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Abstract 

Officially, the EU gender policy since 2000 has been guided by the strategy of 
Gender Mainstreaming. This strategy aims to promote gender equality and is 
informed by a feminist ontology, which stipulates that women are structurally 
subordinated.  

In this essay, I examine whether the European Commission has adequately 
adhered to this gender policy in its free trade negotiations with the ACP (African, 
Caribbean, and Pacific) countries as part of the Cotonou Agreement. As a result 
of my text analysis of documents related to the negotiations, opinion pieces by 
interested actors and policy papers of the EU, I find that the Commission does not 
act in accordance to its stated gender policy. 

To explain this discrepancy between policy intent and actions, I employ 
postliberal feminist theory and Robert Putnam’s Two-Level Game Theory Model. 
By analyzing statistics and published research, I explore how gender issues are 
being represented politically on a domestic and international level. 

My findings show that a key cause of this discrepancy lies in the low levels of 
female participation in the political institutions of the EU and ACP; a lack of 
participation that is especially pronounced in the area of international economics. 
In explaining the constraints on female participation and the prospects of full 
implementation of the EU’s gender policy in the international political economy, 
I emphasize the role of culturally and historically gendered institutions.  
 
Keywords: Gender Mainstreaming, Feminism, EU, Cotonou Agreement, Two-
Level Game Theory  



Innehållsförteckning 

1 Inledning 1 

1.1 Syfte och frågeställning 1 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 2 

1.3 Metod och material 3 

1.4 Disposition 4 

1.5 Bakgrund till Cotonouavtalet 5 

2 Jämställdhetsstrategier och feministisk teori 6 

2.1 Women in Development, och jämställdhetspolitik i samband 
med utvecklingssamarbete, 1970- 6 

2.2 Gender and Development, och strategin integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, 1995- 8 

2.3 GAD och formella och informella institutioner 9 

3 EU: s jämställdhetspolicy i utvecklingssamarbete 10 

3.1 EU: s handlingsprogram för jämställdhetsarbete 10 

4 Jämställdhet och EPA-förhandlingarna 14 

4.1 Cotonouavtalet och EPA 14 

4.2 Hur har kommissionen beaktat jämställdhet i EPA 
förhandlingarna? 15 

4.2.1 Min bedömning utifrån läsning av 
förhandlingsdokument 16 
4.2.2 Synpunkter från den gemensamma parlamentariska 
församlingen och från organisationer i civila samhället 19 
4.2.3 Sammanfattande intryck 20 

5 Varför har kommissionen inte beaktat EU: s 
jämställdhetspolicy i EPA-förhandlingarna? 21 

5.1 Teoretiska utgångspunkter och antaganden 21 

5.2 Analys 24 
5.2.1 AVS 25 
5.2.2 EU 27 

6 Slutdiskussion 30 



7 Referenser 33 

Bilaga I  AVS-länderna 38 

Bilaga 2  De sex regionala grupperna 39 

Bilaga 3 Utdrag ur Cotonouavtalet 40 

 
 



 

1 Inledning 

Liksom de flesta internationella organ har EU numera en jämställdhetspolicy för 
utvecklingssamarbete. Denna jämställdhetspolicy följer programmet, integrering 
av ett jämställdhetsperspektiv, som slogs fast år 1995 på FN: s kvinnokonferens i 
Beijing. Strategin har sina rötter i feministisk teori, med utgångspunkter som 
innefattar att det på ett strukturellt plan finns ickejämställda genusrelationer 
mellan män och kvinnor. Policyn och så tillika strategin, syftar på sikt till att nå 
jämställdhet mellan könen.  

Enligt utgångspunkter i integrering av ett jämställdhetsperspektiv, anses 
policys som inte inbegriper ett genusperspektiv, vara utformade med 
utgångspunkt från mannen som norm, varför strategin bygger på att jämställdhet 
ska integreras som en horisontell fråga i allt utvecklingssamarbete, vilket 
praktiskt taget innebär djupgående förändringar av hur liberala policys i 
utvecklings- och biståndsprojekt, liksom makroekonomiska policys, formuleras, 
beslutas, implementeras och utvärderas (Pollack, Hafner-Burton 2002: 240).  

Frågan som jag ställer mig är om huruvida EU: s genomgripande 
jämställdhetspolicy omsätts i handling eller stannar vid retorik. Jag väljer att 
begränsa mig genom att undersöka i vilken mån jämställdhetspolicyn beaktas i de 
just nu pågående förhandlingar om utformningen av framtida handels- och 
utvecklingsavtal, Economic Partnership Agreements1, mellan EU och Afrika, 
Västindien, och Stilla havsländerna2, inom ramarna för Cotonouansatsen3.   

Jag anser att detta är intressant att studera närmare mot bakgrund av att 
kvinnor i AVS blev hårt drabbade av de ekonomiska reformer som vidtogs under 
80- och 90-talens strukturella anpassningsprogram, SAP, som uppenbarligen inte 
utformade med hänsyn till genus. Ska historien behöva upprepa sig?  

1.1 Syfte och frågeställning 

Det ursprungliga syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida den 
europeiska kommissionen efterföljer EU: s jämställdhetspolicy i EPA-
förhandlingarna. Den första frågeställningen lyder således: 
 Har kommissionen beaktat EU: s jämställdhetspolicy i EPA-förhandlingarna? 

                                                                                                                                      
 
1 Hädanefter EPA 
2 Hädanefter AVS 
3 Handels- och utvecklingssamarbetet mellan EU och AVS har pågått sedan 1970-talet (se vidare 
1.5). Cotonouavtalet är ett ramavtal som undertecknades den 23 juni 2000 i Cotonou, mellan EU 
och AVS-länderna (Cotonouavtalet 2000).  
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Då jag utifrån mina undersökningar vars resultat jag redovisar i denna 
uppsats, har kommit fram till att kommissionen inte kan anses ha beaktat 
jämställdhetspolicyn i förhandlingarna, ville jag ge denna uppsats en ytterligare 
dimension, genom att söka ge en rimlig förklaring till varför kommissionen inte 
har beaktat jämställdhetspolicyn. Uppsatsens andra frågeställningen lyder:  

Varför har kommissionen inte beaktat EU: s jämställdhetspolicy i EPA-
förhandlingarna, förklarat utifrån feministisk teori och Putnams Two-Level Game 
Theory? 

I denna frågeställning har jag utgått från situationen som ett fall av 
förhandling och tagit avstamp från feministiska utgångspunkter, samt resonemang 
från Robert Putnams Two-Level Game Theory.  

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Då denna uppsats är en fallstudie av kvalitativ sort spelar mina utgångspunkter, 
värderingar och förförståelse, som uppsatsförfattare en betydande roll, bl.a. för 
val kring ämne, metod, material, teori, samt för vad jag har uppfattat och tagit till 
mig av källmaterial (jmf Lundqvist 1993: 118f). Mot bakgrund av detta kan det 
vara relevant att lyfta fram att mina egna utgångspunkter finns bland de 
postliberala feministiska4 perspektiven, där genus betraktas som den sociala 
aspekten av kön och ses som inlärd och föränderlig över tid, samt varierande 
inom och mellan olika kulturer, i motsats till de biologiska skillnaderna mellan 
män och kvinnor (Europeiska kommissionen 2001: Bilaga 1). Denna definition av 
genus är dessutom den gängse inom ramarna för EU: s jämställdhetspolicy.  
 Förutom feministisk teori väljer jag att i min analys av förhandlingssituationen 
ta hjälp av Putnams Two-Level Game Theory, som är en heuristisk teori som 
grundar sig på rationella antaganden. Denna modell används frekvent för att 
analysera internationella förhandlingssituationer med bl.a. EU5 inblandat, varför 
mitt val föll på denna modell. Då fallet handlar om jämställdhet väljer jag att 
kombinera Putnams modell med feministisk teori, då jag anser att teorierna utgör 
bra komplement för att analysera fallet.   

Min inriktning på jämställdhet motiveras av ett intresse för 
jämställdhetsfrågor och kvinnors deltagande och inflytande inom den politiska 
och ekonomiska sfären, då jag anser att kön, eller genus, är en viktig analysenhet 
att beakta i internationella relationer.  

                                                                                                                                      
 
4 Postliberal feminism omfattar postpositivistiska feminismer som i olika grad är influerade av 
discipliner som psykoanalys, sociologi, filosofi, postmodernism och postkolonialism och utgör 
därigenom en heterogen samling perspektiv (Tickner, i Carlsnaes, Risse, Simmons 2002:277). 
 
5 Se bl.a. Genevra Forwood 2001 och Lee-Ann Patterson 1997, Agricultural Policy Reform in the 
European Community: A Three Level Game Analysis. 
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Att mitt val föll på samarbetet mellan EU och AVS, motiveras dels av dess 
aktualitet med avseende på de pågående förhandlingarna, och dels av ett 
personligt intresse för detta utvecklings- och handelssamarbete. 

1.3 Metod och material 

I syfte att kunna göra en bedömning om huruvida kommissionen beaktar 
jämställdhetspolicyn i EPA-förhandlingarna, anser jag att det först krävs att jag 
skapar mig en klar uppfattning om denna, då min förförståelse kommer att utgöra 
mitt analysredskap (Esaiasson et al. 2003: 240).  Detta gör jag dels genom att 
tillgå material i form av förordningar och meddelande från kommissionen, och 
dels genom att sätta mig in i jämställdhetspolicyns teoretiska grund GAD, vilket 
ger en insikt om policyns ontologiska grund och hur detta påverkar 
jämställdhetsstrategier, samt möjligheter för implementering.  

Med ambitionen att bilda en egen uppfattning om i vilken grad kommissionen 
i praktiken beaktar sin policy i EPA-förhandlingarna, har jag utifrån min 
förståelse av jämställdhetspolicyn gjort en kvalitativ innehållsanalys av 
primärmaterial från förhandlingarna som har pågått mellan den europeiska 
kommissionen och AVS ministerråd (ibid: 233). Primärmaterialet har varit 
bestående av rapporter, mötesprotokoll, tal och resolutioner från EU och AVS 
gemensamma institutioner i förhandlingarna, ambassadörskommittén och 
ministerkommittén.  

 För att samla mer empiri kring ämnet, samt för att se om det finns en 
överenskommelse mellan min undersökning och andra bedömares, har jag i syfte 
att stärka studiens validitet tagit del av ytterligare sekundär- och primärmaterial. 
Utifrån en bred definition av idébärare har jag vänt mig till olika avsändare som 
inte är med direkt och förhandlar men, som deltar exempelvis i roller som 
rådgivare i, eller bevakare över förhandlingarna, såsom den gemensamma 
parlamentariska församlingen för EU och AVS, liksom olika ickestatliga nätverk, 
som specifikt arbetar med genus och jämställdhetsfrågor, eller för hållbar 
utveckling och bekämpning av fattigdom generellt, som exempelvis det 
europeiska ekonomiska och sociala rådet6 (ibid: 66, 242).  

Jag vill i viss mån reservera mig gällande material, då mitt urval har styrts av 
det utbud jag har kommit över utifrån tid och förutsättningar, via Internet på 
kommissionens, Europaparlamentets, och ickestatliga organisationers webbsidor. 
Då EPA-förhandlingarna är mycket omfattande, med många aktörer inblandande, 
såväl statliga som ickestatliga, har jag naturligtvis inte tillgått allt material och i 
vilken grad det material som jag har tagit del av är representativt för fenomenet i 
sig påverkar studiens validitet (Lundqvist 1993: 99, 122).  

                                                                                                                                      
 
6 Hädanefter EESC, European Economic and Social Council. 
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Vid hantering av material har jag genomgående sökt upprätthålla ett 
källkritiskt förhållningssätt, då en avsändares avsikter och intressen i olika grad 
påverkar text och framställning (Esaiasson et al. 2003: 311).  

För att förklara varför kommissionen inte har beaktat EU: s 
jämställdhetspolicy i förhandlingarna, har jag åstadkommit ett teoribygge av 
feministisk teori och Putnams Two-Level Game Theory, samt tagit del av statistik 
och genusforskning som behandlar implementering av jämställdhetsstrategier i 
internationella organisationer. Analysen i kapitel fem är således teorianvändande.  

