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Abstract 
 
 

På kort tid har Colombia gått från ett totalförbud mot abort till en oväntad 
legalisering, en kontroversiell lagändring vilken är ett resultat av inhemska och 
internationella organisationers arbete i kombination med det globala 
civilsamhället. Denna utveckling visar en oväntad källa till makt som blir 
intressant att fördjupa sig i då det är ett aktuellt fenomen, och en kritisk fråga som 
kom ett genomföra en radikal förändring i ett konservativt klimat. Vi studerar hur 
olika rådande teorier om det globala civilsamhällets påverkan på politiken kan ge 
en ökad förståelse för detta exempel, genom att titta närmare på begrepp som 
makt, globalisering, mänskliga rättigheter samt relation mellan stat och samhälle. 
Detta material baseras på rådande och aktuell litteratur i form av böcker och 
artiklar, samt två intervjuer med sakkunniga personer.  

 
Nyckelbegrepp i denna studie är makt, det globala civilsamhället, påverkan, 

feminism samt abortfrågan.  
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1. Inledning 

De senaste decenniernas snabba globalisering med stora effekter på marknad och 
sociala förhållanden världen över har resulterat i en ny miljö för civilsamhället, 
som växt enormt de senaste årtiondena och utvecklats från lokalt till globalt. 
Framväxten av det globala civilsamhället har varit en viktig del av 1900-talets 
politiska förändringsprocesser, något som visas av ett kraftigt ökat antal INGO: s 
samt det faktum att var femte person i världen deltar idag i någon form av 
civilsamhälle (Thörn 2004 s. 154).  

1.1 Syfte och metod  

I vår uppsats avser vi att undersöka vilka effekter det globala civilsamhällets olika 
uttryck har på den ”officiella” politiken i form av statlig makt. Vårt syfte är att 
kunna avgöra hur väl olika rådande teorier om det globala civilsamhällets 
påverkan på politiken kan ge en ökad förståelse för en fallstudie rörande 
abortfrågan i Colombia.  

För att göra studien överskådlig tänker vi förenkla de teoretiska riktningarna 
och använda de vanligaste teorierna. För att kunna avgöra teoriers applicerbarhet 
på vårt fall undersöker vi dessa teoriers syn på olika faktorer och delar av det 
globala civilsamhället som diskuteras mycket i nyare litteratur, nästan enbart från 
1998 och framåt. Eftersom det globala civilsamhället är ett nytt begrepp är äldre 
litteratur för det mesta inte lika relevant, dock med vissa undantag för de teorier 
om civilsamhället som senare litteratur om detta nära relaterade begrepp bygger 
på. Vi tänker pröva olika riktningars förklaringar till fenomen på vår fallstudie för 
att se hur om dessa kan öka förståelsen. Därmed kan även eventuella frågor om 
vilken typ av globalt civilsamhälle som verkar i Colombia klarna. Vi är medvetna 
om att prövningen av enbart vissa faktorer, där vi renodlar de alternativa 
synsätten, inte ger en heltäckande bild av diskussionen om civilsamhället, med 
tanke på uppsatsens omfattning försöker vi därför ge en översiktlig bild av 
teorierna i vår applicering snarare än en heltäckande bild. Därmed utesluter vi 
mycket av teoriernas ursprung och andra delar som inte har direkt relevans för vår 
fråga. Efter att ha undersökt vilken konsensus som finns kring frågan och var de 
största skiljelinjerna går hittar vi förhoppningsvis några intressanta faktorer att 
undersöka i vår uppsats. Många av de faktorer som undersöks rör alltså själva det 
globala civilsamhällets natur, då mycket av förklaringarna av dess effekter ligger i 
definitioner och syner på dess egenskaper.  

Vår fråga är intressant, då påverkan är en process som rör makt, ett begrepp 
som är av högsta relevans för statsvetenskaplig forskning. Vår förhoppning är att 
valet av just statens och det globala civila samhällets förhållande blir intressant 
genom att kunna se hur en gammal maktinstitution som staten påverkas av en 
nyare maktfaktor. I förlängningen handlar analysen om mer praktiska frågor, 
angående vems intressen som får gehör och genom vilka kanaler detta sker, ett 
ämne som är väldigt undersökt men genom samhällets ständiga förändring aldrig 
slutar att vara intressant. Det globala civilsamhället är dessutom ett rätt nytt ämne 
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som nyligen börjat diskuteras från olika synsätt inom statsvetenskapliga ramar i 
dagsläget. Fallstudien vi valt kan betraktas som ett exempel på vår fråga från olika 
teorier, då de inom relevant litteratur faller inom ramen för civilsamhälle 
respektive officiell politik. De pådrivande grupperna har varit civila och målet, en 
lagändring, har varit en fråga som rör traditionell, statscentrerad politik. Frågan 
som varit föremål för fallstudien rör en inom civilsamhället uppmärksammad 
fråga, nämligen frågan om mänskliga rättigheter. Den del av mänskliga rättigheter 
frågan rör har en speciell ställning i det globala civilsamhället, då sexuella och 
reproduktiva rättigheter är en mer kontroversiell fråga än många övriga ämnen. Vi 
har valt icke-vinstdrivna, ideella, sociala rörelser som arbetar med mänskliga 
rättigheter som representanter för det civila samhället eftersom detta fenomen av 
flera olika riktningar betraktas som en mycket viktig del av det civila samhället. 
Då definitionen av innehållet i det civila samhället skiljer sig åt mellan olika 
perspektiv är det viktigt att inrikta sig på ett område som är intressant för alla 
riktningar, om ambitionen är att kunna jämföra riktningarna. Vi är i vårt arbete 
medvetna om att sociala rörelser ofta inte ses som det enda uttrycket för ett civilt 
samhälle. 

 

1.2 Disposition 

Vi inleder med att presentera vårt specifika fall, för att visa på detta aktuella 
fenomen och vad som gör det intressant att studera. Efter detta fördjupar vi oss i 
innebörden av civilsamhället, för att kunna visa hur nya sociala rörelser utvecklats 
till det globala civilsamhället. Vi går sedan djupare in på dess sammansättning, 
ojämlikheter och brister, bland annat genom att ta upp teoretiska begrepp som 
globalisering, värden och andra centrala begrepp. Vi går igenom de centrala 
teserna om förhållandet mellan stat och civilsamhälle, innan vi kommer till 
slutsats och diskussion. De faktorer vi tar upp är övergripande kategorier som 
enligt vår mening innehåller de viktigaste element som behövs för att kunna 
analysera det globala civila samhället i detta specifika fall.  

 
 

1.3 Svagheter och styrkor 

Vår process har svagheter i att det inte särskilt omfattande materialet inte ensamt 
kan säga mycket om en teoris möjligheter att öka förståelsen för liknande 
fenomen. Därför måste man vara uppmärksam på att inte tillskriva sina resultat 
stor beviskraft, utan se dem som en möjlig ingång för en mer grundlig forskning. 
Övriga problem med materialet kan vara att hitta tillförlitlig information från flera 
perspektiv på abortfrågan i Colombia, då det fysiska avståndet gör att det svårare 
att få tag på mängder av material, eftersom mycket material inte går att finna på 
Internet begränsas informationsinsamlandet. Till vår fördel har vi åtminstone en 
förstahandskälla i form av en intervju med en författare som skriver om 
globaliseringsfrågor, samt en mindre intervju med frontfiguren för den 
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frivilligorganisation vårt arbete behandlar. Den information om fallet som finns 
tillgänglig på Internet kommer till stor del från större internationella 
organisationer som ofta ser frågor ur ett perspektiv centrerat kring mänskliga 
rättigheter.  

