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1 Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Att skapa fred efter en konflikt är en stor utmaning. Forskning samt erfarenheter visar på att 

demokratiska institutioner och ett aktivt civilt samhälle är nödvändiga faktorer, men inte 

tillräckliga, för att skapa en långsiktig hållbar fred. Vanligtvis har analyser samt politiska åtgärder 

som rör fredsbevarande operationer varit könsrollsblinda.1  Politiker, beslutsfattare och experter 

har uteslutit ett genusperspektiv, då de inte ansett det vara relevant i studiet av internationella 

relationer. Emellertid är konflikter könsrelaterade verksamheter. Majoriteten av de stridande 

soldaterna är män. Väpnade styrkor är i regel manliga institutioner karaktäriserade av en hög grad 

av maskulinitet. Trots detta är det kvinnorna som drabbas hårdast av konflikter. Kvinnorna löper 

större risk, i jämförelse med soldaterna i de väpnade styrkorna, att dödas i konflikter. Även om 

alla civila drabbas, löper kvinnor och flickor störst risk att utsättas för fara. Inte bara risken för att 

dödas, utan också risken att våldtas eller utsättas för olika typer av sexuella övergrepp.2  

 Kvinnor är viktiga aktörer för skapandet av en hållbar fred på grund av sina erfarenheter. 

Men kvinnor, liksom män, skiljer sig åt eftersom varje individ är unik och formas utifrån rådande 

värderingar i samhället. Även kvinnor deltar i strider som soldater. Kvinnor är inte mer fredliga 

av naturen än män. Emellertid leder den traditionella rollfördelningen mellan kvinnor och män 

till att de får skilda roller även i konflikter. Under konflikter tenderar kvinnorna att få en allt 

större funktion i samhället. Mönstret återfinns i nästan alla konflikter runt om i världen. När 

männen går ut i strid är det kvinnorna som upprätthåller samhällsfunktionerna och en 

omstrukturering av kvinnornas traditionella arbetsuppgifter inträffar. När freden kommer får 

kvinnorna finna sig i att träda tillbaka till sina traditionella arbetsuppgifter.3     

Efter konflikter blir kvinnors brist på makt i samhället tydligt. Trots att kvinnorna utgör 

mer än femtio procent av befolkningen ignoreras deras kunskap och erfarenheter. Kvinnor 

involveras inte i officiella fredsinitiativ i syftet att lösa konflikter kvinnors röster saknas även i 

beslut om prioriteringar i fredsprocesser. Ett bristande genusperspektiv har negativa effekter på 

                                                 
1 Söderberg Jacobson, Agneta, (2003), Tänk om! En handbok för varaktig fred, Stockholm, Kvinna till Kvinna, s. 6 
2 Europaparlamentet: utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, (2000), Förslag till betänkande, om 
kvinnors deltagande i fredlig lösning av konflikter, (2000/2025(INI)), s. 12 
3 Söderberg Jacobson, Agneta, (2003), s. 6 
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fredens långsiktiga hållbarhet, eftersom halva befolkningens erfarenheter, utsikter samt behov 

inte tillgodoses. Detta innebär att förutsättningarna för en hållbar fred utelämnas eller ignoreras.4  

Ända sedan FN: s inrättande har deras primära uppgift varit att upprätthålla internationell 

fred och säkerhet i världen. FN: s fredsbevarande operationer har traditionellt sett varit att 

förhindra strider mellan stater, och operationerna har främst utgjorts av militära trupper. Sedan 

det kalla krigets slut har FN: s fredsbevarande operationer fått en allt viktigare roll i den 

internationella säkerhetspolitiken. I de konfliktdrabbade områdena är det de militära styrkorna 

som är först på plats. Runt om i världen finns idag fredsbevarande styrkor som syftar till att 

framtvinga eller upprätthålla fred.  Expansionen av FN: s uppgifter har bidragit till att de 

traditionella fredsbevarande operationerna utvecklats till multidimensionella fredsbevarande 

operationer. Ett anammande av ett genusperspektiv inom internationella relationer har således 

påverkat hur vi ser på fredsbevarande operationer och hur vi diskuterar samt utvärderar dem. 

Forskning visar på att kvinnors närvaro och ett anammande av ett genusperspektiv medför 

positiva konsekvenser på fredsprocessen. Det är dessutom viktigt att trupperna avspeglar hela 

befolkningen för att de skall anses vara legitima av hela befolkningen, både män och kvinnor. 

Tidigare forskning visar på detta fenomen hur kvinnor påverkar en konflikts utveckling i en 

positiv bemärkelse, då deras närvaro har bidragit till skapandet av förtroendegivande och stabila 

relationer till lokalbefolkningen i syftet att främja och skapa fred.5 

FN har på senare år erkänt problematiken med ett bristande genusperspektiv i studiet av 

konflikter och lyft upp det på agendan. Den 31 oktober år 2000 antog FN: s säkerhetsråd 

resolution 1325. Resolutionen utgår från det faktum att män och kvinnor drabbas olika av krig 

och dess konsekvenser. Syftet med resolutionen är att stärka kvinnors inflytande på alla nivåer i 

konfliktbyggande och fredsskapande arbete. I resolutionen lyfts kvinnor fram som aktiva 

fredsaktörer vars kunskap behövs.6    

Av alla fredsbevarande operationer som FN genomfört sedan dess inrättande är det 

endast ett fåtal missioner som lyckats anamma ett genusperspektiv i deras arbete. Med detta som 

bakgrund ställde jag mig då frågan hur detta kommer sig. En fråga som jag fann vara mycket 

intressant. För att anknyta min uppsats till verkligheten har jag valt att studera två av FN: s 

fredsbevarande operationer mer ingående. De två fallstudierna jag valt är missionen i Namibia 

och missionen i Kosovo. Anledningen till att jag valt just dessa två kommer av det faktum att den 

fredsbevarande operationen i Namibia anammat ett genusperspektiv, medan den i Kosovo inte 

gjort det. För att förklara varför vissa operationer lyckats anamma ett genusperspektiv, måste jag 
                                                 
4 Europaparlamentet: utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, (2000), s. 12 
5 Stegen, Anja (red), (2004), Genusperspektiv på fredsbefrämjande insatser, Stockholm, Försvarsdepartementet, s. 1f 
6 Ibid., s. 2f 
 



 3

även kunna visa på möjliga orsaker varför vissa inte lyckats anamma ett genusperspektiv. Valet av 

dessa missioner kommer att behandlas mer ingående längre fram i detta kapitel.  

  

   

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjliga faktorer i FN: s arbete och strukturer som kan 

förklara hur det kommer sig att vissa av FN: s fredsbevarande operationer anammat ett 

genusperspektiv då vissa inte gjort det. 

 

Följande fråga som uppsatsen ämnar besvara är; 

• Hur kommer det sig att den fredsbevarande operationen i Namibia anammat ett 

genusperspektiv medan den fredsbevarande operationen i Kosovo inte gjort det? 

 

 

1.3 Metod och material 
 

Den metod jag har valt att använda mig av i denna studie för att besvara ovanstående syfte har en 

kvalitativ karaktär. Det är en vanlig metod som används, då en forskare vill knyta an till tidigare 

studier inom samma område. Sålunda kräver denna metod en tolkning, samt analys av andra 

forskares studier. Detta innebär att jag har använt mig av olika forskares textmaterial för att 

möjliggöra en analysering utifrån den information som jag är i behov av, för att kunna svara på 

min frågeställning.7 Jag har valt att använda mig av denna metod då jag finner den vara lämpligast 

i denna uppsats.  

Vid användandet av en kvalitativ metod, liksom vid valet av andra typer av metoder, 

infinner sig problem. Ofta talar forskare om fenomen som meningsfulla, vilket innebär att de har 

en betydelse. Det som kännetecknar ett meningsfullt fenomen är att de måste tolkas för att kunna 

förstås. Detta leder till att forskare måste tolka och söka förstå något som redan är tolkat. Ofta 

leder detta till att den större delen av forskningsprocessen kan uppfattas som tolkningsprocesser. 

                                                 
7 Gilje, Nils & Grimen, Harald, (1992), Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, s. 
175 
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Följaktligen leder detta till att våra tolkningar av andra forskares studier, samt vår förförståelse av 

ämnet kommer att speglas i det avslutande arbetet.8 

Metodologiskt kommer denna uppsats att vara en fallstudie. Karaktäristiskt för fallstudier 

är att de inriktar sig på en eller ett fåtal undersökningsobjekt. Syftet med detta är att erhålla 

ingående beskrivningar och förståelse av händelser eller fenomen som uppträder i 

undersökningsobjektet eller undersökningsobjekten. Fallstudier utsätts ofta för kritik som bottnar 

i huruvida slutsatserna är generaliserbara eller ej. Frågor som kan tänkas uppkomma är: Hur 

representativt är fallet? Är resultatet inte unikt för det undersökta fallet och dess omständigheter, 

trots att resultaten är intressanta? Är det rimligt att generalisera utifrån ett enda fall?9  

Denna uppsats bygger på två fall som kommer att framställas och analyseras. Syftet med 

mitt resultat är att det förhoppningsvis skall kunna appliceras på andra fredsbevarande 

operationer. Anledningen till att jag valt att bygga min undersökning på detta tillvägagångssätt är 

för att på sådant sätt knyta an till verkligheten. De två fallstudierna som jag har valt är de 

fredsbevarande operationerna i Namibia respektive Kosovo. Anledningen till att jag valt just 

dessa två, kommer av att den fredsbevarande operationen i Namibia anammat ett 

genusperspektiv, medan den i Kosovo inte gjort det. Detta kommer av att jag ville studera 

möjliga faktorer till varför vissa operationer lyckats anamma ett genusperspektiv, och för att 

förklara detta måste jag även kunna visa på möjliga orsaker varför vissa inte lyckats anamma ett 

genusperspektiv. Hur kommer det sig att jag valt dessa två fall, då dessa tycks vara väldigt olika i 

sin karaktär vid en första anblick? Fallen skiljer sig åt ur flera aspekter. Geografin är ett exempel. 

Namibia är beläget Afrika, medan Kosovo ligger i Europa. Har detta möjligen påverkat FN: s 

insatser?  Tidsaspekten kan tänkas vara ytterligare en faktor som påverkat operationerna. 

Operationen i Namibia ägde rum under kalla kriget och tio år innan den i Kosovo. Har detta 

påverkat de båda missionernas resultat? De båda fallens kultur, civila samhälle, normer och 

värderingar kan även tänkas vara faktorer som kan förklara hur det kommer sig att de båda fallen 

fått olika utfall. Det finns även likheter mellan operationen i Namibia och operationen i Kosovo. 

Exempelvis är de båda missionerna mångdimensionella i sin natur, och skiljer sig från tidigare 

traditionella fredsbevarande operationer. Detta innebär att de båda missionerna bestod av militära 

styrkor men även av en civil enhet. Trots dessa olikheter och likheter är fallen intressanta. Den 

mest intresseväckande aspekten, som dessutom är den aspekt som motiverade mig till att välja 

ovannämnda fall, är det faktum att den fredsbevarande operationen i Namibia lyckades anamma 

ett genusperspektiv trots att det var tio år innan FN: s genusarbete utvecklades. Sålunda tycks det 

                                                 
8 Gilje, Nils & Grimen, Harald, (1992), s. 175ff 
9 Denscombe, Martyn, (2000), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund, 
Studentlitteratur AB, s. 43ff 
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till synes självklara i denna studie inte vara det självklara, eftersom den fredsbevarande 

operationen i Kosovo inte lyckades anamma ett genusperspektiv, trots att FN: s genusarbete hade 

utvecklats vid dess inrättande. Vid en första anblick torde det vara denna som anammat ett 

genusperspektiv och inte missionen i Namibia. Jag frågar mig därför om, eller vilka möjligheter, 

FN har att påverka de fredsbevarande operationernas resultat? Har FN: s arbete med genusfrågor 

någon större effekt på operationernas resultat? Eller kan det tänkas vara andra faktorer som 

exempelvis det geografiska läget, tidsaspekten, den existerande kulturen, det civila samhället, 

normer och värderingar som bidragit till att de båda fallen fått olika utfall. Det är detta som har 

motiverat mig att välja dessa fall, eftersom det till synes självklara i denna studie, inte är det 

självklara.  

 Uppsatsens första empiriska del inleds med en kort introduktion till FN: s 

fredsbevarande operationer och utvecklingen av dessa. Sedan ges en överblick över FN: s arbete 

med kvinnorelaterade frågor, från kvinnokonferenserna till antagandet av resolution 1325. 

Resterande delar av den första empiriska delen redogör för relationen mellan kvinnor, ledarskap 

och FN, från kvinnor i fredsbevarande operationer och deras möjligheter till avancemang inom 

FN-systemet, till negativa konsekvenser av dessa operationer. Denna del syftar till att ge läsaren 

en inblick i problematiken kring det vardagliga genusarbetet inom FN som organisation och hur 

det i sin tur påverkar de fredsbevarande operationerna. Den andra delen av empirin utgörs av de 

två fallstudierna, där varje fall inleds med en kort överblick av konfliktbakgrunden. Därefter ges 

en redogörelse för FN: s involvering i de båda fallen. Detta för att på ett sådant sätt ge läsaren 

kunskap om hur FN: s arbete med kvinno- och genusrelaterade frågor fortgår i verkligheten, och 

om vilka möjliga faktorer i FN: s arbete som påverkar en operations anammande av ett 

genusperspektiv eller inte. I dessa delar förekommer engelska benämningar gällande olika 

befattningar inom FN-systemet. Efter noga överväganden har jag valt att behålla dessa på 

engelska, då jag funnit det vara svårt att översätta vissa av dem till svenska och samtidigt behålla 

den ursprungliga innebörden. För att då vara konsekvent väljer jag att inte översätta någon av 

dessa. Jag kommer inte heller förklara dessa begrepps innebörd ingående, då det inte är av 

relevans för uppsatsens syfte. Att detta inte är språkmässigt optimalt är jag väl medveten om, men 

jag finner det dock bäst att göra det på detta sätt. 

Gällande teorianknytningen har jag valt att använda mig av feminismen. Anledningen till 

detta är att feminismen ger en förklaring till varför genusrelaterade frågor inte aktualiserats av 

andra traditionella teoribildningar inom studiet av fred och säkerhet. Feminismen kan sålunda 

bidra med alternativa förklaringar till varför vissa fredsbevarande operationer anammat ett 

genusperspektiv, medan andra inte gjort det.  
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Existerar det en enhetlig feminism? En befogad fråga att ställa, detta kommer jag inte att 

ägna utrymme till i denna uppsats. Jag nöjer mig med att konstatera att det finns en rad olika 

perspektiv inom feminismen. V Spike Peterson & Ann Sisson Runyan har identifierat fem 

perspektiv som är relevanta i studiet av internationella relationer: liberal, radikal, socialistisk, 

postkolonial och postmodernistisk feminism.10 Gemensamt för dessa, vilket är min utgångspunkt, 

är att de vill skifta perspektiv och ifrågasätta det som synes vara det självklara och det 

allmängiltiga. Detta har varit det som inspirerat mig, vilket också tagit sig i uttryck i mitt 

perspektiv samt ämnesval. För att kunna svara på mitt syfte har jag därför konstruerat en egen 

feminism, eller en feminism som summerar en uppsjö av redan etablerad feministisk teori.           