Analysen skulle se annorlunda ut vid tillämpande av ickefeministisk teori 
varför den liksom alla samhällsvetenskapliga analyser, utifrån min mening är att 
betrakta som delvis teoriberoende. Jag har tillgått feministisk teori i min analys då 
”traditionella” perspektiv inom statsvetenskapen inte använder genus som en 
analysenhet och i frånvaron av ett sådant, blir kvinnor och mäns olika positioner 
inom politiken, ekonomin, etc. osynligt. Med utgångspunkt från en ontologi som 
baserar sig på sociala relationer, där manligt respektive kvinnligt ömsesidigt 
konstituerar varandra i genusrelationer, innebär en genusanalys inte endast att 
kvinnor ”läggs till”, utan ett genusperspektiv förändrar ens förståelse av 
situationen som sådan (Peterson, Runyan 1999: 5ff, 30f).  

Jag har strävat efter att vara tydlig i mina antagande och resonemang, men jag 
är medveten om att intersubjektiviteten kan vara problematisk, varför jag vill 
betona att jag betraktar analysen som en möjlig förklaring utifrån valda teorier då 
även jag som uppsatsförfattare sätter en subjektiv prägling på analysen. 

1.4 Disposition 

Avsnitt 1.5 som följer härnäst, syftar till att ge en kort bakgrund till handels- och 
utvecklingssamarbetet mellan EU och AVS som EPA-förhandlingarna utgår ifrån.  
 För att skapa en bakgrund till EU: s jämställdhetspolicy handlar kapitel två 
bl.a. om dess bakomliggande strategi, integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
och dess tillhörande feministiska utgångspunkter. 
 I kapitel tre följer en beskrivning av EU: s jämställdhetspolicy i 
utvecklingssamarbete, bl.a. utifrån material från den europeiska kommissionen.  
 I kapitel fyra besvarar jag frågeställningen om kommissionen har beaktat EU:s 
jämställdhetspolicy i EPA-förhandlingarna, genom att redovisa resultatet av mina 
studier.  
 I kapitel fem ger jag en teoretiskt och empiriskt förankrad förklaring till varför 
kommissionen inte har beaktat EU: s jämställdhetspolicy i EPA-förhandlingarna. I 
det första avsnittet presenterar jag analysens teoretiska utgångspunkter och 
antaganden, vilket är baserat på Putnams Two-Level Game Theory och postliberal 
feministisk teori.  
 Uppsatsen avslutas med reflektioner och en sammanfattning i det sjätte 
kapitlet.  
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1.5 Bakgrund till Cotonouavtalet 

Det bilaterala utvecklingssamarbetet mellan EU och AVS-länderna, var från 
början baserat på forna koloniala relationer mellan länderna, och tog sin start på 
1960-talet med Yaoundékonventionen, som sedan övergick till 
Lomékonventionerna. Förutom länderna, inom det dåvarande EG: s skuldbörda 
till de före detta kolonierna, kan motiven för samarbetet, för EU: s del, främst ses 
ha varit att bibehålla ekonomiska och politiska band till AVS-länderna, medan det 
för AVS7 del, främst handlade om bistånd och handelsförmåner (Forwood 2001: 
424; Gibb 2000: 1f).  

År 2000 undertecknade EU och AVS, Cotonouavtalet, som sedermera är det 
styrande ramverket för samarbetet, och ett resultat av flera års förhandlingar 
mellan parterna. Avtalet handlar liksom dess föregångare om handel och bistånd, 
men innebär en ny ansats, då det ställs stärkta krav om ömsesidighet i politiska 
och ekonomiska termer, med en övergång från Loméavtalets ickeömsesidiga 
handelspreferenser, till handelsavtal som följer WTO: s principer. I avtalet ställs 
det även hårdare villkor för erhållandet av bistånd, med avseende på uppfyllelse 
av demokrati, mänskliga rättigheter och rättsäkerhet (Barbarinde, Faber 2004:46).  
 Just nu pågår förhandlingar om utformningen av vad som utgör kärnan i 
Cotonouavtalet, nämligen EPA8, som innebär omfattande handels- och 
utvecklingsprogram (Barbarinde, Faber 2004: 28f, 39ff; Gibb 2000:1f).  

Som undertecknade av Cotonouavtalet har samtliga EU och AVS-länder 
erkänt jämställdhet som en ämnesövergripande fråga, då jämställdhetsfrågor 
lyftes fram i ett flertal av avtalets artiklar (se bilaga tre) (Ulmer 2004: 53).  

 
 

                                                                                                                                      
 
7 I denna uppsats refererar jag till AVS-länderna som en part eller grupp, jag är dock medveten om 
att de består av en heterogen grupp länder med avseende på dominerande kultur, språk, religion, 
demografi, ekonomi, näringsliv, geografi etc. Något som är gemensamt för länderna är att de enligt 
BNP mätt, räknas som u-länder och 40 av de för närvarande 77 länderna räknas till kategorin Least 
Developed Countries, LDC. Se bilaga ett, för fullständig förteckning av AVS-länderna 
(Barbarinde, Faber 2004: 34).   
8 Ett land inte anser sig vara redo att ingå ett EPA kan välja ett alternativ: Om landet beräknas 
tillhöra LDC är alternativet Everything But Arms, EBA som i princip innebär samma preferenser 
som under Lomé. Om landet inte beräknas som LDC utan ses som ett ”vanligt” u-land är 
alternativet att ingå det inte lika fördelaktiga GSP, ett handelspreferensavtal som är kompatibelt 
med WTO:s principer då det inte diskriminerar mot andra u-länder (Barbarinde, Faber 2004: 39). 
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2 Jämställdhetsstrategier och feministisk 
teori 

Feministiska perspektiv i internationella relationer har utvecklats i samband med 
jämställdhetsstrategier inom den globala utvecklingsdebatten, bland nätverk av 
forskare, aktivister och policyskapare från både Nord och Syd. Via dessa 
transnationella kvinnonätverk bl.a. i FN-samarbete, har strategin integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv, förts fram och blivit policy i utvecklingssamarbete för 
internationella institutioner såsom EU (True 2003: 369). 
   För att förstå vad EU:s jämställdhetspolicy innebär är det relevant att känna till 
dess teoretiska grund som enligt förordningar etc. har teoretiska utgångspunkter i 
utvecklingsperspektivet Gender And Development9 (Europeiska kommissionen 
2001) som i sin tur kan räknas till postliberal feministisk teori.  
 I syfte att ge en bakgrund till EU: s jämställdhetspolitik i 
utvecklingssammanhang uppmärksammar jag föregångaren till nuvarande 
utvecklingsansatsen, som GAD delvis var en reaktion emot, nämligen Women In 
Development10, utifrån vilken EU, under Lomékonventionerna11, har formulerat 
och utformat jämställdhetsmål.  
 I analysen i kapitel fem kommer jag att utgå ifrån feministisk teori som 
introduceras i avsnitt 2.1 och 2.2, då feministiska teoretiska och ontologiska 
utgångspunkter är starkt kopplade till utformningen av jämställdhetsprogram i 
utvecklingssamarbete (True 2003: 369).  

2.1 Women in Development, och jämställdhetspolitik i 
samband med utvecklingssamarbete, 1970-  

Under den postkoloniala tidens första två decennier förbisågs kvinnor vid 
formulering av internationella utvecklingspolicys12, först på 1970-talet började 

                                                                                                                                      
 

 

9 Översätter, genus och utveckling, hädanefter GAD.  
10 Översätter, kvinnor i utveckling hädanefter WID.  
11 Från 1975 till 2000 hölls det sammanlagt fyra Lomekonventioner. Till skillnad från 
Cotonouavtalet syftade Loméavtalet från början inte till handelsliberalisering, men under den 
fjärde Lomékonventionen kom EU att villkora sitt bistånd till AVS-länder utifrån samma krav som 
Världsbankens och IMF: s SAP ställde, vilket i praktiken innebar krav om handelsliberaliseringar 
(Dalla Costa, F Dalla Costa 1993: 62). 
12 Utifrån koloniala föreställningar om kvinnan i tredje världen som den mest ”underutvecklade” i 
ett ”underutvecklat” samhälle, såg tidiga utvecklingsplanerare kvinnor som ett hinder för 
utveckling, och kvinnor blev följaktligen inte föremål för interventioner, som istället riktades mot 
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forskare, med Esther Boserup i spetsen, belysa bristen på kännedom om kvinnor i 
tredje världens roll i ekonomisk utveckling, som producenter och arbetskraft. 
Boserup uppmärksammade att utvecklingspolicys och den ekonomiska 
utvecklingen (BNP-tillväxt) som följde, kunde påverka kvinnor negativt genom 
att förstärka redan existerande orättvisor mellan kvinnor och män. Detta innebar 
introduktionen av ansatsen WID i policyskapandet för utvecklingssamarbete 
(Degnbol-Martinussen 1999: 28f; Withworth i Stubbs, Underhill 2000: 94).  

WID befinner sig inom ett liberalt paradigm13 och fokuserar på att öka 
kvinnors tillträde till den offentliga sfären, då man i huvudsak utgår ifrån att 
bristen på jämlikhet kan härledas till kvinnans exkludering från staten och den 
formella ekonomin, och därigenom bristen på resurser14. Under WID har 
inkomstgenererande strategier utformats, i form av särskilda kvinnoprojekt som 
har syftat till att skapa ett utrymme för kvinnor inom det offentliga, utifrån ett 
antagande att kvinnans status automatiskt skulle uppgraderas om hon 
inkluderades (Richey, i Tarp (red.) 2000:252f; True 2003: 370).  

Kritik har riktats mot WID om eurocentrism15, då det har ansetts att denna 
ansats inte tar tillräckliga hänsyn till lokala förhållanden och kontextspecifika 
genusrelationer, vilket man menat i vissa fall har fått till följd att kvinnans 
ekonomiska och sociala position har försvagats av utvecklingspolicys (Richey, i 
Tarp (red.) 2000:252).  

                                                                                                                                      
 
män som sågs som bärare av utveckling. Policyskaparna antog att kvinnor automatiskt skulle följa 
mäns utveckling (Richey, i Tarp (red.) 2000: 254). 
13  En tro på linjär utveckling och att produktivitet är förutsättning för ekonomisk tillväxt, vilket 
uppnås med frihandel. Vidare att frihandel är till allas fördel under förutsättningar att 
snedvridningar i marknader åtgärdas (Frieden, Lake 2004: 10). 
14 En indelning av resurser som enligt liberal teori är relevanta för ens position och förutsättningar 
i ekonomin och som i takt med att de ökar, indirekt bidrar till att produktiviteten ökar (Todaro, 
Smith 2003: 369) kan göras i tre kategorier: Human kapital, såsom arbetsförmåga, hälsotillstånd, 
utbildningsnivå, tekniskt know-how, human kapital.  
Fysiska resurser såsom, tillgång till land, egendom, krediter, kapital, finansiella tjänster, energi, 
vatten, bränsle, transportmöjligheter, teknisk assistans, gödningsmedel, marketing know-how.  
Immateriella resurser, även kallat socialt kapital: kontroll och tillträde till beslutsfattning, 
rådgivning, sociala nätverk (Aprodev 2003: 5).  
15 Ett exempel är hur västerländska policyutformare, har utformat kreditstöd för jordbrukare i 
södra och västra Afrika utifrån sin traditionellt västerländska syn på genusroller, enligt vilken 
mannen är familjeförsörjare. Kvinnor har blivit tilldelade cirka 10 % av krediterna, trots att dessa 
kvinnor generellt bidrar upp till mellan 60-80 % av den totala livsmedelsproduktionen och ofta bär 
huvudansvaret för hushållets försörjning (Peterson, Runyan 1999:103; Richey, i Tarp (red.) 
2000:252). 
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2.2 Gender and Development, och strategin 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv, 1995- 

I slutet av 1980-talet utvecklades WID till GAD, ett paradigm som skiftar fokus 
från kvinnor till genus16 vilket innebär att uppmärksamhet ges åt både kvinnor och 
män, och relationen dem mellan. I samband med denna övergång skedde det även 
ett skifte i utvecklingspolicykretsar till strategin, integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, som i enlighet med GAD, vilar på antagande att 
orättvisor kan tas bort genom genuskänsliga policys. Strategin innebär att ett 
genusperspektiv inkorporeras i alla stadier av policyformulering, utformning och 
implementering, samt att jämställdhet är ett grundläggande mål för alla policys 
(Richey, i Tarp (red.) 2000: 256).   

