broken out, 

but long beforehand through preventing conflict and addressing its root causes. We 

must work better together across the peace continuum, focusing on all the dimensions 

of conflict” 

 - UN Secretary-General António Guterres (Secretary General António Guterres, 2017) 

       

Johan Galtung, den norske professorn inom freds- och konfliktforskning myntade begreppet 

fredsbyggande arbete. Enligt Galtung finns tre olika komponenter som tillsammans bidrar till 

att en konflikt uppstår. Dessa är direkt, strukturellt och kulturellt våld. (Richmond, 2014). 

Direkt våld är en konkret handling av en grupp individer eller en enskild individ där människor 

diskrimineras, skadas eller dör. Samma konsekvenser uppstår utifrån det strukturella våldet, 

dock innefattar detta inte en direkt handling utan att strukturer i samhället skadar människor. 

Detta kan innebära bland annat ojämlikheter mellan olika etniciteter och kön eller orättvis 

fördelning av ett lands resurser. Det kulturella våldet innebär att kulturen inom ett land tillåter 

det direkta och strukturella våldet att fortgå. Kortfattat exemplifierar Galtung de olika vålden 

som att det direkta våldet gör att barn dör, strukturellt våld innebär att barn dör på grund av 

fattigdom och kulturellt våld innebär att samhället rättfärdigar det direkta och kulturella våldet 

(Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 2016). 

       

Enligt Galtung finns också två nyckelbegrepp inom fred vilka är positiv och negativ fred. 

Negativ fred innebär en avsaknad av det direkta våldet inom ett samhälle medan det strukturella 

och kulturella våldet kvarstår (Ramsbotham et al., 2016). Positiv fred innebär inte endast 

avsaknaden av direkt våld utan även av det strukturella och kulturella våldet. Inom 

fredsbyggande arbete är det den positiva freden som eftersträvas vilket innebär att alla slags 

orättvisor elimineras - ekonomiska och politiska såväl som skillnader mellan könen på alla plan. 

I ett samhälle där positiv fred råder finns heller ingen diskriminering av etniciteter, klass eller 

funktionshindrade. Galtung menar att den tyngsta grundprincipen inom fredsbyggande arbete 

är att konflikter kan lösas och fred skipas endast genom att helt få bort det direkta, strukturella 

och kulturella våldet. För att uppnå positiva resultat inom fredsbyggande arbete är det också 

viktigt att det anpassas till lokala och traditionella värderingar (ibid). 

       

Något som kritiserats inom fredsbyggande arbete är att det varit för liten vikt lagd på utbildning 

av fredsbyggande och konfliktlösning, både till den lokala befolkningen och till personer som 

arbetar inom regering och parlament. Dessutom är det av stor betydelse att undervisa barn och 

ungdomar samt vuxna inom läs- och skrivförståelse. För att uppnå ett så effektivt fredsbyggande 

arbete som möjligt är utbildning en absolut nödvändig komponent (Ramsbotham et al., 2016). 

Därför ämnar vi också undersöka om denna del av fredsbyggande arbete teorin har införlivats 

av både FN och de nationella kvinnorättsorganisationerna. 

      

Jämställdhet ger fredsbyggande nya grader av demokratisk inklusivitet, snabbare och mer 

hållbar ekonomisk tillväxt samt mänsklig och social kapital-återhämtning. Enligt Klot (2007) 

kan fredsbyggande erbjuda den enskilt största möjligheten att åtgärda ojämlikheter och 

orättvisor i det förflutna samtidigt som nya prejudikat skapas för framtiden. Dessa möjligheter 

kan förbättras betydligt - eller begränsas - av hur det internationella samfundet sätter sina 

prioriteringar för återhämtning och använder sina resurser för fredsbyggande. Det är 

otvivelaktigt av stor vikt att involvera kvinnor och en genuskompetens inom fredsbyggande för 

att rekonstruera politiska, rättsliga, kulturella samt socioekonomiska och sociala strukturer som 

tillsammans strävar mot målet om jämställdhet (Klot, 2007). 
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Då det tydligt visar att ett jämlikt samhälle bidrar till hållbar fred undersöker vi översiktliga 

skillnader i huruvida FN samt nationella kvinnorättsorganisationer arbetar utifrån ett 

genusperspektiv inom konflikthantering och fredsbyggande för att nå positiv fred. Har FN - i 

synnerhet UN Women - lyckats införa de resolutioner, konventioner, aktiviteter och 

handlingsplaner för att främja jämställdhet och bidrar också de nationella 

kvinnorättsorganisationernas aktiviteter till en större förståelse för kvinnors nödvändiga roll 

inom fredsbyggande? 

       

4.2 Försoning 

Försoning innebär som teori att arbeta för att återuppbygga förhållanden som har förstörts under 

en konflikt och att människor ska kunna lära sig att leva tillsammans i ett samhälle där våld inte 

existerar. Det innebär också att leva tillsammans i en fridfull miljö trots olikheter. Att acceptera 

att olikheter finns och ändå leva tillsammans är målet i arbetet med konfliktlösning och 

försoning (Ramsbotham et al., 2016). Försoning är en process och det är viktigt att vara 

medveten om att det tar väldigt lång tid. Inom vissa konflikter har människor utsatts för svåra 

brott och trauman vilket kan påverka deras vilja att gå vidare och kunna förlåta. 

       

Inom försoning som teori finns fyra steg att utgå från. Första steget är att kunna acceptera att 

situationen är som den är och att det som har hänt har skett. Steg två är att försöka minska 

polariseringen mellan människor och att komma fram till en gemensam historia om vad som 

egentligen har hänt och enas om den. Vid det tredje steget är individer öppna för att en 

förändring ska ske och de lär sig att överbrygga sina motsatser och ojämlikheter. Nyckeln är att 

människor frivilligt är intresserade för en förändring. Under det sista steget är det möjligt att 

skapa nya relationer och att människors osämja sätts åt sidan för att kunna nå en annan framtid 

och försonas med vad som har hänt och med varandra. Som tidigare nämnts är detta en 

långdragen process och det är inte alltid så att det fjärde steget uppnås. Viktigt att notera är 

också att denna form av försoning oftast är möjlig i mindre grupper och svårare i större grupper 

som exempelvis hela stater eller nationella grupper. Det är dock fortfarande en möjlighet 

(Ramsbotham et al,. 2016). 

       

Det finns även olika slags vägar att gå för att uppnå försoning som resultat. Gemensamt för de 

olika alternativen är av största vikt att uppmärksamma trauman. Vilken väg en stat än väljer att 

gå så bör det som har hänt och det människor har genomlidit på ett eller annat sätt 

uppmärksammas. En stat kan också välja att genomgå en så kallad ”officiell minnesförlust” 

vilket innebär att det som hänt uppmärksammas men sedan lämnas åt historien. Fokuset ligger 

på framtiden och genom att försöka glömma kommer såren att läka fortare. Ett annat alternativ 

är en form av sanningskommissioner. Syftet är då att söka efter en officiell sanning om de 

händelser som har varit och föra upp allt i ljuset. Detta är allt som oftast en politisk handling. 

Rättegångar är också ett sätt att försöka gå vidare. De som anses vara skyldiga och har begått 

grova brott under konflikten kan straffas genom rättegångar och därmed kan de som fallit offer 

för dessa kunna gå vidare då de skyldiga ställts till svars. Stater kan också välja att gå ut med 

en offentlig ursäkt från sin sida där de tar på sig ansvaret för vad som har hänt. Denna ursäkt är 

ofta i kombination med ett löfte om förändring och framtida åtgärder som ska tas för att det som 

tidigare hänt inte ska upprepas. Risken är dock att dessa löften inte infrias vilket leder till ett 

minskat förtroende från befolkningens sida mot regeringen (Ramsbotham et al., 2016). 

     

   

5 METOD & MATERIAL 
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5.1 Metod      

Till denna studie har det valts att göra en kvalitativ, komparativ textanalys genom granskning 

av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. När textanalysen gjordes bestämdes på förhand 

vilka kategorier och teman som skulle sökas efter i de texter som lästes. De två kategorierna 

Afghanistan och Sierra Leone utformades efter textanalysen. Individuellt har en inläsning av 

respektive kategori gjorts samt sammanfattningen av innehållet som har lästs. Då inläsningen 

av texterna och resultatskrivningen var gjord har en gemensam jämförelse samt analys gjorts. 

