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Abstract 
 
Between 1989-1996 and 2000-2003 a civil war took place in Liberia. During the war many, 
many people were killed or were forced to flee. Another of the war’s characteristics was the 
high number of women being sexually abused and beaten by the soldiers. The aim of this 
thesis is to analyze to what degree the peacekeeping personnel in Liberia, foremost staff 
working for the UN and agencies related to the UN, have implemented Resolution 1325 in 
their work. Resolution 1325 was adopted by the members of the United Nations Security 
Council in year 2000 and aims to increase the efforts made to secure women’s rights and 
security in parts of the world where war and crisis prevail. It is also the resolution’s aim to 
increase the number of women working within peacekeeping missions. A second aim of this 
thesis is to study what factors can explain the ways the resolution has, or has not, been 
implemented in Liberia. The thesis takes a theoretical starting point in the idea that in order 
for women’s rights to be highlighted enough within the international politics and 
peacekeeping missions, more women have to be able to get their voices heard within the 
politics. The conclusion of this thesis is that the implementation of Resolution 1325 in Liberia 
has been successful in many aspects although there still are certain issue areas within which 
the resolution has not yet played the role that the international community hoped for. 
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1. Inledning 
 
 
 
 

1.1 Om lidandet i Liberia, kvinnors rättigheter och 
resolution 1325 

 
Liberia är ett land som länge har plågats av konflikter. Där pågick ett blodigt 
inbördeskrig mellan åren 1989-1996, 2000-2003 och under denna tid begicks 
otaliga brott. Bland annat utsattes landets kvinnor i mycket stor utsträckning för 
våldtäkter och annan misshandel. Överväldigande siffror som anger att omkring 
hälften av Liberias kvinnor blev utsatta för sexuella övergrepp under kriget har 
kommit från flera håll (Omvärldsbilder: 2004). Övergreppen, som har utförts av 
soldater från alla sidor i konflikten, gjordes på ett närmast systematiskt sätt och få 
av landets kvinnor kunde känna sig säkra (Amnesty International: 2005). Flera 
människorättsorganisationer har vädjat till det internationella samfundet om mer 
stöd till Liberias kvinnor som trots att kriget är över fortfarande löper risk att 
utsättas för övergrepp. 

Det finns ett uttryck som lyder ”det säkraste sättet att klara sig 
igenom ett krig med livet i behåll är att vara soldat”. Bakgrunden till detta talesätt 
är det faktum att samhällsgrupper som inte deltar i väpnade konflikter, oftare dör 
eller skadas i krig än vad soldater gör (Amnesty International: 2004). En av de 
mest sårbara grupperna, som vi kan se ovan i exemplet från Liberia, är kvinnorna. 
Att det är vanligt förekommande att kvinnor utsätts för regelmässiga övergrepp i 
krig är känt sedan länge, men det är först på senare tid som detta i högre grad har 
börjat uppmärksammas inom den internationella politiken. 
Människorättsorganisationen Human Rights Watch skriver bl.a.: 

 
“Refugees generally have limited or no legal recourse for sexual and 

domestic violence, partly as a result of their unfamiliarity with and wariness of local 
police and judicial authorities and partly because of the lack of timely, systematic, and 
sensitive response by relevant international and local authorities”. 

“Governments and international organizations have only gradually begun 
to address the specific needs of refugee and internally displaced women, despite the fact 
that a high proportion of refugees and internally displaced persons are women” (Human 
Rights Watch: 2006). 
 
Under de senaste årtiondena har internationella konferenser anordnats av främst 
olika kvinnorättsorganisationer i syfte att diskutera på vilka sätt man bäst kan 
förbättra kvinnors förhållanden i krig och krissituationer. Några av de slutsatser 
som dragits vid dessa möten är att för att kunna öka stödet och skyddet måste man 
informera fredbevarande personal om kvinnors sårbara situation i krig. Vidare bör 
man sträva efter att öka antalet kvinnor inom fredsbevarande arbete och 
konfliktlösning, både bland personal som arbetar ”ute i fält” i flyktingläger etc. 
samt på de beslutsfattande nivåerna. För att kvinnors situation i krig ska 
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uppmärksammas tillräckligt anses det nödvändigt att fler kvinnor blir involverade 
i arbetet med att skapa fred (Kvinna till kvinna: 2006). 
 De ihärdiga påtryckningar som olika kvinnorättsorganisationer 
riktade mot Förenta Nationerna ledde till att FN:s säkerhetsråd år 2000 antog 
resolution 1325. Resolutionen är det hittills viktigaste internationella dokumentet 
som behandlar kvinnors situation i krigsdrabbade områden. I och med 
resolutionen har Förenta Nationernas säkerhetsråd för första gången fastslagit att 
män och kvinnor påverkas olika av krig. Resolutionen som anses vara ännu ett 
steg i processen med att föra in ett genusperspektiv på fredsbevarande insatser är 
juridiskt bindande för Förenta Nationernas medlemsländer. I och med att 
resolution 1325 antagits åläggs medlemsländerna göra särskilda ansträngningar 
för att förhindra kvinnors lidande i krigsdrabbade områden; 
kvinnorättsperspektivet ska ständigt vara närvarande i allt fredsbevarande arbete 
(Amnesty International: 2004). 
 
 

1.2 Uppsatsen syfte 
 
Det finns inga tydliga krav på bevakning och uppföljning av om och hur arbetet 
med att uppfylla resolution 1325:s mål verkligen utförs. Bland annat 
organisationen Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet har därför 
ställt frågan hur vi ska kunna försäkra oss om att resolutionen verkligen efterföljs 
på ett riktigt sätt (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet: 2006). Jag 
instämmer och tycker att det är märkligt att det inte finns krav på uppföljning. Jag 
tror att om det fanns krav på bevakning av hur arbetet med att implementera 
resolution 1325 fungerat i alla länder skulle man kunna dra många lärdomar och 
på ett enklare sätt kunna effektivisera arbetet med att uppnå resolutionens mål. I 
den här uppsatsen ämnar jag göra just en sådan uppföljning (om än i liten 
omfattning och i form av en D-uppsats). 

Syftet med uppsatsen är att studera vilka effekter resolution 1325 har 
fått i Liberia genom att analysera det fredsbevarande arbete som för närvarande 
pågår i landet. Framförallt kommer fokus att ligga på det arbete som Förenta 
Nationerna är involverat i. Jag kommer även att analysera vilka faktorer som kan 
tänkas ha varit avgörande för hur arbetet med att implementera resolution 1325 
har fortskridit. Uppsatsens specifika frågeställningar är: 
 
* I vilken grad väljer man inom det fredsbevarande arbetet i Liberia att arbeta 
utifrån resolution 1325? 
 
* Vilka faktorer kan vara av betydelse för hur resolution 1325 har implementerats 
i Liberia? 
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2. Teori 
 
 
 
 
 
“Gender is a necessary analytical tool to recognize the causes and consequences of 
complex political emergencies, to critically analyze national and international 
interventions into these violent situations, and to move effectively from war to managing 
systems of chronic instability to reconciliation and reconstruction” (Mazurana, Raven-
Roberts, Parpart & Lautze: 2005, s. 1). 
 
Detta kapitel inleds med en redogörelse av några antaganden och begrepp 
relaterade till demokrati utifrån Iris M. Youngs teorier, samt frågan i vilken 
utsträckning olika samhällsmedborgare har möjlighet att påverka politiska 
debatter. I denna del ligger fokus på kvinnors möjligheter att påverka politiska 
beslut. Därefter tas kvinnorättssituationen i Afrika upp och då särskilt den (för 
västvärlden) annorlunda sociala, ekonomiska och kulturella ordning som där 
råder. I den tredje delen tas Nira Yuval-Davis teoribildning kring olika sorters 
feminism upp. 
 
 

2.1 Vem får delta i den politiska debatten? 
 
2.1.1 Om sociala strukturer 
 
”People differently positioned in social structures have differing experiences and 
understandings of social relationships and the operations of the society because of their 
structural situation. Often such differences derive from the structural inequalities that 
privilege some people in certain respects and relatively disadvantage others” (Young: 
2000, s. 98). 
 
I sin bok ”Inclusion and Democracy” reflekterar Iris M. Young kring demokrati 
och i vilken utsträckning olika medborgare har möjlighet att påverka 
samhällsutvecklingen. Young fokuserar på hur formerna för deltagande i politiska 
debatter påverkas av så kallade ”sociala strukturer” och ”strukturella 
ojämlikheter” (Young: 2000, s. 92). Sociala strukturer riskerar att begränsa 
individers möjligheter att bestämma över sina liv och deras möjligheter att 
påverka beslut som har betydelse för livssituationen. Young kallar dessa brister 
för strukturella ojämlikheter. Då Young skriver om den roll som 
samhällsstrukturer spelar väljer hon att i stor utsträckning använda sig av 
förklaringsmodeller som utarbetats av andra teoretiker. Ett exempel är då hon 
refererar till Peter Blaus: 
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”A social structure can be defined as a multidimensional space of 

differentiated social positions among which population is distributed. The social 
associations of people provide both the criterion for distinguishing social positions and 
the connections among them that make them elements of a single social structure” 
(Young: 2000, s. 94). 

 
Young refererar även till bland annat Jean-Paul Sartres begrepp ”practico-inert” 
(Young: 2000, s. 95). Med practico-inert menas att för att kunna göra en analys av 
sociala strukturer måste man ta hänsyn till att individers handlingar delvis är ett 
resultat av historiska händelser, det vill säga att beslut som tidigare fattats 
påverkar på vilket sätt människor väljer att gruppera sig och agera i nuet. Detta 
gäller inte endast beslut av typen ”A leder till B”, utan framför allt menar 
practico-inertbegreppet att tidigare beslut har skapat olika kulturella miljöer som 
sin tur påverkar sättet varpå människor tänker och resonerar (Young: 2000, s. 96). 

Som exempel på ”sociala strukturer” väljer Young bland annat att 
belysa kvinnors position och de svårigheter som de möter i många kulturer. 
Young hänvisar till Susan Okin som analyserat förtryck av kvinnor med 
utgångspunkten att kvinnor i många samhällen arbetar endast inom hushållet 
medan männen jobbar utanför hemmet. Detta leder till en samhällsstruktur där 
mannen är den enda inkomsttagaren i familjen medan kvinnan saknar möjligheter 
till yrkesarbete. Konsekvensen av detta är att kvinnor blir beroende av sina män 
för att kunna försörja sig. Trots att många kvinnor i vår tid lever i mer jämställda 
relationer och har en yrkeskarriär, sitter mycket av detta traditionella tänkande 
kvar i många samhällen (Young: 2000, s. 93). 
 