GAD har rötter i postmodern och postkolonial teoribildning, vilket har 
bidragit till kunskap om lokala förhållanden och att skillnader mellan kvinnor har 
uppmärksammats. Kvinnor ses således inte som en homogen grupp, utan man 
framhåller att kvinnans position och tillgång till materiella, psykologiska och 
sociala resurser bör ses som en funktion av flera olika sociala strukturer såsom, 
klass, kön, ras, religion, etnicitet etc. (Tickner, i Carslnaes, Risse, Simmons, 2002: 
279).  

I GAD uppmärksammas arbetsfördelningen mellan män och kvinnor, och det 
kastas ljus på kvinnors olika arbetsroller, bland annat genom Mosers17 uppdelning 
av sysselsättning i reproduktivt arbete, produktivt arbete och arbete för den 
sociala gemenskapen. Denna distinktion av kvinnans tre roller belyser, det ur 
makroekonomiskt hänseende, ”osynliga arbetet” som oftast vilar på kvinnans lott 
men inte genererar inkomst som ingår i nationalräkenskaperna, och som det därav 
inte tas hänsyn till vid traditionellt utformande av makroekonomisk politik18 
(Richey, i Tarp (red.) 2000: 253).  

                                                                                                                                      
 
16 DAWN, ett nätverk som bildats av kvinnor i tredje världen (forskare, aktivister, akademiker) 
ifrågasatte målet om jämställdhet som det ter sig enligt WID och i liberalfeministisk bemärkelse 
dvs. som strävan att nå jämlikhet (equality) med män. De menar att det är ett otillräckligt mål för 
fattiga kvinnor i tredje världen, då även en majoritet av männen i många av dessa länder lever 
under svåra förhållanden, drabbade av arbetslöshet, dåliga arbetsförhållanden, rasism, etc. Istället 
betonas att målet om jämställdhet (gender equality) ska innebära mål om förbättrade 
levnadsvillkor för både kvinnor och män (ibid: 253).    
 
17 Moser är en av grundarna till GAD:s teoretiska ramverk , genom sitt bidrag till utformandet av 
strategin, integrering av ett jämställdhetsperspektiv i the Moser Methodology , 1993 (ibid: 267).  
18 En konsekvens av att arbetet i hemmet inte uppmärksammas är att kvinnans arbetstid behandlas 
som om den vore obegränsad. När policyskapare gör besparingar i BNP genom nedskärningar i 
vård och omsorgssektorn innebär det oftast att kvinnor i synnerhet drabbas antingen i form av en 
större arbetsbörda i hemmet då det tidigare betalda arbete faller på kvinnans lott, och, eller genom 
förlorat förvärvsarbete då kvinnor ofta utgör en majoritet av de sysselsatta inom den offentliga 
sektorn (Aprodev 2003: 5; WIDE 1997: 1f). 
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2.3 GAD och formella och informella institutioner 

Postliberal feministisk teori hämtar utgångspunkt från en ontologi som baserar sig 
på sociala relationer, där genus ses som den socialt inlärda delen av kön, samt som 
en central social struktur som präglar alla sociala relationer (Peterson, Runyan 
1999: 5ff, 30f). 

Utifrån ett feministiskt perspektiv kan kvinnans underordning och 
underrepresentation inom politiska institutioner och organisationer, delvis förstås 
genom den dikotomiska19 uppdelningen i privat och offentlighet, där den förra 
konstituerar en kvinnlig sfär, och den senare en manlig sfär. Kvinnan och mannen 
har kommit att konstrueras till varandras motsatser, där mannen representerar 
normen, medan kvinnan har kommit att representera ”den Andre”, vilket har gett 
upphov till en genushierarki, där det manligt konnoterade värderas högre (ibid.: 
88ff, 104ff).  

Utifrån ett feministiskt perspektiv kan informella och formella institutioner 
som utgörs av värderingar, normer, regler och lagar som bestämmer ”vem som får 
vad, vem som gör vad, och vem som bestämmer” anses ha en viktig roll i 
upprätthållande, reproduceringen, samt rekonstrueringen av genusrelationer 
(Randall, i Marsh and Stoker 2002: 122ff). Institutioner förkroppsligar 
genusrelationer och finns inom organisationer, familjeliv, politik, arbetsliv, etc., 
områden som i olika grad har kommit att bli präglade av en socialt konstruerad 
maskulin eller feminin kultur (Rao, Kelleher 2003: 142ff). Institutioner påverkar 
individens beteende, värderingar, normer, intressen och identitet, då det innebär 
någon form av kostnad för individen att inte följa gällande informella eller 
formella regler, som exempelvis begränsar kvinnors rörlighet utanför hemmet 
(jmf Lowndes, i Marsch and Stoker 2002: 95f).  

Med utgångspunkt från institutioners betydelsefulla roll i upprätthållande och 
reproducering av de ickejämlika genusrelationerna, ämnar strategin, integrering av 
ett jämställdhetsperspektiv, bl.a. att få till stånd institutionella förändringar. Under 
WID-ansatsen har policyutformare ”lagt till” kvinnor i existerande ramverk av 
institutioner, medan GAD syftar till att förändra breda sociala och institutionella 
kontexter, som ger upphov till, och reproducerar icke jämlika genusrelationer, 

I GAD framhålls en distinktion mellan, å ena sidan kvinnors praktiska behov 
av resurser, och å andra sidan strategiska behov som handlar om att stärka 
kvinnans status, och genom att utmana genusförhållande som existerar inom 
samhällets strukturer och institutioner, syftar man till att reducera genusbaserade 
snedvridningar i den privata och offentliga sfären och på sikt åstadkomma 
jämställdhet (Richey, i Tarp (red.) 2000: 254f; True 2003: 370). 
 
 

                                                                                                                                      
 
19 En dikotomi är en psykologisk funktion, eller tankekonstruktion som delar upp den sociala 
världen i två, ”vi och dem”. Exempel på dikotomier, eller som det också kallas, binära par: natur-
kultur, privat-offentlighet, rationalitet-irrationalitet, produktivt-reproduktivt arbete. 
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3 EU: s jämställdhetspolicy i 
utvecklingssamarbete 

Den europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har undertecknat 
konventionen om att avskaffa all könsmässig diskriminering20, liksom 
millenieutvecklingsmålen21 som inkluderar mål om att främja jämställdhet mellan 
könen och öka medinflytandet för kvinnor. Vidare är jämställdhet som mål 
föremål för EU: s nyckeldokument, såsom Amsterdamsfördraget (1999), liksom 
fördraget om EU: s grundläggande rättigheterna (2000), där det föreskrivs att 
jämställdhetsprincipen skall inbegripas inom alla EU: s områden 
(Europaparlamentets och rådets förordning om främjandet av jämställdhet mellan 
könen i utvecklingssamarbetet 200422).  

3.1 EU: s handlingsprogram för jämställdhetsarbete 

EU har engagerat sig för jämställdhetsfrågor i FN: s internationella 
kvinnokonferenser. I samband med kvinnokonferensen i Beijing 1995, antogs en 
förklaring23 som betonar vikten av aktiva åtgärder mot hinder för jämställdhet, 
och ett handlingsprogram där strategin, integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
blev fastställt, vilket innebar en övergång på internationell nivå till GAD-ansatsen 
(Europeiska kommissionen 2001: 4.1).  

År 2000 antogs officiellt strategin, integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv, för unionens utvecklingssamarbete, med vilket avses,  

 
planering, (om)organisering, förbättring, och utvärdering av processer för utformning av 
politik, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas med all utvecklingspolitik och i alla 
utvecklingsstrategier och utvecklingsinstanser på alla nivåer och i alla stadier, av de aktörer 
som normalt är involverade i ett sådant arbete (Europaparlamentets och rådets förordning 
2004: kap.1, art.2a).   
 
Integrering av ett jämställdhetsperspektiv ses som en process snarare än som 

ett mål. Målet är jämställdhet vilket man syftar till att uppnå genom att angripa 
                                                                                                                                      
 
20 CEDAW- the Convention for the Elimination of Discrimination Against Women, FN: s 
deklaration som antogs 1979, ratificerad av 20 stater. År 2003 uppgick antalet undertecknade 
stater till 172.  
21 Ambitionen är att MDG ska vara uppfyllda tills 2015.  MDG omfattar bl.a. mål om utrotning av 
fattigdom (MDG ett), mål om jämställdhet mellan män och kvinnor (MDG två), mål om allmän 
skolgång för alla (MDG tre) osv.  
22 Hädanefter förkortas detta till Europaparlamentets och rådets förordning 2004. 
23 The Declaration and the Platform for Action. 
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strukturer och processer som ger upphov till ett ickejämställt genusförhållande. 
Enligt jämställdhetspolicyn ska EU i gemenskapens politik för 
utvecklingssamarbete i huvudsak tillämpa två kompletterande tillvägagångssätt: 
- Integrering av ett genusperspektiv i planering, genomförande, samt utvärdering 
av program, projekt och policys, med syfte att skapa full integrering av 
prioriteringar och behov hos kvinnor och män.  
- Stöd till enskilda projekt som direkt syftar till att stärka kvinnan i hennes 
sociala, ekonomiska och politiska roll, exempelvis gällande finansiering, 
utbildning, och politiskt deltagande (ibid.: kap.3, art.12-14; Europeiska 
kommissionen 2001: 5).  

År 2001 ratificerade ministerrådet, ett av kommissionen formulerat 
handlingsprogram för integrering av ett jämställdhetsperspektiv för unionens 
utvecklingssamarbete. Det innehåller ett ramverk, enligt vilket alla gemenskapens 
aktiviteter ska bidra till att främja jämställdhet mellan könen, i synnerhet inom 
följande sex områden (Europaparlamentets och rådets förordning 2004). 

 
1. I syfte att säkerställa att förordad makroekonomisk politik inom ramen för 
utvecklingssamarbete bidrar till att bekämpa fattigdom och försäkrar 
försörjningsmöjligheter, ska en jämställdhetsanalys,24 genomföras över 
föreslagna makroekonomiska åtgärder. Vid ekonomiska omstruktureringar med 
privatiseringar och budgetåtstramningar som följd, är det viktigt att genus 
beaktas, då policys kan komma att förstärka ojämlika relationer mellan kvinnor 
och män, då makroekonomiska instrument som finans- och penningpolitik ofta 
påverkar olika sektorer i skilda utsträckningar, samt vid strategier för 
fattigdomsminskning, inklusive hälsovård och utbildningsprogram inom den 
offentliga sektorn. 
 
2. I syfte att verka för en tryggad livsmedelssäkerhet och en hållbar utveckling på 
landsbygden ska ett genusperspektiv beaktas.  EU ska verka för en hållbar 
utveckling genom en multidisciplinär ansats med riktade insatser för kvinnor, då 
de ofta inte har lika tillgång till, eller kontroll över resurser, eller tryggad 
äganderätt till mark. Ofta innehar kvinnor små och mindre bördiga, och därför 
mindre lönsamma jordlotter och då kvinnor dessutom många gånger saknar 
rättsligt ägandebevis, försämras ytterligare deras möjligheter till tryggad 
försörjning och möjlighet till ökad produktion. Vidare ska stöd ges till 
grundläggande hälsovård, utbildning, sanitära anläggningar, rent vatten och 
bränsle, d.v.s. faktorer som inverkar på kvinnors arbete och 
försörjningsmöjligheter.  
 