Även andra intressen påverkar informationen, vilket kan leda till en okritisk 
framställning och en överdrivet positiv bild av verksamhet och resultat för 
medlemmar och finansiärer. För att kunna hitta information inifrån landet försöker 
vi få tag på en av de främsta frontfigurerna inom rörelsen för fri abort i Colombia, 
som möjligen kan komplettera vår bild. Något motsatt perspektiv i just 
abortfrågan är inte relevant för uppsatsen, då det är organisationer och inte 
sakfrågan som är central i vår analys. Därmed kommer inte heller den katolska 
kyrkans inställning i frågan diskuteras närmre, trots dess vikiga roll diskussionen 
kring sakfrågan. Dock kvarstår problemet med att hitta trovärdiga källor rörande 
denna typ av sociala rörelser, som inte är nära länkade till någon av de sociala 
rörelser som diskuteras. Genom en medvetenhet om detta problem kan vi undvika 
några fallgropar med dålig källkritik.  

1.4 Litteratur 

Den litteratur vi har valt att utgå ifrån är mestadels nyare böcker, vilket vi 
bedömde som mest passande utifrån frågans karaktär. Tyvärr är litteraturen inom 
det område vi undersöker inte speciellt utvecklad, vilket gjorde det svårt att hitta 
många bra, teoretiska verk. Den litteratur som finns är koncentrerad till 
västvärlden, alla författare vi utgår ifrån verkar i USA eller England, utom 
italienske Antonio Negri och svenske Håkan Thörn. Denna begränsning i 
litteraturen innebär att vi får svårare att försvara oss mot kritik för etnocentrism, 
fler perspektiv hade varit intressant då fenomenet just är globalt. Trots dessa 
förutsättningar diskuteras o problematiseras etnocentrism i flera av våra böcker. 
Då diskursen runt frågan är främst västerländsk gör denna begränsning dock inte 
litteraturen irrelevant. Böckerna vi använder är kopplade till välkända institutioner 
och skrivna av välmeriterade författare, något som antyder att denna litteratur är 
tongivande, samtidigt som den i huvudsak inte har normativa ambitioner trots 
etiska diskussioner. Enbart Negri & Hardt avser att vara tydligt politiska i sin 
analys.  

Tyvärr har vi inte fått tag på någon litteraturöversikt rörande ämnet, men då 
litteraturen är begränsad tror vi inte att någon sådan finns ännu. Antologin Civil 
society in democratization med kortare texter skrivna av olika författare hjälper 
oss dock att få någon överblick över diskursen, skrifterna i denna bok stämmer väl 
överens med diskussionen som finns mellan de andra böckerna. Vi använder oss 
även av en del Internet - källor, varifrån vi hämtat information om processerna i 
Colombia, då detta är svårt att få tag på i pappersform. De källor vi använder här 
är olika typer av större, erkända organisationers hemsidor som RFSU och 
tidningar som vi uppfattar som trovärdiga, som New York Times. 

Vi har även genomfört en intervju med Magnus Linton, författare med inblick i 
sociala rörelsers utveckling i Latinamerika, samt en mindre intervju med Monica 
Roa, förgrundsgestalt för ”Women Link Worldwide”.  
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2. Introduktion till vårt fall 

Colombia hörde tidigare till de få länder i världen som har ett totalförbud mot 
abort, vilket innebar att upp till 400 000 illegala aborter genomfördes årligen (The 
economist Last bastions: abortion in Latin America). Kvinnorörelser i Colombia 
har i decennier arbetat för att legalisera abort, men först 2006 nådde de genomslag 
i denna kontroversiella fråga. Denna utveckling visar en oväntad källa till makt 
som blir intressant att studera då det rör sig om ett aktuellt fenomen, och en kritisk 
fråga som faktiskt kom att genomföra en radikal förändring i ett ytterst 
konservativt klimat.  

 

Under 1900-talet fick Colombia en ny konstitution som innebär att de 
internationella konventioner Colombia ratificerar automatiskt blir del av 
grundlagen, och därför skall följas även på hemmaplan. Den internationella 
kvinnorättsgruppen Women´s Link World-Wide, med frontfigur Monica Roa, 
uppmärksammade att bland de konventioner som landet bekräftat ingår både avtal 
från FN:s befolkningskonferens i Kairo 1994 där osäkra aborter utpekas som en 
primär orsak till moderskapsdöd, samt konferensen i Peking 1995 där 
medlemsländerna förbinder sig att se över lagar som straffar kvinnor som gör 
abort (Linton 2005 s. 146). I april 2005 utmanade Roa Colombias abortförbud i 
domstol med huvudargumentet att ett totalförbud mot abort går i strid mot basala 
hälso- och mänskliga rättigheter, (Women’s e-news: Colombians push abortion 
onto National Agenda, Herald.com Effort to legalize abortion gains strength in 
Colombia) och ett drygt år senare beslutade högsta domstolen med en knapp 
majoritet att tillåta aborter då moderns eller fostrets liv var i fara, samt i fall av 
våldtäkt eller incest. Trots lagändringen dröjde det till augusti innan den första 
lagliga aborten genomfördes, i en graviditet som var resultatet av en våldtäkt. 
Trots dessa omständigheter blev protesterna mot aborten stora och fallet avgjordes 
till slut i konstitutionella domstolen.  

 
Utvecklingen i detta fall är ett intressant tema att fördjupa sig i då en 

kontroversiell lagändring gick att genomföra på relativt kort tid, som ett resultat 
av det globala civilsamhällets krafter. Abort och reproduktiva rättigheter är ännu 
en väldigt omstridd fråga i denna region, där totalförbud mot abort fortfarande 
råder i vissa länder. Sett i en historisk kontext skedde processen i Colombia 
relativt fort, och nu återstår att se om detta händelseförlopp måhända kan påverka 
andra rådande diskurser och lagstiftningar inom liknande frågor i regionen.  

 

3. Civilsamhällets kontext 

 För att kunna förstå och relatera till begreppet globalt civilsamhälle måste man 
först förstå vad ett civilsamhälle är. Cohen & Arato definierar civilsamhället som 
”en sfär av social interaktion belägen mellan ekonomin och staten, sammansatt av 
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framför allt den intima sfären, sociala rörelser och offentliga 
kommunikationsformer.” (1992 s. 10) Vi anser att denna definition innefattar de 
mest essentiella elementen som även andra tongivande författare, såsom Kaldor 
och Keane, pekar ut som viktiga i civilsamhället. Detta gör denna definition till en 
god utgångspunkt i vårt arbete, då den enligt vår uppfattning inte heller innehåller 
något som strider mot andra rådande definitioner av civilsamhället.  