 

2.1.2 En öppnare politisk debatt 
 
För att kunna skapa ett mer demokratiskt samhälle och för att göra de strukturella 
ojämlikheterna mindre ”demokratihämmande” menar Young att man måste finna 
sätt att bryta många av de mönster som nu existerar. Fler borde få göra sig hörda i 
samhällsdebatten. Genom att inkludera fler samhällsgrupper i politiska 
diskussioner ökar demokratin i samhället eftersom fler åsikter får komma till 
uttryck och påverka de beslut som tas. Men Young understryker att sådana öppna 
debatter är sällsynta och att det inte är en lätt uppgift att skapa de förhållanden 
som behövs för att sådana ska kunna äga rum (Young: 2000, s. 17). En politisk 
debatt där olika samhällsgruppers intressen tas tillvara kräver att förmedlandet av 
idéer sker på ett sådant sätt så att deltagarna förstår vad som sägs och vilka 
möjligheter de har att påverka de beslut som ska tas. Det är också viktigt att alla 
som deltar i de politiska debatterna känner sig respekterade och uppfattar att de 
har rätt att framföra sina åsikter på lika villkor (Young: 2000, s. 12). Young menar 
att det finns en risk att den politiska debatten förs på ett akademiskt och abstrakt 
språk som endast riktar sig till välutbildade samhällsgrupper (Young: 2000, s. 38). 
Hon varnar för en ”falsk öppen debatt” där det som hon beskriver som ”the 
common good” egentligen är de dominerande samhällsgruppernas vilja och inte 
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resultatet av en överläggning mellan olika grupper, trots att detta är vad 
politikerna hävdar (Young: 2000, s. 43). Det är nödvändigt att belysa vilka 
olikheter och skilda intressekonflikter som finns mellan grupper för att en sann 
öppen politisk samhällsdialog ska kunna föras (Young: 2000, s. 44). 

Young menar att den demokratiska dialog som hon förespråkar är 
omöjlig att föra i miljöer som präglas av dominans (Young: 2000, s. 23). Med 
dominans menar hon förtryck som sker antingen på grund av samhällsstrukturer 
eller genom direkta handlingar (Young: 2000, s. 32). Dominans kan enligt Young 
motverkas om institutioner och politiker förmår finna tillvägagångssätt genom 
vilka de kan reglera och motverka sådana tendenser, exempelvis med hjälp av 
lagar eller organiserade initiativ och samarbeten (Young: 2000, s. 32-33). 
 
 
 
 

2.2 Afrikanska kvinnors kamp för fred och rättigheter 
 
I inledningen till boken “Gender, Violence and Women’s Human Rights in 
Africa” skriver Ogundipe-Leslie: 
 

“My first question here is where do you find a woman’s voice in Africa? 
Where and when can she articulate her issues in spaces she has chosen herself without 
being excluded, censored or edited out; or simply neglected or ignored […]?” 
(Ogundipe-Leslie: 1994, s. 1). 
 
Ogundipe-Leslie menar att vår tids politiska system i Afrika är ”intressanta, 
paradoxala och förvirrande”. Europeiska och nordamerikanska politiska 
traditioner har tillämpats på de afrikanska kulturerna vilkas normer skiljer sig 
mycket från de sociala, kulturella och ekonomiska traditioner som råder i 
västvärlden. En betydande skillnad gäller genusförhållanden och relationer mellan 
män och kvinnor. I västvärlden tar man exempelvis för givet att kvinnor har frihet 
att röra sig som de vill och att de har möjlighet att delta i de aktiviteter (politiska 
och andra) som de önskar. Man glömmer ofta bort att majoriteten av Afrikas 
kvinnor inte har denna möjlighet; de måste i regel fråga sina män eller fäder om 
lov. Den afrikanska jämställdhetspolitiken har stora brister och dessa har ofta sin 
grund i den kvinnosyn som råder i de stamsamhällen som präglar den afrikanska 
kontinenten (Ogundipe-Leslie: 1994, s. 6). 
 

”African women are not only written out of constitutions, commissions, 
and committee reports. They are also often erased from the national canvas of power 
brokering and resources sharing in ingenious ways. Middle class women are often 
excluded and vilified because they are said to be too westernized to represent true 
African woman” (Ogundipe-Leslie: 1994, s. 7). 

 
Toubia skriver i samma bok: “Liberation of women is seen as a western ideal that does 
not fit third world women […]” (Toubia: 1994, s. 23). 
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Samtidigt som Ogundipe-Leslie tar upp brister inom den afrikanska 
jämställdhetspolitiken påpekar hon att sättet på vilket afrikanska kvinnors 
situation diskuteras har svagheter. I västvärlden tenderar man att jämföra vad som 
brukar kallas ”västerländska kvinnors rättigheter och afrikanska kvinnornas brist 
på rättigheter” utan att ta hänsyn till de sociala, kulturella och ekonomiska 
skillnaderna som finns mellan dessa två kulturer. Detta är mycket beklagligt 
menar Ogundipe-Leslie, för att kunna förstå vad som händer på den afrikanska 
kontinenten och för att förstå varför situationen ser ut som den gör för afrikanska 
kvinnor måste hänsyn tas till de samhällsförhållanden och det speciella sociala 
klimat som råder i stora delar av Afrika (Ogundipe-Leslie: 1994, s. 4): 
 

”An analysis of African democracy must look into the fine, unusual, and 
quite unwestern processes and their interstices by which the reflection of the will of all 
members of society, male or female, was achieved” (Ogundipe-Leslie: 1994, s. 5). 
 
I samma bok skriver Dawit att afrikanska kvinnors rättigheter ofta ignoreras i de 
byar där de bor därför att dessa riskerar att “byidentiteten och bytraditionerna går 
förlorade”. För att kunna förstå de spänningar som råder inom afrikansk 
jämställdhetspolitik måste man se till de seder som råder på by- och stamnivå 
(Dawit: 1994, p. 39). 

En annan aspekt som Ogundipe-Leslie tar upp är att afrikanska 
kvinnliga politiker eller akademiker i internationella sammanhang sällan blir 
inbjudna att föreläsa eller teoretisera kring afrikanska kvinnors förhållanden. I 
stället låter man män (vita och svarta) samt kvinnor från väst göra detta, eftersom 
afrikanska kvinnor ofta anses vara alltför känslosamma och icke objektiva 
(Ogundipe-Leslie: 1994, s. 12). 
 

“African women sometimes feel racism in the way their problems are 
tackled in the west. Most of the time they feel betrayed because what western women, and 
even some of their African scholar sisters, have decided is African women’s number one 
issue is not exactly a priority in their lives” (Halim: 2004, s. 28-29). 
 
 

2.3 Kvinnors rättigheter – olika syn på feminism 
 
Nira Yuval-Davis diskuterar i sin bok ”Gender and Nation” faran med att försöka 
skapa en slags ”global feminism” vari alla feminister passar in. Med en ”global 
feminism” menar hon uppfattningen att alla kvinnor oberoende av social 
bakgrund, etnicitet och nationalitet antas ha samma mål och önskar uppnå dessa 
mål på samma sätt. Yuval-Davis menar att det finns en risk för att den 
västerländska feminismen tar på sig rollen som den enda rätta feminismen i 
världen, trots att det finns andra feministiska synsätt i de delar av världen som inte 
tillhör industriländerna i väst (Yuval-Davis: 1997, s. 6). En annan aspekt av detta 
handlar om dialogen mellan västvärldens och tredje världens kvinnorättsaktivister. 
På internationella kvinnorättskonferenser kan exempelvis situationen, enligt 
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Yuval-Davis, se ut som följande: På ena sidan finns västvärldens kvinnor som 
menar att den feministiska kampen bör använda sig av de metoder som man 
använder i västvärlden även i andra delar av världen. På den andra sidan finns 
representanter som kommer från områden där krig, förtryck av hela folk och 
extrem fattigdom råder. Dessa kvinnor menar att det i deras länder inte går att 
kämpa för kvinnors rättigheter på det sätt som västvärlden anser vara det rätta. I 
ett läge där deras befolkning lever i en osäker situation och där helt andra 
kulturella värderingar råder måste metoderna för att uppnå målet om kvinnors 
ökade rättigheter anpassas till den lokala situationen (Yuval-Davis: 1997, s. 117). 
Alltför sällan belyses den roll som olikheter i sociala och ekonomiska 
omständigheter spelar i krigsdrabbade områden jämfört med fredliga 
västerländska länders, menar Yuval-Davis (Yuval-Davis: 1997, s.118). 

I boken ”Women who Speak for Peace” skriver Kathleen Kennedy 
att den marginalisering av kvinnor som krig oftast medför har börjat 
uppmärksammas i och med att kvinnor i högre grad har börjat kritisera 
konsekvenserna av krig. I likhet med Yuval-Davis och Young tar hon upp vilken 
betydelse skillnader i exempelvis kulturell bakgrund har för hur kvinnor påverkas 
av krig, och väljer att arbeta för fred. Hon refererar bland annat till Blackwell-
Johnson som menar att kvinnor med en annan bakgrund än den etniskt vita, 
västerländska, har spelat en viktig och aktiv roll inom den feministiska 
fredsrörelsen. De har gjort stora ansträngningar för att bredda definitionen av krig 
och fred. Genom att inkludera ett historiskt och etniskt perspektiv klarläggs 
relationen mellan kön, kultur och konflikt på ett annat sätt och ytterligare orsaker 
till de skillnader kvinnor upplever i krig och i arbetet för kvinnors rättigheter och 
fredsarbete klarläggs. Kennedy menar att ett sådant perspektiv inte borde ses som 
ett alternativt sätt att belysa frågan, vilket man i hög grad tenderar att göra idag. 
Det borde istället vara helt nödvändigt att ta med detta perspektiv då det erbjuder 
flera förklaringar till varför kvinnor i krig är utsatta för förtryck (Kelley & Eblen: 
2002, s. 21). 
 