Jag har huvudsakligen använt mig av tryckta källor, såsom statsvetenskapliga böcker och 

tidskrifter, men jag har även använt mig av otryckta källor, såsom källor på Internet. Vidare har 

en del av litteraturen jag använt mig av återgett flera teoretikers resonemang, vilket kan vara 

fördelaktigt då det ibland kan vara problematiskt att finna ursprungskällan. Vad gäller materialet 

till de två fallstudierna har det funnits vissa svårigheter, eftersom detta forskningsområde är 

relativt nytt och outforskat. Detta finner jag dock inte påverka min uppsats i sin helhet, då det 

material som jag använt mig av kommer från välkända källor. Jag är medveten om att det finns en 

risk att källorna kan vara tendentiösa, men då de olika resonemangen återgetts på likartade sätt i 

den litteratur som jag använt mig av, finner jag detta inte vara något problem. Källorna på 

Internet som jag använt mig av tillhör kända organisationer, liksom de tidningsförlag jag hämtat 

information ifrån. Genom detta, samt genom att jag ger tydliga referenser, så har jag tagit hänsyn 

till problematiken med eventuellt tendentiöst material.   

  

 

1.4 Avgränsningar 
 

Jag ämnar avgränsa mig till att studera möjliga faktorer i FN: s arbete och strukturer, som kan 

tänkas förklara hur det kommer sig att vissa fredsbevarande operationer anammat ett 

genusperspektiv då vissa inte gjort det. Jag kommer att avgränsa mig till att endast studera FN: s 

fredsbevarande operationer och följaktligen inte NATO: s och EU: s, då dessa skiljer sig åt i vissa 

avseenden, samt att studien skulle bli alltför omfattande. För att svara på det ovannämnda syftet 

har jag valt att studera två utav FN: s fredsbevarande operationer mer ingående. Dessa är 

operationen i Namibia samt operationen i Kosovo. Operationen i Kosovo är inte uteslutande ett 

FN-projekt, då den militära närvaron i regionen består av NATO-medlemmar, samt ett antal 
                                                 
10 Peterson, V. Spike & Sisson Runyan, Ann, (1999), Global Gender Issues, Boulder, Westview Press, s. 29f 
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andra länder. Detta anser jag inte påverka mitt resultat då Kosovo är ett FN-protektorat samt står 

under FN: s ledning, och eftersom jag främst fokuserat på de civila delarna av de fredsbevarande 

operationerna i både fallet Namibia samt fallet Kosovo. Då uppsatsen syfte är att undersöka 

möjliga faktorer till varför vissa operationer anammat ett genusperspektiv eller ej, kommer jag att 

fokusera på kvinnor och flickors situation i dessa sammanhang.  

 

 

1.5 Disposition 
 

Kapitel ett är ett inledningskapitel i vilket bakgrund, syfte och frågeställning, metod och material 

samt avgränsningar behandlas. Kapitel två är uppsatsens teoretiska fundament som ligger till 

grund för förståelsen för forskningsområdet. Kapitlet inleds med en kort introduktion till 

genusbegreppet, samt dess relevans för fredsbevarande operationer. Därefter följer en inledning 

till feminismen, vilken efterföljs av en redogörelse för feminismen och internationella relationer. 

Kapitlet avslutas med en överblick av problematiken med institutioner som karaktäriseras av 

hegemonisk maskulinitet. Kapitel tre inleds med en kort introduktion till FN: s fredsbevarande 

operationer och utvecklingen av dessa. Sedan ges en överblick över FN: s arbete med 

kvinnorelaterade frågor, från kvinnokonferenserna till antagandet av resolution 1325. Resterande 

delar av kapitlet redogör för relationen mellan kvinnor, ledarskap och FN, från kvinnor i 

fredsbevarande operationer och deras möjligheter till avancemang inom FN-systemet till negativa 

konsekvenser av dessa operationer. Därefter behandlar jag de två studierna Namibia samt 

Kosovo. De båda studierna inleds med en kort presentation av konfliktbakgrunden. Sedan följer 

en redogörelse för FN: s involvering i Namibia respektive Kosovo. Det sista kapitlet är 

uppsatsens analysdel, vilket inleds med att studera feminismens applicerbarhet på FN som 

institution samt dess arbete med genusrelaterade frågor. I ett andra moment kommer jag att 

applicera mitt teoriverktyg för att söka förklara hur det kommer sig att FN: s fredsbevarande 

operation i Namibia lyckades anamma ett genusperspektiv medan den fredsbevarande 

operationen i Kosovo inte lyckades.  
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2 Teori 
 

 

2.1 Genus 
 

Begreppet genus började användas inom kvinnoforskningen på slutet av 1970-talet och är ett 

centralt begrepp för att förstå innebörden av vad som menas med ett genusperspektiv. Peterson 

& Runyan menar att genus skall ses som skiljt från kön, vilket är knutet till biologiska skillnader 

mellan män och kvinnor, det vill säga, ett biologiskt karakteristikum. Genus i sin tur är uppdelat i 

olika former av manligt respektive kvinnligt och är sociala konstruktioner, och är därmed inte 

biologiskt givna. Genus refererar således till den sociala konstruktionen av den biologiska 

indelningen kvinna och man.11 Vad det innebär att tillhöra den ena eller den andra könskategorin, 

det vill säga, vad det innebär att vara kvinna och man, är i allra högsta grad format av den sociala 

omgivningen som en person lever i. Innehåll och mening tenderar att variera exempelvis över tid, 

kultur och även över livscykeln. Genusbegreppet omfattar långt mer än de biologiska kropparna. 

Exempelvis kategoriseras ofta yrken, positioner i samhället, färger och kläder efter vad som är 

typiskt manligt och kvinnligt.  Inom forskningen har begreppet genus använts som ett verktyg för 

att synliggöra hur könsskillnader konstrueras och produceras i olika sociala grupperingar, 

institutioner, inom juridiken et cetera. Fördelen med att skilja kön från genus blir sålunda att det 

möjliggör analyser av beteendemönster som uppkommer till följd av sociala, historiska och 

symboliska konstruktioner av kön. Anammandet av ett genusperspektiv skall möjliggöra att både 

kvinnors och mäns perspektiv skall tas i beaktning då man analyserar olika frågor.12  

Kritik har riktats mot distinktionen mellan kön och genus. Kritikerna menar att det finns 

en problematik med denna distinktion, då begreppen biologiskt kön och socialt genus är 

ofrånkomligt sammanbundna. Detta har lett till att de flesta forskare inom detta område idag 

använder sig av begreppet kön för att referera både till biologiska och sociala representationer av 

kvinnor respektive män. I den allmänna debatten är det dock begreppet genus som är det 

dominerande begreppet och refererar då främst till kvinnors och mäns olika livsvillkor och 

positioner i samhället. Genusperspektiv innebär följaktligen att olika frågor eller problem skall 

belysas samt analyseras både ur ett kvinnligt och ur ett manligt perspektiv. Oavsett om skillnader 

mellan kvinnors och mäns liv beror på det biologiska könet eller sociala konstruktioner, skall 

dessa skillnader analyseras och beaktas i varje enskild sakfråga. Den viktigaste frågan inom 

                                                 
11 Peterson, V. Spike, & Sisson Runyan, Ann, (1999), s. 5f   
12 Stegen, Anja (red), (2004), s. 1ff         
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området för genusstudier har varit snedfördelningen av makt mellan kvinnor och män. Att 

åtgärda denna snedfördelning är därmed en av de viktigaste aspekterna av genusperspektivet.13 

Under lång tid har den allmänna historiebeskrivningen och vetenskapen präglats av 

androcentrism, det vill säga, att den kunskap vi besitter och betraktar som allmänt vedertagen är 

till största del skapad av män för män. Detta har i många fall bidragit till felaktiga analyser av 

kvinnors livssituation samt att kvinnors kunskap, behov och erfarenhet kommit att 

marginaliseras. Den feministiska forskningen uppstod som en reaktion på detta, samt ur ett 

behov att komma tillrätta med ovannämnda problematik genom att fokusera på kvinnors 

livssammanhang.14 

 

 

2.1.1 Genusperspektiv i fredsbevarande insatser 
 

I alla olika stadier som finns i fredsbevarande arbeten finns viktiga genusaspekter. Nedan 

kommer en kort redogörelse för några av dessa aspekter som är väsentliga innan, under och efter 

en konflikt.  

Innan konflikten: Inom studiet av fred och säkerhet använder forskare sig av begreppet 

”early warning”, det vill säga, tidiga varningssignaler. Dessa är eller kan utgöra potentiella 

riskfaktorer för att väpnade konflikter utlöses. Exempelvis kan en sådan vara ett starkt förtryck av 

den kvinnliga befolkningen, men också förtryck av etniska minoriteter. En snedfördelning av 

maktresurser tenderar att öka risken för kamp om kontrollen över resurser. Denna kontroll samt 

utövandet av makt är generellt könsmärkt, då kvinnor ofta har mindre makt samt möjlighet att 

påverka sina livsvillkor i jämförelse med män. En eskalering av en konflikt tenderar att förvärra 

denna snedfördelning av maktresurserna mellan könen.15  

Under konflikten: Trots att konflikter tenderar att förstärka existerande könsstereotyper 

kan det även uppstå nya könsroller. Kvinnor får nya roller som exempelvis familjeförsörjare, 

entreprenörer och aktivister, då det ofta är männen som går ut i strid. Sålunda får kvinnorna 

ensamma kämpa för att få tillgång till resurser som ofta är svårtillgängliga under konflikter. Detta 

leder ofta till att kvinnors utsatthet ökar, då de kan falla offer för exempelvis trafficking. Dock 

medföljer även positiva effekter av en sådan omstrukturering av kvinnors traditionella 

arbetsuppgifter, då kvinnorna får ökad makt i den privata sfären. Forskningen visar huruvida 
                                                 
13 Stegen, Anja (red), (2004), s. 2         
14 Ibid., s. 2         
15 Ibid., s. 3         
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effekterna blir positiva eller negativa beror på typ av konflikt, samt på hur samhället var 

organiserat innan utbrottet.  Detta leder till att det är viktigt med genusanalyser så att personalen i 

de fredsbevarande insatserna förbereds på rätt sätt, då det förekommer stora variationer från 

konflikt till konflikt. En annan aspekt är de roller som kvinnor har under konflikten. När väpnade 

konflikter blossar upp, tenderar antalet vapen att öka markant bland hela befolkningen. Kvinnor 

utnyttjas eller agerar på eget initiativ till att smuggla vapen exempelvis genom att låtsas vara 

gravida. Det ökade antalet vapen under konflikter medför svårigheter i arbetet för de 

fredsbevarande operationerna, samt ökar risken för att nya våldsamma konflikter blossar upp. De 

många nya roller som påförs kvinnor i konflikter är ofta betungande, vilket leder till att döttrarna 

också får ett ökat ansvar och måste sluta skolan. Detta leder till en maktobalans mellan könen 

som pågår långt efter att konflikten upphört. Definitionerna av fred skiljer sig mellan den 

traditionella synen och de som väljer att anta en definition av fred ur ett genusperspektiv. För 

kvinnor innebär fred inte bara upphörandet av en väpnad konflikt, eftersom 

könsdiskrimineringen fortfarande existerar. En definition av fred ur ett genusperspektiv innebär 

därmed inte bara frånvaro av en väpnad konflikt, utan också ett upphörande av maktobalans och 

den ojämlika fördelningen av omsorgsarbetet som existerar mellan könen.16    

Efter konflikten: En ökade kriminalitet samt ökade våldsdåd är ofta effekter av krig. 

Detta till följd av den ökade tillgången på vapen, samt avsaknaden av väl fungerade institutioner 

som skall upprätthålla lag och ordning. Forskning har visat på både en ökning av våld i hemmet i 

postkonfliktfasen liksom på en ökning av våld i hemmet med vapen. Änkors behov av rättigheter 

är en annan aspekt som är viktig i arbetet för kvinnors rättigheter i återuppbyggnadsfasen. 

Änkorna förlorar ofta all egendom till den avlidne makens släktingar, då kvinnors rättigheter inte 

är lagstadgade. Ett främjande för ett införlivande av genusperspektiv i utarbetandet av nya 

konstitutioner blir sålunda en mycket viktig uppgift för personalen i de fredsbevarande 

operationerna.17 

 

 

2.2 Feminism 
 

Feminismens utgångspunkt är att det inte finns någon nivå i vårat liv där könet upphör att betyda 

någonting för människor. Inom den feministiska politiska teorin konstaterar forskare att kön inte 

kan väljas bort. Inte minst inom politiken har detta en stor betydelse, då könet – rent praktiskt, 

                                                 
16 Stegen, Anja (red), (2004), s.3f 
17 Ibid., s. 4         
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avgör vilka möjligheter kvinnor respektive män har att påverka politiken. Detta gäller dock även 

teoretiskt, då vi skall förstå hur politik fungerar samt hur vi får kunskap om politik.18  

Kvinnor har generellt sätt mindre politiskt inflytande och makt i jämförelse med män. 

Feministerna benämner ofta det för olika saker, exempelvis patriarkat, genussystem eller 

könsmaktordning. Oavsett benämning så är den gemensamma synen att kvinnor systematiskt 

underordnas på grund utav sin könstillhörighet. Det handlar om en ordning som systematiskt 

upprätthåller en hierarki, vilken är avgörande för vilka möjligheter samt rättigheter kvinnor och 

män har. Trots detta faktum bygger det politiska systemet på föreställningen om att medborgarna 

deltar i det politiska livet som maktjämlika och könlösa individer. Den feministiska politiska 

teorin relaterar alltid till detta fenomen:  

 
Samtidigt som kvinnor har mindre makt just på grund av sitt kön, erkänns inte könets politiska 

betydelse.19  

 

Maria Wendt Höjer och Cecilia Åse menar att den feministiska teorins kritik mot den 

traditionella politiska teorin syftar dels på att avslöja hur den politiska makten fördelas efter kön 

och dels på att visa på hur studiet av politik utgår från att människors kön inte spelar någon roll. 

Feministerna hävdar att relationen mellan makt och kön ignoreras i såväl den politiska praktiken 

som i den politiska teorin. Feminismen tar avstamp i att det råder en ohelig balans mellan politik 

och forskning om politik, vilket innebär att på samma sätt som kön förs bort från den politiska 

agendan för att det inte riktigt anses som politik, avskiljs genusforskningen från den riktiga 

vetenskapen. Således hävdar feministerna att vetenskapen om politik alltid i sig själv är politisk. 

Detta gäller dock även feminismen, då den har sitt ursprung i ett politiskt projekt, i vilken 

kvinnorna organiserade sig i syftet att öka kvinnornas makt och inflytande. Feminismen anser att 

sin huvuduppgift är att förändra de patriarkala strukturer och tankesätt som existerar i dagens 

samhälle. Den syftar till att förändra kvinnors villkor samt eliminera exploatering och förtryck. 

Feminismen grundar sig på övertygelsen om att relationen mellan könen är möjlig att förändra. 20 

Den feministiska teorin syftar till att avslöja att mannen är normen i dagens samhälle både 

i den faktiska politiska verkligheten och i de tankemodeller som den politiska teorin använder sig 

av för att tolka denna verklighet. Detta innebär att mannen beskrivs som den allmänna personen, 

medan kvinnan beskrivs som den särskilda och avvikande. Höjer och Åse hävdar att mannen blir 

så allmän att endast kvinnan tycks ha kön. Föreställningarna om kön, samt om kvinnors och 
                                                 
18 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, (1999), Politikens paradoxer, Lund, Academia Adacta AB, s. 7 
19 Ibid., s. 7 
20 Ibid., s. 7 
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mäns olika roller och funktioner i samhället och staten, är väl integrerade i den politiska teorin. I 

exempelvis klassisk politisk teori sätts politiken och den politiska sfären i motsättning, både till 

kvinnor och till det som betraktas vara kvinnligt. Feminister menar att detta skapat grund för 

uppställandet av dikotomier eller motsatspar, det vill säga, att vara kvinna är att vara icke-man. 