Kategorierna har analyserats var för sig, för tydlighet i arbetet, men det huvudsakliga fokuset 

har varit att jämföra de båda länderna. 

       

Kategorierna delades fortsättningsvis upp i de två ytterligare teman som skulle ligga till grund 

för arbetet. Dessa var FN och nationella kvinnorättsorganisationer vilka var de huvudsakliga 

kategorierna men som även de delades upp i mindre avsnitt för att studien inte skulle ha ett för 

generellt fokus. Kategorierna är kopplade till studiens tre frågeställningar och då en jämförelse 

av resultatet gjordes var det samma kategorier till respektive tema och därför behövdes endast 

två kategorier. Teorier valdes utifrån feminism och freds- och konfliktområden, och genom hela 

arbetet har det valts att utgå från en feministisk synvinkel.  

     

5.2 Material 
Materialet som använts är sekundära källor och innefattar vetenskapliga artiklar, böcker, 

offentliga rapporter utförda av FN, och FN:s kvinnoutskott samt från de 

kvinnorättsorganisationer som valdes att fokusera på. Böckerna har lånats på Jönköpings 

Högskolebibliotek och de olika vetenskapliga artiklarna har hämtats från bibliotekets olika 

databaser samt diverse hemsidor. En del av de böcker som information hämtats från är 

kurslitteratur från kurserna Peace & Conflict samt Samhällsvetenskapliga Metoder. De texter 

som analyserats har varit både på svenska och engelska. Det finns en betydande större mängd 

forskning gjord kring ämnet på engelska än vad det finns på svenska då det är ett internationellt 

ämne och därför har vi använt oss av främst engelskt material.  

       

Bryman (2011) definierar dokument som material på detta sätt:  

• Dokumentet kan läsas. 

• Dokumentet har inte framtagits till ett samhällsvetenskapligt syfte.  

• Dokumentet ska finnas bibehållet och tillgängligt för att kunna analyseras. 

• Dokumentet ska vara relevant för en samhällsvetare att analysera. 

       

Bryman argumenterar att användningen av dokument som källa för data bör följa fyra kriterier. 

Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. Autencitetkravet 

innebär att det material som används ska vara äkta. Trovärdighetskravet syftar till att materialet 

inte får ha oriktigheter och feltolkningar som skulle kunna påverka existerande fakta. Materialet 

som valts att analyseras tillhör en viss kategori. Kravet om representativitet syftar till huruvida 

det materialet kan ses som representativt för just den kategorin. Det är viktigt att vara medveten 

om till vilken grad det är representativt eller ej för den specifika kategorin. Det sista kravet, 

meningsfullhet, innebär att materialet ska vara begripligt för läsaren och tydligt kunna förstås 

(Bryman, 2011). 

       

5.2.1 Reliabilitet 

De officiella dokument och rapporter som har lästs uppfyller dessa kriterier vilket gör att 

reliabiliteten i studien stärks. De vetenskapliga artiklarna som använts är peer-reviewed vilket 

stärker trovärdigheten för fakta som artiklarna innehåller. Även de böcker som använts är 

skrivna för ett vetenskapligt syfte vilket ökar reliabiliteten. De fakta om de 
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kvinnorättsorganisationer som valts att analyseras är skrivna utifrån organisationernas egna 

perspektiv, vilket gör att vi som författare bör vara kritiska till den information vi använder oss 

av. Organisationerna kan möjligtvis försköna sitt arbete i respektive land och detta är något att 

vara medveten om då en analys av deras information görs. Detta är något som vi, med kritiska 

ögon, haft med oss under tiden materialet samlats och analyserats vilket bidrar till att 

reliabiliteten höjs.  

 

5.2.2 Validitet 

Validitet handlar om att det som bestämts ska undersökas verkligen görs. I detta fall handlar 

det om att ha tillgång till empiriskt material som kan användas för att besvara 

forskningsfrågorna, samt att det faktiskt används för att besvara dessa (Bryman, 2011). De 

organisationer som här valts har ett tydligt syfte med sina arbeten och överensstämmer med det 

syfte och de frågeställningar som framställts för denna studie. Även FN:s olika 

underorganisationer- och utskotts arbete som har undersökts går att koppla till både teorierna 

samt frågeställningar och syfte. Organisationerna har på ett tydligt sätt redovisat hur de arbetat 

för kvinnors rättigheter samt vilka aktiviteter som görs för att involvera kvinnor i fredsbyggande 

arbete, vilket motsvarar vårt syfte. 

  

5.2.3 Sökord 

För att finna information om FN:s och nationella kvinnorättsorganisationers arbete i 

Afghanistan och Sierra Leone samt bakgrundsfakta om vardera land har följande sökord 

använts; “peacebuilding”, “UN Women”, “Afghanistan and women”, “Afghanistan and war”, 

“peace and women”,  “reconciliation”, “Sierra Leone and the civil war”, “Sierra Leone and 

women”, “sexual violence”, “women’s rights”, “women and peacebuilding”, “gender and 

peacebuilding”. De databaser som använts är följande; Google Scholar, ProQuest Central och 

Sage Journals 

 

5.2.4 Urval 

Gemensamt för Afghanistan och Sierra Leone är en historia som präglas av diskrimination och 

övergrepp mot kvinnor. De båda länderna har gått igenom svåra konflikter för att nu befinna 

sig i en fredsprocess där regering, FN och nationella kvinnorättsorganisationer arbetar för att 

återuppbygga landet - med kvinnor i fokus. Urval av länder har skett utifrån intresset att jämföra 

två nationer som trots olika geografiska och kulturella kontexter befinner sig i liknande situation 

vad gäller skillnader i maktbalansen mellan könen samt en önskan om fred och att stärka 

kvinnors rättigheter. De nationella kvinnorättsorganisationer som valts är två organisationer per 

land där urvalet framförallt grundats på deras arbete. Under urvalsprocessen har de valda 

teorierna funnits i åtanke för att kunna koppla dessa till organisationernas mål och aktiviteter. 

Generella efterforskningar kring kvinnorättsorganisationer i varje land gjordes tills slutligen de 

som ansågs passa denna studie och dess syfte valdes ut. Organisationerna är nationella 

gräsrotsorganisationer som alla aktivt jobbar för att uppnå bättre situationer för kvinnor 

generellt men även att kvinnor ska vara involverade i fredsprocessen. 

 

6 RESULTAT 

  

Resultatet nedan struktureras utifrån studiens tre frågeställningar, och varje frågeställning är 

uppdelad utifrån vardera landet för att underlätta förståelsen. 

 

6.1 Hur har Förenta Nationerna arbetat för kvinnors rättigheter samt för 

att involvera kvinnor i fredsprocessen i de båda länderna? 
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6.1.1 Afghanistan  

UN Women påbörjade sitt arbete i Afghanistan år 2002 och tidigare arbetade organisationen 

under namnet United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) fram till 2010. Deras 

huvudsakliga syfte är att arbeta, både förebyggande och för att minska våld mot kvinnor. De 

vill också stärka kvinnor i övriga frågor såsom i politiskt och ekonomiskt bemyndigande. Enligt 

organisationen är samarbete med övriga involverade aktörer viktigt för att nå en varaktig och 

hållbar förändring. UN Women arbetar tillsammans med Afghanistans regering, det 

internationella samfundet samt lokala samhällsorganisationer för att förbättra situationen för 

kvinnor i landet. Arbetet involverar stärkandet av kvinnors rättigheter och utrotandet av våld 

mot kvinnor samt att förändra de sexistiska värderingarna och attityderna som existerar i 

samhället. Gemensamt för de som jobbar med dessa frågor är att de alla har insett att för att 

kunna uppnå en hållbar och stabil utveckling av landet krävs det att lika rättigheter för kvinnor 

och män upprättas. Landet har accepterat FN:s säkerhetsråds resolution 1325, och i den 

sydasiatiska regionen är Afghanistan ett av endast två länder som har fastställt att de skall 

införliva denna  (UN Women, 2018e). 

  

UN Women har ett speciellt program som inriktar sig på just våld mot kvinnor. En fond har 

upprättats för att kunna stötta olika aktiviteter som arbetar för att eliminera våld mot kvinnor. 