 

2.4 Sammanfattning och kommentarer 
 
Inledningsvis beskrevs Youngs teoretiska perspektiv på olika faktorers betydelse 
för att en politisk dialog ska bli demokratisk. Man bör enligt Young inkludera 
många samhällsgrupper, se till att alla grupper får lika stor chans att utrycka sig 
och bli respekterade samt se till att debatten förs på ett sätt som kan förstås av 
alla. Hur detta tillstånd av ökad demokrati kan uppnås är däremot inte självklart 
(Young nämner vagt ”organiserade initiativ, lagar och samarbeten” som möjliga 
lösningar) och läsaren uppmanas ha denna fråga med sig i bakhuvudet då hon/han 
läser vidare i uppsatsen. 
 Stycket därefter som baseras på några artiklar i ”Gender Violence 
and Women’s Human Rights in Africa”, beskriver hur livssituationen från ett 
jämställdhetsperspektiv ser ut för den genomsnittliga afrikanska kvinnan. Det 
belyser även den afrikanska kvinnorättsrörelsen, samt tar upp den afrikanska 
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feministrörelsens relation till västvärldens jämställdhetsrörelse. Till 
huvudargumenten hör att frågor som rör afrikanska kvinnors rättigheter ofta 
ignoreras av afrikanska politiker och medier. Dessutom menar man att 
västvärldens internationella politiker och deras akademiska institutioner ofta 
väljer att inte inkludera afrikanska feminister och forskare i någon högre 
utsträckning när de arbetar för eller forskar kring afrikanska kvinnors rättigheter 
och välfärd. Slutligen diskuteras hur olika feministiska perspektiv har olika starkt 
inflytande inom den internationella kvinnorättsrörelsen och fredsrörelsen. Yuval-
Davis och Kennedy diskuterar hur faktorer som etnicitet, social bakgrund och 
nationalitet har betydelse för hur kvinnor påverkas av krig samt väljer att arbeta 
för fred. Jag finner dessa uttalanden mycket relevanta, men vill dock understryka 
att de gjorts med teoretiska utgångspunkter och på övergripande sätt. Jag önskar 
understryka att det också förekommer bra samarbeten mellan kvinnor och män 
från västvärlden och afrikanska kvinnor. Ett sådant exempel fick jag själv se med 
egna ögon då jag under en sommar arbetade för den amerikansk-senegalesiska 
kvinnorättsorganisationen Tostan i Senegal (www.tostan.org). 
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3. Material och metod 
 
Denna uppsats bygger på de två välkända statsvetenskapliga teoretikerna Young 
och Yuval-Davis och de teorier som beskrivs i ”Inclusion and Democracy” (2000) 
respektive ”Gender and Nation” (1997). Därutöver refereras även till olika 
författare av ”Gender Violence and Women’s Rights in Africa” (1994). 
Anledningen till att jag valt att utgå från dessa teorier är att de understryker vikten 
av att kvinnor måste få en starkare politisk röst för att deras livssituation ska 
kunna förbättras. 

Med utgångspunkten från de teorier som tagits upp i föregående 
kapitel kommer jag att fokusera på samarbetet mellan UNMIL (United Nations 
Mission in Liberia) och den liberiska regeringen, dess olika ministerier och 
kvinnorättsorganisationer verksamma i Liberia, avseende jämställdhetsfrågor. 
Först beskrivs de liberiska kvinnornas situation innan och under kriget, samt i 
vilken situation de befinner sig i dagsläget. Därefter kommer jag att redogöra för 
innehållet i resolution 1325 samt ta upp UNMIL:s arbete med fokus på hur de 
specifikt arbetar för kvinnors säkerhet och rättigheter. Tanken är att dessa delar 
ska flätas samman och analyseras i uppsatsens sista kapitel och avslutas med 
tolkningar av varför arbetet med att implementera resolution 1325 i Liberia ser ut 
som det gör. 

Materialen till denna uppsats kommer främst från sekundära källor, 
framförallt från olika människorättsorganisationer, endast en liten del av 
källmaterialet kommer från intervjuer. Med det begränsade textutrymme och tid 
som funnits till detta uppsatsarbete har det varit svårt att finna tillräckligt med 
intervjukällor för att skapa en mer allsidig bild av läget i Liberia. Eftersom den 
mest uppdaterade informationen om kriget, och det som hänt efter kriget i Liberia, 
finns på Internet är det därifrån som mycket av mitt material kommer. Med tanke 
på de många godtyckliga informationskällor som finns på Internet har jag försökt 
att hålla mig till välkända organisationers och universitets hemsidor för att 
försäkra mig om att informationen som jag refererar till är korrekt. 
 
 

3.1 Avgränsningar 
 
Denna uppsats begränsas till att beskriva situationen i Liberia; inga jämförelser 
görs av hur arbetet med att implementera resolution 1325 fungerar i andra länder, 
(p.g.a. uppsatsens begränsade längd). En sådan jämförelse skulle förmodligen ha 
varit intressant att ha med, men är inte nödvändig för att kunna svara på 
uppsatsens frågeställning, som avser jämföra resolution 1325:s riktlinjer och de 
åtgärder som faktiskt vidtagits i Liberia. 
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4. Kvinnorna och kriget i Liberia 
 
 
 
 
 
I november 2005 valdes Ellen Johnson Sirleaf till president i Liberia som första 
demokratiskt valda kvinnliga afrikanska statsöverhuvud. Hon tillträdde som 
president i ett land som fortfarande präglas av det lidande som inbördeskriget 
orsakade. Ett av det blodiga krigets karaktärsdrag var det systematiska våld som 
användes mot landets kvinnor. Mot denna bakgrund uttryckte Johson Sirleaf i sitt 
tillträdestal som president bland annat följande: 

”I would like to talk to the women - the women of Liberia, the women of 
Africa, and the women of the world. Until a few decades ago, Liberian women endured 
the injustice of being treated as second-class citizens. During the years of our civil war, 
they bore the brunt of inhumanity and terror. They were conscripted into war, gang raped 
at will, forced into domestic slavery. Yet, it is the women who labored and advocated for 
peace throughout our region. It is therefore not surprising that during the period of our 
elections, Liberian women were galvanized - and demonstrated unmatched passion, 
enthusiasm, and support for my candidacy. They stood with me; they defended me; they 
worked with me; they prayed for me. The same can be said for the women throughout 
Africa. I want to here and now, gratefully acknowledge the powerful voice of women of 
all walks of life” (All Africa: 2006). 

 
 

4.1 Relationer mellan könen och kvinnoförtryck i 
Liberia 
 
Innan jag går närmare in på Liberias inbördeskrig och vilka konsekvenser det 
förde med sig för landets kvinnor beskriver jag de sociala strukturer, med fokus på 
relationen mellan män och kvinnor, som präglade landet redan innan kriget bröt 
ut. 

Mary H. Morans bok ”Civilized Women, Gender and Prestige in 
Southeastern Liberia” från 1990 bygger på en antropologisk studie av den sociala 
rankingen och relationerna mellan könen bland liberier, i synnerhet bland 
Glebofolket. Moran tar bland annat upp frågor kring utbildning, arbete och 
politisk makt. I Liberia finns exempelvis stora skillnader mellan kvinnor och män 
när det gäller tillgång till utbildning; liberiska familjer är oftast mer villiga att 
investera i sina söners utbildning än i sina döttrars. En förklaring som ofta ges är 
att de inte vill riskera att ha spenderat pengar på sin dotters utbildning i onödan 
om hon skulle bli gravid i unga år och inte kunna utnyttja det hon har lärt sig i en 
yrkeskarriär. Eller så säger man helt enkelt att man anser att kvinnans roll är att ta 
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hand om hemmet och att detta inte kräver någon skolgång. Resultatet av dessa 
tankesätt blir att fler liberiska män än kvinnor är kvalificerade för jobb inom 
sektorer som kräver utbildning. Istället för utbildning och en chans till anställning 
präglas de flesta liberiska kvinnors liv av hårt hushållsarbete och ett ekonomiskt 
beroende av sina män (Moran: 1990, s. 4). Dessa ojämlikheter visar sig 
framförallt på landsbygden där det generellt sett finns färre utbildade personer än i 
storstäderna (Moran: 1990, s. 1). 

Kvinnornas underläge visar sig också i traditioner som har att göra 
med äktenskap och sexualitet. Ofta blir unga kvinnor bortgifta med äldre män, och 
kvinnlig omskärelse är vanligt förekommande. I många liberiska samhällen, 
särskilt på landsbygden, anses en kvinna vara ”oren” om hon inte har blivit 
omskuren. Kvinnor anses inte fullt ut kunna bli medlemmar av sin stam förrän de 
genom ritualen ”renats” och delar av det som skapar deras sexualitet tagits bort. 
Innan inbördeskriget bröt ut var det vanligare att flickor blev omskurna (oftast när 
de var väldigt unga) eftersom samhällena då fortfarande var intakta. När nu kriget 
är över finns farhågor hos bland annat Liberias hälsoministerium och bland 
kvinnorättsorganisationer att kvinnlig omskärelse åter ska öka i omfattning när 
folk återvänder till sina hembyar. Trots att den regering som satt vid makten i 
Liberia redan innan kriget uppmärksammade de negativa följderna av 
könsstympning finns det ännu inte någon lag som direkt förbjuder det (U.S. 
Department of State: 2001). 

Politiskt aktiva liberiska kvinnor har arbetat hårt för att lindra det 
lidande som kvinnorna fick utstå under kriget. De möttes dock länge av motstånd 
och likgiltighet; Charles Taylors regering föreföll inte intresserad av att försöka 
förbättra kvinnors livsvillkor och den politiska omvärlden ansåg länge att 
kvinnornas kamp var förgäves. Efter Taylors avgång skedde dock en markant 
förbättring av kvinnors möjligheter att göra sig hörda och det var i hög grad deras 
röster som avgjorde valet i november 2005 då Ellen Johnson Sirleaf blev vald till 
landets nya president. Till skillnad från på Taylors tid anses kvinnors synpunkter 
och önskemål idag få ett ökat gensvar. Många hoppas att uppmärksamheten på 
genusfrågor ska öka och att de skillnader som finns mellan könen vad gäller 
utbildning, sexualitet och politiskt inflytande ska belysas mer. Det finns 
förhoppningar om att nu kunna förändra gamla inrotade tankesätt om hur kvinnor 
är underkastade männen. Man vill även förhindra en fortsättning av 
missförhållandena i Liberia, både oförrätter som skedde i samband med kriget och 
orättvisor som fanns innan kriget. (The Progressive Media Project: 2005). 
 
 

4.2 Kort om kriget i Liberia, men med fortsatt fokus 
på vilka följder det fick för landets kvinnor 
 
I augusti 2003, efter president Charles Taylors avgång, undertecknades ett 
fredsavtal mellan Liberias interimsregering och de två rebellgrupperna Lurd 
(Liberians United for Reconciliation and Democracy) och Model (Movement for 
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the Liberation of Liberia). Efter många års inbördeskrig var detta ett efterlängtat 
ögonblick; under de år som kriget pågick dödades hundratusentals människor och 
ytterligare en halv miljon människor drevs på flykt (Amnesty International: 2002, 
The Initiative for Inclusive Secretary: 2006). Det är svårt att förklara orsakerna till 
inbördeskriget i Liberia, bland annat för att så många olika parter var inblandade: 
dåvarande president Taylor, rebellgrupperna Lurd och Model. Dessutom har 
intressen från FN, ECOWAS (Västafrikanska unionen) och USA varit betydande. 
Intressen relaterade till makt och pengar har dessutom funnits på flera olika plan. I 
Dagens Nyheter (2003-08-03) svarar journalisten Christer Petterson på frågan om 
vad konflikten i Liberia egentligen handlar om: 
 

”Det är lättare att svara på frågan vad den inte handlar om. Det gäller 
inte ideologier eller skilda uppfattningar om hur det liberiska samhället ska se ut. 
Parterna kämpar uteslutande om makt och ekonomisk vinst - det förklarar också 
grymheterna mot den befolkning konfliktens segrare tänker styra” (Dagens Nyheter: 
2003). 
 