Mannen har genom historien ofta likställts med det kontrollerande och normgivande förnuftet. 

Politik har således blivit synonymt med manlighet. Kvinnan har, i motsatts till mannen, blivit 

likställd med oförnuft och har på så sätt ständigt uteslutits från det som räknas till politik, och de 

delar av tillvaron som har förknippats med kvinnor har betraktats som den politiska sfärens 

motsats.21 

Feminismen är kritisk till de teorier som i sin grundtanke bortser från kön, vilket innebär 

att man fråntagit sig alla möjligheter att se hur makt och kön är sammankopplade till varandra. 

Eftersom könet osynliggörs genom att den allmänne medborgaren antas omfatta både kvinnor 

och män, leder detta till att individerna i ett samhälle modelleras efter mannen, då denna är 

normen. En förutsättning för feminismen är att kön inte är en aspekt av livet eller ett perspektiv 

på politik som man kan välja eller välja bort efter tycke. Feminismens kritik mot traditionella 

teorier bottnar således i att kön ej funnits med i deras analyser av makt och politik. Detta leder till 

att när kvinnor utesluts från studiet av makt och politik, eller när könsneutrala begrepp används, 

osynliggörs maktrelationen mellan kvinnor och män.22  

Feminismen syftar även till att undersöka hur politiska institutioner bör reformeras för att 

underlätta rekryteringen av kvinnor, samt integreringen av kvinnor till det politiska livet. Då kön 

införlivas i analysen kan det uppstå problem i att definiera politik endast i termer av politiska 

institutioner, eftersom relationen mellan könen inte bara formas av de delar i samhället som 

traditionellt kännetecknas som politiska. Därför måste även samhällsområden som inte betraktas 

som politikerområden analyseras. Feminismen ifrågasätter sålunda gränsen mellan offentligt och 

privat. Vidare leder detta synsätt till att områden som traditionellt sätt inte räknas som politiska 

måste tas i beaktning i analyserna.  

 

Kvinnorna hamnar på så sätt mitt i politikens paradox. För att bli individer måste kvinnor 

upphöra att vara kvinnor. Om de insisterar på att vara kvinnor måste de överge alla 

förhoppningar om att bli individer. Men denna paradox är inte kvinnornas. Paradoxen är ett 

resultat av ett politiskt system som bygger på att kopplingen mellan kön och makt osynliggörs.23  

                                                 
21 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, (1999), s. 8 
22 Ibid., s. 11f 
23 Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia, (1999), s. 13       
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 2.2.1 Feminism och internationella relationer 

 

Anammandet av ett genusperspektiv inom disciplinen internationella relationer är ett relativt nytt 

fenomen. Detta som ett resultat av att världen ständigt förändras men också av att nya 

perspektiv, som exempelvis feminismen, kommit att etablera sig inom disciplinen. Det 

traditionella synsättet inom internationella relationer har tidigare varit nära sammankopplat med 

nationalstaten. Frågan om vilken typ av säkerhet och säkerhet för vem, när och var, har varit 

kopplad till staten och statens suveränitet. Jill Steans hävdar att detta synsätt har bidragit till att 

alternativa säkerhetsbegrepp uteslutits, och att man varit blind för hur internationella processer 

kan påverka olika grupper på olika sätt inom en stat.24   

Feministiska internationella teoretiker började framträda inom studiet av internationella 

relationer i slutet av 1980-talet i och med det kalla krigets slut, då de nya typerna av konflikter 

började framträda på den internationella arenan. Sedan dess har feminismen erbjudit ett nytt 

perspektiv, samt kunskap om hur forskare kan studera internationella relationer. Feminismen har 

ifrågasatt det traditionella synsättet inom internationella relationer och dess koncept, och utmanat 

disciplinen genom att sätta fokus på tidigare ignorerade frågor. Feminister är särskilt involverade i 

frågor om vad som händer i konflikter, framför allt i frågor rörande kvinnors särskilda utsatthet.25  

Feministiska internationella teoretiker har antagit ett så kallat ”bottom-up” perspektiv, 

vilket skiljer sig från tidigare konventionella säkerhetsstudier som generellt studerat konflikter 

från ett ”top-down” perspektiv där staten varit det centrala analysobjektet. Feminismen har 

bidragit till att andra problem har aktualiserats. Exempelvis har feminister kunnat påvisa att 

våldtäkter är en strategi som används som vapen i konflikter. Detta då det inte bara terroriserar 

kvinnorna, utan också medverkar till manlig förödmjukelse då männen inte anses vara kapabla att 

skydda sina kvinnor. Feminismen har bidragit till att frågor, såsom våldtäkter och prostitution i 

samband med den ökade militära närvaron i konflikter, hamnat på den internationella agendan 

om människors säkerhet. Feminister menar att studiet om kvinnors utsatthet i konflikter leder till 

att vi kan få större förståelse om de ojämlika könsrollerna mellan kvinnor och män. Statens roll 

som beskyddare har även ifrågasatts, eftersom staten i många av nutidens konflikter snarare 

utgjort ett hot mot den egna populationen än varit beskyddare. Detta har lett till att feminister har 

utvidgat begreppet säkerhet. Feminister söker förstå hur säkerhet, både på individ- samt nationell 

nivå genomsyras av våld på både fysiskt och strukturellt på alla plan. Vidare studeras hur 

hierarkiska sociala, politiska och ekonomiska strukturer av ojämlikhet mellan könen legitimeras 
                                                 
24 Steans, Jill, (1998), Gender and International Relations, Camebridge, Polity Press, s. 104 
25 Grant, Rebecca & Newland, Kathleen, (1991), Gender and International Relations, Buckingham, Open University 
Press, s. 2f 
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samt produceras. Många feministiska teoretiker, som exempelvis Cynthia Enloe, har dessutom 

börjat undersöka om det finns ett samband mellan våld mot kvinnor i hemmet, samt graden av 

militarisering i samhällen. Den feministiska forskningen har i vissa sammanhang inte betraktats 

som riktig forskning, då feminismen engagerat sig i frågor som prostitution som inte ansetts vara 

relevant eller viktigt i studiet av säkerhet. Detta då konventionell teori betraktat staten som det 

främsta analysobjektet.26  

Feministiska teoretiker hävdar att fred endast kan uppnås om kvinnors underlägsenhet 

elimineras. Genuin säkerhet innebär frånvarande av krig, men också eliminering av sociala 

orättvisor. J Ann Tickner skriver i sin bok Gender in International Relations: Feminist Perspective on 

Achieving Global Security: 
 
Feminist perspectives on security would assume that violence, whether it be in the international, national, or family realm, 

is interconnected. Family violence must be seen in the context of wider power relations; it occurs within a gendered 

society in which male power dominates in all levels... Any feminist definition of security must therefore include the 

elimination of all types of violence, including violence produced by gendered relations of domination and subordination.27 

 

Vidare menar Tickner att eftersom det existerar orättvisor som leder till att kvinnors 

säkerhet ej kan garanteras, kräver det att även disciplinen som analyserar internationell säkerhet 

måste reformeras. Hon menar att införlivandet av ett genusperspektiv skulle bidra till att se hur 

en bristande säkerhet för kvinnor och män tagit sig i uttryck genom historien och hur den 

manifesteras i dagens värld. Genom att använda genus som ett analysverktyg leder det till att 

mäns överordnad i studiet av internationell säkerhet avslöjas, samt tillåter oss att se hur ojämlika 

genusrelationer hjälper till att bidra till den bristande säkerheten som råder i världen. Vidare 

menar feminister att ett genusperspektiv är nödvändigt för att kvinnors säkerhet skall kunna 

garanteras. Genom att avslöja dessa ojämlikheter mellan könen, öppnar man upp för nya 

möjligheter att skapa en värld där kvinnors säkerhet bättre kan garanteras. Tickner menar att det 

är nödvändigt att överkomma ojämlikheter mellan könen, inte bara för kvinnor men också för 

förverkligandet av en typ av säkerhet som inte bygger på mäns hegemoniska överordnad.28  

För att ett införlivande av ett genusperspektiv skall bli möjligt inom studiet av 

internationella relationer krävs det att kvinnor ses som jämlika. Hittills har kvinnor inom 

internationell politik generellt sätt porträtterats som offer eller som problem, vilket döljer det 

faktum att de har en viktig roll som fredsmäklare i konfliktdrabbade regioner. Kvinnogrupper 

                                                 
26 Tickner, J. Ann, (2001), Gendering World Politics: Issues and Approaches in the Post-Cold War Era, New York, Columbia 
University Press s. 48 
27 Tickner, J. Ann, (1993), Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security, New York, 
Columibia University Press, s. 58 
28 Tickner, J. Ann, (1993), s. 127ff 
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och kvinnoorganisationer söker ofta undersöka problem och olika konfliktlösningsalternativ. 

Detta då kvinnor ofta arbetat på gräsrotsnivå och sitter därmed inne med alternativa perspektiv 

gällande fred och säkerhet. Detta leder till att de kan erbjuda både kompletterande och praktiska 

strategier, samt lösningar i fråga om fredsavtal och dess genomförande. Sorgligt nog förbises ofta 

kvinnors fredsinitiativ i officiella fredsprocesser, eller så ger det internationella samfundet inte 

tillräckligt med anslag till sådana insatser. Feminister hävdar att lösningen på ovannämnda 

problem skulle gå att lösa genom att internationella diplomatiska fredsgrupper systematiskt 

diskuterar med lokala kvinnliga fredsgrupper och fredsorganisationer, för att säkerställa att deras 

problem och prioriteringar tas i beaktning i den officiella fredsprocessen. Detta för att kunna 

uppnå en varaktig fred. Kvinnor skall sålunda inte endast ses som offer eller problem, utan man 

skall även börja erkänna kvinnor som fredsmäklare.29  

Kvinnogrupper och kvinnoorganisationer bör få politiskt och ekonomiskt stöd i deras 

försök att undersöka olika alternativ för komma fram till lösningar på konflikter och för att skapa 

fred. Det krävs genusanalyser, eftersom sådana skulle kunna ge insikter i hur personal skall se till 

så att kvinnor åtnjuter samma fördelar som män av återuppbyggnadsinsatserna, oavsett om det 

gäller lån eller utbildning.30 Det krävs att dessa stereotypa bilder ses som produkter av de ojämlika 

genusrelationerna som existerar mellan kvinnor och män. Först då kan kvinnor delta på samma 

villkor som män i skapandet av ökad säkerhet för båda könen.31 

 

 

2.2.2 Institutioner karaktäriserade av hegemonisk maskulinitet 
 

Institutioner, som exempelvis de som arbetar med fred och säkerhet, utgör centrala analysenheter 

i studiet av internationella relationer. Feministisk forskning har visat på att många stora 

institutioner över hela världen inte är genusneutrala. Institutioner, som exempelvis FN, där 

majoriteten av personalen utgörs av män har producerat och skapat normer associerade med 

maskulinitet. I många institutioner har detta lett till att maskulinitet blivit normen. Exempelvis 

tenderar sådana institutioner att ha en hierarkisk struktur.32  

Elin Kvande & Bente Rasmussen skiljer mellan statiska och dynamiska strukturella 

organisationer. Den statiska, vilken är mer hierarkisk än den dynamiska är svårare för kvinnor att 

                                                 
29 Söderberg Jacobson, Agneta, (2003), 11f 
30 Europaparlamentet: utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, (2000), s. 22ff 
31 Tickner, J. Ann, (1993), s. 141ff 
32 Kronsell, Annica, (2005), Gendered Practices in Institutions of Hegemonic Masculinity: Reflections from a Feminist Standpoint, 
International Feminist Journal of Politics, 7:2 juni, s. 281 
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avancera inom. Deras konklusion är att detta beror på att ledarskapet är en avgörande faktor för 

ett avancerande inom en organisation med hierarkiska strukturer. Vidare menar de att kvinnors 

möjlighet till att avancera ofta ses som ett hot mot stabiliteten av organisationen. För att undvika 

detta tenderar manliga ledare att rekrytera män istället för kvinnor. Detta har resulterat i, menar 

Kvande & Rasmussen, att kvinnliga medarbetare inte setts som arbetskamrater i vanlig mening 

utan som kvinnliga arbetskamrater.33  

Den existerande kulturen inom institutionen är också en viktig faktor. Detta då 

värderingar samt underliggande antaganden finns om vilka arbeten som anses passande för 

kvinnor respektive män. Sådana värderingar och antaganden påverkar därmed kvinnors 

möjligheter till avancemang inom institutioner. De feministiska forskarna Catherine Cassell och 

Sue Walsh har studerat detta fenomen närmare. De hävdar att i många institutioner är det den 

rådande kulturen som bidrar till att kvinnor inte har samma möjlighet till att avancera, på grund 

av att kvinnor inte anses kapabla för vissa arbeten på grund av sitt kön. Ofta måste kvinnorna 

arbeta dubbelt så hårt som männen för att accepteras inom institutionen.34   

Enligt Christine Roman anses kvinnor och män sålunda tillhöra, samt behandlas som två 

olika typer av arbetskraft. Människor har fördelats på arbeten efter andra kriterier än deras 

förmåga och färdigheter. Roman har identifierat två typer av genussegregation, horisontell samt 

vertikal segregation. Horisontell segregation innebär att arbeten kategoriseras efter vad som 

traditionellt sett anses som typiskt kvinnliga respektive manliga arbeten. Vertikal segregation 

innebär att trots ovannämnda fenomen kan kvinnor och män återfinnas inom samma profession. 

En av dessa grupper, oftast den manliga, går dock att återfinna i de ledande och beslutsfattande 

positionerna.35  

Annica Kronsell definierar hegemonisk maskulinitet som: 
 

Hegemonic masculinity refers to a particular set of mascu-line norms and practices that have 

become dominant in specific institutions of social control...Hegemonic masculinity is a set of 

norms and practices associated with men in powerful social institutions.36 

   

Kronsell menar att eftersom säkerhetsrelaterade institutioner traditionellt sätt utgjorts av män har 

dessa även genomsyrat hela institutionens arbete. Allt från agendasättning till vilken politik och 

vilka policies som skall genomföras. Genom historien har kvinnor nekats tillträde till arbeten 

                                                 
33 Olsson, Louise, (1999),  Gendering UN Peacekeeping: Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peacekeeping, 
Rapport nr. 53, Uppsala: Department of Peace and Conflict Research, s. 11    
34 Ibid., s. 11  
35 Ibid., s. 12    
36 Kronsell, Annica, (2005), s. 281 
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inom framför allt säkerhetsrelaterade institutioner, då sådana arbeten varit synonymt med 

manlighet. När kvinnor har arbetat inom dessa organisationer är det inom områden som 

traditionellt sätt ansetts kvinnliga, vilket således bara förstärkt de traditionella könsrollerna.37 

Genusrelaterade frågor har följaktligen inte aktualiserats, då det vardagliga arbetet fortgått inom 

institutionen, därför så har de maskulina normerna reproducerats. Tickner menar att eftersom 

organisationer, som exempelvis FN, spelar en viktig roll i spridandet av universella normer bör 

forskare ifrågasätta om det även inom denna institution existerar hegemonisk maskulinitet.38        

De internationella feministiska teoretikerna, exempelvis Cynthia Enloe, hävdar att dessa 

normer måste ifrågasättas. Det som tidigare ansetts vara normen eller det som tagits för givet 

inom dessa institutioner, måste utmanas. Feministisk forskning visar på att förändringar inom 

ovannämnda institutioner kan ske. Undersökningar visar på att en tredjedel av personalen bör 

utgöras av kvinnor för att det ska ske en signifikant förändring och för att genusrelaterade frågor 

skall komma upp på agendan. Kronsell menar att då kvinnor antar poster som anses traditionellt 

associerade till män samt maskulinitet, utmanas de institutionella hegemoniska maskulina 

normerna och de så kallade kvinnofrågor aktualiseras.39  

 

 

2.3 Sammanfattning 

 

Vilka möjliga faktorer i FN: s arbete och strukturer finns det då som kan förklara hur det 

kommer sig att vissa av FN: s fredsbevarande operationer anammat ett genusperspektiv då vissa 

inte gjort det? För att tydliggöra resonemanget i teorikapitlet och för att sammanlänka det till 

nästa kapitel kommer jag nedan i punktform redogöra för möjliga faktorer.  