                                                                                                                                      
 
24 Vid en jämställdhetsanalys är genus en analysenhet, man tittar alltså på skillnader mellan män 
och kvinnor i de könsroller de tilldelats, genom att tillgå könsuppdelade uppgifter och statistik, för 
att se hur kvinnans, respektive mannens situation skiljer sig i fråga om villkor, behov, deltagande, 
tillgång till resurser och utveckling, kontroll över tillgångar, beslutsmakt osv. (Europeiska 
kommissionen 2001: Bilaga 1). 
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3. Vid utformande av transportpolitik ska hänsyn tas till kvinnors och mäns olika 
rörlighet, då kvinnor i mindre omfattning har tillgång till egen transport. Detta för 
att inte hämma kvinnors tillgång till sociala tjänster samt möjligheter till arbete 
(Europeiska kommissionen 2001).  
 
4. Kvinnor är ofta underrepresenterade, eller utanför beslutsfattande på politisk 
och ekonomisk nivå, nationellt såväl som lokalt, vilket har bidragit till 
fastställandet av strategier och riktlinjer som inte har tagit hänsyn till skillnader 
mellan män och kvinnors situation, vilket överlag har lett till befästandet av ett 
ojämlikt maktförhållande som har missgynnat kvinnor. Integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv i lagstiftningen är ett viktigt steg i processen för att 
skapa, eller upprätthålla en stat som står för demokrati och mänskliga rättigheter. 
EU anser att en förbättring av kvinnans politiska status, delaktighet och 
självständighet, är av avgörande betydelse för att en sund förvaltning ska kunna 
komma till stånd och att rättsäkerhetsprincipen ska gälla lika för båda könen 
(Europaparlamentets och rådets förordning 2004: kap.3, art.12-14; Europeiska 
kommissionen 2003: 5).  
 
5. Vid utformandet av strategier för handel och investering ska en 
konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv25 göras, för att strategierna ska 
gynnar bägge könen. EU medger att fördelarna med handel tidigare inte har 
kommit kvinnor till fördel i samma utsträckning som det har gynnat män, vilket 
man menar till stor del beror på de inhemska sociala strukturerna.  
 
6. I samband med regional integration och regionalt samarbete, har EU för avsikt 
att stödja handelspolitiska reformer bland u-länderna, och beträffande 
handelsförhandlingarna i partnerskapsavtalet mellan EU och AVS-staterna ska 
EU bistå med kapacitetsuppbyggnad26, och hänsyn ska tas till handelsavtalens 
effekter ur en jämställdhetsaspekt (Europeiska kommissionen 2001: 8). 

 
Ett grundläggande metodkrav för utvecklingsinsatser på projekt- och 
programnivå, är att det görs en konsekvensanalys av kvinnors, respektive mäns 
situation, i syfte att lättare bedöma sannolika verkningar för män respektive 
kvinnor, vilket man i aggregerade uppgifter och statistik inte kan urskilja. Detta i 
syfte att avgöra vilka medel som är mest effektiva, med avseende på kvinnors, 
respektive mäns, möjligheter till att deltaga, utöva inflytande över, samt dra nytta 
av utvecklingsprocesser. Implementering ska ske med utgångspunkt från en 
genusanalys, utifrån vilken kan man identifiera jämställdhetsproblem på alla 

                                                                                                                                      
 
25 En granskning av förslag där man söker uppskatta om dessa kommer att påverka kvinnor och 
män på olika sätt. Program och strategier ska anpassas på ett sätt att diskriminerande effekter 
neutraliseras och jämställdhet främjas (Europeiska kommissionen 2001: Bilaga 1). 
26 I ett handelssammanhang gäller kapacitetsbyggande, aktiviteter och stöd som syftar till att 
utveckla målgruppens förmåga att formulera och implementera policys, samt att effektivt delta i 
handelsförhandlingar (Aprodev, Aid Transparency 2004: 7). 
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stadier av programplanering27, dvs. vid analys, genomförande och utvärderingar 
av verksamheter (Europaparlamentets och rådets förordning 2004: kap.3, art.12-
14).  

Handlingsprogrammet som skall implementeras år 2001-2006 föreskriver att 
det skall ske en ökad integrering av ett jämställdhetsperspektiv på nationell såväl 
som på regional nivå (Europeiska kommissionen 2001: 1).  

Det är de nationella regeringarna som har ett huvudansvar för en ökad 
jämställdhet, medan kommissionen ska stödja de initiativ som tas av regeringar 
och civila samhället i partnerländerna, vidare ansvarar kommissionen för 
utarbetandet av riktlinjer för policyplaneringen, samt för bedömningen av, beslut 
om, samt förvaltning av de åtgärder, som står beskrivet i ovan (ibid.: 5.1.2).  

 

                                                                                                                                      
 
27 Jämställdhetsplanering innebär ett aktivt förhållningssätt där jämställdhet ses som ett 
huvudsakligt kriterium och man strävar efter att införliva ett uttryckligt jämställdhetsperspektiv i 
alla strategier och åtgärder (Europeiska kommissionen 2001: Bilaga 1). 
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4 Jämställdhet och EPA-förhandlingarna  

4.1 Cotonouavtalet och EPA  

Cotonouavtalet konstituerar utgångspunkten för EPA (Cotonouavtalet 2000: 3), 
och som undertecknade av avtalet har samtliga EU och AVS-länder erkänt 
jämställdhet som en ämnesövergripande fråga, då strategin integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv tydligt är inskriven28 i avtalet (Ulmer 2004: 53). 

Cotonouavtalet innebär en förstärkt ställning för ickestatliga aktörer i 
jämförelse med Lomé, då avtalet reglerar deltagande för, och utlovar 
kapacitetsbyggande till, aktörer i civila samhället, arbetsmarknadsorganisationer 
och näringsliv vid definiering, utformande och implementering av 
utvecklingspolicys (EESC 2004: 3). 

År 2008 går undantaget från WTO ut gällande EU: s ickeömsesidiga 
handelspreferenser till AVS, och det är då meningen att EPA som enligt 
Cotonouavtalet ska bygga på existerande initiativ av regionala sammanslutningar 
i AVS, ska träda i kraft med en övergångsperiod på mellan 10-15 år. EU: s 
ambition är att EPA ska vara ”WTO+”, dvs. åtaganden och krav i AVS-EU-
samarbetet ska gå längre än vad WTO föreskriver, och det är utifrån dessa 
premisser som handelsavtal förhandlas fram. På sikt ska alla handelshinder 
reduceras, vidare ska samarbetet förbättras inom alla handelsrelaterade områden 
som gällande konkurrensregler, immaterialrättigheter, arbetsnormer etc. 
(Cotonouavtalet 2000: 3; Joint report on the all-ACP-EC phase of the EPA 
negotiations 031002:3).  

Implementeringen av EPA kommer för AVS-länderna att innebära strukturella 
förändringar som ger upphov till höga anpassningskostnader, exempelvis till följd 
av ökad konkurrens från EU-import, minskade tullintäkter29, påskyndad 
integration av regionala sammanslutningar, striktare sanitära och fytosanitära 
standards etc. (ACP-EU Joint Parliamentary Assembly30 031208).  
                                                                                                                                      
 
28 Utifrån en genomläsning av Cotonouavtalet bedömer jag det som att strategin, integreringen av 
ett jämställdhetsperspektiv är inskrivet i avtalet, och avtalet går därigenom i linje med EU: s 
jämställdhetspolicy för utvecklingssamarbete. Se bilaga 3, för exempel på artiklar hämtade ur 
avtalet.  
29 Sustainable Impact Assessments SIA- är studier som görs efter uppdrag från kommissioner visar 
att implementeringen av EPA innebär minskade tullar på EU-import, vilket innebär lägre 
tullintäkter för AVS och följaktligen stora förluster i skatteintäkter, då tullintäkter utgör större 
delen av statsbudgeten för många länder i tredje världen. Detta drabbar i synnerhet Afrika som 
importerar 60 % av sina varor från EU (Price Water House Coopers 040202). 
30 Förkortas hädanefter JPA. 
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Cotonouansatsens övergripande mål är att bekämpa fattigdom, integrera AVS 
i världsekonomin och främja en hållbar ekonomisk utveckling (Barbarinde, Faber 
2004: 46) vilket EU i enlighet med den liberala tanken som utgör dess 
ideologiska grund, syftar att bidra till, då det bl.a. i EPA ingår ett omfattande 
stödprogram som syftar till att underlätta anpassningarna, för att på sikt skapa ett 
”level playing field”. 

4.2 Hur har kommissionen beaktat jämställdhet i EPA 
förhandlingarna?   

I EPA-förhandlingarna representerar den europeiska kommissionen den 
europeiska gemenskapen och EU: s medlemsstater, och AVS representeras av 
dess ministrar som står ansvariga inför sina respektive länder.  Förhandlingarna 
hålls ad hoc, huvudsakligen i möten med, dels ministerrådet31, där 
kommissionären från handelsdirektoratet företräder EU, medan AVS företräds av 
AVS ministerråd, och dels i möten med ambassadörskommittén32, där EU med 
direktören för handelsdirektoratet i ledningen, förhandlar med AVS ambassadörer 
(First all-ACP-EU ambassadorial level meeting 021030: 10). Den enda institution 
som formellt sett är kopplad till förhandlingar är den gemensamma 
ministerkommittén för handel33. Förhandlingsverksamheten finansieras av medel 
från den europeiska utvecklingsfonden (Joint Report on the Second Session on 
Legal Issues 2003: 46).  

                                                                                                                                      
 
31 Ministerrådet är det beslutsfattande organet som antar policyriktlinjer och fattar bindande 
beslut som krävs för genomförande av avtalets bestämmelser särskilt rörande utvecklingsstrategier 
som omnämns i avtalet. Beslut ska fattas i samförstånd och rådet är ansvarigt för att detta 
fungerar. Vidare är det ministerrådet som för den politiska dialogen och det består å ena sidan av 
ledamöter från EU: s ministerråd och från kommissionen, och å andra sidan av en 
regeringsledamot från varje AVS-land, och ordförandeskapet innehas av parterna växelvis. Möten 
sker en gång om året eller vid behov. Parallellt med dessa möten ska ministerrådet föra en 
fortlöpande dialog med företrädare från näringslivet, civila samhället och från 
arbetsmarknadsorganisationer, något som kan delegeras till ambassadörskommittén samt, den 
gemensamma parlamentariska församlingen för AVS-EU (ibid: 25f, art.15). 
 
32 Ambassadörskommittén biträder ministerrådet och utför uppdrag som rådet ger dem. Vidare 
har de i uppgift att övervaka att genomförandet av avtalets mål eftersträvas. 
Ambassadörskommittén består av varje medlemsstats ständige representant vid EU och en 
företrädare av kommissionen, och av företrädaren för varje AVS-lands delegation vid EU. 
Ordförandeskapet innehas liksom här växelvis av, en av EU, respektive AVS-gruppen utsedd 
representant. Kommittén sammanträder regelbundet i syfte att förbereda rådets sammanträden 
(ibid: 27, art.16). 
 
33 Gemensamma ministerkommittén för handel består av företrädare från AVS och EU, och syftar 
till att följa förhandlingarna och undersöka hur liberalisering kan påverka handel och utveckling i 
AVS-länderna och utifrån det ge rekommendationer i syfte att säkerställa att fördelar som förutses 
komma från den liberaliserade handelsordningen upprätthålls. Kommittén ska mötas en gång 
årligen och dess arbetsordning fastställs av ministerrådet (Cotonouavtalet 2000: 58, art.38).  
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EPA-förhandlingarna är indelade i två faser, den första fasens förhandlingar 
tog start den 27 februari, år 2002 i Bryssel och sker mellan två parter; hela AVS-
gruppen och EU, medan den andra fasens förhandlingar påbörjades år 2003, och 
sker på regional nivå mellan EU och sex olika sammanslutningar34 av AVS-
länder, där det främst förhandlas om målen för varje enskild regional 
sammanslutning och dess anknytning till EPA (Joint Report on the all-ACP-EC 
Phase of EPA Negotiations 031002: 3).   