Utan att fördjupa sig i krigets orsaker kan man konstatera att extremisternas jakt 
på makt och pengar skapat mycket lidande för en hel befolkning; bland de värst 
drabbade är kvinnorna. I artikeln ”Liberia’s Women Pick Up the Pieces After 
War” från 1997 skriver Attes Johnson att tiotusentals liberiska kvinnor har 
traumatiserats av inbördeskriget (Johnson: 1997). Enligt en rapport från den 
amerikanska regeringen (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor 2004) 
återhämtade sig många kvinnor aldrig från upplevelserna under den intensiva 
krigsföringen. Det handlar både om det våld de utsattes för men också om 
förlorade möjligheter till utbildning och förlorade inkomster. Många liberiska 
kvinnor livnärde sig och sina familjer på försäljning på lokala marknader, vilket 
de nu inte längre i lika hög grad kan göra. Dessa problem ökade då striderna 
mellan den liberiska staten och rebellgrupperna trappades upp i början av 2000-
talet (U.S. Department of State: 2004). Enligt uppgifter från Förenta Nationernas 
egen nyhetsbyrå IRIN utsattes uppemot 40 procent av Liberias kvinnor för 
sexuellt våld under de år som kriget pågick (Omvärldsbilder: 2004). I rapporten 
”Women, War, and Peace” från 2002 skriver författarna Elisabeth Rehn (tidigare 
försvarsminister i Finland) och Ellen Johnson Sirleaf (nuvarande president i 
Liberia) att de inte var förberedda på den grymhet och de fasor som kvinnorna 
berättade om. De två författarna poängterar att det sexuella våldet skedde på ett 
systematiskt sätt och ingen kvinna på flykt gick säker (Rehn & Johnson-Sirleaf: 
2002). De yngsta offren var bara något halvår gamla och de äldsta så gamla som 
80 år (Omvärldsbilder: 2004) Även de kvinnor som själva deltog i striderna 
genom WAC (Women's Artillery Commandos) och som stred sida vid sida med 
gerillagrupperna, utsattes för sexuella övergrepp (UNIFEM: 2006). Sjukvården i 
Liberia har på många håll inte tillräckliga resurser för att kunna ta hand om alla de 
kvinnor och flickor som fått fysiska och psykisk men av det våld som de har 
utsatts för (Amnesty International: 2005). 

Trots att kriget tog slut 2003 har flickor och kvinnor fortsatt att 
utsättas för sexuellt våld, framförallt i de flyktingläger där stora delar av 
befolkningen fortfarande vistas. Enligt Amnesty International är den extrema 
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fattigdomen och desperationen som finns bland befolkningen i Liberia en orsak 
till varför våldet fortsätter trots att kriget är slut (Amnesty International: 2004). 
Under inbördeskriget försökte flera kvinnorättsorganisationer att uppmärksamma 
Liberias regering och det internationella samfundet på de liberiska kvinnornas 
utsatta situation. Dessa påstötningar avvisades av landets regering och mottogs 
med måttligt intresse från världssamfundet (U.S. Department of State: 2004). 
Situationen förändrades dock då resolution 1325 antogs av Förenta Nationernas 
säkerhetsråd 2000 och krav på genomgående förändringar i fredsbevarande arbete 
ställdes, bland annat av FN:s sätt att arbeta för kvinnors säkerhet i kris- och 
krigsdrabbade områden. Resolutionen har även lett till ett ökat hopp och 
engagemang bland kvinnorättsgrupper. Ett exempel på detta kan vi se i Liberia i 
form av en lokal arbetsgrupp av WILPF (Women’s International League for Peace 
and Freedom) bestående av ett antal kvinnor som verkar för en effektiv 
implementering av resolution 1325 (Susi Snyder: 2006-05-01). Resolution 1325 
kommer att tas upp mer i detalj i följande kapitel. 
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5. Om resolution 1325 
 
 
 
 
 

5.1 Förenta Nationernas säkerhetsråd antar resolution 
1325 
 
Resolution 1325 antogs av Förenta Nationernas säkerhetsråd den 31 oktober 2000. 
Resolutionen är ett dokument som behandlar behovet av att fredsbevarande 
personal runtom i världen uppmärksammar och handlar utifrån kvinnors speciella 
utsatthet i kris- och krigssituationer. Resolutionen uppmärksammar också behovet 
av fler kvinnor i arbetet med internationell konfliktlösning (Förenta Nationernas 
säkerhetsråd: 2000). 
 
 

5.2 Bakgrund 
 
Som en följd av det ökade intresset under de senaste årtiondena för kvinnors 
sociala och politiska situation i krigsdrabbade områden antogs ett program mot 
diskriminering av kvinnor vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995. 
Programmet föreskriver att de deltagande länderna måste vidta åtgärder, om 
nödvändigt genom att anpassa lagar, för att göra det möjligt att åstadkomma full 
jämställdhet mellan kvinnor och män i fredsbevarande arbete. Denna konferens 
följdes sedan av konferensen ”Peking+5” som hölls i New York fem år efter 
kvinnokonferensen in Peking. Vid denna konferens deltog representanter från hela 
världen och de drog upp ytterligare riktlinjer för hur man skulle kunna minska 
diskriminering av kvinnor som befinner sig krigsdrabbade områden (FN-Women 
Watch: 2006). I samband med denna konferens drev bland andra 
kvinnorättsorganisationen Women and International Peace and Security på för att 
FN:s säkerhetsråd skulle hålla en debatt om kvinnors roll i internationellt freds- 
och säkerhetsarbete, något som säkerhetsrådet också beslutade sig för att göra 
(Kvinna till kvinna: 2006). Vid debatten utgick man från de riktlinjer som tagits 
fram under kvinnokonferensen i Peking 1995 och dess uppföljningskonferens i 
New York, samt andra dokument och direktiv som behandlar internationella 
kvinnorättsfrågor. Exempel på sådana är tidigare resolutioner antagna av Förenta 
Nationernas olika utskott, samt internationella konventioner såsom Förenta 
Nationernas kvinnokonvention som antogs av dess generalförsamling år 1979 
(Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet: 2006) och 
Windhoekdeklarationen med dess ”Namibia Plan of Action on Mainstreaming a 
Gender Perspective in Multidimensional Peace Support Operations” (Förenta 
Nationernas säkerhetsråd: 2000). Windhoekdeklarationen antogs i maj 2000 och 
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samtidigt antogs handlingsplanen om integrering av ett genderperspektiv i 
fredsbevarande operationer (Amnéus: 2005). 

Bakgrunden till resolution 1325 innefattar också det lobbyarbete 
som utförts av olika frivilligorganisationer. Särskilt under åren 1999 och 2000 
utövade icke-statliga organisationer stora påtryckningar på Förenta Nationerna, 
vilket antas ha varit en viktig anledning till att säkerhetsrådet antog resolutionen. 
År 1999 bildade ett antal internationella kvinnorättsorganisationer en arbetsgrupp 
som kom att kallas NGO Working Group on Women Peace and Security. Denna 
arbetsgrupp består av representanter från bl.a. Femmes Africa Solidarité, Hague 
Appeal for Peace, International Alert, Women’s Tribune Center, Women’s Action 
for New Directions, Women’s Commission for Refugee Women and Children, 
Women’s Division of the United Methodist Church och Women´s International 
League for Peace and Freedom. Syftet med detta gemensamma engagemang var 
att först driva fram ett första öppet möte om kvinnor, fred och säkerhet i FN:s 
säkerhetsråd, för att sedan få rådet att anta en resolution om detta. Deras arbete 
fick i efterhand stöd av delar av FN sekretariatet, FN:s utvecklingsfond för 
kvinnor (UNIFEM), FN:s enhet för fredsbevarande operationer (DPKO) samt 
FN:s enhet för främjandet av kvinnor (DAW) (NGO Working Group on Women, 
Peace and Security: 2004). Ytterligare lobbyarbete utfördes under förberedelserna 
för Peking +5 konferensen i mars 2000. Vid denna tidpunkt var det intressant nog 
inte de västerländska länderna som i vanliga fall brukar vara drivande i 
jämställdhetsfrågor som var mest aktiva, utan de två länder som engagerade sig 
mest var Bangladesh och Namibia. 

I september 2000 togs så frågan om kvinnors utsatthet i 
krigssituationer upp på säkerhetsrådets dagordning. I oktober höll sedan 
säkerhetsrådet sitt första öppna möte där kvinnor, säkerhet och fred diskuterades. 
Över fyrtio stater deltog i diskussionerna, där också FN:s generalsekreterare Kofi 
Annan medverkade. De resolutionsförhandlingar som sedan ägde rum ledde till ett 
enhälligt beslut där ingen av rådets medlemsstater gjorde några reservationer och 
resolution 1325 antogs den 31 oktober 2000 (Amnéus: 2005). 
 
 

5.3 Detta säger resolution 1325 
 
I och med resolution 1325 har FN för första gången fastslagit att män och kvinnor 
påverkas olika av krig.  

I resolution 1325 anges bland annat: 
 
 ”Expressing concern that civilians, particularly women and children, 
account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict, including as 
refugees and internally displaced persons, and increasingly are targeted by combatants 
and armed elements, and recognizing the consequent impact this has on durable peace 
and reconciliation” 
 
I resolutionen ingår följande punkter för hur man ska arbeta för att förbättra 
kvinnors och flickors situation i krigs- och krissituationer, samt hur man ska öka 
antalet kvinnor i fredsbevarande arbete: 
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* Uppmanar medlemsstaterna att se till att den kvinnliga 
representationen på alla beslutsfattande nivåer inom institutioner 
som arbetar med fredsprevention och konfliktlösning ökar, på 
regional, nationell och internationell nivå. 

 
* Uppmanar FN:s generalsekreterare att genomföra en strategisk 
plan för hur fler kvinnor ska rekryteras till poster på beslutsfattande 
nivåer inom konfliktlösning. 

 
* Uppmanar FN:s generalsekreterare att anta fler kvinnor som 
speciella representanter och sändebud. Medlemsstaterna i sin tur bör 
föreslå lämpliga kandidater för dessa tjänster. 

 
* Uppmanar FN:s generalsekreterare att utöka kvinnors roll i 
Förenta Nationernas fältuppdrag, speciellt bland militära 
observatörer, civila poliser och personal som arbetar med 
människorättsfrågor. 

 
* Uppmanar FN:s generalsekreterare att ge medlemsstaterna 
riktlinjer och vägledning i arbetet med att införa ett könsperspektiv 
på fredsbevarande arbete. I samband med detta uppmanas 
medlemsstaterna att även utbilda fredsbevarande personal för att 
kunna informera om HIV/ AIDS. 

 
* Uppmanar medlemsstaterna att öka sitt frivilliga finansiella, 
tekniska och logistiska stöd så att arbetet med införlivandet av de 
mål som satts upp i resolution 1325 blir möjligt. Speciellt bör stöd 
ges åt Förenta Nationernas kvinnofond (UNIFEM), Förenta 
Nationernas barnfond (UNICEF), Förenta Nationernas 
flyktingkommissarie (UNHCR) samt andra relevanta organ som 
arbetar med dessa frågor. 