 

- Den första möjliga faktorn; Kvinnor har genom historien porträtterats som problem eller 

offer i studiet av konflikter och internationella relationer. Detta har bidragit till att 

kvinnor och kvinnoorganisationer systematiskt utestängts från officiella 

fredsförhandlingar av det internationella samfundet. Konsekvensen av detta blir att 

kvinnors alternativa perspektiv gällande fred och säkerhet ignoreras, samt att det döljer 

det faktum att kvinnor har en viktig roll som fredsmäklare i konflikter. 

                                                 
37 Ibid., s. 281 
38 Tickner, J. Ann, (2001), s. 112 
39 Kronsell, Annica, (2005), s. 281ff 
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- Den andra möjliga faktorn; Institutioner över hela världen som arbetar med fred och 

säkerhet är inte genusneutrala. Institutioner, som exempelvis FN, har producerat och 

skapat normer associerade med maskulinitet. Sådana institutioner tenderar även att vara 

hierarkiska i sin struktur. 

- Den tredje möjliga faktorn; Kvinnors möjlighet till avancemang inom en institution som 

karaktäriseras av hierarkiska strukturer tycks bero på ledarskapet. Detta då manliga ledare 

i sådana institutioner tenderar att rekrytera män istället för kvinnor. 

- Den fjärde möjliga faktorn; Kvinnor och män har genom historien behandlats som två 

olika typer av arbetskraft. En sådan institution genomsyras sålunda både av en horisontell 

samt en vertikal genussegregation, vilket innebär att personal har rekryterats och fördelats 

på arbeten efter andra kriterier än på deras förmåga och färdigheter. En institution med 

en sådan kultur karaktäriserad därmed av hegemonisk maskulinitet.     
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3 Empiri 
 

 

3.1 FN: s fredsbevarande operationer 
 

Ända sedan FN startades har deras huvuduppgift varit att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet i världen. Ordet fredsbevarande nämndes aldrig i FN-stadgan som ett av FN: s verktyg. 

Det var den svenske generalsekreteraren Dag Hammarsköld som tog initiativet till att inrätta FN: 

s fredsbevarande operationer i mitten av 1950-talet. Historiskt sett har de fredsbevarande 

operationernas primära uppgift varit att förhindra strider mellan stater och operationerna har 

främst utgjorts av militära trupper.40 Förutsättningarna för att FN fick inrätta fredsbevarande 

operationer var att FN hade de berörda staternas samtycke, att FN skulle vara neutralt, samt att 

ett minimalt användande av våld. Sedan kalla krigets slut har världen förändrats och nya typer av 

konflikter har framträtt på den internationella arenan. De är ofta en komplex blandning av 

mellanstatliga och inhemska konflikter. Orsakerna kan ofta vara inhemska, men de kompliceras 

ofta då stater eller icke-statliga aktörer blandar sig i över gränserna.41 Expansionen av FN: s 

uppgifter har bidragit till att de traditionella fredsbevarande operationerna utvecklats till 

multidimensionella fredsbevarande operationer, vilka består av militära styrkor men också utav 

fler civila medarbetare. (Hädanefter kommer de multidimensionella fredsbevarande operationerna 

benämnas som fredsbevarande operationer). Insatserna har fått en vidare betydelse och dess 

ansvar har breddats. Operationerna kräver att var och en har hand om en rad olika verksamheter 

både inom fredsskapande och inom fredsbyggande. Således har civila poliser, valövervakare, 

övervakare av mänskliga rättigheter och andra civila deltagit i FN: s fredsbevarande operationer. 

Uppgifterna stäcker sig från att skydda och dela ut humanitärt bistånd, utbilda lokala poliser, till 

att övervaka val och situationen vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna.42 

 
The standard definition of peacekeeping refers to a United Nations presence in the field 

normally involving civilian and military personnel that, with the consent of the conflicting 

parties, implements or monitors arrangements relating to the control of conflicts and their 

resolution, or ensure the safe delivery of humanitarian relief.43  

                                                 
40 Brown, Michael E., (red), (1996), The International Dimensions of Internal Conflict, Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, s. 504 
41 Holsti, Kalevi J., (1996), The State, War, and the State of War, Cambridge: Cambridge University Press, s. 22 
42 Brown, Michael E.,red. (1996), s. 506 
43 Olsson, Louise, (1999),  s. 3 
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3.1.1 Bristande genusperspektiv i fredsbevarande operationer 
 

Det är vanligt att det inte finns ett genomtänkt genusperspektiv i de fredsbevarande 

operationerna. Konsekvensen av detta blir att resurserna från dessa insatser inte når de mest 

utsatta, det vill säga kvinnor och flickor. Program som syftar till att stödja dem i 

återuppbyggnadsfasen tenderar dessutom att vara starkt könsstereotypa. Exempelvis riktades 

inkomstgenererande aktiviteter såsom trädgårdsskötsel, krukmakeri och sömnad till kvinnor 

medan männens stöd riktades till läkarutbildning och företagsutbildning. Detta leder till att den 

ojämlika makten mellan kvinnor och män fortsätter, trots att den väpnade konflikten upphört. 

Denna obalans mellan män och kvinnor återfinns även i rehabiliterings- och 

återintegreringsinsatser, där familjens behov ignoreras och stödet tillfaller mannen. Detta är extra 

synbart i situationer där kvinnliga ex-soldater tenderar att marginaliseras efter att den väpnade 

konflikten upphör medan manliga ex-soldater ofta inbjuds till att delta i nya politiska 

organisationer.44 

Ett bristande genusperspektiv i fredsbevarande operationer leder också till att stöd och 

insatser inte får lika gynnsamma effekter på kvinnor respektive män. Då kvinnliga före detta 

soldater och manliga före detta soldater får ekonomiskt stöd, visar rapporter på att kvinnornas 

stöd oavkortat går till familjen i form av mat och medicin. När det ekonomiska stödet väl tar slut 

resulterar detta i fattigdom och sårbarhet. De manliga före detta soldaterna tenderar däremot att 

investera pengar i mark eller affärer. Det finns rehabiliteringscenter för pojkar som varit soldater. 

Pojkar erbjuds rehabilitering, skola stöd till att bli ingenjörer, mat, medicin samt tillgång till 

kläder. Samma möjligheter finns inte för flickor som befinner sig i samma situation. Ett 

anammande av ett genusperspektiv är sålunda nödvändigt för att kvinnor och män, flickor och 

pojkar skall ha samma möjlighet till att skapa sig en bättre framtid.45    

 

 

3.1.2 Negativa aspekter av fredsbevarande operationer 
 

FN har länge arbetat med frågor rörande prostitution, trafficking samt våld mot kvinnor. Trots 

detta arbete har dessa fenomen ökat. Tragiskt nog har FN: s fredsbevarande operationer bidragit 

till denna ökning. UNTAC missionen i Kambodja är ett klassiskt exempel som visar denna 

negativa aspekt av fredsbevarande operationer. Rapporter har visat på att antalet prostituerade i 

                                                 
44 Stegen, Anja (red), (2004), s. 9 
45 Ibid., s. 9f         
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Phnom Pehn ökade uppskattningsvis från 6000 personer år 1992 till 20 000 året därpå. Vidare 

hade inte de bidragande länderna givit information om HIV/AIDS till deras personal, vilket 

ledde till en dramatisk ökning av antalet HIV-positiva personer.46 

Prostitution och dess påverkan på individer måste ses ur ett kulturellt perspektiv. Detta då 

det i vissa kulturer anses som helt oacceptabelt att ha arbetat som prostituerad och gör det helt 

omöjligt för individerna att återvända till ett normalt liv. I sådana samhällen är kostnaderna för 

kvinnorna som socialiserar sig med manliga FN-arbetare höga. Förutom prostitution har det 

rapporterats om sexuellt utnyttjande och våld av män som ingår i de fredsbevarande 

operationerna. Kvinnor som utsatts för sådana övergrepp uppfattas i vissa samhällen som 

smutsiga och som skamsymboler.47 Då FN inte har någon rättslig jurisdiktion över trupperna och 

deras personal har FN begärt att berörda staters regeringar skall vidta åtgärder och bestraffa dem 

som begått brott. Det har dock förekommit ytterst få fällande domar mot dessa förövare. Det 

tycks även finnas en allmän acceptans av våldtäkter i krig hos vissa politiska och militära ledare. 

Exempelvis demonstrerades denna tendens när chefen för FN: s fredsbevarande operation i 

Kambodja svarade på frågor om sexuella övergrepp som begåtts av FN-styrkor:  

 
Han svarade att han inte var någon puritan: artonåriga, hetlevrade soldater hade rätt att dricka några öl 

och jaga vackra saker av det motsatta könet. Effekterna av ett sådant tankesätt bidrar, som ovan 

nämnts, till ökad prostitution, trafficking samt våld mot kvinnor.48  

 

 

3.2 Från kvinnokonferensen i Peking till antagandet av resolution 1325 
 

Under samma period som FN: s fredsbevarande operationer blev allt fler och allt mer komplexa, 

började FN ägna större uppmärksamhet åt kvinnor samt genusfrågor i relation till konflikter. FN 

uppmärksammade nu problematiken med kvinnors särskilda utsatthet i krig och konflikter.49  

 

 

                                                 
46 Europaparlamentet: utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, (2000), s. 15 
47 Olsson, Louise, (1999), s. 29ff 
48 Europaparlamentet: utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor, (2000), s. 15 
49 Porter, Elisabeth, (2003), Women, Political Decision-Making, and Peace-Building, Peace and Security, Vol. 15, nr. 3, 
oktober, s. 245ff 
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3.2.1 Kvinnokonferensen i Peking 1995 och ”gender mainstreaming” 
 

Vid FN: s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 antogs handlingsplanen ”Platform for Action” 

som innebär att medlemsstaterna ålägger sig att vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja alla 

hinder för ett ökat genusarbete. Handlingsplanen är inte juridiskt bindande, men för 

medlemsländerna är det ett viktigt politiskt och moraliskt åtagande. ”Gender mainstreaming” är 

den strategi som skall leda fram till ett ökat genusarbete och som även fastställdes i ”Platform for 

Action”.  

 

Mainstreaming involves the placing of an issue within the pre-existing framework. It is the 

opposite of marginalization and, as such, is an appropriate way to characterize the object of 

gender – perspective integration.50  

 

”Gender mainstreaming” är sålunda en strategi för att normalisera genusarbetet. Genus skall inte 

ses som ett särskilt intresse som behandlas av speciella enheter för sig, utan det skall finnas med i 

all planering, genomförande, kontroll och utvärdering. ”Gender mainstreaming” medför att 

samhällets strukturer, vilka formar och/eller influerar genusskillnader, måste undersökas för att 

diskrimineringen av kvinnor skall upphöra, samt för att se hur vårt beteende influeras av de 

existerande genuskonstruktionerna. Genus ses som ett socialt konstruerat fenomen och inte något 

som är biologiskt givet. Vidare måste femininitet och maskulinitet ses som lika viktiga delar i FN: s 

arbete för att man skall kunna planera insatser som gagnar både kvinnor och män på ett likvärdigt 

sätt. Vad beträffar fredsbevarande operationer innebär således denna strategi att alla hinder som 

står i vägen för kvinnors deltagande i dessa missioner måste elimineras, så att ett kvinnligt 

deltagande i alla delar av missionerna blir möjlig, även i beslutsfattande positioner.51  

Samtidigt som FN etablerade ”gender mainstreaming” som strategi, uppmärksammades 

problematiken kring kvinnors särskilda utsatthet i krig och konflikter. Genom att uppmärksamma 

denna problematik i ”Platform for Action”, liksom i den resolution som kom att antas fem år 

senare, såg FN behovet av att implementera ett genusperspektiv i alla olika delar av FN: s arbete 

och även i fredsbevarande operationer.52 

I juni 1999 uppmanade ”the Special Advisor on Gender Issues” till nya studier om kvinnor 

och fredsbevarande operationer, både från tidigare och pågående missioner. Studier gjordes på 

                                                 
50 Olsson, Louise, (1999), s. 3 
51 Ibid., s. 2 
52 Whitworth, Sandra, (2004), Men, Militarism and UN-Peacekeeping, Boulder, Lynne Rienner Pub  s. 125ff 
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fredsoperationerna i Namibia, Kambodja, El Salvador, Bosnien – Hercegovina, Sydafrika och 

Kosovo. Resultatet av dessa undersökningar presenterades år 2000 på en konferens, organiserad av 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO) i Windhoek, Namibia. Trots att rapporten 

aldrig offentliggjorts av DPKO, resulterade konferensen i ”Windhoek Declaration” samt i 

”Namibia Plan of Action on ’Mainstreaming a Gender Perspective in Multidimensional Peace 

Support Operations’”. Dessa två dokument anses som viktiga milstolpar i utvecklingen till 

resolution 1325. Deklarationen och ”Namibia Plan for Action” samt DPKO: s rapport, betonar 

alla vikten av att få fler kvinnor att delta och att få fler kvinnor på beslutsfattande positioner i 

fredsbevarande operationer. Men man betonar även problematiken kring missionernas 

genusbalans, bristen på personalens utbildning i genusfrågor, samt hur ett anammande av ett 

genusperspektiv skall drivas igenom i alla missioner.53 

Fem år efter den första Pekingkonferensen anordnades ytterligare en konferens, den så 

kallade Peking +5, i New York. Syftet var att följa upp handlingsplanen som antogs 1995. 