De som erhåller stöd från fonden är bland annat 11 stycken kvinnocenter där kvinnorna kan få 

skydd samt fem familjecenter. Dessa center sträcker sig över 9 provinser i landet och fungerar 

inte endast som skydd mot direkt våld utan arbetar också med att stötta kvinnor i processen att 

kunna bygga upp sitt liv återigen. Kvinnorna får både psykologisk och juridisk hjälp samt en 

form av yrkesutbildning för att underlätta övergången tillbaka till livet utanför centret. För att 

kunna uppnå en större förändring i landet krävs även att rättsväsendet arbetar tillsammans för 

samma sak som UN Women - kvinnors rättigheter. Detta ska ske genom ett institutionellt ansvar 

från de styrande i landet, genom lagar och fullföljande av de internationella avtal som 

Afghanistan har valt att vara delaktiga i. Några av dessa avtal och förbindelser innefattar bland 

annat Resolution 1325, nationella handlingsplaner samt flera olika lagar som har bestämts ska 

följas. Gemensamt för dessa är att de alla fokuserar på kvinnor och deras rättigheter. För att 

uppnå detta krävs ett samarbete med regeringen i Afghanistan. UN Women ansvarar för att 

samordna de olika aktörerna så som regeringen, ministerier i landet och chefsstrateger vid olika 

avdelningar (UN Women, 2018c). 

  

Kvinnors ekonomiska och politiska stärkande är två av de viktigaste aspekterna när det gäller 

att stärka kvinnors egenmakt. UN Women stöttar kvinnor som har deltagit I olika nivåer av 

utbildning genom att utveckla deras förmågor inom ledarskap, engelska språket, förvaltning 

och ICT-färdigheter. Kvinnorna erbjuds också möjligheter till stipendier och praktikplatser. De 

som inte haft möjlighet att gå i skolan uppmuntras till andra aktiviteter som kan gynna deras 

uppehälle medan det skapas plats och uppmuntras för kvinnligt företagande och 

entreprenörskap på marknaden. UN Women vill få ett genusperspektiv på den politiska arenan 

och stöttar både män och kvinnor att arbeta för att föra in denna diskussion på diverse debatter. 

Kvinnliga politiska ledare får hjälp med att förbättra deras kommunikations och 

ledarskapsfärdigheter. Ett speciellt center har också skapats för att på bästa sätt kunna arbeta 

för att assistera kvinnliga politiker (UN Women, 2018c). 

  

6.1.1.1 HeforShe 

HeforShe kampanjen startades i Afghanistan den 16 juni 2015 av FN:s enhet för jämställdhet 

på den afghanska avdelningen. HeforShe är ett initiativ som har pågått I stora delar av världen, 

och för att få kampanjen att inrikta sig på en mer nationell nivå och något som var bättre 

anpassat till Afghanistan, döptes den afghanska kampanjen till “A brave man stands for 
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women”. Kampanjens namn valdes för att kunna påverka de olika maktbalanserna mellan män 

och kvinnor vilken har sin grund i gamla traditioner. Dynamiken som finns mellan könen leder 

till negativa konsekvenser för kvinnor och diskriminering i stor utsträckning. Kampanjen vill 

därför inrikta sig på hur män kan bidra till en förbättring. Kampanjen ”A brave man stands for 

women” syftar till att det krävs mycket av en man, i ett så pass patriarkalt samhälle som 

Afghanistan, att stå upp för kvinnors rättigheter och lämna sina gamla värderingar och 

handlingar bakom sig (UN Women, 2016). 

 

6.1.2 Sierra Leone 

Vid krigets slut år 2002 upprättade Sierra Leones regering ett särskilt ministerium, Ministry of 

Social Welfare, Gender and Children's Affairs (MSWGCA) för att snabbt utforma politik och 

interventioner för att hantera konsekvenserna av kriget, särskilt de som påverkar barn, kvinnor 

och äldre. Trots upprepade försök att återuppbygga samhället efter det elvaåriga kriget samt att 

involvera ett genusperspektiv inom politiken uppnåddes inte de resultat som önskats. Mandatet 

krävde nya strukturer och betydande uppgraderingar i kompetens inom socialt arbete samt 

förbättrad ledningsrådgivning och övervakning. Det var inte förrän år 2010, med stöd av UN 

Women som Sierra Leone lyckades bli det fjärde landet i Afrika och sjuttonde i världen som 

antog den nationella handlingsplanen om FN: s säkerhetsråds resolution 1325 som innefattar 

kvinnor, fred och säkerhet samt resolution 1820 som innefattar sexuellt våld. Med tanke på 

landets historia och inbördeskrig innefattar Sierra Leones nationella handlingsplan (Sierra 

Leones National Action Plan - SiLNAP) inte bara de basala säkerhets- och förebyggande 

åtgärderna utan också åtal av förövare. Syftet med SiLNAP har varit att säkerställa kvinnors 

deltagande på alla nivåer av beslutsfattande och att möta deras genus-specifika säkerhetsbehov 

(Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs, 2013). 

Sierra Leones handlingsplan utvecklades i samarbete med regeringen, FN-organ och civila 

samhällsorganisationer (på engelska; civil society organisations - CSO's). Planen är väl 

utarbetad och strukturerad med fem olika hörnstenar. Den innefattar också dessas resultat, 

aktiviteter, indikatorer och övervakning, utvärdering samt kostnaderna för dessa. 

Handlingsplanen uppvisades i New York under kommissionen om kvinnors status i mars 2010 

och lanserades officiellt för fullt genomförande av den dåvarande president Ernest Bai Koroma 

i juni 2010 i Sierra Leone. Trots många motgångar och svårigheter har regeringen tillsammans 

med FN och CSO's lyckats införa ett stort antal av de punkter som finns i planen. Framgångarna 

har bestått i nya lagar, involvering av kvinnor i fredsbevarande arbete, rättegångar mot 

förbrytare, ökad medvetenhet om resolutionerna samt identifiering av våld gentemot kvinnor. 

Tillsammans med UN Women har dessutom det så kallade Women’s situation room etablerats 

för att motarbeta valrelaterat våld. Att minska genusbaserat våld och stärka skyddet mot kvinnor 

i Sierra Leone har varit en av prioriteringarna för CSO's och FN sedan slutet av inbördeskriget. 

Genom samarbeten och stöd från UN Women har MSWGCA gjort stora framsteg vad gäller att 

identifiera och arbeta med problematik som skadar flickor och kvinnor. De har dessutom lyckats 

involvera kvinnor i olika fredsbyggande och konfliktförebyggande initiativ på olika nivåer. 

Som en del av sitt formella åtagande att fullfölja resolution 1325 har Sierra Leones regering 

valt att införliva tre stora genuslagar som innefattar våld i hemmet, skilsmässa, samt registrering 

av äktenskap och arvegods som inte endast ger mannen en fördel, utan tillåter mannen och 

kvinnan att vara jämlikar inför lagen. Landet har också antagit och ratificerat ett antal regionala, 

subregionala och internationella konventioner samt rättsliga ramar som främjar jämställdhet 

och icke-diskriminering (Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs, 2013). 
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I SiNLAP finns fem övergripliga hörnstenar som alla identifierar problem som skadar kvinnor 

men också vilka aktiviteter som krävs, och har gjorts, för att nå ett önskvärt resultat där kvinnor 

stärks och skyddas. 

1.Förebyggande av konflikter samt våld mot kvinnor och barn. 

Aktiviteter inom detta område inkluderar utvecklandet av program och träning om mänskliga 

rättigheter och andra FN-skyldigheter vad gäller kvinnor, fred och säkerhet. År 2012 etablerade 

UN Women, med stöd från the Peacebuilding Fund,  Women’s Situation Room under valet av 

president, parlament samt det lokala rådet. Initiativet mobiliserade och anställde experter och 

erfarna rättsarbetare som agerade för att förebygga potentiella konflikter och hot som kunde 

uppkomma före, under och efter valen gentemot kvinnor. Women’s Situation Room skapade 

utrymme för diskussioner att, tillsammans med alla partier, uppmuntra kvinnor att bli delaktiga 

i fredsfrämjande, medlande, samordning, politiska analyser samt observationer och 

dokumentationer (UN Women, 2012). MSWGCA har också i samarbete med CSO's utvecklat 

och implementerat program för att öka medvetenheten bland invånarna angående de numera 

strikta lagar om sexuella och genusbaserade våldsbrott. Tillsammans med UN Women har 

MSWGCA samarbetat med lokala organisationer för att på ett djupare plan medvetandegörande 

Sierra Leones befolkning angående kvinnors mänskliga rättigheter. Samarbete med politiker, 

juridiska experter och aktivister har bidragit till en förfining av juridiska processer till stöd för 

kvinnors politiska bemyndigande. Bland annat har regeringen infört en kvot på att minst 30 

procent av beslutsfattande deltagare ska vara kvinnor (Ministry of Social Welfare, Gender and 

Children's Affairs, 2013).   