I takt med den snabba globaliseringen har nationalstatens ställning försvagats 
och förändrats, men innehar fortfarande en viktig roll, nu mer även i detta ökade 
samspel mellan en mängd nationella, övernationella och transnationella 
institutioner och organisationer (Thörn 2004 s. 52). Dock representeras det 
globala civilsamhället tydligare och mer omedelbart av en mångfald 
organisationer som är relativt oberoende av nationalstater och kapital. Dessa 
organisationer förstås oftast som det globala civilsamhällets strukturer, som 
kanaliserar olika, ofta stora befolkningsgruppers behov och begär till former som 
är möjliga att representera inom de globala maktstrukturerna. Den nyaste och 
viktigaste kraften i detta samhälle är internationella NGO: s, organisationer som 
utger sig för att representera folket och verka i dess intresse, utanför och ofta emot 
statens strukturer. Dessa organisationer verkar på såväl lokal, nationell och 
internationell nivå (Negri & Hardt 2003 s. 263). Även andra transnationella 
sociala rörelser opererar både inom och över nationsgränser (Thörn 2004 s. 154).  

 

3.1 Nya sociala rörelser 

Det globala civilsamhället är ett relativt nytt fenomen, sprunget ur de sociala, 
politiska och ekonomiska omvälvningar som skett de senaste decennierna. I den 
globala kontext som rådde i slutet på förra seklet utvecklades civilsamhället och 
bytte karaktär från lokalt till globalt (Kaldor 2004 s.16). Genombrottet kom under 
sent 60-tal och tidigt 70-tal då många nya sociala rörelser som relaterade till 
tidigare partipolitiskt sett rätt förbisedda områden, som feminism, växte fram 
(Thörn 2004 s. 154). Dessa nya rörelser skiljde sig från tidigare former av 
protester inte bara genom de nya frågor som de tog upp, utan även genom sin 
kosmopolitiska karaktär då de berörde ämnen och principer som gäller 
mänskligheten i allmänhet och inte bara lokala intressen (Kaldor 2004 s.112). 
Dessa ämnen skapar globala identiteter som nya vägar för identifikation och 
social sammanhållning över gränser och stora avstånd (Thörn 2004 s. 193), och 
kan exemplifieras med feminism, ett ämne som plötsligt etablerades som ett 
allmänmänskligt värde. Könsmaktsordning hade tidigare varit ett internationellt 
sätt relativt ouppmärksammat problem, men kom nu upp på agendan och 
kvinnorörelserna spred sig världen över.  

 
Kaldor hävdar att de nya sociala rörelserna är autonoma i den mening att 

individer bildar organisationer med hjälp av vilka de direkt kan vända sig till 
relevanta myndigheter, nationella såväl som internationella, i kontrast mot tidigare 
då lokala beskyddare ofta fick agera mellanhand (2004 s. 113). Dessa särdrag går 
att urskiljas hos ”Women´s Link World-Wide”, den feministiska, mest 
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inflytelserika, ideella organisation som arbetade för liberaliseringen av 
abortlagstiftningen i Colombia. Denna definierar vi som en typisk ny social 
rörelse och ett exempel på en organisation med allmänmänskliga mål som nått 
framgång genom att jobba kosmopolitiskt och söka internationella allierade, vilket 
gör det till en del av det globala civilsamhället. I denna proteströrelse såväl som i 
många andra nya sociala rörelser ligger fokus på individens oberoende (Kaldor 
2004 s. 114), och uttrycker en politisk frustration hos en utbildad medelklass. 
Dessa nya sociala rörelser arbetar partikulärt och protester som strejk, 
demonstrationer och liknande är vanliga (Kaldor 2004 s.112), i 
liberaliseringsrörelsens fall har aktivister tagit till medel som marscher och graffiti 
i kampanjer för legalisering av abort.  

 

3.2 Globala förändringar 

De globala strukturella förändringar som ägt rum under de senaste decennierna i 
samhällen över hela världen har i stor grad bidragit till uppkomsten av både det 
globala civilsamhället och den politiska maktens förändrade karaktär (Kaldor 
2004 s.97). Även rörande andra dimensioner av samhället, såsom exempelvis 
handel, har denna tid varit en period av ökad internationell sammanflätning, som 
inneburit en ökande grad av rörlighet, överskridanden av gränser och en 
mångtydighet hos sociala relationer och fenomen (Kaldor 2004 s. 191).  

Genom denna typ av civilsamhälle ökar den internationella kommunikationen 
och chanserna att granska såväl andra stater som globala institutioner, liksom 
möjligheterna för mobilisering över nationsgränser. Dessa möjligheter att bygga 
globala nätverk och samordna politiska processer över stora avstånd har i sin tur 
fått en kraftig strukturell förstärkning genom de nya 
kommunikationsteknologierna under de senaste decennierna (Thörn 2004 s. 64). 
Dessa har även möjliggjort den direkta aktion som äger rum på olika typer av 
internationella möten och konferenser. Dessa två former av interaktion utgör en 
viktig nyckel till förståelsen av social sammanhållning och kontinuitet inom 
ramen för globala politiska nätverk. De tekniska förändringar och innovationer 
som orsakat detta medför även att avstånd krymper. Tillgång till flygresor och 
Internet kan producera horisontella gemenskaper där människor kan skapa 
identiteter som är mindre begränsade av geografiska avstånd. Media har haft en 
oerhört viktig roll för betydelsen av olika kommunikationsformer och uppkomsten 
av ett gemensamt globalt medvetande i en så kallad ”tidrummets komprimering”, 
som innebär att människors liv påverkas i allt högre utsträckning av händelser 
som sker långt borta (Thörn 2004 s. 219 ff.). Rörelser blir kosmopolitiska då 
människor genom media skapar en vidare mänsklig gemenskap.  

 

4. Det globala civilsamhället 

Det globala civilsamhället är inget enhetligt begrepp. Då en allmänt accepterad 
definition av termen saknas (Kaldor 20004 s.12) diskuterar olika forskare vilken 
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roll och därmed funktion det globala civilsamhället har. Inga större stridigheter 
kring begreppet råder dock och därför kommer vi ej att föra någon omfattande 
diskussion om detta. Kaldor urskiljer ett antal olika definitioner av detta fenomen, 
och av de versionerna av globalt civilsamhälle hon tar upp anser vi vårt fall 
stämma bäst överens med aktivistversionen (Kaldor 2004 s.19). Vissa forskare 
skulle måhända anta ett förhållningssätt där alla de nya uttrycken i civilsamhället 
helt enkelt ger uttryck för den nya globala aspekten, och inte dela upp denna 
version i renodlade definitioner. Vi anser dock denna tolkning stämma bra 
överens med de flesta aspekter av vårt fall, samtidigt som fallet givetvis kan 
komma att tangera andra versioner också då de olika definitionerna inte är absolut 
fristående från varandra utan smälter in i och överlappar varandra.  

 

Aktivistversionen av det globala civilsamhället förutsätter någon form av stat 
eller lagstyre, men eftersträvar en radikalisering av demokratin och en 
omfördelning av makten. Detta bör ske genom ett utökat deltagande och en global 
sfär där grupper, rörelser och individer arbetar genom både självorganisering och 
politiska påtryckningar (Kaldor 2004 s. 23). Detta kan motsvara ett civilsamhälle 
bestående av sociala rörelser och medborgarnätverk, och exempelvis 
kvinnorörelsen har idag etablerat sig som en demokratisk kraft i en rad politiska 
kulturer världen över. En växande betydelse har också olika typer av lokala och 
regionala rörelser världen över, då de ofta organiseras in i den nya politikens 
former samtidigt som de implicerar politiska teman knutna till lokala förhållanden 
(Thörn 2004 s.160), kan exemplifieras med hur Women´s Link World-Wide såg 
chansen att dra nytta av genomslaget för mänskliga rättigheter och en 
framväxande global rättsordning (Thörn 2004 s.160) för att åstadkomma 
förändring på lokalt plan. Enligt denna modell är det väsentligaste på ett 
transnationellt plan förekomsten av en global offentlig sfär, där interagerande 
politiska kulturer kan föra en gränsöverskridande politisk symbolik samt skapa 
globala nätverk, organisationer och institutioner (Thörn 2004 s.162). Ett exempel 
är Colombias regerings ratificerande av internationella avtal som öppnade upp för 
en utmaning av landets abortlagstiftning, samt det avgörande internationella stöd 
Women´s Link World-Wide åtnjutit från flertalet välkända INGO: s som RFSU, 
Human Rights Watch och Planned Parenthood (Colombians push abortion onto 
national agenda).  