Resultatet var nedslående, nästan inget hade gjorts under de fem år som gått gällande kvinnor och 

konflikter. Det ansågs nu nödvändigt att fler verktyg behövdes för att få en förändring till stånd 

gällande genusarbetet i FN: s fredsbevarande operationer.54 

 

 

3.2.2 Brahimi–rapporten 
 

Samtidigt som arbetet fortgick med ovannämnda rapporter tillsatte FN: s generalsekreterar Koffi 

Annan en panel bestående av internationella experter. Syftet med denna panel var att den skulle 

göra en översyn av, och ge rekommendationer på, hur FN: s fredsbevarande operationer kunde 

förbättras genom att ge konkreta och praktiska råd. Panelen leddes av Lakhdar Brahimi, därav 

rapportens namn. Rapporten publicerades i augusti år 2000. De fredsbevarande operationerna 

kritiserades särskilt för att vara alltför ineffektiva, och för att inte klara av de nya utmaningar som 

dagens komplexa konflikter hade medfört. I rapporten nämns rekommendationer på hur FN: s 

fredsbevarande operationer måste reformeras för att mer effektivt kunna möta dessa nya 

utmaningar. Trots att detta omfattande arbete pågick parallellt med arbetet hur ett genusperspektiv 

skall anammas i alla fredsbevarande operationer, berörs genusaspekterna knappt i Brahimi–

rapporten. Det lilla som framhävs är vikten av att rekrytera kvinnor till missionerna och att 

                                                 
53 Whitworth, Sandra, (2004), s. 125ff 
54 Söderberg Jacobson, Agneta, (2003), s. 20 
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personalen skall respektera lokala värderingar och normer samt speciellt ta hänsyn till kön och 

kulturella skillnader. Annars förefaller ämnet genus vara ignorerat i rapporten. Sandra Whitworth 

menar att dokumentet var producerat utan någon hänsyn till det övriga arbetet som pågick med 

”gender mainstreaming” inom FN-systemet, vilket innebar att arbetet med genusfrågor inom FN 

tog ett steg tillbaka, istället för ett ytterligare steg framåt i kampen för ett anammande av ett 

genusperspektiv.55  

   

 

3.2.3 Resolution 1325 – vad innebär den? 
 

Det kom att dröja mer än 50 år innan FN: s säkerhetsråd uppmärksammade genusfrågor samt 

dess relevans för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Det var först i oktober år 

2000 som säkerhetsrådet antog resolution 1325. Antagandet av resolutionen var en historisk 

händelse som kommit tillstånd tack vare bland annat påtryckningar från kvinnorörelser från både 

nationella, regionala och internationella NGO: s.  Det var nämligen den första resolutionen om 

kvinnor, fred och säkerhet. Det var också första gången säkerhetsrådet formellt erkände att 

konflikter påverkar kvinnor och män olika, samt att säkerhetsrådet officiellt gav sitt godkännande 

för att inkludera kvinnor i fredsprocessen.56 Rådet kräver att medlemsstaterna skall verka för att 

involvera kvinnor i konfliktförebyggande och fredsskapande arbete. Detta innebär att andelen 

kvinnor skall öka på alla nivåer, speciellt på beslutsfattande positioner i fredsbevarande insatser, 

och att stödja lokala kvinnoorganisationers fredsinitiativ. Resolutionen betonar vikten och 

nödvändigheten av att alla fredsbevarande operationer anammar ett genusperspektiv. Vidare 

understryker resolutionen vikten av utbildning. Således skall även ytterligare resurser tillskrivas 

utbildning av personal i genusrelaterade frågor. Hot mot kvinnor sågs nu som hot mot 

internationell fred och säkerhet.57  

 
  

3.2.4 Resolution 1325 – vad innebär den inte? 
 

Trots att resolutionen var en historisk händelse och att år av feministisk aktivism äntligen gav 

utdelning har dokumentet vissa begränsningar. Dokument 1325 är endast en resolution. Även om 

                                                 
55 Whitworth, Sandra, (2004), s. 127 
56 Porter, Elisabeth, (2003), s. 253 
57 Whitworth, Sandra, (2004), s. 121ff 
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brott mot den, i princip, kan legitimera ett framtvingande av en aktion i enlighet med FN-

stadgan, är detta inte troligt, hävdar Jennifer F Klot. Även om det är ett viktigt normativt 

dokument är åtagandet och införlivandet av resolution 1325 fortfarande frivilligt i praktiken. 

Även om 1325 är ett steg mot ett införlivande av ett genusperspektiv i fredsbevarande 

operationer inkluderar den inte hela agendan av kvinno-, fred- och säkerhetsrelaterade frågor. 

Resolution 1325 är bara ett verktyg.58 

De flesta politiska framsteg resulterar från kompromisser. Förhandlingarna om 1325 var 

inget undantag. Påtryckningsgrupperna för resolution 1325 hoppades att säkerhetsrådet skulle 

tillsätta en ”Independent Expert om Women, Peace and Security” för att utföra en studie 

omfattande alla aspekter relaterade till kvinnor, fred och säkerhet. Ett tillsättande av en 

oberoende expert ansågs vara nödvändigt, då många aspekter av denna agenda (”gender 

mainstreaming” samt hur man skall anamma ett genusperspektiv i fredsbevarande operationer) är 

nära anknuten till andra funktioner och delar av FN-systemet. Klot skriver att det kanske var just 

av denna anledning som denna rekommendation kom bort under förhandlingarna och 

säkerhetsrådet efterfrågade istället att en studie skulle utföras av FN och ingen oberoende expert. 

Trots detta beslut tillsatte United Nations Development Fund for Women två oberoende 

experter, Ellen Johnson Sirleaf och Elisabeth Rehn, för att utföra en liknande studie. I slutändan 

har de båda rapporterna använts och tagits i beaktning i det fortsätta arbetet kring ett anammande 

av ett genusperspektiv i fredsbevarande operationer.59  

En ytterligare begränsning är att resolutionen inte kräver regelbundna rapporter om hur 

arbetet fortgår och hur hinder mot implementeringen av 1325 elimineras. Majoriteten av 

säkerhetsrådets övriga resolutioner efterfrågar årlig rapportering, detta gör dock inte resolution 

1325. Trots att både generalsekreterarens rapport och de båda oberoende experternas rapport 

som båda innehöll fler områden för hur en rapportering skulle ske och hur FN skulle uppfölja 

arbetet hos medlemsländerna, valde säkerhetsrådet att inte anta någon uppföljningsresolution i 

syftet att förstärka 1325 i detta avseende. Således, antar Klot, att säkerhetsrådet inte ville sätta en 

ny standard för hur kvinnors säkerhet skall garanteras under konflikter, eller för en ökad kvinnlig 

delaktighet i fredsprocessen.60 

Som ovan nämnts, svarade inte säkerhetsrådets uppföljning av 1325 till en rad av viktiga 

rekommendationer som nämndes i generalsekreterarens och de båda experternas rapporter. 

Rådet satte inte upp några riktlinjer för hur en integrering skulle se ut, vilket FN exempelvis hade 

gjort med Brahimi-rapporten. Säkerhetsrådet tog inte heller chansen att söka stärka arbetet av 
                                                 
58 Klot, Jennifer, ”Women and Peace Process: An Impossible Match?” i Olsson, Louise (red), (2003), Gender and Peace 
Processes - An Impossible Match? Uppsala, Collegium for Development Studies, Uppsala University, s. 18 
59 Ibid., s. 19 
60 Ibid., s. 19 
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regionala organisationer eller att uppmuntra övriga FN-program att prioritera denna agenda. Det 

viktiga arbetet med hur anammandet skall gå till har i stort sätt ignorerats i resolutionen.61  

Vidare skriver Whitworth att resolutionen samt det arbete som ledde fram till den, 

avslöjar genuskulturen inom FN. I likhet med andra stora institutioner, kännetecknas FN av sina 

egna hierarkier, regler och normer. Whitworth menar att vägen fram till antagandet av resolution 

1325 avslöjar de motsättningar mot ett ökat genusarbete som tycks existera inom FN och hur 

FN-byråkratin inkonsekvent behandlar genusfrågor.62   

 

 
3.2.5 FN: s träningspaket för de fredsbevarande operationerna 
 

Utbildning i genusfrågor är nödvändigt för personer, både män och kvinnor, som skall delta i 

fredsbevarande operationer. FN: s uppförandekod säger att: 

 
FN-personal inte får begå övergrepp mot eller utnyttja enskilda medlemmar i den lokala 

befolkningen, i synnerhet inte kvinnor och barn.63  

 

För att denna uppförandekod skall bli ett effektivt verktyg, krävs det att FN inför ökade 

kunskaper om genusfrågor i utbildningen av soldater, den civila personalen samt ledningen i de 

fredsbevarande operationerna. FN införde sålunda ett träningspaket för den fredsbevarande 

personalen år 2000. Träningspaketet titel är ”Gender and Peace Support Operations” och syftar 

till att informera alla delar av den fredsbevarande operationen om genusfrågor. Träningspaketet 

föreskriver riktlinjer för hur ett genustänkande skall integreras i både planeringsstadiet, samt i 

etablerandet av missionen i det berörda landet. Angela Mackay menar att problem dock har 

uppstått då detta träningspaket introducerades. FN: s uppgift är att förse de som har ansvaret för 

de nationella trupperna med träningspaketet, då det är medlemsländerna som bistår FN med 

trupper. Följaktligen kan det variera från land till land i hur mycket utbildning deras personal får i 

genusfrågor innan de anländer till den etablerade missionen. Vidare har FN stött på problem vad 

gäller språket, då delar av materialet och olika diskussionsforum varit på engelska. Det har även 

uppstått motstånd mot träningspaketet och det har hamnat i skuggan av andra prioriterade frågor. 
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Detta då det kan vara både en emotionell samt kulturell utmaning i vissa samhällen, då 

genusfrågor inte anses vara relevanta för säkerhetsställandet av fred och säkerhet.64     

 

3.3 Kvinnor, ledarskap och FN 
 

När en konflikt har tagits upp på säkerhetsrådets agenda och när de politiska besluten tagits för 

att möjliggöra en operation, inleds planeringen av den fredsbevarande operationen. Ofta är det 

säkerhetsrådet som ger generalsekreteraren och hans personal i uppdrag att planera operationen. 

Deras rapport presenteras sedan för säkerhetsrådet, vilken i sin tur antar delar eller alla 

rekommendationer från generalsekreteraren. Eftersom det redan är i detta stadium då de 

flesta/viktigaste besluten tas, är ett genusperspektiv nödvändigt även här. Om fler kvinnor skulle 

vara involverade i denna fas skulle kanske ett genusperspektiv lättare anammas även i denna del 

av operationen. Dock tyder rapporter på att detta inte är fallet. Rapporter har visat på att det inte 

finns någon genusbalans vad gäller både antalet anställda kvinnor samt deras ”typiska kvinnliga” 

arbetsuppgifter.65  

Frågan om hur många kvinnor som når topp-positioner inom FN är nära 

sammankopplad till medlemsstaterna och deras genuspolitik. Personalen är ofta rekryterad från 

medlemsstaternas ministerium och statsapparatur. Kvinnors möjlighet till att nå 

beslutsfattandepositioner i de olika medlemsländerna hänger sålunda samman med antalet 

kvinnor i FN. Men om kvinnor har nått topp-positioner i sitt hemland betyder det också att de 

lyckats med att nå topp-positioner inom FN? Rapporter tyder på att detta inte är fallet.66 

Kvinnorna inom FN är koncentrerade till traditionellt sätt kvinnliga arbeten. De är 

överrepresenterade i administrativa delarna och är tydligt underrepresenterade i beslutsfattande 

positioner. De kvinnor som har nått till beslutsfattande positioner är inom ekonomi och de 

sociala delarna av FN och inte i de delar som behandlar politik och säkerhet.67  

 

3.3.1 Kvinnor i fredsbevarande operationer 

 
Kvinnor är även underrepresenterade i fredsbevarande operationer. Sedan 1948 har FN inrättat 

mer än 40 fredsbevarande operationer. Dessa operationer har involverat mer än 650 000 personer 
                                                 
64 Mackay, Angela, (2003), Training the Uniforms: Gender and Peacekeeping Operations, Development in Practice, Vol. 13,  
nr. 2 & 3, s. 218ff 
65 Olsson, Louise, (1999), s. 6 
66 Ibid., s. 6  
67 D’Amico, Francine, “Women Workers in the United Nations: From Margin to Mainstream” i Prügl, Elisabeth & 
Meyer, Mary K., (red.), (1999), Gender Politics in Global Governance, Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, s. 19  
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från ett hundratal olika länder. Majoriteten av alla beslutsfattande poster inom operationerna har 

innehafts av män. Dock har ett fåtal kvinnor lyckats att nå till topp-positionerna.68  

År 2002 utgjorde kvinnor 24 procent av personalen i fredsbevarande operationer. I sex 

operationer 2002 utgjorde kvinnorna 30 till 50 procent av det totala antalet anställda. I sex andra 

operationer samma år fanns det inga kvinnor alls. Det var bara en kvinna av 51 ”Special 

Representatives of the Secretary General” eller ”Special Envoys” i de fredsbevarande 

operationerna år 2002. Genom historien har kvinnor bara innehaft chefpositionen i fyra 

missioner. Den första kvinnliga ”Special Representative of the Secretary General” var Margaret 

Joan Anstee i Angola 1992 till 1993. Den andra kvinnan som hade en likvärdig position var 

Elisabeth Rehn som var ”Secretary General’s Special Representative” och samordnare för FN: s 

fredsbevarande operation i Bosnien-Herzegovina 1997. Angela King var ”Chief Administrative 

Officer of South Africa” men också ”Deputy Secretary General’s Special Representative” i 

samma mission. Den senaste kvinnan i en beslutsfattande position är Ann Hercus som är 

”Deputy Secretary General’s Special Representative” och chef för missionen på Cypern.69      

När kvinnor är representerade i missioner är det oftast, liksom i det övriga FN-systemet, i 

administrationen samt i de sociala delarna. Mellan 1957 och 1989 utgjorde kvinnorna endast 0.1 

procent av den militära personalen. I juli 2004 hade dessa siffror förändrats till 1 procent av den 

militära personalen och 4.4 procent av den civila polisen utgjordes av kvinnor.70 Problemet med 

kvinnors underrepresentation i fredsbevarande operationer beror delvis på medlemsländerna då 

det är de som bidrar med personal till dessa missioner, men det speglar även det övriga FN-

systemet, menar Whitworth.71  

FN har på senare år, i ett antal fredsbevarande operationer, inrättat genusenheter och 

tillsatt genusspecialister. År 1999, ett år innan resolution 1325 antogs, inrättades genusenheter i 

två operationer, FN-missionen i Kosovo (UNMIK) och i missionen i Öst-Timor (UNTAET). År 

2002 inrättades även en genusenhet i FN-operationen i Demokratiska Republiken Kongo 

(MONUC). FN-missionen i Bosnien-Herzegovina (UNMBIH) och missionen till Afghanistan 

(UNAMA) hade båda dedikerade genusspecialister, samt även operationen till Sierra Leone 

(UNAMSIL), som samarbetade med avdelningen för de mänskliga rättigheter i missionen.72 

Syftet med genusenheter och specialister är att de skall uppmärksamma vikten av att 

anamma ett genusperspektiv i missionerna. Oftast innebär deras arbetsuppgifter att övervaka så 
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att en genusbalans etableras, men deras arbete går även ut på att bistå med att utbilda missionens 

arbetare, men även den lokala polisen och civila personalen i genusrelaterade frågor. Dessutom 

samarbetar enheterna och specialisterna med lokala kvinnoorganisationer i syfte att stärka dem 

samt att bistå dem exempelvis i olika kampanjer för kvinnors rättigheter.73  

Trots att mandatet för genusenheter är vidsträckt har dessa enheter stött på ideliga 

problem, vilket Whitworth hävdar speglar FN: s inkonsekventa arbete med anammandet av ett 

genusperspektiv i fredsbevarande operationer. För det första opererar många enheter under 

mycket dåliga ekonomiska förhållanden. Ofta är de ekonomiska resurserna starkt begränsade och 

ibland har missionerna inte tillskrivits någon finansiering överhuvudtaget, och utan de 

nödvändiga resurserna kan inte dessa enheter utföra sitt arbete. Problemet med otillräckliga 

resurser, både vad gäller personal samt budget, förvärras ofta av det bristfälliga samarbetet och 

kommunikationen med FN–högkvarteret, i New York. För att komma till rätta med detta 

problem har rapporter rekommenderat och påvisat nödvändigheten av ett tillsättande av en 

genusenhet inom DPKO i FN–högkvarteret samt räknat ut vilka ekonomiska resurser som krävs 

för att upprätta en sådan enhet. Trots detta hade inte heller budgeten för 2004 tillskrivit resurser 

för detta ändamål. Vissa kritiker menar att utan en sådan enhet i högkvarteret leder till att ingen 

individ inom DPKO utses till att på heltid arbetar med genusfrågor och det finns därmed inte 

heller någon som kan samordna eller ge stöd till genusspecialisterna på fältet.74  