4.2.1 Min bedömning utifrån läsning av förhandlingsdokument 

I syfte att bilda mig en egen uppfattning om huruvida kommissionen beaktar 
jämställdhet i enlighet med EU: s jämställdhetspolicy har jag läst primärmaterial 
från förhandlingarna, bl.a. hämtat från den europeiska kommissionen webbportal. 
Under det första året av förhandlingar har det hållits åtta möten med 
ambassadörskommittén, dessutom har ytterligare 12 möten hållits med 
specialiserade grupper som på uppdrag av ambassadörskommittén gjort 
utredningar gällande sex områden: juridiska frågor, EPA: s 
utvecklingsdimension, jordbruk och fiskerinäring, handel med tjänster, 
marknadstillträde, samt handelsrelaterade områden.  Samtliga rapporter över de 
hållna förhandlingarna har samlats i en 150-sidor lång rapport som parterna kom 
överens om skulle tjäna som en referenspunkt och fungera som guide för 
förhandlingarna på regional nivå (Joint Report on the all-ACP-EC Phase of the 
EPA Negotiations 031002: 2f)  

Jag har tagit del av denna rapport och även läst tal av kommissionärerna för 
direktoratet för handel35, respektive för utveckling36, samt deras 
informationsrapport till kommissionens ledamöter (kollegiet) och en 
sammanfattande rapport över förhandlingarna som pågått37. Utifrån läsningen har 

                                                                                                                                      
 
34 Se bilaga 2. 
35 Då en ny kommission har tillträtt under tiden för EPA-förhandlingarna har jag läst tal både från 
den förra kommissionären för handelsdirektoratet Pascal Lamy och hans efterträdare Peter 
Mandelson. 
36 Det är direktoratet för utveckling som inom EU har hand om samarbetet mellan AVS-EU inom 
ramarna för Cotonou.  
37 Min innehållsanalys baserar sig på följande material, hämtat från ACP-EC EPA negotiations:  
Mandelson, Peter, 041201 ”The ACP-EU relation in the Global Economy”. Tal under AVS-EU 
ministerrådsmöte. http://europa.eu.int/comm/commission 050418. 
Joint ACP-EC Technical Monitoring Committee 2004/25/10, http://trade-info.cec.eu.int 050410. 
Samtliga dokument nedan, är hämtade från webbadressen: http://trade-info.cec.eu.int 050410. 
“Joint report on the all-ACP-EC phase of the EPA negotiations” 031002.  
“Joint report: ACP-EU Negotiations on Economic Partnership Agreements”: 
First all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 021030. 
Second all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 021209. 
Third all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 030214. 
Fourth all-ACP-EU ambassadorial level meeting,  030224. 
Fifth all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 030506. 
Sixth all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 030704. 
Seventh all-ACP-EU ambassadorial level meeting, 030711. 
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det framgått på vilka områden EU: s, respektive AVS: s ståndpunkter 
överensstämmer, respektive skiljer sig åt, likaså har jag fått en bild om vilka 
linjer, eller agendor som respektive part för i förhandlingarna, vilket jag 
återkommer till senare, då mitt fokus här vilar på beaktning av jämställdhet.  
 Vid två tillfällen under förhandlingarna hänvisas det till 
jämställdhetsrelaterade artiklar i Cotonouavtalet. Under mötet ”First Dedicated 
Session on the Development Dimension of the EPA: s” som för den europeiska 
gemenskapens del vid detta tillfälle leds av Ingo Feustel, representant från 
handelsdirektoratet, framför den europeiska gemenskapens företrädare, att EPA i 
synnerhet ska bidra till att uppfylla artikel ett i Cotonouavtalet (030407: 72). 
Vidare, i ”Third Dedicated Session on the Development Dimension of the 
EPA:s”, under samma ledning, slår företrädare för den europeiska gemenskapen 
fast att man vid kapacitetsuppbyggande ska beakta artikel 19-3338 (030924: 88).  
 I övrigt står det inget om jämställdhet i nämnda dokument, jämställdhet är 
heller inget som har beaktats i de tal som jag har tagit del av. Utifrån min 
innehållsanalys av nämnda dokument rörande EPA-förhandlingarna, anser jag 
därför att jämställdhet inte har beaktats som en horisontell fråga, varför min 
bedömning blir att kommissionen inte har tillämpat strategin, integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv som EU:s jämställdhetspolicy föreskriver.  

Jag väljer att komplettera min innehållsanalys av förhandlingsdokumenten 
genom att ta del av andra aktörers synpunkter, dels för att samla mer empiri kring 
ämnet, då tillgått material i ovan, till större del har omfattat förhandlingar på 
första nivå, och dels i syfte att bilda mig en mer grundad uppfattning i frågan 
genom att se om det finns en överenskommelse mellan resultatet av min 
undersökning och andra bedömares synpunkter.  

Således har jag vänt mig till olika aktörer som inte är med direkt och 
förhandlar men, som deltar exempelvis i roller som rådgivare i, eller bevakare 
                                                                                                                                      
 
Eighth all-ACP-EU ambassadorial level meeting.  
“Joint report on the first meeting of the Specialized group on legal issues held on 5-7 Feb, 2003”. 
“Joint report on the second meeting of the Specialized group on legal issues held on Feb 17:th, 
2003”. 
“Joint report on the first meeting of the Specialized group on legal issues held on June 13:th, 
2003”. 
“Joint report on the first dedicated session on market access”, 030415. 
“Joint report on the second dedicated session on market access”, 030703. 
“Joint report on the dedicated session on the development dimension of the EPA:s in the area of 
services”, 030625. 
“Joint report on the first dedicated session on Trade related Areas”, 030701. 
“Joint report on the first dedicated session on the development dimension of the EPA:s”, 030407. 
“Joint report on the second dedicated session on the development dimension of the EPA:s”, 
030411. 
“Joint report on the third dedicated session on the development dimension of the EPA:s”, 030924. 
“Joint report on the fourth dedicated session on the development dimension of the EPA:s”, 
030627. 
“ACP Follow-up mechanism for phase II of the EPA negotiations”, 030926. 
“ACP-EU negotiations on the Economic Partnership Agreements: Areas of convergence and 
divergence”, 030928.  
 
38 Artikel 31 och ett, behandlar jämställdhet, se bilaga 3. 
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över förhandlingarna. Jag har bl.a. tagit del av rapportering från den gemensamma 
parlamentariska församlingen39 för AVS-EU, och dess tillhörande kommittéer,40 i 
form av sessionsdokument, offentliga utlåtanden, rapporter och tal som rör 
jämställdhet i relation till kommissionen. 
  Då Cotonouavtalets institutionella ramverk ger ett inflytande och insyn för 
ickestatliga aktörer har jag valt att titta närmare på dokument och rapporter från 
bl.a. EESC41 som är huvudkoordinator för organisationer och aktörer inom civila 
samhället och ickestatliga aktörer. Vidare har jag tillgått material från ickestatliga 
organisationer, som nätverket WIDE (Women in Development Europe) Aprodev 
(Association of World Council of Churchs Related Development Organisations) 
och One World Action, som samarbetar med kommissionen gällande genus och 
jämställdhetsfrågor. Dessa organisationer anordnar seminarier, samt finansierar 
och genomför utredningar om jämställdhet och hållbar utveckling i förhållande 
till EPA (Europeiska kommissionen 2003).  
 Jag har även hämtat information från NGO: s42 som inte intar ett 
genusperspektiv, men som bevakar förhandlingarna, och via publikationer på 
webbplatser syftar till att bidra till att göra EPA-förhandlingarna transparenta och 
öppna för allmänheten. 

I nedan väljer jag att göra en sammanställning av dessa olika aktörers 
synpunkter rörande jämställdhet i relation till EPA som jag genom 
informationssökning och läsning har uppmärksammat. 

 

                                                                                                                                      
 
39 Som förkortas hädanefter GPF, är skapad utifrån en gemensam vilja att föra samman valda 
representanter från medlemsstaterna. Församlingen har en rådgivande roll, och sammanträder två 
gånger per år med 77 representanter från AVS respektive EU, i plenarsessioner som varar en 
vecka. GPF syftar även till att utöva en demokratisk kontroll över förhandlingarna som sker på 
ambassadörs- och ministernivå, genom att delta i möten, ställa frågor och följa rapporteringen och 
tar vidare initiativ till utredningar på fältet, vilket bl.a. syftar till att stärka dess koppling till 
befolkningen (www.europa.parl).  
40 Det finns tre stående kommittéer under GPF, the Committee on Economic Development, 
Finance and Trade, Committee on Social Affairs and the Environment samt, som på uppdrag från 
GPF har skriver rapporter om EPA: s problem och utsikter, samt utarbetar förslag som sedan GPF 
röstar om (ibid.). 
41 EESC har sedan 70-talet varit involverad i EU-AVS-relationerna och har aktivt verkat för att ett 
starkare inflytande och deltagande från civila samhällets sida EESC som är för organisationer och 
aktörer inom civila samhället och ickestatliga aktörer. I Cotonouavtalet har EESC en 
institutionaliserad roll som huvudansvarig för att organisera möten mellan sociala och 
ekonomiska AVS-EU-grupper, vidare ska EESC agera samtalspartner och rådgivare för 
ekonomiska och sociala intressegrupper och kan sägas vara arkitekten bakom civila samhällets 
deltagande i AVS-EU-relationer (EESC 2004: 3).  
 
42 På webbplatsen www.epawatch.net, som är ett initiativ från ECDPM (European Centre for 
Development Policy Management) och ICTSD (International Center for Trade and Sustainable 
Development) publiceras bl.a. tidningen Trade Negotiations Insights där det senaste som rör EPA-
förhandlingarna publiceras (Julian 2004). 
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4.2.2 Synpunkter från den gemensamma parlamentariska 
församlingen och från organisationer i civila samhället 

GPF är en förespråkare för genusfrågor samt för sociala och utvecklingsrelaterade 
frågor generellt och understryker att genus- och jämställdhetsfrågor ska beaktas i 
enlighet med Cotonouavtalet inom området för handel (JPA 050421: 4; JPA 
040214: 5f). GPF framför att det behövs en kvalitetsförbättring av assistansen från 
EU, och menar att utan kapacitetsbyggande som kan förbättra AVS förmåga att 
identifiera behov och strategier kommer EPA att ha svårt att leva upp till löften 
om utveckling. Vidare uppmanar man kommissionen att försäkra sig om att 
jämställdhet är etablerad som en horisontell prioriterad fråga som går tvärs 
igenom alla sektorer (JPA 040216).  

Under ett möte som hålls av GPF riktar Committee on Social Affairs and the 
Environment kritik mot indikatorerna som används för att mäta jämställdhet, och 
uppmanar för forskning i syfte att utveckla genusindikatorer som tillåter en mer 
precis mätning då måtten exempelvis inte avslöjar löneskillnader mellan män och 
kvinnor, heller inte huruvida det sker könsdiskriminering på arbetsplats, i skola 
eller på universitet, eller i vilken grad det förekommer våld mot kvinnor i hemmet 
(050218: 6). GPF uppmanar därefter kommissionen i en resolution att bistå med 
adekvat finansiellt stöd för att undersökningar utifrån en genusanalys av 
handelsavtalens effekter på kvinnor i olika AVS-länder ska kunna göras för att 
man sedan utifrån det ska kunna skapa riktlinjer för utvecklingssamarbete i 
kontexten av EPA-förhandlingarna (JPA 050421: 9). I ett tal till GPF betonar 
även Susanna Florio43, talesman för civila samhället, vikten av att det görs studier 
på handelsförhandlingarnas effekter på jämställdhet, vidare framför hon att 
handelspolicys tills dagens datum har tagit liten notis om jämställdhetsfrågor och 
som det ser ut nu menar hon att, ”[t]he economic partnership agreement could 
offer the opportunity to change these practices, or they could worsen the living 
conditions of the poorest sections of society, including women” (Florio 050418).  

EESC påpekar att det finns en stor diskrepans mellan Cotonouavtalets 
intentioner och implementeringen av dessa, bl.a. anser man att få medel har tagits 
vid för att underlätta kvinnors deltagande. Vidare anser EESC att det krävs större 
klarhet och beslutsamhet när det gäller att definiera mål och syfte beträffande stöd 
till kvinnor, och man betonar vikten av utvärderingar som inkluderar 
jämställdhetsanalyser av handelsarrangemangen. Framförallt anser EESC att det 
behövs stor försiktighet vid utformandet av anpassningspolicys, samt att det 
tydligt bör framstå att befolkningen gynnas av anpassningarna (040915: 4, 8). 