Transnationella sociala rörelser kan i denna globala sfär ses som en form av 
kollektivt handlande orienterat i riktning mot grundläggande 
samhällsförändringar, och har i vissa fall genom sin ställning en möjlighet att dra 
uppmärksamhet åt sina kampanjer genom mediainriktade aktioner riktade till en 
global publik (Kaldor 2004 s. 141). I fallet med Colombias abortlagstiftning var 
detta av stor vikt, då vad som började som både gräsrotsrörelser och rörelser 
”uppifrån” vann alltmer lokalt och internationellt stöd genom att både organ från 
FN samt välrenommerade universitet som Harvard och Yale gav respons på 
organisationens hemsida.  
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5. Vilka kan påverka? Ojämlikhet i det globala civilsamhället 

För att förstå vilka vägar det globala civilsamhället har möjlighet att använda för 
sin påverkan på den statliga politiken bör man undersöka vilka delar av detta 
samhälle som har möjlighet att påverka mest. Flera författare framhåller 
ojämlikheten i det globala civilsamhället, detta problem är så allmänt accepterat 
att det framställs som en av de demokratiska brister som detta samhälle kan 
innehålla, då endast vissa röster blir hörda. (Kaldor 2004 s. 182 ff.) Trots att 
generaliseringar tycks vara svåra att göra på grund av att det globala 
civilsamhällets präglas av stor heterogenitet, vilket är en gemensam uppfattning 
bland teoretikerna, finns en viss konsensus kring att denna ojämlikhet existerar.  

 

5.1 Kosmokrati 

Keane (2004 s. 97 ff.) uttrycker detta i ett globalt system, en kosmokrati, som 
gäller för såväl stater som organisationer inom det globala civilsamhället. På 
grund av att stater är de mest centrala aktörerna i det globala systemet 
underordnas andra aktörer samma regler som dessa. Kosmokratin består av tre 
olika zoner, bestående av olika regioner i världen, med olika mycket 
internationellt inflytande. Den innersta zonen har mest inflytande över världen, i 
denna befinner sig ”postindustrialiserade” länder, som till exempel stater i Europa 
och Nordamerika. Här är det globala civilsamhället mycket intensivt, med många 
deltagare och stora kommunikationsmöjligheter, något som möjliggjorts av 
välfärd och teknisk utveckling. I den andra zonen finns mindre industrialiserade 
länder, som är viktiga aktörer på den internationella arenan men har ett mindre 
aktivt globalt civilsamhälle. Exempel på dessa länder är Indien, Kina och 
Ryssland. I den tredje zonen, där bland annat Colombia befinner sig, varierar det 
globala civilsamhället från lågt till så gott som icke-existerande, därmed är dess 
inflytande på staten mycket begränsat. Den del av det globala civilsamhället som 
har möjlighet att verka i denna tredje zon är därför kopplat till de inre zonerna, där 
möjligheterna att påverka och utvecklas är större. (Keane 2004 s. 101 ff.) Detta 
skulle kunna ses i hur flera rörelser för fri abort i Colombia är ofta till hög grad är 
kopplade till liknande rörelser i Nord-länder, som ligger i den första zonen. I 
debatten kring lagändringen skickade över 400 utländska organisationer rapporter 
till författningsdomstolen, bland annat svenska RFSU (www.rfsu.se). Trots att 
Keane framställer denna kosmokrati som en i första hand politisk ordning med 
rötter i en äldre hegemoni påpekar han hur viktig den tekniska utvecklingen är för 
det globala civilsamhällets intensitet.  

 

5.2 Andra strukturer 

Clark (2003 s.171 ff.) beskriver en ordning där han istället tar fasta just på 
teknikens och även ekonomins betydelse för vissa regioners övertag i inflytande, 
denna ordning har många likheter med Keanes. Då lokala organisationer i mindre 
tekniskt utvecklade regioner, hävdas det, har mycket begränsade möjligheter att 
påverka staten själva behöver de globala organisationer som kan stödja dem. 
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Ekonomins betydelse blir väldigt tydlig i det faktum att många NGO: s i Syd är 
direkt beroende av finansiellt stöd från NGO: s i Nord för sin existens. (Keane 
2004 s.109) Detta skulle kunna illustreras av att den största, enskilda 
organisationen som arbetade för förändringen av abortlagstiftningen i Colombia, 
”Women´s Link Worldwide”, inte är ekonomiskt oberoende utan finansieras av 
både organisationer och privata donatorer, varav alla utom en har sitt säte i USA. 
Många nätverk som syftar till att skapa samarbete mellan NGO: s i Syd och NGO: 
s i Nord har sina säten i Nord, där de stora besluten fattas. På grund av sitt 
ekonomiska överläge kan NGO: s i Nord tala för sig själva utan att ta hänsyn till 
NGO: s i Syd, medan dessa tvingas vända sig till NGO: s i Nord (Keane 2004 s. 
120).   

Då teknik och resurser ses som nödvändiga medel för inflytande är klass ett 
viktigt begrepp för att förstå vilket politiskt inflytande olika grupper har. De som 
har möjlighet att påverka är de med resurser som lever i välutvecklade regioner, 
något som i vårt fall stöds av tydliga klass- och regionskillnader. De som 
engagerat sig i rörelser för fri abort är till allra största del utbildade 
medelklasskvinnor, vilket är vanligast i denna typ av frågor (Kaldor 2004 s. 110 
ff.). Likaså är tillgången till säker abort centrerad till städer och inte till den fattiga 
landsbygden, där mycket få aborter utförs. Denna klasspåverkan har sin grund i de 
möjligheter att mobilisera sig som finns, då de till större del är insatta i och kan 
hantera organisationsstruktur, byråkrati och annat som ingår i 
organisationskulturen. Något som ytterligare stödjer denna idé om att påverkan är 
begränsad till enbart en liten del av samhället är faktumet att större delen av 
Colombias befolkning från början var emot en liberaliserad abortlagstiftning, och 
att de grupper som arbetat inom landet för en lagändring var i klar minoritet men 
slutligen likväl lyckades åstadkomma förändring och en folklig förankring för 
frågan. 