För det andra tenderar en separat genusenhet i att endast lokala kvinnoorganisationer 

samarbetar med enheten, medan andra politiska aktörer – som troligtvis är män – samarbetar 

med andra organ inom FN, där majoriteten troligtvis också utgörs av män. Den positiva aspekten 

av en sådan särskild enhet för genusfrågor, är att den kan leda till att kvinnoorganisationer 

tillträde till den fredsbevarande operationen säkras, vilket den inte kanske hade haft om enheten 

inte fanns. Dock kvarstår den negativa aspekten med att enheten tenderar att samarbeta med 

andra redan engagerade kvinnoorganisationer.75 

Slutligen har genusenheter haft problem med effektiviteten i arbetet. Det har rapporterats 

att enheterna haft problem med att involvera lokala organisationer, paradoxalt nog. I vissa 

operationer har de lokala kvinnoorganisationerna inte vetat om att det finns en särskild enhet för 

genusfrågor, vilket har lett till att dessa inte kunnat bidra med nödvändig information om 

kvinnornas situation. Whitworth hävdar att FN å ena sidan signalerar ett allt starkare åtagande till 

genusfrågor och ”gender mainstreaming” vad gäller fredsbevarande operationer. Å andra sidan 
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tillskriver FN minimala eller inga resurser till detta ändamål. Detta kan tyckas tvetydigt menar 

Whitworth.76   

Det är svårt att säga hur mottagarlandet kommer att reagera på ett stort antal kvinnliga 

FN-arbetare. Motstånd mot kvinnligt deltagande är ofta inte bara en konsekvens av värdlandets 

motvilja, utan ofta beror det på de bidragande ländernas ovilja, då länderna förväntar sig att 

kvinnlig personal leder till ökade problem för missionen. Exempelvis hävdar ofta motståndare till 

inkluderandet av kvinnor att de har svårare att bli accepterade utav värdlandet, då det kan finnas 

patriarkala strukturer som försvårar deras möjlighet att utföra sina arbeten. Dock finns det 

rapporter som visar på det motsatta.77  

Det finns forskning som tyder på att inkluderandet av kvinnlig personal i fredsbevarande 

operationer har en positiv inverkan på hela missionen. Kvinnliga medarbetare har bidragit till en 

förändring av negativa stereotypa föreställningar om kvinnor i mottagarlandet. Kvinnlig 

fredsbevarande personal uppfattas oftare som medkännande, samt bidrar till en miljö som 

kännetecknas av stabilitet och moral. Vidare har kvinnors deltagande i missionerna dessutom haft 

en positiv påverkan på antalet lokala kvinnor samt organisationer som haft möjlighet att delta i 

val och i det politiska samhället efter valen. Kvinnlig personal inspirerar sålunda lokala kvinnor 

till att delta i återuppbyggnadsprocessen efter konflikter, framförallt i skapandet av demokrati och 

den ekonomiska utvecklingen.78  

Enligt Judith Hicks Stiehm kan den stereotypa bilden av kvinnor som mer fredliga än 

män ofta vara till nackdel för kvinnor då dessa tenderar att bli betraktade som sämre ledare. I 

detta sammanhang får denna bild dock en positiv inverkan då denna fredlighet, eller att kvinnor 

ses som ett mindre hot, då tenderar att ha en lugnande inverkan i en potentiellt våldsam situation. 

Exempelvis i Namibia bidrog denna bild av kvinnor till att de namibiska kvinnorna lyckades 

bättre än män med att medla mellan olika politiska grupper och ledare.79  

Lika viktigt är att kvinnlig fredsbevarande personal lättare kan utgöra en resurs för 

kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld – i många fall av män i uniform. Kvinnor och 

flickor som varit utsatta för sexuellt våld finner det ofta vara lättare att rapportera sådana 

händelser till andra kvinnor.80 Rapporter visar dessutom på att kvinnlig personal har bidragit till 

att begränsa antalet våldtäkter och utnyttjande av lokala kvinnor begångna av manliga FN-

arbetare. Detta då kvinnliga FN-arbetar har rapporterats påverka missionens moral i en positiv 

bemärkelse, eftersom dåligt uppträdande av FN-personal kan skapa friktioner mellan den 
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fredsbevarande operationen och lokalsamhället. Kvinnors ökade delaktighet i fredsbevarande 

operationer har därmed resulterat i förbättrade relationer med lokalsamhällena, vilket är av största 

vikt då det gäller att skapa en hållbar fred. Dessutom minimeras risken att missionens förtroende 

förloras, eftersom moralen i enheterna tenderar att stärkas.81 

 

 

3.4 FN: s fredsbevarande operation i Namibia 

 

 

3.4.1 Konfliktbakgrund 
 

Det var under första världskriget som sydafrikanska trupper intog Namibia. Efter kriget fick 

Sydafrika landet som mandatområde av Nationernas Förbund. Syftet med protektoratet var att 

Sydafrika var förpliktigad att tillförsäkra medborgarna välfärd och social utveckling och guidas till 

oberoende. Sydafrika tog istället sin chans och exploaterade landets resurser samt arbetskraft.82 

1923 tvingades svarta och färgade att flytta till reservat. 90 procent av befolkningen fick då dela 

på endast 3.5 procent av hela Namibias yta. Det var inte bara lite land utan även dålig, nästan 

obrukbar mark, som var värdelös för jordbruk och boskapsskötsel. Reservaten var överbefolkade 

och fattiga. Under 1920-talet startade en svart proteströrelse, men den fick dock ingen betydande 

effekt då förhållandena för den svarta befolkningen var mycket dåliga. De hemlösa och de 

arbetslösa tvingades till att ta lågbetalda arbeten och tvingades till kontraktsarbeten under dåliga 

förhållanden. Dessutom instiftades en lag som gjorde det olagligt att ifrågasätta de vita 

arbetsgivarna. Sålunda följde Sydafrika inte sitt avtal, utan tycktes ha en egen agenda. Vid FN 

bildades 1945 skedde ingen förändring. FN beslutade att Sydvästafrika skulle vara ett 

förvaltarskapsområde under FN. Sydafrika motsatte sig detta och ansökte om tillstånd för att 

annektera området. FN godkände inte detta och det slutade med att Sydafrika vägrade ge upp 

kontrollen över Namibia. 1948 segrade nationalistpartiet i Sydafrika, vilket medförde att 

apartheidpolitiken även infördes i Namibia.83 

Under 1950-talet började de svarta samla sig till organiserat motstånd. Flera nya rörelser 

startade, bland annat OPO (Ovamboland People's Organization) och SWAPO (South West 
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Africa People’s Organisation), vilka uppmuntrade till civil olydnad. 1971 förklarade den 

internationella domstolen i Haag Sydafrikas ockupation som olaglig, men då inga sanktioner 

följde inledde SWAPO en väpnad kamp som senare skulle leda till Namibias självständighet. 

Västmakterna satte ökad press på Sydafrika för att få ett slut på konflikten, som efter många turer 

gick med på en plan för Namibias övergång till självständighet. I september 1978 antog FN: s 

säkerhetsråd resolution 435 som bland annat innebar en reträtt av de sydafrikanska trupperna.84  

 

 

3.4.2 FN i Namibia 
 

Utav alla FN: s fredsbevarande operationer genom åren anses missionen i Namibia vara en utav 

de mest lyckade sett ur ett genusperspektiv. Operationen ägde rum 1989 till 1990 och kallades 

UNTAG (United Nations Transition Assistance Group). UNTAG var den första av den nya 

generationens operationer som tillsattes i Afrika. Under ett års tid bevakade UNTAG 

avväpningen och hemsändningen av militära grupper, övervakade frigivningen av politiska fångar, 

hjälpte till med arbetet inför och under valet samt bidrog till att säkra Namibias väg mot 

självständighet.85  

Vägen till det slutgiltiga beslutet om ett inrättande av en FN operation i Namibia var lång. 

Tillståndet gavs redan 1978 i och med säkerhetsrådet resolution 435. Dock dröjde det ända till 

1989 innan missionen kom igång på grund utav kalla kriget och dess stormaktspolitik, som bland 

annat ledde till att FN lamslogs i många frågor gällande inrättandet av fredsbevarande 

operationer. Då operationen fortgick samtidigt som FN: s årtionde för kvinnor pågick (1976-

1985) är denna period intressant ur ett genusperspektiv. Exempelvis deltog en delegation 

bestående av kvinnor från Namibia i Nairobi-konferensen, där de aktualiserade kvinnors situation 

i konflikter, samt uttryckte sitt starka stöd för lokala kvinnors behov av deltagande i 

fredsprocessen.86  

Trots att det var tio år innan FN: s genusarbete för fredsbevarande operationer 

utvecklades, lyckades UNTAG anamma ett genusperspektiv i missionen. Till skillnad från tidigare 

operationer inkluderade UNTAG en substantiell civil enhet, vilken hade mandatet att 

återuppbygga eller skapa institutioner, såsom ett väl fungerade juridiskt system, inkluderat en 
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ökad respekt för de mänskliga rättigheterna. Då en genuspolicy inte fanns utarbetad tog 

kvinnorna i missionen på sig ansvaret för att kvinnornas behov i Namibia tillgodosågs. Detta var 

viktigt då kvinnornas låga sociala status hade lett till att de inte hade samma möjligheter som män, 

och därmed diskriminerades på grund av sitt kön, framför allt gällande politiska och mänskliga 

rättigheter.87 

Till skillnad från senare multidimensionella fredsbevarande operationer hade UNTAG en 

betydande stor andel kvinnliga medarbetare i den civila enheten, både på fältet och på 

beslutsfattande positioner. Special Representative Marti Ahtisaari och UNTAG: s Director – 

General Cedric Thornberry gjorde medvetna försök för att öka antalet kvinnor i missionen samt 

medvetet rekryterade de kvinnor till beslutsfattande positioner. I denna mission fanns en 

genusbalans i den civila enheten. Omkring 50 procent av denna enhet utgjordes av kvinnlig FN-

personal. Personalen i missionen rekryterades på basis av deras kvalifikationer och inte på grund 

av könstillhörighet. Detta faktum tyder på att kvinnor inte diskriminerades i 

rekryteringsprocessen. De betraktades som vanliga medarbetare snarare än som kvinnliga 

medarbetare. Många av kvinnorna som arbetade i UNTAG-missionen hade tidigare varit 

engagerade i genusfrågor och hade stor kunskap om kvinnors särskilda utsatthet i konflikter. 

Detta bidrog till att det skapades bra förutsättningar för att missionen i Namibia skulle anamma 

ett genusperspektiv. UNTAG-missionen har visat att ett tydligt ledarskapsansvar vad gäller 

integreringen av ett genusperspektiv är fundamentalt för hur genusimpregnerade policies 

implementeras i insatserna samt i värdlandet.88   

Ett fåtal fall av diskriminering och ofredande av kvinnor inträffade under missionen. För 

den kvinnliga personalen var det ibland svårare att bli accepterade av den manliga personalen än 

av den lokala befolkningen. Dock ledde det ökade genusperspektivet i missionen till att det 

gjordes kontinuerliga uppföljningar, både av den civila FN-personalens och de militära 

truppernas uppförande, både i och utanför arbetet. Detta ledde till att om det rapporterades att 

personal betett sig illa, kunde de snabbt avskiljas från sina uppdrag. Detta gav tydliga signaler om 

den nolltolerans som chefskapet sade sig ha mot sexuellt ofredande av kvinnorna.89  

Förutom de ovannämnda positiva effekterna bidrog UNTAG-missonen även till att 

involvera lokala kvinnor i fredsarbetet. Lokala kvinnoorganisationer engagerades i syfte att se till 

att det hölls fria och oberoende val oavsett kön, samt att de påverkade arbetet så att den nya 

konstitutionen även tillgodosåg kvinnornas behov och innehöll ett genusperspektiv. 90  Detta 

engagemang fungerade som en ingång till politiken för kvinnorna. Oavsett typ av 
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kvinnoorganisation, har dessa organisationer en stor betydelse när det gäller att uppmärksamma 

brister i fredsprocessens olika skeden. Exempelvis kan det gälla att söka förändra patriarkala 

strukturer och institutioner. FN: s samarbete med dessa organisationer var av största vikt för att 

kunna skapa en långsiktig hållbar fred, då kvinnoorganisationerna hade stor kunskap om 

problematiken i just sin hemregion. Ju fler starkare kvinnor, desto större chans att fler kvinnor får 

möjligheten att delta och påverka alla olika faser i det fredsskapande arbetet. FN hade i Namibia 

en unik chans att påverka utvecklingen genom att samarbeta med kvinnoorganisationer. Samtidigt 

såg de över sina egna strukturer och genusarbete, samt ökade antalet kvinnor i missionen. 91  

 

 

3.5 FN: s fredsbevarande operation i Kosovo  

 
 
3.5.1 Konfliktbakgrund 
 

Efter andra världskriget delades Jugoslavien in i sex delrepubliker – Serbien, Montenegro, 

Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Slovenien och Makedonien. I Serbien ingick två autonoma 

provinser, Kosovo i söder och Vojvodina i norr, som hade långtgående självstyre. Med tiden fick 

de allt större självstyre och i slutet av 1980-talet var de näst intill likställda med de övriga 

delrepublikerna.92 Det enda som skiljde dessa provinser från de andra delrepublikerna, var att 

Kosovo och Vojvodina inte hade rätt till utträde ur federationen Jugoslavien. 

Vid andra världskrigets slut utgjorde serberna en fjärdedel av befolkningen i Kosovo. 

Denna siffra kom att sjunka till tio procent vid 1980-talets slut. Detta berodde främst på att 

kosovoalbanerna födde fler barn än serberna, samt på grund av att många serber valde att flytta 

från Kosovo. Detta resulterade i att det fanns en rädsla bland serberna att kosovoalbanerna helt 

skulle överta styret över provinsen.93 

Under 1980-talet började Slobodan Milosevic sin väg till makten. Han insåg snart att hans 

popularitet bland serberna skulle öka om han tog sig an Kosovofrågan. 1989 tog han makten och 

utropades till Serbiens president. Han utlovade att återupprätta serbernas betydelse. Han tog bort 

Kosovos ställning som autonom provins och degraderade den till en status som i realiteten var 

                                                 
91 Söderberg Jacobson, Agneta, (2003), s. 14ff 
92 Totalförsvaret.se, Faktabasen, Konflikter i världen; Kosovo, 
http://www.totalforsvaret.se/telegraf/show_news.asp?show=/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/kosovo/index.xml,  
(2005-05-20), (hädanefter anger jag endast Internet-adressen) 
93 Nilsson, Jonas, (2004), Kosovo under FN-styre, Världspolitikens Dagsfrågor, Stockholm, Elanders Gotab, 2004:10,  
s. 5 
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lägre än kommunerna i Serbien. Kosovo styrdes nu direkt från den serbiska huvudstaden Belgrad. 