GPF uppmanar kommissionen att rikta finansiella medel för kvinnor som 
målgrupp inom områden som rör utbildning och arbetsträning, sociala och 
ekonomiska aktiviteter, infrastruktur, deltagande i politiskt beslutsfattande, samt i 
stöd för organisationer i civila samhället i arbete som främjar jämställdhet och 

                                                                                                                                      
 
43 Susanna Florio är medlem av AVS-EU: s uppföljningskommittée, samt medlem i EESC, och 
hon representerar här civila samhällets syn på främjandet av jämställdhet inom ramarna för 
partnerskapet (Florio 050418). 
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utbildning. GPF uppmanar även förhandlande parter att ta ett större ansvar för att 
ickestatliga aktörer, såsom kvinnoorganisationer ska delta vid beslutande och 
implementering av utvecklings- och handelsstrategier (JPA 040214: 6ff; JPA 
050421: 4).  

I en gemensam rapport publicerad av organisationerna, Aprodev, WIDE, One 
World Action och HelpAge International, framförs att,  

 
it is a basis of major concern that gender issues are missing in relation to the ‘hard’ areas of 
negotiations, especially trade and trade related areas. In the context of EPA negotiations, this 
is even more problematic as those areas appear to be the most contentious (Bedlington, 
2004:10f).  

 
Enligt rapporten lyser genusfrågor till stor del i sin frånvaro vid utformningen av 
handelspolicys och det finns ett behov att förbättra kvinnors deltagande vid 
beslutsfattande vid de olika faserna av förhandlingarna, såväl som att förbättra 
arbetet med mätningarna av handelspolicys sannolika ekonomiska utfall. 
Avsändarna ställer sig tveksamma till om den nuvarande utformningen av EPA 
kan bidra till att bekämpa fattigdom, då man bl.a. framför att det är tveksamt om 
EPA kommer att gynna jordbrukssektorn som är en viktig ekonomisk sektor för 
många av AVS-länderna och där kvinnor utgör en majoritet av arbetskraften 
(Bedlington 2004: 30; Ulmer 2004: 53ff).  

4.2.3 Sammanfattande intryck 

Då det har visat sig att liknande synpunkter har framförts från olika aktörer, anser 
jag det vara rimligt att tolka det som att kommissionens beaktning av 
jämställdhetsfrågor lämnar mycket kvar att önska hos aktörerna, även om det inte 
alltid framgår klart att uttalanden har framförts med direkt avsikt att kritisera 
kommissionen.   

Mot bakgrund av att nämnda aktörers synpunkter går i linje med min egen 
bedömning utifrån innehållsanalysen av förhandlingsdokumenten, sluter jag mig 
till att kommissionen inte har beaktat EU: s jämställdhetspolicy i EPA-
förhandlingarna i den utsträckning som policyn, bestående av strategin 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv förskriver. Överhuvudtaget har jag 
utifrån min inläsning förstått att jämställdhetsfrågor har haft en marginell roll i 
förhandlingarna.  
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5 Varför har kommissionen inte beaktat 
EU: s jämställdhetspolicy i EPA-
förhandlingarna? 

Utifrån mina studier, redovisade i föregående kapitel har jag förstått att 
kommissionen inte har beaktat EU: s jämställdhetspolicy i EPA-förhandlingarna. I 
detta kapitel söker jag ge en möjlig förklaring till varför det är på det viset.  

Jag inleder med att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna och 
antaganden som min analys vilar på. Då det inte är oproblematiskt att kombinera 
feministisk teori och Putnams rationellt grundade modell väljer jag att först 
utförligt redogöra för hur jag resonerar kring detta innan jag går in på analysen. 

5.1 Teoretiska utgångspunkter och antaganden 

Om man utifrån en förhandlingssituation som EPA söker förklara varför 
kommissionen inte har beaktat EU: s jämställdhetspolicy genom att endast 
fokusera på en av förhandlingsparterna, i detta fall kommissionen blir analysen 
tämligen begränsad, då utfall av förhandlingar, i enlighet med bl.a. Putnams 
resonemang, påverkas av en samverkan mellan intressen som finns på nationell, 
såväl som internationell nivå (1993: 457ff).  

Således söker jag utifrån Putnams teori med ett perspektiv som inkluderar 
både EU och AVS, ge en förklaring till mitt fall och med hjälp av Putnams 
rationella antaganden få en uppfattning om hur olika intressen är med och 
påverkar agendan i EPA-förhandlingarna. Mot bakgrund av min frågeställning 
vilar tyngden i denna analys på EU, närmare kommissionen som har ett faktiskt 
åtagande att följa EU: s jämställdhetspolicy.  

I Two-Level Game Theory, belyses den interaktion som sker mellan olika 
aktörer på nationell och internationell nivå i en internationell förhandling. 
Modellen kan ses som en metafor för hur förhandlaren måste ta hänsyn till olika 
intressen på de båda nivåerna, som i verkligheten samverkar och är svåra att skilja 
åt. 

I modellen befinner sig de centrala förhandlarna på nivå ett, vilket kan 
likställas med en internationell nivå, medan medborgarna som exempelvis 
representeras i form intressegrupper eller folkvalda, och som förhandlarna hämtar 
legitimitet ifrån, befinner sig på nivå två, dvs. nationell nivån.  

De centrala förhandlarna i EPA, utgörs av kommissionen å ena sidan, och av 
AVS-länders handels- och finansministrar, å andra sidan. Förhandlaren har sina 
personliga preferenser, och kan i syfte att stärka sin politiska ställning sträva efter 
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stärka vissa intressen bland medborgarna, på bekostnad av andra gruppers, dock 
kan förhandlaren enligt Putnam, inte fritt välja sin agenda, då den är beroende av 
stöd från nivå två, som här representerar olika intressen bland medborgarna i EU 
och AVS (ibid.).  

Kommissionen är alltså beroende av EU-medlemsstaternas, och i 
förlängningen medborgarnas legitimitet och erkännande, på samma sätt som 
förhandlarna från AVS är beroende av stöd från hemmaplan. Vidare måste de 
förhandlande parterna träffa en överenskommelse med varandra, vilket i sin tur 
påverkar förhandlingsagendan (ibid.).  

Då frågan något förenklat handlar om varför jämställdhetsfrågor har haft en 
låg prioritet på förhandlingsagendan är det av vikt att bilda en uppfattning om 
vilka aktörer som förespråkar jämställdhetsfrågor. I syfte komma fram till detta 
utgår jag, liksom Putnam, ifrån att aktörer i en förhandlingssituation agerar 
rationellt i strävan efter att uppfylla sina egenintressen. Som jag ser det handlar 
aktörer till stor del strategiskt i det maktspel som jag anser att en 
förhandlingssituation innebär. Detta förutsätter ett mått av rationalitet och 
självständighet hos aktörerna, men till skillnad från Putnam betraktar jag denna 
rationalitet som begränsad (jmf Lowndes, i Marsh, Stoker 2002: 95ff).  

Jag anser att Putnams aktörscentrerade ramverk i sig inte är tillräckligt då 
teorin inte tar sociala strukturer i beaktning, som jag anser är viktiga i 
sammanhanget då det är grundläggande för förståelsen av genusrelationer, varför 
jag väljer att hämta utgångspunkter från ett feministiskt perspektiv som beaktar 
hur genusrelationer, och genusfärgade institutioner (Randall, i Marsh, Stoker 
2002: 116) begränsar individers handlingsfrihet. Jag utgår således från att aktörer 
omgärdas av strukturer, som gör att aktörer inte har fullständig information, om 
sina preferenser etc, men att aktörers agerande styrs av en rationalitet, i så måtto 
att aktören strävar efter att maximera sin nytta utifrån vad den urskiljer som sina 
möjligheter (Lowndes, i Marsh, Stoker 2002: 107).  

I enlighet med feministisk teori, utgår jag ifrån att det på att aggregerat plan 
finns socialt betingade skillnader mellan män och kvinnor, p.g.a. att vi utifrån vårt 
biologiska kön socialiseras in i olika genusroller. Vidare att genus inte enbart 
sätter sin prägel på människor, utan även genomsyrar informella och formella 
institutioner, som har kommit att bli manligt eller kvinnligt konnoterade, beroende 
på om de tillhör ett domän som traditionellt, historiskt, eller socialt sett är 
dominerat av män eller kvinnor, något som ofta sammanfaller med dikotomin, 
privat-offentlig (se avsnitt 2.3) (jmf Randall, i Marsh, Stoker 2002: 124).  

Utifrån mäns, respektive, kvinnors olika socialt konstruerade genusidentiteter, 
erfar män och kvinnor på ett strukturellt plan överordning respektive, 
underordning, och med utgångspunkt från att kvinnor drabbas av ickejämställda 
genusrelationer, sluter jag mig till att kvinnor på ett aggregerat plan har ett 
starkare intresse att förespråka jämställdhet, än vad män har, även om man med 
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åberopande till mänskliga rättigheter, av moraliska skäl kan hävda att det är en 
angelägenhet som alla borde sträva efter att uppnå44.  

Könsmaktstrukturernas globala karaktär innebär att jämställdhet är angeläget 
att slå vakt om för kvinnor generellt. Vidare kan den ökande globaliseringen45 av 
den internationella politiska ekonomin ses bidra till att kvinnors öde över 
nationsgränser i högre grad sammanlänkas, och därigenom ge upphov till en 
gemensam plattform för kvinnor i AVS och i EU i kampen för jämställdhet, trots 
stora skillnader kvinnor emellan med avseende på klass, religiositet, etc. (Pettman 
1996: 184).  

Jag antar alltså att förespråkare för jämställdhetsfrågor i EPA-förhandlingarna 
främst representeras av kvinnor, förutom uttalade företrädare för jämställdhet som 
genusexperter, som kan utgöras av såväl män, som kvinnor46.  

För att förstå vilka möjligheter till inflytande intressen som representerar 
jämställdhet har på förhandlingsagendan tar jag med viss modifiering47, fasta på 
faktorer, som Putnam anser påverkar olika intressens möjligheter till inflytande:  
- Distribuering av makt och preferenser på den nationella nivån. 
- Möjliga koalitioner mellan olika intressen bland medborgarna på den nationella 
nivån, samt mellan dessa intressen och den centrala förhandlaren.  
- De centrala förhandlarnas motiv och preferenser.  
- Utformningen av formella institutioner (Putnam 1993: 443ff).   

Utifrån feministisk teori utgår jag ifrån att könsmaktsrelationer förkroppsligar 
institutioner, dvs. normer, värderingar, etc. som påverkar hur individer uppfattar 
och urskiljer sitt egenintresse (Lowndes, i Marsh, Stoker 2002: 95, 102), varför 
kvinnors medvetenhet om de existerande genusrelationerna kan överskuggas. Att 
de rådande institutionerna verkar legitimerande för könsmaktsordningen kan 
förklara varför många kvinnor inte ifrågasätter den senare trots att de skulle tjäna 
på ökad jämställdhet (Peterson, Runyan 1999:41). Då det främst är kvinnor i AVS 
som drabbas av ickegenuskänsliga EPA, borde det utifrån rationella antaganden 
vara kvinnor i AVS som starkast förespråkar jämställdhet i detta fall, men p.g.a. 
strukturer inbäddade i institutioner, är fallet inte självklart så.  

                                                                                                                                      
 
44 Utifrån GAD ses jämställdhet som en angelägenhet för alla, då genusförhållanden upprätthålls i 
form av relationer, mellan män och kvinnor, samt att jämställdhet är något som både män och 
kvinnor skulle tjäna på, även ekonomiskt sett.  
45 Med globalisering avses här den ökade spridningen globalt sett som har skett sedan 1980-talet 
av kapital, produktion, och arbetskraft (migration), samt en förskjutning av politisk och ekonomisk 
makt från politiker till förmån för marknadskrafter (Pettman 1996: 161f).  Globaliseringen medför 
exempelvis att lågkvalificerade jobb i Nord, som många kvinnor försörjer sig genom flyttar till 
låglöneländer där kvinnor till en lägre lön tar över arbetet (ibid.: 184). Beroende på fall kan detta 
innebära möjligheter för kvinnor i Syd genom den ökade frihet som en egen inkomst kan ge, eller 
exploatering till följd av undermåliga arbetsförhållanden och extremt låga löner.  
46 Jag är medveten om att det finns många män som förespråkar jämställdhet, liksom att det finns 
kvinnor som inte förespråkar jämställdhet. Jag vill framhålla att män och kvinnor i olika grad är 
präglade av genus, som i sig är föränderligt.  
47 Mitt fall av förhandling, är inte en typisk förhandling att analysera utifrån Putnams modell, då 
det inte har skett någon verklig förhandling om jämställdhet eftersom jämställdhet inte har tagits 
upp, alternativt haft en ytterst lågt prioriterad plats på agendan i EPA-förhandlingarna, varför jag 
omtolkar Putnams ”winset”, till att betyda agenda, eller förhandlingslinje (jmf 1993: 443f). 
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 I analysen utgår jag ifrån att det sker en interaktion, i form av en ömsesidig 
påverkan mellan institution och aktör.  