 
* FN:s generalsekreterare uppmanar alla som är involverade i 
förhandlingar och fredsbevarande arbete att anta ett könsperspektiv 
som innebär att: 

 
• Beakta kvinnor och flickors speciella behov då de arbetar med 

rehabilitering och integrering av kvinnor som varit utsatta för 
krigs- och krissituationer 

• Vidta åtgärder så att kvinnor på lokal nivå har möjlighet att delta 
och ta initiativ i processer i fredsförhandlingar, samt verka för att 
kvinnor deltar i alla steg mot fredsavtal 

• Vidta särskilda åtgärder för att ge skydd åt flickor och kvinnor, 
särskilt avseende lagstiftning, valsystem och ökat polisskydd. 
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* Uppmanar alla länder att följa internationella lagar om kvinnors 
rättigheter, speciellt de som behandlar civila, både i freds- och 
krigstillstånd. Man hänvisar särskilt till Genèvekonventionen från 
1949, Flyktingkonventionen från 1951, Konventionen om 
eliminering av all diskriminering av kvinnor från 1979 samt Förenta 
Nationernas konvention om barns rättigheter från 1989 (samt de 
tillägg som senare gjorts till samtliga konventioner). 
 
* Uppmanar alla parter i en väpnad konflikt att göra särskilda 
ansträngningar för att skydda kvinnor och flickor från könsrelaterat 
våld, särskilt våldtäkt och annat sexuellt utnyttjande. Parterna bör 
även försöka hindra all annan form av våld. 

 
* Upplyser alla stater om att de har till ansvar att ställa 
krigsförbrytare inför rätta, inkluderat de fall som är relaterade till 
sexuellt våld och andra typer av våld som riktats mot kvinnor och 
flickor. 
 
* Uppmanar de som arbetar med avväpning och återintegration att ta 
hänsyn till de skilda behov som kvinnliga och manliga före detta 
soldater har. 
 
* Uppmanar alla parter i väpnade konflikter att respektera att 
flyktingläger och andra bosättningar som skapats på grund av krig 
bör vara humanitära. Speciellt bör uppmärksamhet ges åt kvinnors 
och flickors behov. 

 
* Understryker vikten av att säkerhetsrådet konsulterar lokala och 
internationella kvinnorättsorganisationer i arbetet med att förbättra 
kvinnor och flickors situation i väpnade konflikter. 

 
* Inbjuder generalsekreteraren att göra en studie av hur kvinnor och 
flickor påverkas av väpnade konflikter, kvinnors roll i 
fredsbevarande arbete och könsdimension i fredsförhandlingar och 
konfliktlösningar. Vidare bör rapporter om detta arbete lämnas till 
säkerhetsrådet, samt göras tillgänglig för alla medlemsstater i FN. 

 
* Beslutade att man ska fortsätta arbeta aktivt med de mål som 
resolution 1325 har satt upp. 

 
Hela resolution 1325 i originaltext bifogas i uppsatsens appendix-del. 
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5.4 Implementering av resolution 1325 – framsteg och 
brister 
 
Utvärderingar av hur väl resolution 1325 har tillämpats överlag har gjorts av både 
Förenta Nationerna och andra instanser. I detta avsnitt sammanfattas några viktiga 
slutsatser från olika kvinnorättsorganisationer samt från Förenta Nationerna. 

I oktober 2004 gavs rapporten ”Four Years On: An Alternative 
Report and Progress Check on the Implementation of Security Council Resolution 
1325 – Findings and recommendations for United Nations member states and 
United Nations entities from women’s civil society organizations” ut. Syftet med 
rapporten var att beskriva på vilka sätt implementeringen av resolution 1325 har 
varit framgångsrik och på vilka sätt den inte har lyckats uppnå de mål som satts 
upp. I rapporten läggs fem huvudpunkter fram. För det första fastslår rapporten att 
olika organisationer och nätverk på flera olika sätt har skapat och utvecklat 
metoder för att använda sig av resolution 1325 i sitt arbete. Till exempel har 
kvinnorättsgrupper utarbetat universitetskurser om resolution 1325 och informerat 
om resolutionen vid olika forum. Speciellt Thailand, Sverige och Västafrika har 
utmärkt sig inom detta område och personer från dessa länder har därmed även i 
hög grad blivit konsulterade som experter av gräsrotsrörelser, regeringar och olika 
FN organ som arbetar för de mål som resolution 1325 står för. Samtidigt påpekar 
man att många organisationer med direkt anknytning till de frågor som 
resolutionen behandlar knappt vet om att resolutionen existerar, vad den innebär 
och hur detta ska integreras i deras arbete. Även FN-organ och regeringar som har 
kunskaper om resolutionen tenderar att inte utnyttja de möjligheter de har att 
kunna verka för högre antal deltagande kvinnor i fredsförhandlingar och 
konfliktprevention. För det tredje säger rapporten från NGO Working Group on 
Women, Peace and Security att det finns väldigt få regionala, nationella och 
internationella mekanismer för att resolutionen ska bli systematiskt tillämpad. I 
många fall saknas även tillräcklig budgetering för att dessa mål ska kunna 
uppfyllas. För det fjärde menar rapporten att de kvinnorättsgrupper som arbetar 
med regeringar och FN organ för att hjälpa till i arbetet med att införliva 
resolution 1325:s mål inte ges tillräckligt erkännande. Istället för att värdera 
kvinnorättsorganisationers kunskaper och se dem som jämställda 
samarbetspartners har de istället ofta setts som ad hoc partners och därför inte 
kunnat påverka fullt ut i de beslut som fattas. I rapporten skriver man bland annat 
följande: 
 

”[L]ocal groups are often treated as ’implementing agencies’ to 
administer humanitarian assistance rather than as true partners in project design, 
implementation and evaluation” (NGO Working group on Women, Peace and 
Security: 2004, s. 2). 
 
I artikeln “NGO perspectives: NGOs and the Security Council” kan man även 
läsa: 
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“[S]ome of the women feel disappointed by the UN interpretation of 
dialogue - the reading of prepared texts - when anticipating actual discussion. Women 
from the field and women working at the international level experience a tension between 
making their voices and truth heard and an agenda and style quite foreign to their culture 
as activists and women” (Hill: 2000, p. 30). 

 
Slutligen säger rapporten från Working Group on Women Peace and Security att 
FN i högre grad måste arbeta med att införliva resolutionens mål i sin egen 
verksamhet. Fler kvinnor på högre FN-poster i olika länder antas vara en viktig 
faktor för att berörda länders regeringar ska göra liknande bedömningar (NGO 
Working Group on Women, Peace and Security: 2004). 

Förenta Nationernas generalsekreterare tycks i sin 
uppföljningsrapport från oktober 2004 hålla med om många av de synpunkter som 
tagits upp i rapporten skriven av NGO Working Group on Women, Peace and 
Security. Han understryker att trots att stora framsteg i arbetet med att införliva 
resolution 1325:s mål har gjorts, återstår mycket arbete. Den största utvecklingen 
av implementeringen av resolution 1325 menar han kan ses inom det 
fredsbevarande arbetet på internationell nivå. FN:s speciella kommitté för 
fredsbevarande insatser har i mycket högre grad än förr uppmärksammat frågor 
som rör kvinnors situation/ roll i krigssituationer och fredsbevarande arbete 
(Förenta Nationernas säkerhetsråd: 2004, s. 7). Men trots detta menar man att 
resultatet ofta inte syns ute på fältet. Som ett exempel anges att civila kvinnors 
stora utsatthet för våld i krigssituationer inte har minskat sedan antagandet av 
resolution 1325. Det sexuella och könsrelaterade våldet har istället ökat i krigs- 
och krissituationer under de senaste åren och man har i stor utsträckning 
misslyckats med att ge ordentligt skydd och stöd åt de kvinnor som har utsatts för 
våld eller riskerar att utsättas för det (Förenta Nationernas säkerhetsråd: 2004, s. 
2). För att kunna uppnå de mål som resolution 1325 arbetar för, verkar de flesta 
inblandade vara eniga om att mer energi behöver läggas på att systematisera detta 
arbete, samt att få fler uppmärksamma på att resolutionen faktiskt existerar. Det 
krävs bättre samordning mellan kvinnorättsrörelser, regeringar och Förenta 
Nationerna (The NGO Working Group on Women, Peace and Security: 2005, s. 
88.). 
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6. Förenta Nationernas uppdrag i Liberia 
(United Nations Mission in Liberia) - 
UNMIL 
 
 
 
 
 

6.1 Bakgrund 
 
Alltsedan det liberiska inbördeskrigets början har Västafrikanska unionen 
(Economic Community Of West African States, ECOWAS) arbetat för att försöka 
skapa fred i landet. Förenta Nationerna stödde ECOWAS arbete och ett steg i 
detta var att hjälpa ECOWAS att etablera en observatörsstyrka (ECOMOG) år 
1990. Två år senare, 1992, beslutade Förenta Nationerna om ett vapenembargo 
mot Liberia och sände särskilda sändebud till landet i syftet att assistera i de 
förhandlingar som leddes av ECOWAS och som sökte uppnå ett fredsavtal mellan 
de stridande parterna. Efter det att ECOWAS hade lyckats skapa ett fredsavtal 
mellan dem, år 1993, etablerade Förenta Nationernas säkerhetsråd en 
observatörsstyrka i Liberia (UNOMIL). UNOMIL hade till huvuduppgift att 
stödja implementeringen av det fredsavtal som hade ingåtts och att se till att ett 
nytt krig inte bröt ut innan val hade hunnits hålla i landet. Dock uppstod 
oklarheter om det ingångna avtalet och oroligheter började åter att blossa upp 
mellan de grupper som hade ingått det. Detta resulterade bland annat i att det 
planerade valet våren 1994 fick skjutas upp. Nya kompletterande avtal var 
tvungna att förhandlas fram och ingås innan ett val kunde hållas. Val hölls 1997, 
vilket vanns av Charles Taylor. I och med detta var UNOMIL:s uppdrag slutfört 
och de lämnade landet. FN upprättade dock därefter en annan verksamhet i 
Liberia, United Nations Peace-building Support Office in Liberia, UNOL, vars 
uppgift kom att bli att assistera i det fortsatta fredsbevarande arbetet. Men UNOL 
fick stora svårigheter att kunna utföra detta arbete på ett effektivt sätt på grund av 
regeringens och dess motståndares oförmåga att lösa de konflikter som fanns 
mellan dem. Dessutom underminerades UNOL:s arbete av det faktum att brott 
mot de mänskliga rättigheterna blev allt mer vanligt förekommande i landet och 
det faktum att den sittande regeringen valde att förtrycka många av 
regeringskritikerna i landet. Detta ledde så småningom till att inbördeskriget bröt 
ut igen i Liberia. 