 

5.3 Paradoxer 

Detta kan tyckas motsägelsefullt, då det globala civilsamhällets positiva 
effekter ofta framställs som ökade möjligheter för ”den lilla människan” att göra 
sin röst hörd gentemot överheter som staten. De förändringar som sker genom det 
globala civilsamhällets påverkan förklaras ofta som förändringar ”underifrån” 
(Edwards 2004 s. 15). Alla teorier har dock inte en lika hierarkisk bild av det 
globala civilsamhället, istället framhävs de horisontella nätverk som utgör stora 
delar av det globala civilsamhället. I ett klassperspektiv har mer makt förskjutits 
från samhällstopparna ner mot medelklassen och därmed fördelats till en större del 
av befolkningen. Detta innebär dock inte enligt Edwards att de lägre klasserna 
utesluts från det globala civilsamhället, trots ett mindre aktivt deltagande i denna 
typ av organisationer. De flesta ideella organisationer är idag kopplade till ett 
större, globalt nätverk på olika sätt. (Kaldor 2004 s.109) Alla typer av NGO: s är 
inte heller expertstyrda, mångfalden är stor, horisontella nätverk är utmärkande 
för det globala civilsamhället där en rad mer löst sammansatta eller 
oprofessionella nätverk verkar som påverkar på helt andra sätt (Kaldor 2004 s.141 
ff.). De vägar som denna typ av organisation kan använda sig av är inte de enda 
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möjliga kanalerna. I Colombia finns exempelvis ett stort nätverk av 
gräsrotsrörelser (Linton 2005 s.147). Då de även är föremål för det globala 
civilsamhället i många fall, berörs de av olika organisationers verksamhet och på 
så sätt ökar medvetenheten om och viljan till nya gruppers makt, resultatet blir ett 
bemyndigande av större grupper. Trots att det var medelklasskvinnor som drev 
förbjudna abortkliniker som en del av rörelser för fri abort hade såväl fattiga som 
rika god tillgång till dessa kliniker, på så sätt involverades ett bredare lager av 
befolkningen i organisationen. Detta visar att den ambition för ett mer horisontellt 
deltagande som ofta finns inom denna typ av organisationer kan hjälpa att 
motverka ojämnheterna (Whitehead 2004 s. 29-30). Även ur ett genusperspektiv 
har maktfördelningen förändrats, då den tidigare mer marginaliserade gruppen 
kvinnor genom det globala civilsamhället har fått ökat inflytande, en framgång för 
en kvinnodriven frågas i det traditionellt patriarkaliska Colombia är ett tecken på 
maktförskjutning. I en demokratiserad stat som Colombia tar breda folklager över 
frågor som politiker missar, då politiker är beroende av deras röster kan därför 
sociala rörelser med ett brett deltagande respekteras och påverka direkt (Linton 
2005 s.162 ff.). De teoririktningar som koncentrerar sig på horisontella nätverk 
med brett deltagande säger dock inte mycket om vårt fall av påverkan på staten, 
där inriktningen mot lagstiftning och mer direkt författningsdomstolen drar till sig 
utbildade medlemmar med kunskap och erfarenhet av mobilisering och 
organisationskultur. Detta förstås bättre ur en mer elitistisk synvinkel. 

 

6. Teoretiska begrepp  

6.1 Liberal och kommunitaristisk teoribildning 

Den moderna uppfattningen av civilsamhället rymmer två skilda intellektuella 
traditioner inom de västerländska politiska tankegångarna, ett liberalt och ett 
kommunitaristiskt perspektiv, varav den liberala modellen är långt dominerande 
idag. Den har kritiserats för att leda till en ”paradoxalt elitistisk och diskuterbar 
etnocentrisk syn” på civilsamhället genom bland annat ett starkt fokus på 
individen på bekostnad av kollektivet då civilsamhället definieras i termer av 
individuella rättigheter och skyldigheter (Oxhorn 2006 s.61 ff). Individuell frihet 
går före allt annat och medlemskap i grupper handlar endast om personlig 
nyttomaximering, vilket begränsar civilsamhällets användning och funktion och 
därmed utgör ett hot mot dess existens. Betydelsen av en kollektiv dimension av 
rättigheter är liten, och rättigheter för marginaliserade grupper som exempelvis 
kvinnor är därför oftast ett resultat av kamp. I denna teoririktning ingår vanligtvis 
en normativ, liberal, teleologi, där en viktig aspekt när olika koncept tävlar med 
varandra om civilsamhället är dess normativa kvalitet (Ibid. s.63). På grund av 
dess stora dominans utgår vi från denna teoririktning i vårt arbete, inom vilka de 
flesta ledande författare befinner sig. Ur detta perspektiv kan liberaliseringen av 
abortlagstiftningen ses som ett liberalt projekt, som handlar om en individuell 
frigörelse och en kamp mot ett kollektiv.  
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Det kommunitaristiska perspektivet är en alternativ syn på civilsamhället som 
utgår från vikten av organisation och kamp framhålls. För att förstå olika fenomen 
bättre måste man enligt denna riktning se till de historiska problemen i 
ojämlikheten, då denna fortsätter att bestämma civilsamhällets utveckling. För att 
förstå kvinnors nuvarande situation måste man därför se till den långa traditionen 
av ojämlikhet mellan könen som finns i Latinamerika. Även den långa tradition av 
arbetarrörelser som finns i regionen kan öka förståelsen för hur sociala rörelser 
och idéer om mänskliga rättigheter utvecklas i denna del av världen. Med hjälp av 
detta historiska perspektiv blir slutsatsen ofta att dessa rörelser reflekterar en 
fundamental ojämlikhet som är till favör för redan priviligerade grupper, på 
bekostnad av majoritetens rättigheter. (Ibid. s. 75).  

 

6.2 Globalisering som teoretiskt begrepp 

Kaldor menar att det globala civilsamhället inte är någon självgående process utan 
är i behov av regler och institutioner för att fungera (2004 s. 145). Enligt Kaldor 
erbjuder globaliseringen en möjlighet till ett sådant system av global styrning, då 
det kan fungera som ”en ram av regler som innefattar överlappade kompetenser 
hos internationella organisationer, lokala och regionala regeringar och stater” 
(Ibid. s.146). I dagens politiska klimat innehar åtskilliga nya icke-statliga aktörer 
stor makt och utrymme, t.ex. internationella institutioner, multinationella företag 
och medborgarnätverk, och dessa nya aktörer skapar ett behov av en alternativ 
politik. Ett ramverk för global styrning och ett aktivt globalt civilsamhälle 
erbjuder öppningar för deltagande på andra nivåer, där staten fortfarande har en 
viktig roll men i ny konstellation tillsammans med dessa nya rörelser (Ibid. s.108). 
Globaliseringen betyder alltså inte statens slut, utan att den får en ny funktion i ett 
rum för globala institutioner som förmår upprätthålla respekten för mänskliga 
rättigheter och global rättvisa.  

 
I likhet med Kaldor skönjer Thörn statliga institutioners förändrade men ännu 

viktiga roll i det nya globaliserade samhället, dock har han en något mer 
problematiserad syn på globaliseringen och dess effekter. Thörn menar att 
globaliseringen är en mångdimensionell och motsägelsefull process och att svaret 
av dess yttringar måste växa fram genom motsättningsfyllda sociala processer 
(2004 s. 33). Thörn resonerar kring tesen om ”den tilltagande globala 
ömsesidigheten” (Ibid. s. 53), som åsyftar på att globaliseringen bidragit till att 
världen idag skulle vara sammanbunden på ett helt annat sätt än tidigare i 
ömsesidiga och komplexa beroendeförhållanden. Detta visar på negativa 
beroendeförhållanden, där lokala händelser kan få vittomfattande och förödande 
konsekvenser. Detta beroendeförhållande innebär också att möjligheterna att 
genomdriva en global politik vilar hos de mest resursstarka staterna i världen, 
vilket innebär en stor risk för hegemoni och en politisk kontext, som inte bådar 
väg för globalt samarbete utan där de starkaste nationalstatliga egenintressena 
dominerar (Ibid.).  
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Keane ställer sig däremot kritisk till rådande teorier om en alltigenom 
globaliserad värld. Han menar att till skillnad från att diskutera en globaliserad 
ekonomi, kultur eller teknologi är detta globaliseringsbegrepp ej applicerbart på 
politiken (2003 s. 95). Trots försök att göra detta menar Keane att en global 
politisk ordning saknas då territoriella stater ännu styr världen, vilket kan ses som 
en förlängning av liberala teorier om det globala civilsamhället. Detta implicerar 
ett realistiskt system där stater agerar i egenintresse, vilket i sin tur skapar ett 
unipolärt världsstyre av tävlande suveräna stater (Ibid.). Keane pekar på en ny typ 
av världsstyre, en kosmokratiordning präglad av ömsesidiga beroendeförhållanden 
i likhet med Thörns resonemang.  