2. Skydd och bemyndigande av offer och sårbara personer, i synnerhet flickor och kvinnor. 

Sierra Leones regering har sedan freden 2002 signerat och ratificerat ett antal fördrag och 

konventioner vad gäller mänskliga rättigheter, CEDAW konventionen skrevs under redan 1988. 

Genom MSWGCA och UN women har dessa också börjat uppmärksammas inom regeringen 

men också bland lokalbefolkningen för att ändra normer och attityder som är genus-

diskriminerande. År 2012 lyckades MSWGCA tillsammans med olika FN organ att fullborda 

och inleda de nationella referensprotokollen angående genusbaserat våld. Detta för att ge bättre 

vägledning och stöd för de som fallit offer för genusbaserat våld runt om i landet. MSWGCA 

arbetar också aktivt specifikt med institutioner inom rättsväsendet, icke-statliga organisationer 

och FN-systemet för att utveckla och implementera handlingsplaner och för att försäkra sig om 

att lagar och policys fungerar, såväl på politisk nivå som på samhällsnivå. Samma år infördes 

slutligen lagen om sexuella övergrepp. Lagen förbjuder tvångsäktenskap och skyddar flickor 

från att utnyttjas av lärare samt religiösa och traditionella myndigheter. Den ökar även 

fängelsetiden för detta från två år till mellan fem och femton år. Detta har varit en tydlig 

manifestation av ledarnas politiska vilja att harmonisera nationella lagar och policys med 

internationella konventioner och resolutioner, inklusive konventionen om avskaffande av 

diskriminering av kvinnor (CEDAW), Afrikanska unionens (AU) protokoll till den afrikanska 

stadgan om kvinnors rättigheter i Afrika samt FN: s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 

(Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs, 2008). 

3. Rättegångar och straff mot förbrytare. 

Regeringen har satt upp system för att bättre kunna rapportera genusbaserat och sexuellt våld 

till statliga institutioner såsom Family Supports Units (FSU) of the Sierra Leone police och 

Human Rights Commission of Sierra Leone samt andra institutionella mekanismer som i sin tur 

rapporterar genusbaserat och sexuellt våld till Director of Public Prosecution (DPP) som 

beslutar hur fallet ska gå vidare . Det har utvecklats lokala domstolar där civila och lokala ledare 
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förser rurala områden med rättvisa. Dessa har också tränats i genus och mänskliga rättigheter 

med mera. Det har också gjorts aktiva val för att involvera kvinnor som ledare och ansvariga i 

dessa lokala domstolar. FN har också stöttat regeringen att skapa "lördags domstolar" där 

flickor och kvinnor som överlevt sexuellt våld fått sina röster hörda vilket har påskyndat 

processen att stämma förbrytare samt ge offren ett större självförtroende i rättsprocessen. 

Program har också utformats för att kunna ge människor som inte har råd till en advokat att få 

juridisk hjälp gratis (Ministry of Social Welfare, Gender and Children's Affairs, 2008). 

4. Deltagande och representation av kvinnor i regeringen och säkerhetstjänster. 

Institutioner inom säkerhet och rättvisa som polis och militär har infört en politik som ger lika 

möjligheter för kvinnliga tjänstemän att förhindra diskriminering inom sina arbetsområden och 

främja kvinnors rättigheter. Dessa policyer är en tydlig påminnelse om behovet av att placera 

kvinnors befogenhet högre på regeringens politiska och utvecklingsagenda (Ministry of Social 

Welfare, Gender and Children's Affairs, 2008). 

5. Finansiering och samordning 

Genom finansiellt stöd, främst från FN organ, kan CSO’s i Sierra Leone fortsätta att utveckla 

och institutionalisera träningsprogram för fredsbyggande i sin strävan efter att minska 

våldsbrott och diskriminering mot kvinnor. Regeringen arbetar också med CSO’s för att främja 

kvinnors deltagande i fredsbyggande och konfliktförebyggande arbete samt för att minska det 

genusbaserade våldet och utbilda Sierra Leones befolkning i kvinnors freds- och 

säkerhetsfrågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv (Ministry of Social Welfare, Gender and 

Children's Affairs, 2008). 

 

6.2 Hur har nationella kvinnorättsorganisationer arbetat för kvinnors 

rättigheter samt för att involvera kvinnor i fredsprocessen? 

  

6.2.1 Afghanistan  

Organisation of Promoting Afghan Women’s Capabilities (OPAWC) är en 

kvinnorättsorganisation som grundades år 2003 av afghanska kvinnor. De ville uppnå en 

förändring kring kvinnors rättigheter i landet och insåg att något konkret behövde göras. För att 

stärka kvinnor påbörjades arbetet att skapa ett långsiktigt ramverk kring hur kvinnors rättigheter 

kan stöttas i ett patriarkalt samhälle. Organisationens grundare fokuserade på tre huvudsakliga 

fronter med sitt arbete vilka var läs- och skrivförståelse, hälsa, och möjligheter till försörjning. 

De ansåg att om de lyckades få fler kvinnor att åtnjuta dessa rättigheter så var det ett stort och 

betydande steg i processen att uppnå jämställdhet i landet och även inkludera det i landets lagar 

(OPAWC, 2018). 

  

Sedan organisationen grundades har de anordnat hundratals klasser där kvinnor får lära sig att 

läsa och skriva. Över hela landet hölls dessa klasser och kvinnor kunde mötas och gemensamt 

utbilda sig. OPAWC anordnade också projekt där kvinnor fick en möjlighet till egen 

försörjning. Dessa projekt var bland annat vävning, hantverk och skötsel av djur. Det viktiga 

med dessa projekt var att det inte krävdes några speciella färdigheter eller någon hög nivå av 

utbildning av kvinnorna, utan fungerade till att stärka deras egenmakt genom att de själva kunde 

tjäna sina egna pengar och kunna bygga upp ett eget kapital. Hälsoaspekten är också en av de 

tre viktiga områdena OPAWC fokuserat på och därför har diverse hälsoprojekt initatiserades. 

Hälsokliniker och sjukvårdsteam som rörde sig mobilt i landet upprättades. Många kvinnor har 

inte möjlighet att ta sig till närmaste sjukvård då de bor i utsatta områden, och dessa mobila 

team kan bidra med sin hjälp och innebära att de räddar ett flertal liv på kvinnor i landet. 
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Organisationen uppmuntrar också ständigt kvinnor att kämpa för sina rättigheter och stärka 

deras egenmakt. De försöker konstant att förbättra sin organisation och projekt för att kunna 

uppnå jämställdhet mellan män och kvinnor i Afghanistan (OPAWC, 2018). 

Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan (HAWCA) grundades av 

afghanska ungdomar januari 1999. De såg hur framförallt kvinnor och barn hade lidit under 

konflikten och insåg att de var tvungna att handla för att nå förändring. 

Organisationens  grundprinciper vilket deras arbete utgår från innefattar att varje individ som 

arbetar inom organisationen ska ha möjligheten att utöva sina rättigheter på samma villkor. 

HAWCA ska alltså inte vara oberoende av eller vara ansluten till någon annan institution men 

ska kunna samarbeta med andra organisationer med liknande mål för att utbyta kunskap med 

dessa. Enligt organisationen är det är genom utbyte av information, erfarenheter och kunskap 

som nya värderingar kan uppdagas och bättre samhällen skapas. Organisationen har som princip 

att uppmärksamma situationen som existerar för kvinnor och barn i Afghanistan på den 

internationella nivån. Genom att de tillsammans med liknande organisationer runt om i världen 

utbyter kunskap utvecklas deras arbete och även kunskapen om Afghanistan hos omvärlden 

(HAWCA, 2018).   

  

HAWCA:s främsta mål är att upprätta ett rättvist och säkert samhälle för alla individer i 

Afghanistan. Ingen ska diskrimineras på grund av sin etnicitet, ras, religion, klan eller språk. 

Organisationens främsta aktiviteter är deras satsningar på utbildning och självförsörjning för 

kvinnor och flickor. De har haft ett flertal projekt där de har utbildat flickor och kvinnor inom 

skriv- och läsförståelse och de har även haft utbildningar om kvinnors juridiska rättigheter. 