Sommaren 2003 hade striderna mellan Liberias regering och 
motståndsgrupperna kraftigt intensifierats och Förenta Nationernas 
generalsekreterare beslutade att sända FN-trupper till Liberia för att leda en 
fredsoperation i landet. Från och med sensommaren 2003 förändrades situationen 
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i Liberia snabbt. I augusti 2003 skrev de stridande parterna på ett fredsavtal. FN:s 
generalsekreterare uppmanade månaden efter säkerhetsrådet att sätta in en mer 
permanent fredsbevarande styrka i Liberia på upp till 15 000 man (UNMIL (1): 
2006). UNMIL tog så befälet över det fredsbevarande arbetet i Liberia den 1:a 
oktober 2003 och övertog samtidigt de arbetsuppgifter UNOL tidigare hade haft. 
Det är genom UNMIL, vilken går under säkerhetsrådets resolution 1509 och som 
etablerades den 19:e september 2003, som Förenta Nationerna hoppas kunna 
stödja det humanitära fredsarbetet i Liberia (Förenta Nationerna: 2006). 

Målet med UNMIL:s arbete är att skapa fred och stabilitet i Liberia 
samt stödja den nu sittande regeringen. Detta görs genom insatser på flera olika 
plan, vilket innebär att UNMIL arbetar såväl militärt som politiskt och polisiärt 
(UNMIL (2): 2006). 
 
 

6.2 UNMIL och OGA arbetar för kvinnors säkerhet 
och rättigheter i Liberia 
 
UNMIL har två huvuduppgifter; avväpning av de stridande styrkorna och 
återintegration av/ ge skydd åt flyktingar. Därutöver har UNMIL till uppgift att se 
över och hjälpa till i utvecklingen inom andra områden i det liberiska samhället 
och politiken (UNMIL (2): 2006). Detta avsnitt kommer att belysa UNMIL:s 
arbetsuppgifter och på vilka sätt de i utförandet av dessa tar hänsyn till kvinnors 
speciella situation och rättigheter. Då det existerar ett nära samarbete mellan 
UNMIL och det liberiska kvinnorättsinstitutet Office of the Gender Advisor, 
OGA, (som är medlem i FN:s ”Gender Technical Theme group”) kommer även 
deras arbete att belysas i detta avsnitt. Det är främst OGA som granskar och 
kontrollerar på vilka sätt UNMIL integrerar jämställdhetstänkande och anammar 
perspektivet kvinnors rättigheter i sitt arbete. 

UNMIL och OGA arbetar för att förhindra att kvinnor utsätts för 
våldtäkter och annat våld. Detta sker inte endast genom deras närvaro i 
flyktingläger etc. utan även genom andra åtgärder. Ett led i arbetet med att 
implementera ett generellt kvinnorättstänkande i hela den liberiska politiken är 
UNMIL och OGA:s samarbeten med regeringens ministerier för jämställdhet, 
utveckling, utbildning, ungdom, sport och landsbygdsutveckling m.m.. Dessutom 
samarbetar de med de olika FN-organ som är verksamma i landet. Ett steg i detta 
arbete är att all nyanländ UNMIL-personal i Liberia utbildas i jämställdhetsfrågor 
och hur dessa är relaterade till det fredsuppdrag de är där för att utföra. Sommaren 
2004 inrättades dessutom en speciell grupp inom UNMIL vars huvudsyfte är att 
verka för att könsperspektivet beaktas i alla uppdragen. 

OGA arbetar med att se till att kvinnors och barns rättigheter 
säkerställs i Liberias lagstiftning och att landets polisstyrka får speciell utbildning 
om vilka brott kvinnor löper särskild stor risk att utsättas för. Under år 2004 
utbildades bland annat mer än sexhundra poliser (varav cirka 60 kvinnor) av 
OGA, om exempelvis könsrelaterat våld och kulturers inverkan på jämställdhet. 
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En manual har sedan utarbetats i syftet att stödja polisen i deras arbete mot brott 
mot kvinnors rättigheter. Polisen rekryterar nu även fler kvinnor (UNMIL (3): 
2006). 

Personal på rättsministeriet utbildas också i jämlikhetsfrågor. OGA 
arbetar tillsammans med FN-personal även för en förbättring av Liberias 
rättssystem och lagar. I detta arbete ingår bl.a. att assistera de 
sanningskommissioner som har upprättats, Truth and Reconciliation Commission 
(TRC) och the Independent National Commission on Human Rights (INCHR). 
Som en del i detta arbete strävar man efter att kunna ställa de som har våldfört sig 
på kvinnor under kriget inför rätta. 

OGA gav dessutom råd om hur man integrerar ett könsperspektiv i 
valprocesser. Genom effektivt lobbyarbete lyckades OGA införa en bestämmelse 
vilken säger att minst 30 procent av rösterna på en kandidat måste komma från 
kvinnor. OGA ger också speciellt stöd till de kvinnor som är invalda i 
parlamentet. 

Särskilda ansträngningar görs dessutom från UNMIL och OGA sida 
för att informera allmänheten om HIV/ AIDS (UNMIL (3): 2006). 

Fredsprocessen i Liberia verkar genomgående ha präglats av ett 
jämlikhetstänkande och ett effektivt arbete för kvinnors rättigheter. Detta har 
uppmärksammats på flera håll: 
 
”The recent resolution on Liberia, which refers to and also builds on ”1325” is a good 
example of how things can be done, but unfortunately seldom are. It’s good that NGOs 
keep up the pressure. It’s often thanks to them the voice of women reaches the Council” 
(Mrs Agnes van Ardenne, Hollands minister för utvecklingssamarbeten: 2006). 
 
”kvinnors behov glöms ofta bort i DDR- processerna [Demobilization, Demilitarization, 
Reintegration], som tidigare har fokuserat på insatser för män och pojkar. Sedan 
resolution 1325 antogs har dock en del förbättringar skett. Exempelvis integrerades 
resolutionen redan från början i den pågående DDR-processen i Liberia” (Svenska 
Freds: 2006). 
 
”Inom FN, och den särskilda kommitté som finns för fredsbevarande verksamhet (C34), 
har Sverige speciellt verkat för att kvinnors specifika behov och angelägenheter 
synliggörs i mandaten för FN:s fredsbevarande operationer och i sammansättningar av 
trupper. Detta lyckades väl i FN insatsen i Liberia” (Regeringen: 2006). 
 
 

6.3 Framgångsrik implementering av resolution 1325. 
Många frågor kvarstår dock 
 
För att få mer ingående information om det fredsbevarande arbetet har jag valt att 
göra en intervju med Johan Runesson som befann sig i Liberia mellan oktober 
2005 och maj 2006 som UNMIL-soldat. Han bekräftar en hel del av det som tagits 
upp i denna uppsats, bl.a. de liberiska kvinnornas utsatta situation under och efter 
kriget. Runesson berättar om hur många kvinnor började gråta av rädsla då han 
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och hans kollegor besökte deras byar iförda militärkläder och tilläger ”men det är 
väl inte alls konstigt att man bli rädd för mig som är två meter lång och har ett 
gevär i handen, om man har blivit svårt misshandlad och våldtagen flera gånger 
om av soldater under kriget”. Han brukade lösa situationen genom att sätta sig ner 
och leka med kvinnornas barn innan han gick fram till dem; det gjorde dem ofta 
lugna och de insåg att de inte var där för att skada någon. ”Men det bästa sättet att 
komma i kontakt med Liberias kvinnor var absolut genom att ha en kvinnlig 
kollega med sig” fortsätter han och tror att ett ökat antal kvinnor inom UNMIL 
därför skulle underlätta deras arbete. Han berättar även om hur han och hans 
kollegor ”fick utbildning om 1325” som han uttrycker det, och att UNMIL ser de 
kvinnor som ingår i uppdraget som en stor tillgång (Runesson: 2006-05-10). 

Så långt bekräftas alltså mycket av det som har skrivits i denna 
uppsats om kvinnors situation i Liberia och hur man har gjort ansträngningar för 
att förbättra deras livssituation genom att informera om resolution 1325 bland de 
som utför fredsbevarande arbete i Liberia. 

Men Runesson fortsätter och säger också att trots att några av de 
kvinnor han arbetade med att hade ”bra” militära och civila positioner var det inte 
särskilt vanligt med kvinnor bland de högsta cheferna (Runesson: 2006-05-10). 
Detta bekräftas bland annat då man ser till den grupp som Förenta Nationerna har 
utsett till experter på Liberia och även då man ser till de ansvariga för UNMIL:s 
militära uppdrag. Denna personal består uteslutande av män och cirka hälften av 
dem kommer från länder utanför den afrikanska kontinenten (UNMIL (4): 2006, 
FN: 2006). 

I likhet med det som tidigare tagits upp i denna uppsats poängterar 
Runesson att det än idag, efter krigets sluts utförs många övergrepp mot kvinnor 
(Runesson: 2006-05-10). 
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7. Diskussion 
 
 
 
 
 

7.1 Implementeringen av resolution 1325 i Liberia – 
ett ”organiserat initiativ” 
 
I uppsatsens början hänvisade jag bland annat till Iris Youngs ord om hur 
demokrati och rättvisa kan uppnås om fler får delta i de politiska debatterna på 
lika villkor. Jag skrev även om hur Young menar att för att detta ska kunna bli 
verklighet behövs ”organiserade initiativ” och ”ny lagstiftning”. Efter att ha tittat 
närmare på vad som står i resolution 1325 och hur arbetet med att implementera 
den i Liberia sett ut är det naturligt att referera till det som ett ”organiserat 
initiativ”. Syftet med implementeringen av resolutionen är att förbättra kvinnors 
situation genom att öka antalet deltagande individer (kvinnor) i det pågående 
fredsarbetet och politiken. Young skriver också att man genom ny lagstiftning kan 
åstadkomma ett större politiskt deltagande bland ett lands befolkning, och även 
detta har gjorts i Liberia (exempelvis lagen om att en viss andel av rösterna i en 
folkomröstning måste ha kommit från kvinnor). 

Teoriavsnittets andra del fokuserade på hur synen på arbete för 
kvinnors rättigheter kan skilja sig åt beroende på var i världen man befinner sig. 
Dessutom menade Yuval-Davis att faktorer såsom kultur, social bakgrund och 
ekonomisk situation har betydelse för hur man ser på feminism. 
Kvinnorättsforskare och andra framhåller att det internationella världssamfundet 
som ofta är involverat i arbetet för mänskliga rättigheter i Afrika i högre 
utsträckning borde lyssna på de afrikanska kvinnorna själva. Det är alltså 
nödvändigt att man låter kvinnor i större utsträckning komma till tals för att man 
bättre ska kunna förstå deras situation och kunna hjälpa dem. I Liberia kan vi 
konstatera att man har kommit en bra bit på väg i detta avseende under 
implementeringsarbetet av resolution 1325, exempel på detta är the Office of 
Gender Advisors (OGA) som till stor del består av liberiska kvinnor. 
 
 

7.2 Är kritiken av implementeringen av resolution 
1325 berättigad i fallet Liberia? 
 