 
Clark ser tydliga demokratiska brister i den globaliserade världen, då han 

menar att ett stort avstånd skapas mellan institutioner med explicit makt, t.ex. 
regeringar och internationella institutioner, och folket. Detta är ett tydligt 
demokratiskt deficit och brist på horisontellt samarbete, då de beslut som driver 
globaliseringen fattas av byråkratier och globala institutioner som är onåbara för 
medborgarna (2003 s. 165). Clark menar att det nödvändiga i vår globala värld är 
att arbeta med horisontell integration, och att det globala civilsamhället 
uppkommit som ett svar på detta för att skapa debatt och samarbete (Ibid. s. 168).  

 

7. Stat och globalt civilsamhälle 

Synen på statens förhållande till det globala civilsamhället varierar mycket mellan 
olika teoretiker. Vi diskuterar här främst någorlunda icke-auktoritära stater, då 
dessa som regel har mer aktivt globalt civilsamhälle, på grund av detta är dessa 
stater även i huvudsakligt fokus för de teoretiska diskussionerna. En tydlig 
motsättning gäller huruvida en stark eller en svag stat ger ett inflytelserikt globalt 
civilsamhälle. Staten är ofta den dominerande av dessa båda aktörer, men sätten 
som det globala civilsamhället kan förhålla sig till detta är otaliga och 
maktbalansen mellan de båda kan avgöra hur civilsamhällets påverkan ser ut. En 
äldre, tidigare etablerad teori gör gällande att ett autonomt civilsamhälle har stora 
möjligheter att påverka, då det genom en tydlig självständighet lättare kan granska 
och ställa krav på staten. (Cohen et al 1992 s. 179) Nyare teorier påpekar dock att 
denna tydliga åtskillnad inte är gällande på en global nivå, där gränserna för staten 
och det globala civilsamhället kan flyta ihop, exempelvis genom att deras 
uppgifter överlappar varandra, vilket en rad internationella organisationer 
illustrerar (Burnell et al 2004 11, författare White, Gordon).  

 
Då liberaliseringen av Colombias abortlag genomförts var det inte staten som 

arrangerade den första lagliga aborten, utan en frivillig organisation, som även 
drev målet om denna abort upp i högsta domstolen. Den tydliga uppdelning som 
finns mellan statens inflytande och ett globalt civilsamhälles inflytande är därmed 
inte helt klar. Ändå hävdar Keane (2003 s. 13 ff) att ett globalt civilsamhälle som 
är tydligt skilt från staten, med väldefinierade gränser och arbetsuppgifter, har 
större makt att påverka då oberoende institutioner har lättare att ge öppen, orädd 
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kritik till makthavare, samtidigt ökar denna åtskillnad möjligheter till annorlunda 
perspektiv på diverse frågor. I frågan om maktbalans klargör Whitehead (2004 s. 
33 ff) ett synsätt där en stark, demokratisk stat ofta följs åt av ett starkt globalt 
civilsamhälle som genom sitt inflytande har möjlighet att kontinuerligt ställa 
staten till svars. Det regelverk som styr en stark demokratisk stat försäkrar 
invånarna om dess rättigheter att mobilisera sig och påverka, vilket gör 
civilsamhället aktivt. Att demokratiska stater dessutom är öppna utåt och tillåter 
informationsflöden över nationsgränser bidrar till att göra civilsamhället mer 
globalt. (Edwards 2004 s. 74 ff) Denna modell bygger på att staten och 
civilsamhället är åtskilda men att situationen präglas av samarbete.  

 
Motargument hävdar dock att en svag stat snarare är den gynnsammaste miljön 

för ett starkt civilsamhälle, då statens bristfälliga service får fyllas av andra 
institutioner, som i dagens globala värld inte längre inte endast är familjeband, 
utan internationella organisationer och lokala rörelser. En vana för mobilisering 
skapas och kontakter knyts med globala nätverk. Dessa teorier skulle då mena att 
Colombias bakgrund som repressiv militärregim gav civilsamhället en chans att 
växa sig ännu starkare, som en reaktion på en svag och frakturerad demokrati. 
Civilsamhället fick då här ge uttryck för ett humanitärt behov av sociala 
rättigheter staten ej kan tillgodose, och i situationer av inbördeskrig även tjäna 
som ett försök att skapa fredszoner (Avritzer 2006 s. 47 ff). Den rådande 
våldsdynamiken kan dock försvåra möjligheterna att vara politiskt och socialt 
aktiv, vilket i exempelvis abortfrågans fall gjort att det globala civilsamhället haft 
en enormt positiv påverkan på utvecklingen. Det finns dock ett myller av 
inhemska grupper som progressivt deltagit i denna process, och resultatet kan 
sägas vara en växelverkan mellan det globala civilsamhället och inhemska krafter. 
Colombia har en relativt svag stat men på samma gång en rik tradition av 
föreningsliv, och då landet efter århundraden av kolonisation blev självständigt 
blommade organisationer såsom fackföreningar, arbetarrörelser och kommunala 
organisationer upp. De har sedan dess haft en livlig närvaro och ligger till grund 
för dagens sätt att påverka samhället (Ibid. s. 36 ff).  

 
Rörelsen för fri abort kan sägas ha ägnat sig åt ett intresse som fanns bland 

befolkningen, men som låg utanför statens intresse. Denna modell påpekar snarare 
att situationen mellan staten och samhället präglas av konflikt, där framgång nås 
genom sammanslutningar som uppväger staten. Både konflikt och samverkan 
hävdas i teorierna vara delar av det globala civilsamhället, dock lägger olika 
författare olika vikt vid dessa delar. Det globala civilsamhället framställs som en 
mer autonom och stark aktör än det lokala civilsamhället, då det genom sitt arbete 
över gränser stärker sin makt på ett sätt som stater inte kan. Denna styrka hjälper 
till att skapa en större maktdelning mellan staten och det globala civilsamhället, 
som får större befogenheter att ifrågasätta staten (Keane 2003 s. 120 ff) På detta 
sätt kan detta samhället upplevas som ett hot mot staten, men detta konfliktfyllda 
förhållande är inte heller allenarådande, tvärtom upplevs det globala 
civilsamhället ofta som en hjälp av såväl starkare som svagare stater (Burnell et al 
2004 s. 34). De stora olikheterna inom såväl synsättet på olika stater och olika 
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delar av det globala civilsamhället som förhållandet mellan dessa båda. Den enda 
generalisering som samtliga författare drar angående fenomenet är svårigheterna 
med att sätta upp gemensamma regler för så pass komplexa fenomen och 
processer som det globala civilsamhället ingår i. Därmed skulle man kunna säga 
att denna mångfald gör det svårt att säga något om enskilda fall. 