Ett av HAWCA:s större avslutade projekt är “UNSCR 1325/1820 Implementation in 

Afghanistan” där HAWCA syftade till att säkerställa en full implementering av FN:s båda 

resolutioner. Afghanistans regering har åtagit sig att följa dessa resolutioner, men HAWCA 

uppmärksammar genom sitt projekt det faktum att ingen riktig handling har gjorts från 

regeringen för att dessa ska följas. Tillsammans med lokala och nationella 

samarbetspartner arbetade HAWCA därför fram en nationell handlingsplan för hur dessa 

resolutioner ska kunna fullföljas (HAWCA, 2018). 

   

6.2.2 Sierra Leone 

Fambul Tok, Krio för "familjesamtal" skapades i Sierra Leone år 2007 och finansieras av olika 

biståndsorganisationer från USA. Fambul Tok är ett samhällsägt program som samlar förövare 

och offer för våldet i inbördeskriget. Organisationen försöker låta förövare och offer träffas 

ansikte mot ansikte för att under vägledning av organisationens anställda samtala om händelser 

från kriget och påbörja en process mot förståelse och förlåtelse (Fambul Tok, 2018).   

Organisationen bygger på Sierra Leones traditionella "familjeförfattande" tradition att diskutera 

och lösa problem inom en familjekrets. Fambul Tok är förankrad i förståelsen att försoning är 

en lång process och arbetar därför med byar och samhällen under lång tid. Inledande besök och 

samråd får stå till grund för att avgöra huruvida offer och förövare är redo att möta varandra 

innan organisationen påbörjar, vad de kallar, ceremonier där de första mötena sker. Efter 

ceremonierna arbetar Fambul Tok med byarna genom diverse aktiviteter för att stödja och 

upprätthålla försoningsprocessen. Exempel på aktiviteter kan vara fotbollsspel och att arbeta i 

gemensamma jordbruksprojekt. Denna "samhällshelande" process av försoning och förlåtelse 

löser konfliktens rötter på lokal nivå och återställer värdighet i livet för dem som drabbades av 

direkt våld. Arbetet hjälper krigsskadade individer att reflektera över det förflutna och gå vidare 

på sätt som avvärjer förnyelsen av aggressioner. Genom att grunda försoning i traditionella 
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metoder bidrar det också till att skapa friska samhällen som kan bygga nya fundament för fred 

(Fambul Tok, 2018). 

 

Mano River Women's Peace Network (MARWOPNET) är en av de första organisationerna i 

västafrika att arbeta med fredsförhandlingar ledda av kvinnor. MARWOPNET skapade ett 

system för diplomati mellan statscheferna i Liberia, Guinea och Sierra Leone. Organisationen 

grundades av tre kvinnor år 2001 och upprättade en styrelse med tolv företrädare från Mano 

Rivers delregion: tre från Sierra Leone, fem från Guinea och fyra från Liberia. 

Ordförandeskapet i organisationen roterar bland företrädare för de tre medlemsländerna och 

kan på så vis upprätthålla rättvisa. MARWOPNET arbetar utifrån fem kommissioner som 

innefattar insamling, resursmobilisering, ekonomi, programmering och kommunikation. År 

2012 samlades MARWOPNET med The Global Network of Women Peacebuilders och The 

National Organization of Women för att genomföra workshops i Sierra Leone angående FN:s 

resolution 1325 som kräver att kvinnor ingår som fredsbevarare samt 1820 som arbetar mot 

genusbaserat våld i konfliktzoner. Dessa workshops utformades för att utbilda kvinnor i det 

krigsskadade Sierra Leone i internationell lagstiftning samt hur dessa kan delta i konfliktlösning 

och fredsbyggande (Mano River Women's Peace Network, 2018). 

  

För att stödja och arbeta med kvinnor på alla nivåer har MARWOPNET valt att utöva 

fredsbyggande insatser i olika samhällen i både rurala och urbana områden. Organisationen 

arbetar för att möta kvinnor på gräsrotsnivå för att bland annat minska olika former av 

genusbaserat våld såsom misshandel och diskrimination i hemmet samt tvångsäktenskap i 

byarna. De arbetar också för att involvera kvinnor på högre nivåer som i politiska och statliga 

beslut såsom lagstiftning och politik reformering. MARWOPNET har på dessa olika nivåer 

genomfört träning och utbildning inom genusbaserat våld och organiserat kampanjer för att öka 

medvetenheten om problemen samt skapat öppna dialoginitiativ relaterade till genus, familj, 

våld och hälsa. Detta har resulterat i att medvetenheten om nyckelbegreppen kring genusbaserat 

våld växt betydligt och att människor blivit allt mer villiga att delta i samhällsförändringsprojekt 

och bli mer kunniga om genusfokuserade fredsbyggande frågor (Ministry of Social Welfare, 

Gender and Children's Affairs, 2008). 

  

6.3 Vilka likheter och skillnader finns inom Förenta Nationernas arbete samt 

nationella kvinnorättsorganisationer i Afghanistan respektive Sierra Leone? 

  

6.3.1 Likheter och skillnader mellan Förenta Nationernas arbete i Afghanistan och Sierra 

Leone 

I Afghanistan och Sierra Leone arbetar FN främst för kvinnors rättigheter och kvinnors 

involvering i deras fredsbyggande arbete genom deras underorgan UN Women. UN Women 

påbörjade sitt aktiva arbete i länderna under 2000-talet, och i de båda länderna arbetar FN 

utifrån de nämnda resolutionerna 1325 och 1820. Tillsammans med regeringarna och lokala 

samhällsorganisationer arbetar UN Women med att i större utsträckning implementera dessa 

resolutioner och övervaka att dessa följs. I Sierra Leone är det främst MSWGCA som arbetar 

med dessa frågor medan det i Afghanistan inte finns något liknande ministerie, utan regeringen 

arbetar tillsammans med UN Women för att uppnå de mål de har. Viktiga gemensamma likheter 

mellan UN Women’s arbete i de båda länderna är att största fokuset i deras arbete är kring att 

stärka kvinnor i frågor som ekonomi, rättigheter samt att skydda de från genusbaserat våld och 

sexuellt våld. 
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6.3.2 Likheter och skillnader mellan nationella kvinnorättsorganisationers arbete i 

Afghanistan och Sierra Leone 

De fyra organisationer som i texten tagits upp arbetar på olika sätt men med samma fokus att 

förbättra det samhälle de arbetar i. De två organisationerna i Afghanistan, OPAWC och 

HAWCA samt Sierra Leones Fambul Tok och MARWOPNET arbetar genom olika perspektiv 

och aktiviteter och utifrån olika förutsättningar. Utifrån den information som tagits upp i texten 

kan vi på ett objektivt sätt jämföra organisationerna för att finna både likheter och olikheter i 

deras arbeten och mål.  

 

Alla organisationer startade inom loppet av 17 år och är sålunda relativt lika i vilket årtal de 

grundades. De alla strävar efter att förbättra levnadskvaliteten för kvinnor - dock är Fambul 

Tok den organisation som inte har stärkandet av kvinnors rättigheter som sitt huvudfokus. 

Fambul Tok är också den organisation som inte direkt arbetar utifrån FN:s resolutioner 1325 

och 1820. Det är i synnerhet HAWCA och MARWOPNET som arbetat för att på nationell och 

gräsrotsnivå införa och utbilda befolkningen om resolutionerna. Alla organisationer arbetar för 

att minska ojämställdhet och genusbaserat våld på gräsrotsnivå och MARWOPNET är den som 

utövat mest aktiviteter för att involvera kvinnor som deltagare inom politiska och statliga 

sammanhang. Alla fyra organisationer arbetar för att utbilda människor, främst MARWOPNET 

och de båda organisationerna i Afghanistan. OPAWC och HAWCA är de som främst inriktat 

sig på utbildning av läs- och skrivförståelse för flickor och kvinnor medan alla - förutom 

Fambul Tok - också tränat och utbildat kvinnor i deras juridiska rättigheter. MARWOPNET är 

den organisation som inte bara utbildat kvinnor på gräsrotsnivå, utan också män och kvinnor 

på den politiska nivån om vikten av att involvera kvinnor i konfliktlösning och fredsbyggande. 