I kapitlet om resolution 1325 framgår att kritik riktats mot det sätt på vilket 
implementeringen av resolutionen har fungerat. Kritiken tar framförallt upp brister 
som har att göra med att många kvinnorättsorganisationer och institut inte får 
tillräckligt erkännande från sina länders regeringar och från världssamfundet. Man 
menar även att arbetet med att implementera resolutionen måste ske på fler nivåer, 
nationellt som internationellt, och att fler måste informeras om resolution 1325:s 

 25



innebörd. Vidare riktas kritik mot att man inte arbetar systematiskt för att 
genomföra de förändringar som behövs för att resolutionens mål ska bli 
verklighet. Ser man till denna kritik verkar det som om Liberia aktivt försöker 
arbeta utifrån resolutionens intentioner. I Liberia har man gett OGA (Office of 
Gender Advisor) en framträdande roll inom det fredsbevarande arbetet och OGA 
har fått erkännande från både FN och från Liberias nya regering. Även inom 
Liberias rättsväsende samt inom ungdoms- och socialpolitiken m.m arbetar man i 
resolutionens anda. Dessutom anordnas informationskampanjer om HIV/ AIDS i 
linje med de krav som ställs i resolutionen. Det förefaller också som att arbetet 
med att införa de förbättringar som resolution 1325 kräver i många avseenden har 
skett på ett systematiserat sätt. Ett exempel på det finner man inom landets 
polisstyrka och inom UNMIL vars personal får kontinuerlig utbildning om 
kvinnors utsatthet och om resolution 1325. Bakom arbetet med att implementera 
resolution 1325 i Liberia finner vi bland annat landets nuvarande president Ellen 
Johnson Sirleaf; som tidigare nämnts skrev hon bl.a. tillsammans med Rehn 
rapporten ”Women, War, and Peace” 2002. 

Trots de framgångar som arbetet med resolution 1325 verkar ha haft 
i Liberia kvarstår dock stora problem. Kanske det största handlar om det stora 
antal kvinnor och flickor som än idag, trots att kriget är över, utsätts för sexuella 
övergrepp och annat våld. Detta har uppmärksammats av 
kvinnorättsorganisationer och i viss grad av medier, men trots detta har man inte 
lyckats sätta stopp för övergreppen. Mer om problemen relaterade till 
implementeringen av resolutionen i Liberia tas upp i följande stycke. 
 
 

7.3 Problem relaterade till implementeringen av 
resolution 1325 i Liberia 
 
Föregående stycke har främst tagit upp på vilka sätt implementeringen av 
resolution 1325 har fungerat bra i Liberia. Men som nämnts finns även problem. 

I samband med den kritik som tagits upp angående det faktum att 
tillräckligt stöd och hjälp fortfarande inte har givits till de utsatta kvinnorna i 
Liberia kan det vara av intresse att åter uppmärksamma att Ogundipe-Leslie och 
andra kvinnliga afrikanska akademiker och aktivister har känt sig undanskuffade 
av den internationella arenans politiker (se teorikapitlet) och ställa frågan om 
tillräckligt många liberiska kvinnor verkligen har en röst på den internationella 
politikens arena. Dessutom finns det få kvinnliga (liberiska) anställda på de höga 
posterna inom UNMIL och inga kvinnor finns med i den expertpanel för Liberia 
som FN:s generalsekreterare utsåg. Detta gör att det finns anledning att ifrågasätta 
huruvida kvinnor har en tillräcklig stark röst i exempelvis FN:s högkvarter i New 
York och om det finns tillräckliga länkar mellan det arbete som sker för kvinnors 
rättigheter i Liberia på internationell, nationell och lokal nivå. Förmodligen kan 
mycket av förklaringen till varför så få liberiska kvinnor finns med bland FN:s 
expertgrupper och militära ledning etc. förklaras med att antalet liberiska kvinnor 
med tillräcklig utbildning och erfarenheter för att klara av sådana uppdrag är 
begränsat. Som tidigare har tagits upp i uppsatsen (i stycke 4.1) är det mycket 
färre kvinnor än män som har utbildning och yrkeserfarenhet i Liberia och det 
finns helt enkelt inte tillräckligt många liberiska kvinnor som har de erfarenheter 
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som krävs. Det är en långvarig process att implementera en resolution som 1325. I 
Liberias fall tycks den begränsande faktorn framförallt utgöras av bristen på 
välutbildade kvinnor. 

Stora bättringar har skett avseende kvinnors säkerhet och rättigheter 
i Liberia. Men det finns fortfarande brister inom flera områden och många av 
Liberias kvinnor utsätts än idag för våld och känner osäkerhet. Detta är 
oacceptabelt, men frågan är om ett metodiskt och systematiskt arbete med att 
implementera resolution 1325 kan råda bot på det? Jag tror att risken finns att 
övergreppen inte kommer sluta förrän den dagen då tillräckligt många liberiska 
kvinnor gör sig hörda bland världssamfundets beslutsfattare, och detta kan dröja. 
För att Liberias kvinnor ska få en starkare röst inom politiken behöver de få 
utbildning, kunskap om sina rättigheter och kännedom om vilka kanaler de ska 
använda för att få sina röster hörda. Resolution 1325 antogs år 2000, arbetet med 
att implementera den i det fredsbevarande arbetet i Liberia påbörjades 2003. Nu är 
det år 2006, det har inte gått så många år sedan arbetet med att implementera 
resolutionen i landet påbörjades. Trots att mycket har gjorts återstår att ändra 
värderingar som handlar om kvinnors sociala status i Liberia; fler måste inse att 
kvinnor också har rätt till utbildning och bör ha samma rättigheter som män. Jag 
tror därför att det skulle vara intressant att längre fram göra en utvärdering av 
kvinnors situation i Liberia för att se om fler då har fått utbildning, om deras 
status har förbättrats och om det fortfarande är lika vanligt förekommande med 
övergrepp riktade mot kvinnor. 
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8. Slutsats 
 
 
 
 
 
Den här uppsatsens frågeställningar löd: ”I vilken grad väljer man inom det 
fredsbevarande arbetet i Liberia att arbeta utifrån resolution 1325?” Och ”Vilka 
faktorer kan vara av betydelse för hur resolution 1325 har implementerats i 
Liberia?” 
 Det fredsbevarande arbetet i Liberia har i hög grad utgått från 
resolution 1325. Man har exempelvis upprättat ett liberiskt kvinnorättsinstitut 
(OGA) och man utbildar kontinuerligt fredsbevarande personal om resolution 
1325. Men samtidigt bör det understrykas att problem kvarstår och frågetecken 
finns. Exempel på det är att kvinnor fortfarande riskerar att utsättas för övergrepp, 
trots att kriget är slut. Dessutom kan man ifrågasätta varför det är så få liberiska 
kvinnor som arbetar på beslutsfattande nivåer inom exempelvis FN-systemet. 
 Det faktum att kvinnors rättigheter har uppmärksammats i hög grad 
har underlättat arbetet med att implementera resolution 1325; politiker som Ellen 
Johnson Sirleaf har t.ex. engagerat sig starkt i frågan. Dessutom hade resolution 
1325 ganska nyligen antagits av FN:s säkerhetsråd då UNMIL började verka i 
Liberia och resolutionens krav uppmärksammades förmodligen särskilt på grund 
av den uppmärksamhet den fick. Liberia har kommit en bra bit på vägen i arbetet 
med att stärka kvinnors rättigheter och kan bli ett exempel för andra afrikanska 
stater där krig och konflikter härjar. 
 

 28



 

Källförteckning 
 
 
 
 
 
Tryckta källor 
 
Amnesty Press. 2004-03-04. Kvinnor behövs för att skapa fred. Stockholm: 
Amnesty International. (Även på 
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/5AEB0F51F1E9E372C1256E4D00780513?ope
ndocument, tillgänglig 2006-05-17). 
Amnéus, Diana. 2005-04-18. Aktuellt i OSSE – Hur passar FN:s säkerhetsråds 
resolution 1325 ”kvinnor och säkerhet” in på agendan? Stockholm: Riksdagen 
L4:17 (Även på http://www.osce-ngo.net/rapport18april05.html, tillgänglig 2006-
05-17) 
Center for Women’s Global Leadership. 1994. Gender, Violence and Women’s 
Human Rights in Africa. New Brunswick: The Center. 
Förenta Nationernas säkerhetsråd. 2000. Resolution 1325. New York. 
Hill, Felicity. 2000. NGO perspectives: NGOs and the Security Council. 
Disarmament Forum. 
Johnson, Attes. 1997-07-31. Liberia’s Women Pick Up the Pieces After War. 
Inter Press Service (Även på http://www.hartford-hwp.com/archives/34/021.html, 
tillgänglig 2006-05-17).  
Kelley, Colleen E.; Eblen, Anna L. (eds.). 2002. Women Who Speak for Peace. 
Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers Inc. 
Mazurana Dyan; Raven-Roberts, Angela; Papart, Jane. 2005. Gender, Conflict, 
and peacekeeping. USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 
Petterson, Christer. 2003-08-03. Landet plågat av krig och tyranni. Dagens 
Nyheter. (Även på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=166818, tillgänglig 
2006-05-17). 
Rehn, Elisabeth & Johnson Sirleaf, Ellen. 2002. Women, War and Peace. The 
Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and 
Women’s Role in Peace-building. Progress of the World’s Women 2002 Volume 
1, New York: UNIFEM. 
The NGO Working Group on Women, Peace and Security. 2005. Four Years 
On: An Alternative Report and Progress Check on the Implementation of Security 
Council Resolution 1325 – Findings and recommendations for United Nations 
member states and United Nations entities from women’s civil society 
organizations. New York: Peacewomen. 
Young, Iris M. 2000. Inclusion and Democracy. Oxford, New York: Oxford 
Press. 
Yuval-Davis, Nira. 1997. Gender and Nation. London, Thousand Oak, 
California: Sage Publications. 
 