Institutioner påverkar och kan utgöra hinder för kvinnors deltagande i 
organisationer och arbetsplatser som associeras med politik och makt, genom att 
normer, värderingar och praxis har kommit att bli präglade av en maskulin kultur, 
exempelvis genom att beteende som anses maskulint uppmuntras och 
privilegieras, såsom rationalitet, auktoritet, tuffhet, tävlingsinriktning och 
ledarskap, varför kvinnor och mäns möjligheter till att formulera och mobilisera 
intressen ser olika ut (Rai 2002: 1f; Rao, Kelleher 2003: 142ff; Peterson, Runyan 
1999: 88ff, 104ff). Som V. Spike Peterson och Anne Sisson Runyan uttrycker i 
Global Gender Issues: ”By comparing where men and women are situated, we 
show both how world politics affects gender and how gendered concepts, 
practices, and institutions shape who exercises power” (1999: 105).  

I linje med GAD, utgår jag ifrån att aktörer kan förändra institutioner, vilket 
menar jag förutsätter att aktörer har en viss rationalitet och självständighet från 
strukturer som institutioner är inbäddade i (Lowndes, i Marsh, Stoker 2002: 102).  

Med utgångspunkt från att institutioner är stigberoende, ”path dependent”, 
sker förändringar långsamt (ibid.: 101). En historisk dominans av män inom 
områden, som ekonomi, handelsrelationer och politik, sätter en maskulin prägel 
som tar tid att förändra. I en maskulint dominerad organisation tas den maskulina 
normen som given fram tills den ifrågasätts, varför chanserna för att 
jämställdhetsfrågor ska komma att uppmärksammas inom en historiskt sett 
manligt dominerad organisation, kan antas vara större om fler kvinnor blir/är 
medlemmar.  

Jag antar således att kvinnors politiska representation påverkar vilket utrymme 
och vilken uppmärksamhet som jämställdhetsfrågor har, varför fler kvinnor på 
sikt inom en organisation kan antas luckra upp en stark maskulin kultur (Peterson, 
Runyan 1999: 105f). 

5.2 Analys 

Med syfte att ge en förklaring till varför kommissionen inte har beaktat EU: s 
jämställdhetspolicy undersökes i det följande vilka möjligheter till inflytande 
aktörer som representerar intresse för jämställdhet, som genusexperter och 
kvinnor har i förhandlingarna via politiska institutioner i AVS respektive EU48.  

Med utgångspunkt från att det sker en ömsesidig påverkan mellan institution 
och aktör, tas det i beaktning att politiska och ekonomiska institutioner i sig är 
präglade av genus, vilket påverkar kvinnors möjligheter till inflytande. Mot 

                                                                                                                                      
 
48 Av praktiska skäl generaliserar jag, genom att behandla AVS-länderna som en part, och EU som 
en annan, även om jag är medveten om att genusrelationerna troligtvis skiljer sig mellan olika 
AVS-länder, liksom att enskilda regeringar beaktar jämställdhet i olika utsträckning, på samma 
sätt som att olika EU-länders regeringar beaktar jämställdhet i olika grad. 
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bakgrund av uppsatsens syfte ges särskild uppmärksamhet åt att analysera 
kommissionen och direktoratet för handel som institutioner.  

5.2.1 AVS 

Utifrån min genomläsning av förhandlingsdokumenten, och AVS riktlinjer för 
förhandlingarna49, framgår det att jämställdhet inte är en fråga som förhandlarna 
för AVS uppmärksammar, vilket kan förklaras utifrån ickejämställda 
genusrelationer som underminerar kvinnors politiska representation. Talande i 
sammanhanget är att AVS förhandlare på ambassadörsnivå till 92 % utgörs av 
män (http://acp.sec.org/fr/ambass/acpemb_e.htm 050531).  

Utifrån feministiska utgångspunkter påverkas en individs sociala möjligheter 
av flera samverkande sociala strukturer som genus, klass, etnicitet, geografiskt 
boende etc. och det faktum att kvinnor tillhör majoriteten av de fattigaste i AVS, 
då kvinnor i jämförelse med män, har sämre tillgång på resurser som jord, 
krediter, utbildning, etc.50, (EESC 040915: 7) gör att kvinnor generellt även har 
sämre förutsättningar att engagera sig i politiska beslutsfattningsprocesser. 

Enligt Putnam innebär förhandlingar prioriteringar i ljuset av det politiska 
trycket från intressen representerade av medborgarna, och om man tittar på hur 
kvinnor finns representerade inom det offentliga, visar statistik att andelen 
kvinnor i parlamentsposition i u-länder är cirka 10 %, vidare är andelen kvinnor 
som i beslutsfattande position jobbar inom regering med ekonomiska frågor 
mycket låg, i Stillahavsregionen, är andelen kvinnor 2,2 %, i Afrika söder om 
Sahara 4,5 % och i Västindien är siffran 6,7 % (Peterson, Runyan 1999: 100).  

Att toleransen för avvikelser från den maskulina normen troligtvis är låg, kan 
förklara varför de kvinnor som har statliga ämbeten oftast inte jobbar med 
”hårda” politiska frågor som handelsfrågor. Mot bakgrund av att offentligheten i 
AVS domineras av män, kan staten anses vara en starkt maskulint präglad sfär, 
varför kvinnors möjligheter att göra sina röster hörda inom det offentliga och 
lyfta fram jämställdhetsfrågor i EPA-förhandlingarna kan ses vara begränsade 
(True 2003: 369).  

Cotonouavtalet, som en formell institution, erbjuder stora möjligheter för 
ickestatliga aktörers medverkande i EPA-förhandlingarna, och 
kapacitetsbyggande utlovas i synnerhet för kvinnoorganisationer. Då staten är 
starkt manligt präglad skulle det civila samhället kunna utgöra ett möjligt forum 
att för kvinnor förespråka jämställdhet i förhandlingarna, dock konstaterar EESC 

                                                                                                                                      
 
49 Draft ACP guidelines for the negotiations of Economic Partnership Agreements, 2002, http:// 
epawatch.net/general/start/php>. 050412. 
50 Kvinnor i afrikanska länder utgör mer än 60 % av arbetskraften och bidrar med upp till 80 % av 
livsmedelsproduktionen, och är mottagare av 10 % av krediterna för småbrukare och av 1 % av de 
totala krediterna till jordbruk. I Västindien är kvinnor mottagare av 7-11 % av krediter inom den 
formella sektorn. Globalt sett saknar 24 % av flickor grundskoleutbildning, jämfört med 16 % 
bland pojkar (Europeiska kommissionen 2001).  
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att ett verkligt deltagande i beslutsfattande processer, för kvinnoorganisationer är 
långt ifrån verklighet:  

 
Real participation in the decision-making process by non-state actors in general, and 
women’s organizations in particular, is still a long way from being fully realized (EESC 
040915: 1). 

 
Mer än två tredjedelar av deltagarna på mötena mellan olika ickestatliga 

organisationer är män (Florio 050418), dessutom uppvisar många statsmakter i 
AVS ett starkt motstånd för att släppa in civila samhället i beslutsfattandet (EESC 
040915: 1). Den höga nivån av politisk centralisering som är kännetecknande för 
många länder i AVS, gör det svårt för ickeinitierade utan sociala nätverk, att 
påverka politiken, vilket ytterligare bidrar till att försvåra kvinnors tillträde inom 
politiken (EESC 040915: 4). Överhuvudtaget har bristen på demokrati både inom 
staten och inom det civila samhället en negativ inverkan på kvinnors politiska 
deltagande och inflytande.  

Inom jordbrukssektorn, som EPA i största grad kommer att beröra, utgör 
kvinnor en majoritet av arbetskraften, varför genuskänsliga EPA i synnerhet kan 
anses ligga i dessa kvinnors intresse, dock möts kvinnor på landsbygden av stora 
svårigheter vid koalitionsbyggande för lobbying, p.g.a. bristfällig 
informationsspridning, infrastruktur och kommunikation, låg nivå av utbildning, 
samt en svag kontakt med centralmakten p.g.a. ett i vissa länder, växande gap 
mellan det civila samhället och regeringsmakten (Bedlington 2004: 9).  

De finns stora sociala skillnaderna mellan kvinnor i, och mellan AVS-länder, 
alla kvinnor är givetvis inte fattiga eller arbetar inom jordbruk, många arbetar på 
fabriker i exportfria zoner, eller på kontor i städerna, och en mindre klick tillhör 
eliten (Pettman 1996: 182f). De stora skillnaderna försvårar koalitionsbyggande, 
vilket kan ses som en bidragande orsak till kvinnors svaga politiska röst i EPA-
förhandlingarna.   

I förhållande till kvinnor i AVS lever kvinnor i EU som bekant under bättre 
förutsättningar generellt, med bättre tillgång till humankapital, immateriella 
resurser och fysiska resurser. Kvinnors delade erfarenheter av den globala 
könsmaktsordningen samt, europeiska kvinnors moraliska skuldbörda efter 
kolonialismen, anser jag bl.a. borde bana väg för kvinnor i EU att trycka för att 
kommissionen ska ta jämställdhet i beaktning i EPA-förhandlingarna.  

Mot bakgrund av det asymmetriska förhållandet mellan EU och AVS, med 
avseende på att AVS är beroende av handel och bistånd från EU (Forwood 2002: 
437) innebär Cotonouavtalet att stöd och bistånd till AVS i stor utsträckning kan 
villkoras mot krav om mänskliga rättigheter etc. där kvinnors rätt ingår. Detta 
innebär en möjlighet till ”transnational alignments” (Putnam 1993: 445), dvs. 
transnationella koalitioner, mellan kvinnor i EU och AVS. Detta förutsätter att 
kvinnors krav om jämställdhet överensstämmer med varandras, och att kvinnor i 
EU kan tala för kvinnor i AVS, i ljuset av de stora skillnaderna i förhållanden 
under vilka olika kvinnor lever och att behov ofta är kontextspecifika. Utifrån 
GAD och strategin integrering av ett jämställdhetsperspektiv utgår man ifrån att 
skillnader kan överbryggas och att eurocentrism går att undvika genom stor 
lyhördhet och samarbete med gräsrötter.   
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5.2.2 EU  

EU kan betraktas som en genusstrukturerad organisation, där 
könsrepresentationen skiljer sig på olika område, exempelvis är 18 % av 
kommissionärerna kvinnor, medan siffran motsvaras av cirka 30 % av 
parlamentarikerna (Bengtsson, Ericsson, Hall, Kronsell 2001: 138).  

Liksom i AVS-länderna, domineras den offentliga sfären i EU: s 
medlemsländer av män, situationen ser dock aningen bättre ut inom EU, vilket 
nationella kvinnorörelsers aktivitet51 har bidragit till (Rai 2002: 181). Enligt 
statistik från år 2004 utgör kvinnor i EU: s medlemsstater i genomsnitt 18,5 % av 
de folkvalda i de nationella parlamenten (http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm 
050620). Europeiska kvinnors deltagande i beslutsfattande positioner inom 
regeringar var år 1994 nästan det dubbla inom områden som rör sociala frågor 
(cirka 20 %) jämfört med inom områden som rör ekonomi (cirka 10 %) (Peterson, 
Runyan 1999: 100) vilket visar på hur olika områden är genuspräglade. Det kan 
dock konstateras att män dominerar numerärt sätt i politiken inom EU och dess 
medlemsstater. 