I ett försök att göra Kosovo mer serbiskt, antogs med tiden en rad lagar som var diskriminerande 

mot den albanska majoriteten. Utbildningsväsendet ändrades och albaner som ville ha kvar sina 

arbeten tvingade skriva på en lojalitetsförklaring mot Milosevic och den serbiska regimen. 

Milosevic kom att spela starkt på de serbiska nationalistiska stämningarna som förknippades med 

Kosovo och dess historia. Han kom att utnyttja den serbiska befolkningen i Kosovo för att 

försöka påvisa att serberna i hela Jugoslavien var under angrepp.94  

Kosovoalbanerna svarade under Ibrahim Rugovas ledning på de serbiska 

inskränkningarna. Han var ledare för LDK (Kosovas demokratiska förbund, Lidhja Demokratike e 

Kosovës) som kom att kämpa för albanernas rättigheter med fredliga medel och var delaktig i 

upprättandet i parallella institutioner i provinsen. 1991 anordnade kosovoalbanska ledare en 

folkomröstning, i vilken närmare hundra procent av den albanska befolkningen deltog i och 

röstade för ett självständigt Kosovo. Serberna kom dock inte att delta i valet. Den serbiska 

regimen kom att svara med ett intensifierat förtryck, massavskedanden, trakasserier samt 

inskränkningar i yttrandefriheten.95   

Då trycket ökade från Milosevic blev den kosovoalbanska befolkningen allt mer 

missnöjda med Rugova och hans icke-våldstaktik. Det var främst de unga kosovoalbanerna som 

tappade tålamodet och vid mitten av 1990-talet bildades gerillarörelsen UCK (Kosovas befrielsearmé, 

Ushtrisë të çlirimtare të Kosovës). UCK kom att framstå som ett alternativ till det pacifistiska motstånd 

som Rugova representerade. Målet för UCK var att befria Kosovo från det serbiska förtrycket 

och att upprätta ett självständigt albanskt Kosovo. UCK: s taktik var gerillakrigföring och man 

överföll framförallt poliser, polisstationer och militära anläggningar.96  

Våren 1998 utbröt krig i Kosovo. Specialpolis och militär sattes in mot UCK som led 

stora nederlag. När flertalet massgravar hittades under sommaren, hotade NATO med att 

flygbomba mål i Serbien och i Kosovo om inte serberna drog sig tillbaka och lät människor som 

drivits på flykt återvända. Serberna drog tillbaka sina styrkor i sista minuten och det 

internationella samfundet tvingades till nya diplomatiska initiativ. I februari 1999 inleddes 

fredsförhandlingar i Rambouillet i Frankrike. Dock misslyckades försöket, då serberna vägrade 

skriva under fredsavtalet som skulle bland annat innebära en serbisk reträtt samt att Kosovos 

ställning skulle avgöras av en folkomröstning, som förmodligen skulle innebära självständighet 

för provinsen. Milosevic kom under våren att starta en omfattande militär aktion som syftade till 

                                                 
94 http://www.totalforsvaret.se/telegraf/show_news.asp?show=/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/kosovo/index.xml 
95 Nilsson, Jonas, (2004), s. 5f 
96 http://www.totalforsvaret.se/telegraf/show_news.asp?show=/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/kosovo/index.xml 



 36

etnisk rensning av alla kosovoalbaner i provinsen. Då FN inte kunde enas i frågan tog NATO 

initiativet och den 24 mars 1999 började NATO flygbomba mål i Serbien och Kosovo.97  

  

 

3.5.2 FN i Kosovo 
 

Efter över sjuttio dagar av NATO-bombningar gav den serbiska sidan upp. Fredsavtal slöts och i 

samband med detta enades FN: s säkerhetsråd och antog resolution 1244 som möjliggjorde en 

internationell civil och militär närvaro i Kosovo under FN: s regi. Den militära delen av den 

operationen kom att bestå av NATO-medlemmar och ytterligare ett antal länder. Den 

fredsbevarande operationen kom att heta UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) och gavs 

långtgående maktbefogenheter, som exempelvis att skapa institutioner, stödja återuppbyggnaden 

av bostäder och infrastruktur, anordna demokratiska och fria val, samt att koordinera humanitära 

insatser. UNMIK fick den lagstiftande och verkställande makten, inklusive administrationen av 

rättssystemet. Detta innebär att SRGS (Special Representative of the United Nations Secretary–General) 

som ledde operationen fick ett stort inflytande, då det är han som i praktiken kan använda sig av 

de maktbefogenheter som FN givits. Hittills har UNMIK haft fem SRSGer som samtliga har 

varit män.98 

Då arbetet tog fart stod det tidigt klart att väldigt få av FN-personalen, som till stor del 

utgjordes av män, hade någon betydande kunskap om genusfrågor eller om ”gender 

mainstreaming”. Om ett genusperspektiv skall kunna implementeras krävs det speciellt att 

”Heads of Missions” har kunskap om detta ämne, så att rätt beslut fattas och för att ge stöd till 

dem som skall arbeta med ”gender mainstreaming” i operationen.99 Trots att en genusenhet 

tillsattes kan inte den fredsbevarande operationen i Kosovo räknas till de mest lyckade ur ett 

genusperspektiv. Det stod snart klart att det endast var denna enhet av hela UNMIK som 

sysslade med genusrelaterade frågor. Denna enhet fokuserade främst på tre områden: att öka 

kvinnors representation i beslutsfattande positioner samt att involvera dem i 

återuppbyggnadsfasen, belysa problematiken om våld mot kvinnor och slutligen söka stärka 

kvinnor till att bli ekonomiskt oberoende.100  

                                                 
97 Ibid. 
98 Nilsson, Jonas, (2004), s. 11f 
99 Lyth, Annette (red), (2001) Getting it Right? A Gender Approach to UNMIK Administration in Kosovo, Stockholm, 
Kvinna till Kvinna, s. 11ff 
100 Goldbeck-Löwe, Camilla, (2004), Kosovo Gender Analysis, Pristina, SIDA, s. 4ff 
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När NATO: s bombningar slutat och då serberna tvingats till reträtt, var det många 

kvinnliga aktivister som såg på framtiden med optimism. Kvinnorna hoppades nu att de 

patriarkala strukturerna som funnits skulle elimineras och att arbetet för kvinnors lika rättigheter 

skulle kunna ta fart. I och med det nya styret hoppades man på att kvinnor och män skulle kunna 

delta i återuppbyggnaden på lika villkor.101 Detta verkade inte bli fallet. Rapporter tyder istället på 

att kvinnor sytematiskt utestängdes från demokratiseringsprocessen. Det manliga styret inom 

UNMIK vidtog inga åtgärder för att främja kvinnors deltagande i återbyggnadsfasen. UNMIK 

har dessutom haft problem med samarbetet med lokala kvinnoorganisationer då de ansett sig 

blivit ignorerade.102 Följaktligen har kvinnors ställning i Kosovo inte förbättrats nämnvärt då 

UNMIK: s försök antingen misslyckats helt eller inte fått tillräcklig genomslagskraft, då det 

funnits bristande intresse samt bristfälliga resurser.103 

 

  

3.5.3 Negativa aspekter av den fredsbevarande operationen i Kosovo 
 

Sedan FN inledde sitt uppdrag i Kosovo har det rapporterats om att människohandeln och 

trafficking av kvinnor ökat lavinartat. Från att cirka 18 bordeller fanns etablerade 1999 

beräknades det år 2004 finnas över 200 stycken. I dessa områden har prostitutionen ökat markant 

sedan UNMIK: s inrättande. Kvinnorna som utsatts för trafficking och som tvingats till 

prostitution kommer majoriteten från närliggande länder, såsom Moldavien, Bulgarien och 

Ukraina. Den inhemska trafficking har även ökat, många utav dem är kosovoalbanska kvinnor.  

Rapporter visar på att dessa kvinnor kidnappas i Kosovo för att sedan transporteras vidare till 

andra länder inom Europa. Många kvinnor reser frivilligt till Kosovo i tron om att arbetet de 

erbjudits skall ge dem ett bättre liv och en väg ut ur fattigdom. Ofta utsätts kvinnorna för sexuellt 

utnyttjande och våld redan i inledningsfasen av resan, för att på så sätt få makt över kvinnorna. 

Med tiden inser kvinnorna att det utlovade arbetet inte finns. Vid ankomsten till Kosovo 

fortsätter utnyttjandet, många kvinnor hålls inlåsta och med små möjligheter att rymma. De som 

lyckas rymma utsätt ofta för nya kränkningar i kontakt med rättssystemet. Kvinnorna behandlas 

                                                 
101 Lyth, Annette (red), (2001), s. 11 
102 Theorin, Maj-Britt, (2000), Utan kvinnor ingen fred, Aftonbladet, (2000-06-20)  
http://www.aftonbladet.se/debatt/0006/20/debatt.html, (2005-04-24) 
103 Lyth, Annette (red), (2001), s. 23f 
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som kriminella och åtalas ofta för illegal invandring och prostitution. Ofta upplyses dem inte om 

vilka juridiska rättigheter de har.104 

Mindre än tre månader efter inrättandet av UNMIK hade trafficking identifierats som ett 

allvarligt och växande problem i Kosovo. Trots att den särskilda rapportören om våld mot 

kvinnor uppmärksammat problematiken med att sexindustrier utvecklas och upprätthålls i 

militariserade samhällen, runt exempelvis militärbaser, har mycket lite gjorts för att komma 

tillrätta med detta problem. Dock tillsatte den internationella polisstyrkan CIVILPOL en speciell 

enhet år 2000 som enbart skulle ägna sig åt problematiken med trafficking och prostitution. 

Deras huvuduppgift var att samla information och bevis mot personer som anklagats för 

trafficking. Trots att arbetet mot prostitution och trafficking har inletts, har få fall nått till 

domstol. Brott som begåtts av personer tillhörande den fredsbevarande operationen når aldrig 

åtal, då den internationella styrkan åtnjuter immunitet och förblir sålunda ostraffade. Frågan om 

trafficking och prostitution har hamnat i skuggan av mer prioriterade frågor i regionen.105  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
104 Amnesty International, "So does it mean that we have the rights?" Protecting the human rights of women and girls trafficked for 
forced prostitution in Kosovo 
http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/0/577591edb897db81c1256f70004be202?OpenDocument, 
(2005-06-10) 
105 Amnesty International, "So does it mean that we have the rights?" Protecting the human rights of women and girls trafficked for 
forced prostitution in Kosovo 
http://www2.amnesty.se/svaw.nsf/0/577591edb897db81c1256f70004be202?OpenDocument, 
(2005-06-10) 
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4 Analys 
 

 

4.1 Feminism och FN 
 

Inledningsvis skall jag studera den feministiska teorins applicerbarhet på FN som institution och 

dess arbete med genusfrågor. I ett andra moment kommer jag att applicera mitt teoriverktyg för 

att söka förklara hur det kommer sig att FN: s fredsbevarande operation i Namibia lyckades 

anamma ett genusperspektiv medan den fredsbevarande operationen i Kosovo inte lyckades. 

Detta kapitel kommer sålunda att tydliggöra de tidigare kapitlens resonemang för att på sådant 

sätt binda dem samman.  

Feminismens utgångspunkt är att det inte finns någon nivå i vårat liv där könet upphör att 

betyda någonting för människor. Inom den feministiska politiska teorin har man konstaterat att 

kön inte kan väljas bort. Inom politiken har detta haft stor betydelse då könet avgjort vilka 

möjligheter kvinnor respektive män har att påverka politiken. Kvinnor har generellt sätt mindre 

politiskt inflytande och makt. Kvinnor har genom historien systematiskt underordnats på grund 

av sin könstillhörighet. Feministiska teoretiker hävdar att relationen mellan makt och kön 

ignoreras i den politiska praktiken, då genus förs bort från den politiska agendan för att det inte 

betraktas som riktig politik. Feminismen syftar till att avslöja att mannen är normen i samhället, 

då mannen traditionellt sätt ofta likställts med det kontrollerande och normgivande förnuftet. 

Detta har bidragit till att politik, i synnerhet frågor gällande fred och säkerhet, blivit synonymt 

med manlighet. Vidare har detta har resulterat i att kvinnor systematiskt uteslutits från studiet av 

makt, fred, säkerhet och politik.  

Institutioner som exempelvis FN utgör centrala analysenheter i studiet av internationella 

relationer. Feministisk forskning har visat på att institutioner över hela världen inte är 

genusneutrala. FN, som kan liknas vid en sådan institution där majoriteten av dem som arbetar 

med fred och säkerhetsrelaterade frågor är män, har producerat och skapat normer associerat 

med maskulinitet. Inom FN och de fredsbevarande operationerna kan man återfinna både en 

horisontell samt en vertikal segregation. Kvinnor återfinns generellt sätt inte i de delar av FN: s 

institution som arbetar med fred och säkerhet. Kvinnorna hittas i andra delar som traditionellt 

sätt anses som mer typiskt kvinnliga arbeten, som exempelvis i de delar av FN som arbetar med 

administration och sociala frågor, det vill säga, en horisontell segregation. De kvinnor som dock 

arbetar med fred och säkerhetsrelaterade frågor samt i de fredsbevarande operationerna, återfinns 

sällan i de ledande och beslutsfattande positionerna, vilket även tyder på en vertikal segregation. 
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Vad gäller fredsbevarande operationer har ytterst få kvinnor avancerat till toppen. Endast fyra 

kvinnor har innehaft chefspositionen i olika fredsbevarande operationer. Problematiken med 

kvinnors underrepresentation i missionerna beror delvis på medlemsländerna, då det är de som 

bidrar med personal. Rapporter tyder även på att chefskapet eller ledarskapet i missionerna är en 

avgörande faktor om kvinnor rekryteras eller inte, och om man lyckas integrera ett 

genusperspektiv eller ej. Vissa av FN: s fredsbevarande operationer tycks sålunda ha karaktären 

av en statisk strukturell organisation då manliga ledare tenderar att rekrytera män istället för 

kvinnor.  

Det låga antalet kvinnliga anställda inom FN och i de fredsbevarande operationerna tycks 

sålunda vara en effekt av en hegemonisk maskulinitet som genomsyrar FN, framför allt de delar 

som arbetar med fred och säkerhet. Detta då majoriteten inom dessa delar utgörs av män. 

Männen har styrt allt från agendasättningen till vilken politik som skall drivas igenom. Eftersom 

kvinnor nekats tillträde till dessa arbeten, då de inte ansetts lämpliga för kvinnor, har det bidragit 

till att de traditionella könsrollerna förstärkts samt reproducerats. Genusrelaterade frågor har 

därmed inte betraktats som riktig politik eller viktiga ur fred och säkerhetsperspektiv.  

Det var först när FN: s fredsbevarande operationer blev allt fler och komplexa som FN 

började uppmärksamma kvinnor samt genusfrågor och kvinnors speciella utsatthet i konflikter. 