  

De afghanska organisationerna är de som också satsat på att utbilda kvinnor i yrkesfärdigheter 

såsom hantverk och dylikt för att de ska kunna försörja sig själva, trots brist på högre utbildning. 

Fambul Tok är den organisation som inte fokuserat på att ge kvinnor kunskaper som att läsa, 

skriva eller en arbetssyssla eller om deras juridiska rättigheter.  Sistnämnda organisation har 

istället arbetat för att ge kvinnor och män kunskap om hur de ska hantera sina känslor och 

erfarenheter från krig och våld och hur de ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt efter 

konflikten, på en känslomässig nivå. Fambul Tok arbetar med kvinnor på ett psykiskt plan 

medan de andra arbetar för att stärka dem på det fysiska och juridiska planet (som visserligen 

också påverkar deras psykiska välmående). Av alla organisationer är OPAWC den enda som 

direkt involverat sjukvård inom sitt arbete medan MARWOPNET varit den som direkt arbetat 

med landets regering för att ändra och införliva lagar. 

 

7 ANALYS 

Genom en teoretisk analys har FN:s och de nationella kvinnorättsorganisationernas arbete i 

Afghanistan och Sierra Leone analyserats utifrån teorin om fredsbyggande arbete samt 

försoningsteorin - med kvinnor i fokus. Det är av intresse att undersöka huruvida de olika 

organisationernas arbeten inkluderat dessa teorier i praktiken för att sedan jämföra vilka likheter 

och skillnader de olika arbetena och sålunda teorierna fungerar i vardera landet. Analysen 

kommer att utgå ifrån våra teman och kategorier, och vi har valt att dela upp analysen utifrån 

våra frågeställningar för ökad tydlighet för läsaren.  

 

7.1 Afghanistan 

7.1.1 Förenta Nationernas arbete i Afghanistan 
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En aspekt inom fredsbyggande arbete att ta hänsyn till är respekten för nationella och lokala 

traditioner och värderingar. Dessa måste tas hänsyn till vid skapandet av aktiviteter och projekt. 

Om detta inte görs finns risken att öka motstånd mot organisationers projekt och motsättningar 

inom samhället då projekten också ofta medför nya värderingar och synsätt. Ett av UN 

Women’s initiativ i Afghanistan är det lokala HeForShe projektet som från början varit ett 

globalt projekt men anpassats till afghanska värderingar. Maktbalansen mellan män och 

kvinnor är oerhört viktigt att ha i åtanke och HeForShe projektet ”A Brave Man Stands For 

Women” syftar till att uppmuntra även män att arbeta för kvinnors rättigheter. Om inte män 

hade inkluderats i projektet hade risken funnits att det inte hade fått särskilt stor 

genomslagskraft. Då kvinnor inte är tillåtna att överhuvudtaget gå ut utan en manlig följeslagare 

är det inte troligt att de hade kunnat förändra så starka patriarkala strukturer själva. Därför är 

det oerhört viktigt att ta hänsyn till lokala dimensioner och traditioner och i detta fall inse 

kvinnors begränsningar och förstå att även männen bör inse deras egna möjligheter att påverka 

Afghanistan mot en mer jämställd riktning för att kunna uppnå förändring. 

FN arbetar genom olika sektorer för att kvinnor ska få en utbildning. De försöker utbilda 

kvinnor inom läs- och skrivförståelse samt inom företagande, politik och deras juridiska 

rättigheter. Genom utbildning inom flera olika områden ökar kvinnors chanser till att kunna 

påverka deras situation, och det återknyter också till betydelsen av kvinnors egna involverande. 

För att förhindra det direkta våldet mot kvinnor arbetar FN med de skyddscenter och 

familjecenter de har upprättat runt om i landet. Kvinnor kan alltså genom dessa aktiviteter få 

skydd från det direkta våld de utsätts för. 

Tillsammans med regeringen försöker UN Women förändra och motverka det strukturella 

våldet i landet. Kvinnor har diskriminerats på både den politiska och juridiska sidan, dels genom 

att rättigheter inte verkar till deras fördel som att kvinnor inte har samma möjligheter som män 

att delta i de politiska och juridiska sammanhangen. UN Women arbetar för att få fler kvinnor 

att delta inom politiken och för att politiken ska genomsyras av ett genusperspektiv. Juridiskt 

sett krävs det att rättsväsendet genomgår en process av förändring där de arbetar för att skydda 

kvinnors rättigheter. UN Women uppmuntrar till att följa de resolutioner och avtal som 

Afghanistan har skrivit under och i deras arbete ingår att övervaka att detta också görs. Genom 

att ständigt arbeta för kvinnors rättigheter på alla olika fronter inom landet är förhoppningen att 

det strukturella våldet ska elimineras vilket är,  som nämnts tidigare, ett av kraven för att uppnå 

positiv fred. 

Genom projektet ”A brave man stands for women” försöker FN genom sin jämställdhetsenhet 

att tackla det kulturella våld och de normer och värderingar som existerar i landet. 

Fundamentalistiska och traditionella idéer har fått utrymme i alla plan i Afghanistan, såväl som 

på det juridiska planet som i hemmet. Om utbildning kring den diskriminerande och våldsamma 

kultur upprättas är det ett steg mot förändring och en eliminering av det kulturella våldet. 

Sammanfattande  arbetar FN för utrotning av de tre typer av våld som Galtung argumenterar 

för att uppnå positiv fred vilket är ett av FN:s mål. 

7.1.2 Nationella kvinnorättsorganisationers arbete i Afghanistan 

Gemensamt för alla de olika nationella organisationerna är att de  har som mål att stärka 

kvinnors roll inom alla olika sektorer. Genom att ge dem möjligheter till utbildning och arbete 

stärker de kvinnorna och ökar deras egenmakt. Politisk och ekonomisk befogenhet för kvinnor 

är en grundsten i ett jämställt land. Alla dessa organisationer har förståelsen för svårigheter som 

kan uppkomma i landet med deras arbete och de vet att allt måste göras med försiktighet. Ett 

tydligt exempel på hur kvinnor har involverats i den pågående fredsprocessen och hur de själva 

har engagerat sig är genom EVAW. Det var afghanska kvinnor själva som tog initiativet till 
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denna lag vilket är en oerhört viktig del i inom Afghanistans fredsbyggande arbete. Dels genom 

att handlingar görs för att eliminera den diskriminering som kvinnor utsätts för och även att de 

är aktiva deltagare inom fredsprocessen. 

Teorier om främst fredsbyggande arbete, men även försoningsteorin, visar att för att kunna 

uppnå en hållbar, positiv fred i ett land krävs det jämställdhet och att deltagande av kvinnor 

inkluderas i processen av fredsbyggande. Traditionella stereotyper om maskulinitet och 

femininitet har reducerat kvinnor till offer inom konflikter, och genom att istället involvera 

kvinnor i fredsprocesser stärks deras roller och egenmakt. Organisationen HAWCA grundades 

av dels kvinnliga ungdomar som ansåg att en förändring behövdes. De arbetar för att 

jämställdhet mellan män och kvinnor ska vara allmän princip. 

De båda utvalda afghanska kvinnorättsorganisationerna har ett stort fokus på utbildning och 

främst för kvinnor och flickor. Som tidigare nämnts har det riktats kritik mot att betydelsen av 

utbildning har ignorerats inom fredsbyggande arbete. Inom den nuvarande perioden av 

fredsbyggande arbete har detta tagits i åtanke och numera finns en medvetenhet om vikten av 

utbildning. För organisationen OPAWC är kvinnors utbildning en av de viktigaste 

prioriteringarna. Genom klasser får kvinnor chansen till utbildning och en medvetenhet om sina 

rättigheter. Även organisationen HAWCA uppmärksammar betydelsen av utbildning genom 

sitt arbete och att kunskap är det viktigaste medlet i att kunna förändra traditionella och 

fundamentalistiska värderingar som diskriminerar kvinnor.  

EVAW arbetar för att motverka det direkta våldet mot kvinnor genom att öka mängden män 

som blir bestraffade. De olika våldsamma brotten kvinnor blir utsatta för ska inte längre kunna 

få vara ostraffade och som del i Galtungs teori om fred så krävs det att detta våld upphör. Genom 

lagen så finns det en möjlighet och förhoppning till förminskning av direkt våld. 