 
 

 29

http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/5AEB0F51F1E9E372C1256E4D00780513?opendocument
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/5AEB0F51F1E9E372C1256E4D00780513?opendocument
http://www.osce-ngo.net/rapport18april05.html
http://www.hartford-hwp.com/archives/34/021.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=166818


 
Källor på Internet 
 
Omvärldsbilder, Institutionen för freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs 
universitet, 2004-09-23 - http://www.omvarldsbilder.se/2004/040923.html 
(tillgänglig 2006-05-17) 
Amnesty International, Report 2005 on Liberia - 
http://web.amnesty.org/report2005/lbr-summary-eng (tillgänglig 2006-05-17) 
Human Rights Watch - http://www.hrw.org/women/refugees.html (tillgänglig 
2006-05-17) 
Kvinna till kvinna - 
http://www.iktk.se/amnesinfo/fredsprocessen/fredsprocessen.html (tillgänglig 
2006-05-17) 
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet - 
http://www.ikff.se/d.php?d=18&p=119 (tillgänglig 2006-05-17) 
Tostan - www.tostan.org (tillgänglig 2006-05-17) 
All Africa - http://allafrica.com/stories/200601170106.html?page=5 (tillgänglig 
2006-05-17) 
U.S. Department of State - http://www.state.gov/g/wi/rls/rep/crfgm/10104.htm 
(tillgänglig 2006-05-17) 
Progressive Media - http://www.progressive.org/media_mplewis112105 
(tillgänglig 2006-05-17) 
Amnesty International - 
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/webbreportage/708DE1DDCEC735C1C1256B9E
0048430D?opendocument
The Initiative for Inclusive Security - 
http://www.womenwagingpeace.net/content/members/johnsonsirleaf.html 
(tillgänglig 2006-05-17) 
U.S. Department of State, Country report on Human Rights in Liberia 2004-08-
25 - http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27735.htm (tillgänglig 2006-05-17) 
UNIFEM - http://www.womenwarpeace.org/liberia/liberia.htm (tillgänglig 2006-
05-17) 
Förenta Nationerna - 
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/bfbeyond.htm (tillgänglig 2006-
05-17) 
Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet - 
http://www.ikff.se/d.php?d=18&p=119 (tillgänglig 2006-05-17) 
Förenta Nationerna - http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/ (tillgänglig 
2006-05-17). 
UNMIL (1) - http://www.unmil.org/content.asp?cat=history (tillgänglig 2006-05-
17) 
UNMIL (2) - http://www.unmil.org/content.asp?cat=humanrights (tillgänglig 
2006-05-17) 
UNMIL (3) - http://www.unmil.org/content.asp?cat=gender (tillgänglig 2006-05-
17) 
UNMIL (4) - http://www.unmil.org/content.asp?cat=misson (tillgänglig 2006-05-
17) 

 30

http://www.omvarldsbilder.se/2004/040923.html
http://web.amnesty.org/report2005/lbr-summary-eng
http://www.hrw.org/women/refugees.html
http://www.iktk.se/amnesinfo/fredsprocessen/fredsprocessen.html
http://www.ikff.se/d.php?d=18&p=119
http://www.tostan.org/
http://allafrica.com/stories/200601170106.html?page=5
http://www.state.gov/g/wi/rls/rep/%1Fcrfgm/10104.htm
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/webbreportage/708DE1DDCEC735C1C1256B9E0048430D?opendocument
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/webbreportage/708DE1DDCEC735C1C1256B9E0048430D?opendocument
http://www.womenwagingpeace.net/content/members/johnsonsirleaf.html
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27735.htm
http://www.womenwarpeace.org/liberia/liberia.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/followup/bfbeyond.htm
http://www.ikff.se/d.php?d=18&p=119
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/
http://www.unmil.org/content.asp?cat=history
http://www.unmil.org/content.asp?cat=humanrights
http://www.unmil.org/content.asp?cat=gender
http://www.unmil.org/content.asp?cat=misson


Mrs Agnes van Ardenne, Hollands minister för utvecklingssamarbeten - 
http://www.bz.nl.default.asp?CMS_ITEM=F0CD8A20C21842AD8DO8E1A6C5
C67E1FX3X64283X61&CMS_NOCOOKIES=YES (tillgänglig 2006-05-17) 
Svenska Freds - http:// www.svenskafreds.se/pax/tidigare/05-
5/kvinnor%20huvud.shtml (tillgänglig 2006-05-17) 
Regeringen - http://www.regeringen.se/sb/d/1202/a/30777 (tillgänglig 2006-05-
17) 
 
 
Intervjuer 
 
Runesson, Johan – f.d. UNMIL-soldat. 2006-05-10 
Snyder, Susi – Secretary General, Women’s International League for Peace and 
Freedom: (Email: susi.snyder@wilpf.ch) 2006-05-01. 

 31

http://www.bz.nl.default.asp/?CMS_ITEM=F0CD8A20C21842AD8DO8E1A6C5C67E1FX3X64283X61&CMS_NOCOOKIES=YES
http://www.bz.nl.default.asp/?CMS_ITEM=F0CD8A20C21842AD8DO8E1A6C5C67E1FX3X64283X61&CMS_NOCOOKIES=YES
http://www.svenskafreds.se/pax/tidigare/05-5/kvinnor%20huvud.shtml
http://www.svenskafreds.se/pax/tidigare/05-5/kvinnor%20huvud.shtml
http://www.regeringen.se/sb/d/1202/a/30777


9. Appendix 
 
 

 32



United Nations S/RES/1325 (2000)

 

Security Council Distr.: General
31 October 2000

00-72018 (E)
`````````

Resolution 1325 (2000)

Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on
31 October 2000

The Security Council,

Recalling its resolutions 1261 (1999) of 25 August 1999, 1265 (1999) of 17
September 1999, 1296 (2000) of 19 April 2000 and 1314 (2000) of 11 August 2000,
as well as relevant statements of its President, and recalling also the statement of its
President to the press on the occasion of the United Nations Day for Women’s
Rights and International Peace (International Women’s Day) of 8 March 2000
(SC/6816),

Recalling also the commitments of the Beijing Declaration and Platform for
Action (A/52/231) as well as those contained in the outcome document of the
twenty-third Special Session of the United Nations General Assembly entitled
“Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-First
Century” (A/S-23/10/Rev.1), in particular those concerning women and armed
conflict,

Bearing in mind the purposes and principles of the Charter of the United
Nations and the primary responsibility of the Security Council under the Charter for
the maintenance of international peace and security,

Expressing concern that civilians, particularly women and children, account
for the vast majority of those adversely affected by armed conflict, including as
refugees and internally displaced persons, and increasingly are targeted by
combatants and armed elements, and recognizing the consequent impact this has on
durable peace and reconciliation,

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of
conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal
participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion
of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with
regard to conflict prevention and resolution,

Reaffirming also the need to implement fully international humanitarian and
human rights law that protects the rights of women and girls during and after
conflicts,
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Emphasizing the need for all parties to ensure that mine clearance and mine
awareness programmes take into account the special needs of women and girls,

Recognizing the urgent need to mainstream a gender perspective into
peacekeeping operations, and in this regard noting the Windhoek Declaration and
the Namibia Plan of Action on Mainstreaming a Gender Perspective in
Multidimensional Peace Support Operations (S/2000/693),

Recognizing also the importance of the recommendation contained in the
statement of its President to the press of 8 March 2000 for specialized training for
all peacekeeping personnel on the protection, special needs and human rights of
women and children in conflict situations,

Recognizing that an understanding of the impact of armed conflict on women
and girls, effective institutional arrangements to guarantee their protection and full
participation in the peace process can significantly contribute to the maintenance
and promotion of international peace and security,

Noting the need to consolidate data on the impact of armed conflict on women
and girls,

1. Urges Member States to ensure increased representation of women at all
decision-making levels in national, regional and international institutions and
mechanisms for the prevention, management, and resolution of conflict;

2. Encourages the Secretary-General to implement his strategic plan of
action (A/49/587) calling for an increase in the participation of women at decision-
making levels in conflict resolution and peace processes;

3. Urges the Secretary-General to appoint more women as special
representatives and envoys to pursue good offices on his behalf, and in this regard
calls on Member States to provide candidates to the Secretary-General, for inclusion
in a regularly updated centralized roster;

4. Further urges the Secretary-General to seek to expand the role and
contribution of women in United Nations field-based operations, and especially
among military observers, civilian police, human rights and humanitarian personnel;

5. Expresses its willingness to incorporate a gender perspective into
peacekeeping operations, and urges the Secretary-General to ensure that, where
appropriate, field operations include a gender component;

6. Requests the Secretary-General to provide to Member States training
guidelines and materials on the protection, rights and the particular needs of women,
as well as on the importance of involving women in all peacekeeping and peace-
building measures, invites Member States to incorporate these elements as well as
HIV/AIDS awareness training into their national training programmes for military
and civilian police personnel in preparation for deployment, and further requests the
Secretary-General to ensure that civilian personnel of peacekeeping operations
receive similar training;

7. Urges Member States to increase their voluntary financial, technical and
logistical support for gender-sensitive training efforts, including those undertaken
by relevant funds and programmes, inter alia, the United Nations Fund for Women
and United Nations Children’s Fund, and by the Office of the United Nations High
Commissioner for Refugees and other relevant bodies;
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8. Calls on all actors involved, when negotiating and implementing peace
agreements, to adopt a gender perspective, including, inter alia:

(a) The special needs of women and girls during repatriation and
resettlement and for rehabilitation, reintegration and post-conflict reconstruction;

(b) Measures that support local women’s peace initiatives and indigenous
processes for conflict resolution, and that involve women in all of the
implementation mechanisms of the peace agreements;

(c) Measures that ensure the protection of and respect for human rights of
women and girls, particularly as they relate to the constitution, the electoral system,
the police and the judiciary;

9. Calls upon all parties to armed conflict to respect fully international law
applicable to the rights and protection of women and girls, especially as civilians, in
particular the obligations applicable to them under the Geneva Conventions of 1949
and the Additional Protocols thereto of 1977, the Refugee Convention of 1951 and
the Protocol thereto of 1967, the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women of 1979 and the Optional Protocol thereto of 1999
and the United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989 and the two
Optional Protocols thereto of 25 May 2000, and to bear in mind the relevant
provisions of the Rome Statute of the International Criminal Court;

10. Calls on all parties to armed conflict to take special measures to protect
women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of
sexual abuse, and all other forms of violence in situations of armed conflict;

11. Emphasizes the responsibility of all States to put an end to impunity and
to prosecute those responsible for genocide, crimes against humanity, and war
crimes including those relating to sexual and other violence against women and
girls, and in this regard stresses the need to exclude these crimes, where feasible
from amnesty provisions;

12. Calls upon all parties to armed conflict to respect the civilian and
humanitarian character of refugee camps and settlements, and to take into account
the particular needs of women and girls, including in their design, and recalls its
resolutions 1208 (1998) of 19 November 1998 and 1296 (2000) of 19 April 2000;

13. Encourages all those involved in the planning for disarmament,
demobilization and reintegration to consider the different needs of female and male
ex-combatants and to take into account the needs of their dependants;

14. Reaffirms its readiness, whenever measures are adopted under Article 41
of the Charter of the United Nations, to give consideration to their potential impact
on the civilian population, bearing in mind the special needs of women and girls, in
order to consider appropriate humanitarian exemptions;

15. Expresses its willingness to ensure that Security Council missions take
into account gender considerations and the rights of women, including through
consultation with local and international women’s groups;

16. Invites the Secretary-General to carry out a study on the impact of armed
conflict on women and girls, the role of women in peace-building and the gender
dimensions of peace processes and conflict resolution, and further invites him to
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submit a report to the Security Council on the results of this study and to make this
available to all Member States of the United Nations;

17. Requests the Secretary-General, where appropriate, to include in his
reporting to the Security Council progress on gender mainstreaming throughout
peacekeeping missions and all other aspects relating to women and girls;

18. Decides to remain actively seized of the matter.
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