Vid FN: s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 antogs handlingsplanen ”Platform for Action”, 

som innebar att medlemsländerna ålade sig att vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja alla 

hinder för ett genusarbete. ”Gender mainstreaming” blev den strategi som syftade till att 

normalisera genusarbetet. Detta innebär för FN: s del att genus ej skall ses som ett särskilt 

intresse som behandlas av speciella enheter för sig, utan ”gender mainstreaming” skall finnas med 

i all planering, genomförande, kontroll samt utvärdering. Ett genusperspektiv skall alltså finnas 

med i alla delar av FN: s arbete så att FN skall kunna planera insatser som gagnar både kvinnor 

och män på ett likvärdigt sätt. Vad beträffar de fredsbevarande operationerna innebär ”gender 

mainstreaming” att alla hinder som står i vägen för kvinnors deltagande måste elimineras så att ett 

kvinnligt deltagande blir möjligt i alla delar av operationerna, även i de beslutsfattande 

positionerna.  

Trots att ”gender mainstreaming” innebär att genus ej skall ses som ett särskilt intresse, 

inrättade FN speciella genusenheter i två operationer 1999, FN tillsatte även genusspecialister. 

Dessa enheter har både negativa och positiva konsekvenser menar feministiska teoretiker. De 

negativa konsekvenserna är att dessa enheter tenderar arbeta med redan aktiva lokala 

kvinnoorganisationer samt att ett genusperspektiv inte anammas av alla delar i en fredsbevarande 

operation. Detta då endast enheten eller specialisten är insatt i genusfrågor. Sålunda lyckas FN 
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inte uppnå det som var syftet med ”gender mainstreaming”, det vill säga, att normalisera 

genusarbetet.  Trots de negativa aspekterna överväger de positiva effekterna, då vägen till en 

normalisering av genusarbetet är en process som kommer att ta lång tid. Inrättandet av 

genusenheter och specialister kan förhoppningsvis påskynda denna process genom att 

uppmärksamma kvinnors särskilda utsatthet i konflikter. 

I augusti år 2000 publicerades Brahimi-rapporten som syftade till att göra en översyn av, 

samt ge rekommendationer på, hur FN: s fredsbevarande operationer kunde förbättras. Trots att 

ett omfattande genusarbete fortgick parallellt med arbetet med Brahimi-rapporten, ignorerades 

genusfrågor i denna rapport. Feministiska teoretiker hävdar att detta är ytterligare ett tecken på 

att det existerar en hegemonisk maskulinitet och avslöjar FN: s inkonsekventa arbete med 

genusfrågor.  

Det var först i oktober 2000 som säkerhetsrådet officiellt uppmärksammade genusfrågor 

och dess relevans för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, i och med att FN antog 

resolution 1325. Det var en historisk händelse eftersom det var första gången säkerhetsrådet 

formellt erkände att konflikter påverkar kvinnor och män olika, samt uppmärksammades vikten 

av att involvera kvinnor i fredsprocessen. Trots att resolutionen var en milstolpe i kampen för ett 

anammande av ett genusperspektiv i fredsbevarande operationer har dokumentet vissa brister. 

Resolutionen är frivillig och även om den är ett steg på rätt väg, inkluderar den inte hela 

spektrumet av genusrelaterade frågor gällande fred och säkerhet. Resolutionen kräver inga årliga 

rapporteringar, vilket exempelvis Brahimi-rapporten kräver. Det gavs heller inga riktlinjer för hur 

integreringen skulle möjliggöras. Återigen tycks detta spegla den kultur som råder inom FN och 

bland dess ledare, ofta mäns ovilja till att involvera kvinnor.   

För att ett anammande av ett genusperspektiv i fredsbevarande operationer skall bli 

möjligt krävs det att kvinnor ses som jämlika. Hittills har kvinnor i konflikter oftast porträtterats 

som offer eller som problem, vilket döljer det faktum att kvinnor har en viktig roll som 

fredsmäklare i konfliktdrabbade regioner. Motståndare mot kvinnors involvering i fredsbevarande 

operationer hävdar ofta att kvinnor kommer att utgöra problem, då de kan ha svårare att bli 

accepterade utav värdlandet eftersom det kan finnas patriarkala strukturer som försvårar deras 

möjlighet att utföra sina arbeten. Feminister menar att detta argument inte är hållbart då 

rapporter tyder på det motsatta. Kvinnlig fredsbevarande personal uppfattas ofta som 

medkännande, samt bidrar till en miljö som kännetecknas av stabilitet och moral. Kvinnor har 

ofta arbetat på gräsrotsnivå och sitter därmed inne med alternativa perspektiv gällande fred och 

säkerhet, vilket leder till att de kan erbjuda både kompletterande och praktiska strategier samt 

lösningar ifråga om fredsavtal och dess genomförande.  
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FN har länge arbetat med frågor rörande prostitution, trafficking samt våld mot kvinnor. 

Det är en negativ konsekvens som ökat och som de fredsbevarande operationerna tragiskt nog 

bidragit till. Feminismen har bidragit till att ovannämnda problem har aktualiserats och hamnat 

på den internationella agendan om kvinnors säkerhet. Feministiska teoretiker menar att studiet av 

kvinnors utsatthet i krig leder till att skapa en större förståelse om de ojämlika könsrollerna som 

existerar mellan kvinnor och män. En förståelse som är nödvändig för att FN skall kunna komma 

tillrätta med ovannämnda problem. En av feminismens åtgärder mot detta fenomen är att öka 

antalet kvinnliga medarbetare, då rapporter visar på att kvinnors involvering tenderar att öka 

moralen hos den manliga personalen. Vidare visar feministisk forskning på att en förändring av 

en hegemonisk maskulin kultur kan ske. Undersökningar tyder på att en tredjedel av personalen 

bör utgöras av kvinnor för att det skall ske en signifikant förändring. En kombination av ökad 

kvinnlig personal samt att personalen tar kvinnors särskilda utsatthet i beaktning när den 

fredsbevarande operationen etableras, bör öka chansen för att kvinnors säkerhet bättre kan 

garanteras. En förändring som kräver att ett genusperspektiv anammas i alla fredsbevarande 

operationer. 

 

 

4.2 Applicering av teorin på de två fallstudierna  
 

För att knyta an till mitt syfte, vilket är att undersöka möjliga faktorer i FN: s arbete och 

strukturer som kan förklara hur det kommer sig att vissa av FN: s fredsbevarande operationer 

anammat ett genusperspektiv då vissa inte gjort det, återgår jag nu till de två fallstudierna. 

I alla olika stadier av en fredsbevarande operation, det vill säga innan, under och efter, 

finns det viktiga genusaspekter. Kvinnors särskilda utsatthet i konflikter är en aspekt som är 

mycket omdebatterad. Denna tar sig i uttryck på många olika sätt, men karakteriseras ofta av ett 

ökat våld mot kvinnor. FN har uppmärksammat problematiken kring kvinnors särskilda utsatthet 

i konflikter genom att lyfta upp genusfrågor på agendan. Allt från att utarbeta träningspaket för 

den fredsbevarande personalen till att anta resolution 1325. Den fredsbevarande operationen i 

Namibia är ett tydligt exempel på hur en mission lyckats anamma ett genusperspektiv, trots att 

det var tio år innan resolution 1325 antogs och arbetet med genus i relation till 

säkerhetsrelaterade frågor tog fart på riktigt. Vad kan detta tänkas bero på? 

Den första möjliga faktorn som jag presenterade i sammanfattningen i teorikapitlet som 

kan tänkas förklara detta fenomen, är den faktorn vilken innebär att kvinnor ofta porträtteras 

som offer eller som problem, vilket döljer det faktum att de har en viktig roll som fredsmäklare i 
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konfliktdrabbade regioner. Kvinnoorganisationer har ignorerats av det internationella samfundet 

trots att de sitter inne med alternativa perspektiv gällande fred och säkerhet. Om jag ser till denna 

faktor kan jag konstatera att denna är applicerbar på fallet Namibia men inte på fallet Kosovo. 

Detta då jag genom fallstudierna kunnat observera att det i Namibia fanns ett bra samarbete 

mellan den fredsbevarande operationen och de lokala kvinnoorganisationerna. Ett samarbete som 

fungerade som en ingång till politiken för de lokala kvinnorna. FN: s samarbete med dessa 

organisationer var av största vikt för att kunna skapa en långsiktig hållbar fred, då 

kvinnoorganisationerna har stor kunskap om problematiken i just sin hemregion och som 

möjliggjorde för att ett genusperspektiv fanns med i alla olika delar av operationen. Ett liknande 

samarbete går inte att återfinna i missionen till Kosovo, där det endast var genusenheten som 

arbetade med genusfrågor och då de lokala kvinnoorganisationerna ansett sig blivit ignorerade av 

det manliga styret i UNMIK. 

 Den andra möjliga faktorn är den som innebär att institutioner som arbetar med fred och 

säkerhet, som exempelvis FN, har producerat och skapat normer associerade med maskulinitet. 

Många av dessa institutioner tycks även vara hierarkiska i sin struktur. Jag har redan konstaterat i 

de två fallstudierna att missionen i Namibia hade en stor substantiell kvinnlig enhet, medan 

missionen i Kosovo hade få kvinnliga anställda. Vidare har jag konstaterat att institutioner med 

hierarkiska strukturer där maskulinitet är normen kan förändras. Detta då feministisk forskning 

visar på att en tredjedel av personalen bör utgöras av kvinnor. Med detta som bakgrund kan man 

dra slutsatsen att missionen i Namibia lättare har kunnat anamma ett genusperspektiv än 

missionen i Kosovo, då den förstnämnda har haft en signifikant andel kvinnlig personal. Sålunda 

kan även denna tänkas vara en möjlig faktor som kan förklara varför missionen till Namibia 

lyckades anamma ett genusperspektiv då den till Kosovo inte lyckades. 

Den tredje möjliga faktorn är den som innebär att ledarskapet inom en institution är en 

faktor som kan vara avgörande för om kvinnor har möjlighet att avancera inom en institution 

som karaktäriseras av hierarkiska strukturer. Detta då de manliga ledarna tenderar att rekrytera 

män istället för kvinnor. De ledande personerna i missionen till Namibia gjorde medvetna försök 

till att rekrytera kvinnlig personal till beslutsfattande positioner, trots att de själva var män. I 

Kosovo gjorde det manliga styret inga liknande försök, vilket ledde till att en genusbalans inte 

kunde etableras. Denna faktor visar på att ledarskapet är avgörande för om kvinnlig personal 

rekryteras eller inte. 

Den sista möjliga faktorn är den som innebär att det är den existerande kulturen inom 

institutionen som bidrar till att kvinnor inte har samma möjlighet att avancera då kvinnor inte 

anses vara kapabla för vissa arbeten på grund av sitt kön. Personalen i sådana institutioner eller 
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delar av institutioner har fördelats på arbeten efter andra kriterier än på deras kvalifikationer. En 

sådan institution tycks därmed genomsyras av både en horisontell samt vertikal genussegregation, 

och karaktäriseras sålunda av hegemonisk maskulinitet. I missionen i Namibia rekryterades 

personalen på basis av deras kvalifikationer och inte bara på grund av sin könstillhörighet, för att 

skapa en genusbalans. Kvinnor diskriminerades inte i rekryteringsprocessen, då de betraktades 

som vanliga medarbetare snarare än som kvinnliga medarbetare. Då många av dessa kvinnor 

tidigare arbetat med genusfrågor bidrog till att det skapades bra förutsättningar för ett 

anammande av ett genusperspektiv i alla delar av missionen. I missionen i Kosovo finns tecken 

som tyder på att kvinnor diskriminerades på grund av sitt kön. Exempelvis har ingen av de fem 

som innehaft posten som SRGS varit kvinna. Kvinnor utestängdes systematiskt från 

demokratiseringsprocessen och det manliga styret vidtog inga åtgärder för att främja ett kvinnligt 

deltagande. Detta kan ses som ett resultat av den rådande kulturen som tycks existera inom denna 

mission. En kultur som lett till att genusfrågor inte aktualiserats. Bland den manliga personalen 

fanns ett bristande intresse samt en ovilja till att tilldela exempelvis genusenheten med resurser. 

Detta verkas sålunda vara en bidragande faktor till varför den fredsbevarande operationen i 

Kosovo inte lyckats anamma ett genusperspektiv medan den i Namibia lyckades.     

De två fallstudierna skiljer sig markant åt. Den fredsbevarande operationen i Namibia 

lyckades anamma ett genusperspektiv medan den i Kosovo inte lyckades. Detta indikerar att 

ledarskapet är fundamentalt viktigt för hur genusimpregnerade policies införlivas i insatserna 

samt i värdlandet. Som jag tidigare nämnt, visar feministisk forskning på att förändringar av 

attityder och motvilja till kvinnligt deltagande kan komma till stånd först när minst en tredjedel av 

personalen utgörs av kvinnor. Först då kan en signifikant förändring ske. Då poster som 

traditionellt associerats till män samt maskulinitet antas av kvinnor utmanas de institutionella 

hegemoniska maskulina normerna och ett genusperspektiv kan bli möjligt. Detta verkar vara fallet 

i FN: fredsbevarande operation i Namibia där man kan återfinna ett ledarskap med stark vilja att 

anamma ett genusperspektiv, samt en vilja till att rekrytera en betydande stor andel kvinnlig 

personal och tillsätta kvinnor på beslutsfattande positioner, vilket i sin tur är viktiga faktorer så att 

de eventuella institutionella hegemoniska normerna utmanas och ett anammande av ett 

genusperspektiv blir möjligt. Dessutom fanns det ett väl utvecklat samarbete med de lokala 

kvinnoorganisationerna, vilka bidrog med kunskap om kvinnornas situation samt riktade fokus på 

kvinnorelaterade frågor. Detta indikerar även på att lokala kvinnoorganisationer spelar en viktig 

roll för om en mission anammar ett genusperspektiv eller ej. I missionen i Kosovo återfinns inte 

en sådan vilja hos de styrande att rekrytera kvinnlig personal till beslutsfattande positioner och då 

missionen endast hade en liten grupp kvinnlig personal samt inget samarbete med lokala 
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kvinnoorganisationer, bidrog dessa faktorer till att ett genusperspektiv inte anammades i 

missionen till Kosovo.  

Slutligen, hur nödvändiga särskilda genusrelaterade åtgärder än är i sig räcker dessa inte 

för att kvinnors behov, problem samt säkerhet skall kunna garanteras. Därför måste personal på 

alla nivåer inom operationen samt högkvarteret utbildas i genusfrågor. Då insatserna kontrolleras 

av ett genusmedvetet ledarskap blir effekterna slående. En ökad genusmedvetenhet leder till att 

frågor som tidigare ignorerats hamnar på agendan. FN: s arbete med kvinnorelaterade frågor som 

exempelvis antagandet av resolution 1325 eller inrättandet av genusenheter och specialister verkar 

i slutändan inte vara de avgörande faktorerna för om en mission anammar ett genusperspektiv 

eller ej, oavsett typ av mission. Resolutionen samt det övriga arbetet, är snarare verktyg. Verktyg 

som sätter upp riktlinjer för arbetet på fältet. Verktyg som måste förfinas och utvecklas för att bli 

effektiva. Jag anser att de avgörande faktorerna tycks vara ledarskapet och dess vilja till att 

rekrytera kvinnlig personal till beslutsfattande positioner, antalet kvinnliga anställda och om den 

fredsbevarande operationen arbetar med lokala kvinnoorganisationer. Detta då ovannämnda 

faktorer tycks vara avgörande för om den institutionella hegemoniska kulturen inom FN och dess 

fredsbevarande operationer utmanas eller ej.     
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