Det strukturella våldet kvinnor utsätts för ämnar organisationerna i Afghanistan att utrota. De 

båda arbetar för att implementera jämställdhet i Afghanistans samhällsstruktur. Organisation 

HAWCA arbetar främst för att öka kvinnors delaktighet i fredsprocessen och uppbyggnandet 

av ett jämställt land. De vill öka kvinnors medvetenhet om deras rättigheter och öka deras 

möjligheter till självförsörjning. Genom HAWCA:s upprättade faciliteter får ensamstående 

kvinnor chansen till en hållbar egen försörjning. Där få de får lära sig och arbeta med projekt 

som kan bidra med inkomster. OPAWC arbetar även de med kvinnors självständiga försörjning 

vilket har försummats genom tiden i Afghanistan. Kvinnor har blivit beroende av män vilket 

organisationen vill kunna förändra. De anordnade projekt, liknande som HAWCA, där kvinnor 

fick utbildning kring arbete och gavs chansen till en egen inkomst. 

För att tackla det kulturella våldet arbetar organisationerna med att utbilda, både män och 

kvinnor och för att uppmärksamma farorna med att låta den nuvarande situationen fortgå. 

Diskriminering, nekande av rättigheter och våld mot kvinnor grundar sig i tankar om att detta 

beteende är acceptabelt. Genom att utbilda om varför det inte är det, ökar chansen till att kunna 

påverka det kulturella våldet. Som bevisat jobbar dessa två nationella kvinnorättsorganisationer 

för att uppnå positiv fred, och detta dels genom deras arbete med att utrota de tre olika typer av 

våld som behöver utrotas för att uppnå just positiv fred. 

 

7.2 Sierra Leone 

7.2.1 Förenta Nationernas arbete i Sierra Leone 

Då ett fredsavtal skrivits under och en nation ska börja återuppbyggandet av sitt konfliktskadade 

land finns FN och CSO's för att ge stöd och vägledning. Sierra Leone, som efter elva år av 

inbördeskrig och ytterligare flera år som "fredligt" land fortfarande inte lyckats återuppbygga 
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fred eller stärka kvinnors rättigheter fick år 2010 hjälp av UN Women. Den hjälp som 

MSWGCA fick bestod av resolutioner och konventioner som alla främjar kvinnors rättigheter 

inom konflikt och fredsbyggande. Genom analys är det klart att SiLNAP, Sierra Leones 

handlingsplan, med hjälp av FN utvecklades genom vägledning av teorierna fredsbyggande 

arbete och försoning. 

Den första hörnstenen om förebyggande av konflikter samt våld mot kvinnor och barn bestod 

år 2012 bland annat av aktiviteten "Women's Situation Room" där det arbetades för att avvärja 

det direkta våldet gentemot kvinnor som skulle rösta i valen. Det uppmuntrade kvinnor också 

att rösta och bli delaktiga i fredsfrämjande politik vilket bidrog till att bekämpa både kulturellt 

och strukturellt våld. För att än mer arbeta mot det strukturella och kulturella våldet arbetade 

dessutom MSWGCA, UN Women och CSO's för att informera befolkningen om de nya strikta 

lagar om sexuella och genusbaserade våldsbrott. Inom försoning innebär detta också att kvinnor 

som utsatts för genusbaserade våldsbrott lättare kan "gå vidare" genom att få rätten på sin sida 

vad gäller åtal och straff av deras förövare. Det innebär också att de kan stå på löften om 

förändringar och redan utförda och framtida åtaganden som främjar jämställdhet. Att dessutom 

införa en kvot på att 30 procent av beslutsfattande deltagare i regeringen ska vara kvinnor 

främjar vägen mot positiv fred och att strukturellt våld minskar. 

Den andra hörnstenen, skydd och bemyndigande av offer och sårbara personer, i synnerhet 

flickor och kvinnor, inkluderar både främjandet av en positiv fred och en minskning av direkt, 

strukturellt och kulturellt våld genom fredsbyggnads-processen. Utifrån detta område i 

handlingsplanen implementerades år 2012 lagen om sexuella övergrepp vilket förbjuder såväl 

direkt våld som våldtäkter och misshandel men också kulturellt våld som bland annat barn- och 

tvångsäktenskap. 

Även rättegångar och straff mot förbrytare, den tredje hörnstenen, inkluderar den del i 

försoning som ska ge den juridiska rätten till kvinnor gentemot sina förbrytare. Detta görs 

genom utvecklandet av institutioner och system som gör det lättare för kvinnor att anmäla våld. 

För att tackla det strukturella och kulturella våldet gentemot kvinnor inom fredsbyggande har 

också lokala domstolar satts upp i rurala områden och genom detta har flickor och kvinnor getts 

större chans att få sina röster hörda. 

SiLNAPS deltagande och representation av kvinnor i regeringen och säkerhetstjänster har som 

mycket annat också bidragit till uppbyggnaden av fred och försoning genom att involvera 

kvinnor och ett genusperspektiv inom tjänstesektorn. Bland annat har policys fungerat som 

påminnelse om behovet av att placera kvinnors befogenhet högre på regeringens politik- och 

utvecklingsagenda vilket resulterar i att det strukturella våldet avvärjs och i sin tur det 

kulturella. 

SiLNAPS finansiering och samordning gör det möjligt för Sierra Leones regering att i 

samarbete med UN Women och CSO's nå målet om jämställdhet och minska olika slags 

våldsbrott, förändra samhällets struktur samt negativa attityder och beteenden gentemot 

kvinnor. 

7.2.2 Nationella kvinnorättsorganisationers arbete i Sierra Leone 

Fambul Tok's arbete riktar sig främst mot att försona offer och förövare genom försonings 

teorins två tillvägagångssätt att återuppbygga förhållanden samt att lära sig att leva 

tillsammans igen. Genom att ordna chans för möten och vägledda samtal mellan offer och 

förövare i mindre grupper kan en förlåtelseprocess börja ta form. Trots att det är en långdragen 

process kan de aktiviteter organisationen skapar leda mot försoning. Genom att grunda 
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försoningen i traditionella metoder och samtidigt förändra dem till fördel för kvinnor och 

jämställdhet kan nya fundament för fred skapas vilket också bidrar till målet om att minska det 

kulturella våldet mot kvinnor som är ett mål även inom fredsbyggande arbete. 

MARWOPNET arbetar utifrån FN:s resolutioner 1325 och 1820 samt för att informera Sierra 

Leones befolkning om dessa. Genom deras arbete att förhindra genusbaserat våld kan det 

direkta och strukturella våldet upphöra inom fredsbyggande. Dessutom involverar resolution 

1820 lagar mot sexuella övergrepp och rättegångar mot förövare vilket enligt försoningsteorin 

ska bidra till försoning. Eftersom MARWOPNET arbetar för att minska det genusbaserade 

våldet på såväl politisk nivå och gräsrotsnivå (som att minska misshandel och diskrimination i 

hemmet och tvångsäktenskap) bidrar organisationens aktiviteter till att skapa positiv fred i 

landet. 

  

7.3 Likheter och skillnader mellan Förenta Nationernas arbete i Afghanistan och Sierra 

Leone utifrån teorierna fredsbyggande arbete och försoning 

Med bakgrund av våra teorier kommer vi i denna del jämföra FN och specifikt UN Women’s 

arbete i Afghanistan och Sierra Leone. Gemensamt för arbetet i båda länderna är att FN hela 

tiden syftar till att öka kvinnors involvering och deltagande i de pågående fredsprocesserna. I 

Sierra Leone har regeringen, efter stöd från UN Women, infört kvoten om att minst 30 procent 

av de beslutsfattande deltagarna i olika processer ska vara kvinnor. Afghanistan har ännu inte 

implementerat något liknande, men UN Women lobbar hela tiden för att kvinnor ska inkluderas 

i både politiska och juridiska processer genom samtal med regeringen och lokala 

samhällsorganisationer. Detta går i linje med teorin fredsbyggande arbete, och visar att FN 

arbetar utifrån att kvinnors involverande i fredsprocesser bidrar till en långsiktig och hållbar 

fred. 