 
 Området mellan stat och globalt civilsamhälle är dock inte outforskat, de drag 

som utmärker Colombias abortrörelse, med dess täta internationella kontakter, 
svaga stat att förhålla sig till och den kampkaraktär som präglar rörelsen, blir detta 
specifika falls påverkan lättare att förstå utifrån en syn där en svag stat främjar ett 
inflytelserikt globalt civilsamhälle. Dock är det svårt att se om rörelsens påverkan 
i första hand beror på en mer diffus gräns mot staten, där enskilda organisationer 
kan ses som aktörer som tar över statens ansvar för befolkningens tillgång till 
vård, eller om påverkan beror på en uppdelning som har funnits mellan staten och 
det globala civilsamhället i form av internationella organisationers kritiska 
granskning. Processen har präglats av både konflikt och samarbete vilket 
ytterligare komplicerar bilden, då klart olagliga metoder har använts i kampen, 
förutom abort även mindre förseelser som graffiti och andra direkta aktioner, men 
arbetet även bedrivits på en juridisk, för parterna mer jämställd och officiell, nivå 
där kraven som lagts fram gäller statens skyldighet att följa den egna grundlagen. 
Trots svårigheterna till ställningstagande mot eller för vissa idéer hade vissa, för 
förståelsen nödvändiga, dimensioner saknats utan försöka till att analysera olika 
perspektiv på förhållandet mellan stat och globalt civilsamhälle. 

 

8. Värdens roll i argumentationen 

I denna liberala diskurs ingår en idealistisk syn på det globala samspelet, där 
värden och idéer spelar stor roll för aktörers agerande. Denna fokusering på 
värden som drivande kraft för förändring är inte ensidig, Keane och Thörn har en 
mer realistisk syn och betonar därmed statens roll mer. De skulle dock inte kunna 
betraktas som en helt egen, realistisk linje inom forskningen, då även deras 
analyser i mycket utgår från värdenas viktiga roll för påverkan. I detta stycke 
analyserar vi de huvudsakliga argument som motiverar förändringar utifrån 
värden, som varit viktiga i debatten. 

8.1 Mänskliga rättigheter 

Ett av de begrepp som fått stort genomslag i samband med det globala 
civilsamhället är mänskliga rättigheter. Detta begrepp har givetvis redan tidigare 
setts som viktigt, ur en etisk synvinkel, men har inte haft nära nog så mycket 
inflytande på den globala sfären, på både internationella organisationer och stater, 
som det har fått med hjälp av detta samhälle. Idag används begreppet mänskliga 
rättigheter för att rättfärdiga olika former av handlande, något som har gjorts 
möjligt genom en ökad acceptans för mänskliga rättigheter som en allmängiltig, 
internationell regel (Keane 2003 s. 186).  
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Styrkan i detta begrepp kan ses i att Colombia till och med har deklarationen 
för mänskliga rättigheter inskriven i grundlagen, som visar hur ett globalt värde 
kan utöva starkt inflytande på staten. Det finns även en rad andra normer som 
verkar i det globala civilsamhället (Ibid. s.187), samtidigt som mänskliga 
rättigheter ingår i många normsystem, men inget annat begrepp har nått samma 
status. De frågor som driver det globala civilsamhällets organisationer särskiljer 
sig från andra just genom moraliska frågors centrala ställning (Ibid. s. 196). 
Globala lagar bli både fler och starkare (Ibid. s. 57), något som kan ses även i 
Colombias fall.  

Rörelsen för liberalisering av abortlagen har pågått länge, men då feminism i 
sig inom landet inte är tillräckligt för att väcka uppmärksamhet har staten såväl 
som opinionen vänt sig mot rörelsen. I det globala civilsamhället fick denna 
rörelse en chans att söka stöd utanför landets gränser, där gehöret blev större, och 
frågan handlade allt mer om mänskliga rättigheter. Trots att sakfrågan var 
densamma hänvisade de organisationer som arbetade med fallet mycket mer till 
principen om mänskliga rättigheter, både gentemot den egna staten, ofta i 
juridiska termer, och till internationella organisationer. Påtryckningarna blev på så 
sätt starkare från internationellt håll och staten pressades till att agera. Intressant är 
också att de grupper som arbetade för det rådande totalförbudet av abort använde 
sig av liknande motiveringar utifrån samma begrepp, den katolska kyrkan 
argumenterade inte längre från en religiös vinkel gentemot staten och 
internationella organisationer utan talade om ”det ofödda barnets rättigheter” som 
mänsklig rättighet. En internationell organisation som var involverad i detta var 
givetvis FN, som redan tidigare har kritiserat lagstiftningen, men också mindre 
organisationer som arbetar med sexuella rättigheter och inte har samma slagkraft 
har varit drivande, vilket kan peka på att den colombianska staten inte enbart gav 
efter för att undvika en konflikt, utan även att dess internationella rykte kunde 
vara beroende av globala åsikter om mänskliga rättigheter. Samtidigt förändrades 
opinionen till liberaliseringsförespråkarnas fördel, alltså påverkade förändringen 
av abortfrågan mot en fråga om mänskliga rättigheter även befolkningens 
uppfattning, något som visar vilken hur internationell uppmärksamhet kan 
påverka värdesystem. Detta exempel på inhemska organisationer som genom att 
istället bli en del av det globala civilsamhället både ändrar metod och 
värdeuppfattning stämmer bra överens med mycket av litteraturen (Ibid. s. 105 ff). 
Mänskliga rättigheter anses vara en stark kraft, men vilka delar av begreppet som 
är starkast varierar från olika författare. Demokratiska rättigheter diskuteras som 
den mest framgångsrika formen av mänsklig rättighet, som även uppfattas som en 
av de mer universella, medan inställningen till sexuella rättigheter är varierande. 
En del mänskliga rättigheter, såsom barns rättigheter och rätten till utbildning, 
diskuteras knappt alls i litteraturen, något vi inte funnit någon förklaring till. 

  

8.2 Hälsa 

En annan diskussion som förekommit, om än i mindre utsträckning i debatten är 
hälsans roll i abortfrågan. Osäkra och illegala aborter var den tredje största 
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anledningen till mödradödlighet i Colombia (The economist: Last bastions: 
abortion in Latin america) vilket har gjort att många NGO: s som arbetar med 
hälsa engagerar sig för en lagstiftning som ger kvinnor tillgång till säkra aborter. 
Världshälsa är nämligen ytterligare en del av mänskliga rättigheter, som vanligtvis 
ses som rätt okontroversiell och grundläggande, därför diskuterar inte framstående 
författare som Keane eller Clark denna fråga utförligt med olika infallsvinklar, 
utan behandlas enligt oss som en enkel, oförarglig servicefråga. Att koppla hälsa 
till denna typ av frågor ger nya perspektiv och kan uppfattas som ett politiskt 
ställningstagande, trots att de organisationer, såsom WHO, inte argumenterar runt 
sexuell hälsa som ett etiskt problem. Ur detta värde-perspektiv går välmående före 
andra principer som exempelvis religiösa föreställningar, den bygger även på den 
liberala principen om individuella rättigheters okränkbarhet, alltså får 
kvinnokroppen får en status som den inte alltid har haft tidigare. Att betrakta 
sjukvård som enbart kvinnor är i behov av som ett stort problem för folkhälsan 
visar även på en jämställd ambition, där kvinnors problem inte betraktas som 
mindre viktiga än mäns. Detta visar hur olika delar av mänskliga rättigheter berör 
varandra, då de är delar av samma normsystem. De organisationer som kopplar 
ihop hälsa med jämställdhet, som RFSU, gör detta ofta som en medveten strategi. 
Eftersom god hälsa kan sägas vara ett universellt värde kan den nya delen av 
rättigheter i form av jämlikhet lättare accepteras genom hänvisningar till detta.  