  

UN Women’s arbete i de båda länderna liknar varandra till väldigt stor del. I båda länderna 

arbetar de för att uppnå positiv fred. Med utgångspunkt i Galtungs teori att positiv fred endast 

uppnås genom upphörandet av direkt, strukturellt och kulturellt våld skall därför FN:s arbete i 

de båda länderna mot dessa tre typer av våld jämföras. Det direkta våldet mot kvinnor arbetar 

UN Women i Afghanistan med genom att försöka skydda kvinnor från de våldsbrott de utsätts 

för. De har ett speciellt program som enbart arbetar för att motverka direkt våld. Ett sådant 

program har inte upprättats i Sierra Leone, utan där är det framförallt lagen om sexuella 

övergrepp som motverkar det direkta våldet. Denna lag är en kombination av flera olika 

nationella lagar och övriga konventioner och då lagen även influerats av FN:s resolutioner 1325 

och 1820. I båda länderna arbetar dock FN med att motverka direkt våld. 

  

UN Women’s arbete med att motverka det strukturella våldet mot kvinnor är väldigt lika i de 

respektive länderna. Insatserna för att förändra strukturerna grundar sig i att involvera kvinnor 

och deras rättigheter i framförallt rättsväsendet. I Sierra Leone har MSWGCA ett ständigt arbete 

för att övervaka att lagar som rör genusbaserat våld införlivas. Även system för hur kvinnor ska 

kunna anmäla och få sina rättigheter försvarade har skapats. I Afghanistan arbetar UN Women 

även där med att den juridiska processen där kvinnor kan anmäla sina förövare och att detta 

även ska stöttas av regeringen. I båda länderna arbetar FN för att fler kvinnor ska involveras i 

politiska processer vilket görs med förhoppning om att ändra strukturerna i länderna och öka 

jämställdheten. 

  

Genom projektet HeforShe medvetengör UN Women både män och kvinnor om farorna med 

de fundamentalistiska värderingar som genomsyrar landet och diskriminerar kvinnor - som i 
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värsta fall kan leda till våldsbrott. I Sierra Leone har det kulturella våldet istället försökts 

motverkas genom att regeringens ministerium och UN Women har ratificerat ett antal 

konventioner, och dessa konventioners värderingar om jämställdhet och genus har börjat sprida 

sig även bland lokalbefolkningen. Genom dessa aktiviteter har UN Women har arbetat i 

respektive land även med kulturellt våld. 

  

7.4 Likheter och skillnader mellan nationella kvinnorättsorganisationers arbete i 

Afghanistan och Sierra Leone utifrån teorierna fredsbyggande arbete och försoning 

Som nämnt i resultatdelen finns likheter och skillnader mellan de fyra nationella 

kvinnorättsorganisationerna i Afghanistan och Sierra Leone. Det är inte av betydelse här 

huruvida vilken av organisationerna som gör bäst i från sig eller vilket arbetssätt som tycks vara 

det mest effektiva, i synnerhet med tanke på deras olika mål och förutsättningar. Det är dock 

intressant att översiktligt se hur de fyra organisationerna arbetar i förhållande till teorierna 

fredsbyggande arbete och försoning samt att jämföra dem utifrån dessa. 

  

Förutom Fambul Tok arbetar de alla utifrån FN:s resolutioner 1325 samt 1820. Som nämnts 

tidigare innebär det att de strävar efter att informera befolkningen om kvinnors rättigheter och 

nödvändigheten att stärka dessa. Det innefattar också kvinnors involvering i fredsprocessen 

samt att ställa förbrytare till svars. Eftersom de tre organisationernas arbeten inkluderar dessa 

går de hand i hand med teorierna fredsbyggande arbete och försoning. Genom att utbilda 

kvinnor på det sätt som HAWCA och OPAWS gjort kan en ökning av jämställdhet ske. Om 

kvinnor kan läsa, skriva och utföra en yrkesfärdighet leder det till att deras rättigheter om 

utbildning och egenförsörjning stärks vilket också bidrar till ett positivt fredsbyggande arbete 

som strävar efter jämställdhet. 

  

Fambul Tok arbetar även de med fredsbyggande arbete men utifrån försoningsteorin. De vill 

skapa ett fredligt samhälle genom att offer och förövare försonas med varandra, sig själva och 

själva konflikten. Alla organisationer arbetar alltså mer eller mindre utifrån delar av teorin 

fredsbyggande arbete och försoningsteorin. 

  

7.5 Tidigare forskning 

Med koppling till tidigare forskning kring kvinnors involvering i fredsprocesser har vi genom 

denna studie upptäckt att betydelsen av att involvera dessa inte längre ignoreras av varken FN 

eller nationella kvinnorättsorganisationer. De olika aktörerna arbetar ständigt med att öka 

kvinnors delaktighet i beslutsfattande processer såsom beslut kring ekonomi, politik och juridik. 

Kvinnors egenmakt stärks och de ses inte längre som endast offer i konflikter. Genom att hela 

tiden återknyta till tidigare forskning och betydelsen av kvinnors involvering i fredsprocesser 

bidrar den tidigare forskningen tillsammans med våra teorier till en bra förklaring av analysen. 

  
8 SLUTSATS 

Slutsatsen för den komparativa studie angående FN:s och nationella 

kvinnorättsorganisationers arbete i Afghanistan och Sierra Leone är att det både finns likheter 

och skillnader i såväl aktiviteter och i hur de arbetar utifrån teorierna. Genom denna studie 

står det klart att FN:s resolutioner 1325 och 1820 ligger till grund för både FN:s och tre av 

kvinnorättsorganisationernas arbete vad gäller det fredsbyggande arbetet samt för att stärka 

kvinnors rättigheter generellt. Gemensamt för alla aktörer inom Afghanistan och Sierra Leone 
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som nämnts är att ett genusperspektiv genomsyrar deras arbete. Alla aktörer strävar efter 

samma mål nämligen jämlika samhällen som lever i positiv fred och aktörerna lyckas genom 

olika aktiviteter och handlingsplaner i många fall uppnå detta. 

En nackdel i denna studie är att det inte kunnat göras en mer detaljerad jämförande studie då 

det endast är sekundärkällor som analyserats. Därför har inte heller några betydande skillnader 

mellan aktörernas arbete hittats i respektive land. Eftersom FN är en stor organisation arbetar 

de mer generellt i varje land vilket gör det svårt att verkligen se skillnader i specifika aktiviteter 

eftersom deras resolutioner som arbetet utgår från ska fungera internationellt. Dock finns olika 

aktiviteter och tillvägagångssätt som gjorts av olika aktörer genom hjälp av FN såsom Sierra 

Leones MSWGCA och Afghanistans regering. Vi trodde att vi genom materialet skulle finna 

fler skillnader inom arbetena av de nationella kvinnorättsorganisationerna, men fann att dessa 

ändock arbetade relativt lika, i synnerhet tre av dem. Detta tror vi beror på deras gemensamma 

mål om att minska det genusbaserade våldet och att stärka kvinnors rättigheter i sina samhällen. 

Den valda metoden, materialet och även de valda teorierna för denna studien har varit väl 

utvalda och lämpliga för studien. Med hjälp av dem har syftet för studien kunnat uppfyllas. Som 

vidare diskuteras i vidare forskning så hade studien kunnat kompletteras med exempelvis 

intervjuer. Tydligare teorier kring genus och fred hade kunnat användas, men då hela studien 

är gjord utifrån ett genusperspektiv valde vi att enbart fokusera på de två teorierna kring 

fredsbyggande arbete och försoning.   

Vidare forskning 

Vidare forskning angående FN:s och nationella kvinnorättsorganisationers arbeten i 

Afghanistan och Sierra Leone skulle kunna vara att utföra en fallstudie där deras arbeten på ett 

djupare plan studeras och analyseras. Det skulle kunna studeras utifrån ett specifikt projekt eller 

en aktivitet som FN och organisationerna utför i vardera land. Ytterligare forskning skulle vara 

huruvida dessa aktörers arbeten verkligen ger positiva effekter och då även intervjua människor, 

i synnerhet kvinnor, som konkret påverkats av deras aktiviteter och dess effekter. Vårt bidrag 

med denna forskning är att genom vår analys belysa faktumet att kvinnors involvering inom 

fredsprocesser är något absolut nödvändigt och något som både stora organisationer som FN 

gör men även nationella organisationer på gräsrotsnivå arbetar på detta sätt. Vi har kunnat visa 

hur nationella kvinnorättsorganisationer arbetar på liknande sätt oavsett om det är i Afghanistan 

eller Sierra Leone. Det gemensamma för alla aktörer är dock som tidigare nämnts att de alla 

syftar till att stärka kvinnor vilket tidigare forskning påpekar är oerhört viktigt för ett fredligt 

land. 
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