8.3 Feminism 

Feminism är ett mångtydigt och komplext begrepp, men då vi undersöker dess roll 
för argumentationen går vi inte in på dess innehåll, utan ser endast till sättet som 
feminism har betraktats som ett värde värt att kämpa för. De nya kvinnorörelser 
som uppkom inbegrep redan från början ett globalt perspektiv och i senare faser 
av utveckling har en tilltagande globalt orienterad kvinnorörelse växt fram (Thörn 
2004 s. 205). Detta åskådliggörs i feministiska internationella samarbeten, hur 
organisationer som RFSU, som tidigare endast hade ett nationellt fokus, nu 
samarbetar med organisationer i andra länder och engagerar sig i internationella 
frågor.  

Det är inte okontroversiellt att hävda att dessa rörelser skulle bevisa någon 
form av global, entydig feminism, detta har kritiserats för att visa en västerländsk 
kulturimperialism där den vita västerländska kvinnan utgör normen (Thörn 2004 
s. 208). Enligt detta kulturrelativistiska perspektiv bör man jämföra olika former 
av kvinnoförtryck, och hur motstånd och subjektivitet kan uttryckas i skilda 
kulturella kontexter för att finna en möjlig väg till en global feminism. Detta 
skulle göra det möjligt att urskilja konturerna av en ny sorts globalt orienterad 
feminism, som rör sig i riktning bort från tidigare västerländskt dominerande 
perspektiv (Thörn 2004 s. 208). Likväl har feministisk kritik riktats mot att större 
delen av all forskning kring globalisering inte tillräckligt betonar ett 
könsperspektiv, och därmed osynliggör de könsskillnader som globaliseringen 
innebär (Thörn 2004 s. 206).  
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9. Slutsats 

Vi försökte hitta olika teoretiska riktningar som går att urskilja och utifrån dessa 
perspektiv försöka förstå vårt valda fall. Några tydligt åtskilda teorier går inte att 
hitta inom den förhärskande, liberala forskningstraditionen, då det finns många 
skillnader mellan olika författare, men inga olika skolor. Några stora, 
vetenskapsteoretiska skiljelinjer finns därmed inte, skillnaderna ligger snarare i en 
rad olika inställningar till fenomen rörande det globala civilsamhället. En 
undersökning av de meningar som finns går dock att göra genom att applicera 
dem på fallet, och på så sätt se vilka teoridelar som bäst kan hjälpa förståelsen för 
enskilda fall. Därmed upplever vi denna form av undersökning som givande, även 
om ingen författare eller teori ensam kan ge en entydig och komplett förståelse för 
fenomenet.  

Vi tror att frånvaron av utvecklade, tydliga teoretiska skolor rörande det 
globala civilsamhället kan bero på två faktorer, som även påpekas av vissa 
författare, exempelvis Keane samt Feinberg et al. Den första faktorn är det globala 
civilsamhällets storlek och komplexitet, då alla författare betonar den mångfald 
och storlek som gör civilsamhället svårt att överblicka och förstå. Den andra 
faktorn är fenomenets och därmed teoribildningens låga ålder, då företeelsen är 
rätt nytt har några klara, tydliga teoririktningar inte haft tid att växa fram. Även 
detta påpekar författarna Feinberg et al, samtidigt som de belyser att området på 
grund av sin ålder inte är ordentligt och systematiskt utforskat än utan till viss del 
ännu ligger i sin linda. Fallet med abortlagstiftningen i Colombia förstås enligt vår 
mening bäst som en aktivistisk del av det globala civilsamhället, som påverkar 
staten främst genom kamp. Rörelsens framgång kan bero på dess hierarkiska 
ordning, där anpassningen till en elitistisk kultur gör att representanter för rörelsen 
får tillgång till de sfärer där viktiga beslut fattas, maktens rum kan annars vara 
svåra att få tillträde till. Efter jämförelse mellan olika synsätt på de belysta delarna 
av det globala civilsamhället framstår möjligheterna för detta samhälle att påverka 
i detta enskilda fall som ett resultat av den ökade betydelsen av värden, en 
förskjutning i maktbalansen som öppnar upp för nya aktörer, samt påverkan 
”uppifrån” - i form av internationella organisationer och välutbildade aktivister i 
ledningen - på en redan existerande bas. Även om denna slutsats handlar om ett 
specifikt fall hoppas vi att denna sort av undersökningar förlängingen skulle 
kunna vara teoribyggande inom denna typ av nya forskningsområden. Då vi 
genomför en så pass liten fallstudie kan inga generella slutsatser dras av den, en 
analys av denna typ kan snarare vara en del av en större forskningsuppgift.  

 

10. Diskussion 

Precis som med mycket annan forskning blir vårt perspektiv i denna uppsats 
väldigt västorienterat, trots vår ambition inkludera perspektiv från olika delar av 
världen. Den överlägsna dominans som det liberala,västliga synsättet har fått i 
frågan anar vi är en direkt fortsättning på den liberala tradition är stark inom 
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civilsamhället, och perspektiven har kanske enkelt applicerats på det globala 
civilsamhället utan en reflektion över att dessa fenomen helt kan skilja sig åt i 
karaktär. De skilelinjer som trots allt finns går ofta mellan den liberala skolan och 
en mer vänsterorienterad, som finns inom kommunitarismen. Detta väcker en 
undran om inte fler dimensioner än denna enkla skala mellan två idealtyper skulle 
vara möjlig. Genom att använda mindre uppmärksammad och inflytelserik 
litteratur från mer alternativa källor hade förståelsen för det globala civilsamhället 
säkert ökat, men detta hade krävt en större och längre uppsats än vår. Även 
appliceringen på fallet hade varit svårare, då fallet som vi beskriver det förstås ger 
en mycket förenklad bild av såväl aktörer som processer. Den katolska kyrkan har 
stor makt i skapandet och upprätthållandet av normer i denna region av världen, 
men den katolska identiteten utesluter inte olika ställningstaganden i denna fråga, 
vilket organisationen "Catholics for Free Chocie", en katolsk rörelse som arbetar 
med sexuella rättigheter, är ett tydligt exempel på. Inom den latinamerikanska 
kultursfären ser processerna kring abortfrågan mycket olika ut, Nicaragua har gått 
motsatt väg och infört ett totalförbud mot abort efter en tidigare liberal 
lagstiftning. Detta kan ytterligare illustrera svårigheterna med att dra generella 
slutsatser eller hitta genomgående mönster i det globala civilsamhället. En del 
forskningstraditioner hävdar till och med att begreppet har förlorat sin mening, då 
allt eller inget kan innefattas i ett fenomen som har så pass svårdefinierade, oklara 
karakteristika.  
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