En intressegrupps relativa makt avgörs enligt Putnam inte enbart av dess antal 
medlemmar, utan av gruppens möjligheter och förmåga till påtryckning, bl.a. via 
strategiska koalitioner vilket beror på politiska institutioner, samt den centrala 
förhandlarens preferenser och autonomi. Putnam framhåller att institutioner, 
påverkar den centrala förhandlarens autonomi i förhållande till medborgarnas 
intressen (1993: 431) och i ljuset av att kommissionen som institution har funnits 
under 50 år (Forwood 2001: 434), utgör kommissionen en stark institution 
(särskilt i direktoratet för handel) som sedan länge haft en stark position i 
förhållande till rådet (kommissionärer svär bl.a. en ed att tjäna gemenskapens 
intresse), liksom i förhållande till den nationella nivån, där avståndet till 
medborgarna är stort, vilket försvårar ansvarsutkrävande (Richardson 2001:84ff). 
Kommissionen som drivs av sina preferenser har således en stor betydelse för 
förhandlingarnas utfall och agendasättning (Putnam 1993: 438, 457ff)  

Kommissionen har formellt sett, ett åtagande för genusuppdrag, men i 
praktiken är nätverket av genusexperter inte särskilt väletablerat, då 
genusexperter främst finns inom ”mjukare” områden, såsom utbildning och 
utveckling, till skillnad från policyområden som utgör EU: s kärnområden, som 
traditionellt sett är mansdominerade, såsom jordbruk, handel och konkurrens52 
(True 2003: 370f). Att det då är det mer maskulint dominerade kommissionen, 
(Peterson, Runyan 1999: 104) och närmare bestämt direktoratet för handel som är 
                                                                                                                                      
 
51 Sedan 1970-talet har kvinnorörelsen varit stark på den nationella nivån vilket har bidragit till 
kvinnors allt större representation inom det offentliga. Kvinnorörelsen började samordna sig på 
internationell nivå först på 1990-talet bl.a. i samband med FN: s kvinnokonferenser (Rai 2002: 
176f).  
52 År 2001 var andelen kvinnor i kommissionens expertgrupper inom områden för jordbruk och 
fiskerinäring 11,5 % respektive 15,1 %, medan motsvarande siffra inom områden för utbildning 
och kultur visade på 43,4 % 
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/statistics_enhtml 050620).  
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ansvarig för EPA-förhandlingarna, och inte parlamentet, som i större utsträckning 
utgörs av kvinnor, har sannolikt negativa konsekvenser för beaktandet av 
jämställdhet.  

GPF som består av folkvalda från AVS, respektive EU, vars ställning i 
förhandlingarna endast är rådgivande, är aktiva förespråkare av 
jämställdhetsfrågor, samt av uppfattningen att kommissionen har drivit en smal 
linje som mest varit inriktad på handelsliberalisering:  

 
The approach taken [by EU] has been dominated by the prospect of setting up free trade areas 
and has not taken due account of the specific features of ACP economies (JPA 031208: 3). 

 
Då sammansättningen av aktiva påtryckningsgrupper och deras relativa makt 
enligt Putnam, sätter avtryck på agendan (1993: 438f), tyder detta på att 
jämställdhetsfrågan inte är särskilt högt placerad på de politiska dagordningarna 
inom EU och dess medlemsstater, och att de mest inflytelserika aktörerna inom 
EU53 främst drivs av ekonomiska intressen (ibid.: 446). Detta kan förstås mot 
bakgrund av att EU kan ses som ett projekt som från början startades i form av 
nätverk mellan manliga affärsintressen i medlemsländerna, med gemensamma 
intressen att försäkra ett gynnsamt företagsklimat och frihandel (Bengtsson, 
Ericsson, Hall, Kronsell 2001: 138).   

Enligt Putnam spelar nyckelaktörernas, och förhandlarnas preferenser och 
motiv stor roll för agendasättning och jag tolkar det som att jämställdhet inte är 
rankad särskilt högt bland inflytelserika aktörer inom kommissionen och i 
direktoratet för handel. En politisk vilja att lyfta fram jämställdhet på 
dagordningen tycks saknas. Citatet ovan och min genomläsning av 
förhandlingsdokument tyder på att det snarare finns starka koalitionerna och 
delade preferenser mellan lobbygrupperna för jordbruks- och företagsintressen i 
Bryssel och kommissionen.  

 Framgång med integrering av ett jämställdhetsperspektiv kan ofta förklaras 
med institutionella och organisatoriska faktorer, mot bakgrund av att en 
institutionell förändring bäst tas emot i en kontext där värderingar, normer, 
rutiner, finns som kan mobiliseras till fördel för den nya institutionen (Richey, i 
Tarp (red.) 2000: 256; Woodward 2001: 69, 75f). I institutionskulturen i 
ekonomiskt orienterade organisationer som direktoratet för handel, finns det 
enligt forskare54 som har studerat implementeringen av jämställdhetspolicyn, 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv, ett motstånd till att låta genus och 
jämställdhet gå från en vertikal fråga (enligt WID) till att bli en horisontell fråga. 
Ju starkare manlig rationalitet, dvs. ju starkare manlig prägel som finns i en 
organisation, desto svårare är det för integrering av ett jämställdhetsperspektiv att 
få fäste (Ulmer 2002: 76).  Förutom att institutioner i sig kan anses trögrörliga 
                                                                                                                                      
 
53 Jmf med Putnams resonemang om ”winset”. Vilka aktörer som deltar på nivå två, såsom 
intressegrupper parlamentariker, etc. sätter avtryck på förhandlingsagendan, och en snäv 
förhandlingslinje (ett litet winset) innebär att den relativa makten bland ekonomiska 
intressegrupper är betydligt starkare än förespråkare för jämställdhet (Putnam 1993: 446).  
54 Se bl.a. Emelie Hafner-Burton - Mark Pollack 2002; Aruna Rao - David Kelleher 2003; Alison 
Woodward 2001; Jacqui True 2003. 
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och motståndskraftiga till förändring tycks det alltså finnas ett motstånd mot 
strategin integrering av ett jämställdhetsperspektiv i kommissionen, och i 
synnerhet i direktoratet för handel, vilket delvis kan förklaras med att dess 
informella och formella institutioner i hög grad skiljer sig från den förra (Richey, 
i Tarp (red.) 2000: 256f).  

Utrymmet som genusfrågor har i kommissionen, och i synnerhet i direktoratet 
för handel tycks vara begränsat, då dess nyliberala informella och formella 
institutioner i hög grad skiljer sig från GAD: s.  Relationen mellan GAD och det 
nyliberala paradigmet, är något problematisk p.g.a. att de väletablerade 
marknadsliberala politiska lösningarna och problemdefinieringarna (informella 
såväl som formella institutioner) skiljer sig från vad jämställdhetspolicyn 
föreskriver, då man i neoklassisk nyliberal ekonomisk teori bl.a. inte delar upp 
individer mellan kvinnor och män. De dominerande nationalekonomiska 
metoderna som bestämmer på vilket sätt information samlas in, analyseras och 
prioriteras inom direktoratet för handel, utgår enligt GAD ifrån en manlig norm, 
medan GAD föreskriver att hänsyn bör tas till bägge könen vid utformandet av 
policys (ibid.).  

Utifrån ett nyliberalt perspektiv ses bristande jämställdhet som 
marknadsmisslyckande, medan man utifrån GAD och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv, anser att orsaken finns i konstruktionen av sociala 
ickejämlika maktrelationer (Bedlington 2004: 23) som i syfte att åtgärdas kräver 
grundläggande interventioner med förändringar av policys och distribuering av 
resurser, då kvinnor sedan länge missgynnats av reformer och gällande 
institutioner. Denna betoning av interventioner står i kontrast till det nyliberala 
paradigmet som utgår ifrån att interventioner bör begränsas, då marknadens 
osynliga hand allokerar resurser mest effektivt (Frieden, Lake 2004: 10).  

Karin Ulmer har en ledande position på Aprodev och studerar bl.a. EPA: s 
påverkan på genus och jämställdhet. Ulmer har även studerat direktoratet för 
handel och anser att dess ansats till integrering av ett jämställdhetsperspektiv ser 
förbi att strukturella ojämlikheter mellan män och kvinnor kan hindra kvinnor 
från att dra fördel av handelsmöjligheter, samt att handelspolicys har direkta 
konsekvenser på genusrelationer (2002: 11). Ulmer konstaterar utifrån sina 
studier att,  

 
it is clear that measures to promote gender equality are seen as outside DG Trade´s remit. 
There is little recognition of the contradictions between promoting gender equitable 
cooperation policies and trade policies, which maintain or deepen, gender inequalities 
(2002:12).  

P.g.a. nämnda skillnader är det för anhängare till nyliberalismen lättare att ta till 
sig WID som befinner sig inom ramarna för det liberala paradigmet. Mot 
bakgrund av att, ”[t]here is a tendency to locate WID/gender concerns in the soft 
areas- such as human resources- in an organization giving strong analytical and 
policy priority to economics (Rao, Kelleher 2003: 173) drar jag en parallell till 
min analys av dokumenten om EPA-förhandlingarna, där det framgår att vid de 
två tillfällena under förhandlingarna som hänvisningar görs till jämställdhet, sker 
detta under ett möte som specifikt handlar om EPA:s utvecklingsdimension, en 
dimension som i förhållande till handel är mer kvinnligt och ’mjukt’ präglad (se 
avsnitt 4.2.1).  
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6 Slutdiskussion 

I denna uppsats har jag undersökt hur kommissionen under de hittills hållna EPA-
förhandlingarna har beaktat EU: s jämställdhetspolicy, som består av strategin 
integrering av ett jämställdhetsperspektiv, och bygger på den teoretiska grunden 
GAD.  

Efter att ha gjort en innehållsanalys av dokument från förhandlingarna, samt 
läst material med synpunkter från olika aktörer, såsom den gemensamma 
parlamentariska församlingen för EU-AVS, liksom ickestatliga nätverk som 
EESC, WIDE och Aprodev, sluter jag mig till att kommissionen inte har beaktat 
EU: s jämställdhetspolicy. Jämställdhet är föremål för tydliga 
jämställdhetsstrategier inom EU, bl.a. är strategin inskriven i Cotonouavtalet som 
utgör ramen för förhandlingarna, men i själva EPA-förhandlingarna anser jag att 
jämställdhetsstrategin förblir ord utan substans. 

I syfte att ge en möjlig förklaring till varför kommissionen inte har beaktat 
jämställdhet i enlighet med EU: s policy, har jag tagit hjälp av Putnams Two-
Level-Game Theory i kombination med postliberala feministiska utgångspunkter 
som bl.a. innefattar att institutioner förkroppsligar socialt konstruerade 
genusrelationer.  

Putnams modell pekar på vikten av både den nationella och internationella 
nivån i en förhandlingssituation, och då utfall av förhandlingar, påverkas av ett 
samspel av olika intressen på båda nivåer, samt mellan de förhandlande parterna, 
inkluderar jag i analysen både EU och AVS, även om den huvudsakliga fokusen 
vilar på kommissionen.  

Jag söker ge en förklaring genom att undersöka hur intressen som 
representerar jämställdhetsfrågor, som jag utifrån feministiska utgångspunkter och 
rationella resonemang antar främst utgörs av kvinnor, finns representerade i EU 
respektive AVS politiska institutioner, som direkt eller indirekt rör EPA-
förhandlingarna. 

Med utgångspunkt från att det sker en ömsesidig påverkan mellan aktörer och 
institutioner, antar jag att en institutions prägling av genus dels påverkas av det 
faktiska antalet kvinnor respektive män i en institution, och dels av hur det har sett 
ut historiskt och kulturellt sett, dvs. om ämnesområdet är förknippat med manligt 
eller kvinnligt. Detta sammantaget menar jag påverkar i vilken utsträckning 
jämställdhetsfrågor kan komma att beaktas i en institution.  

Genom att ta del av statistik över kvinnors politiska representation, samt 
genusforskning över internationella institutioner, bildar jag en uppfattning om 
vilka möjligheter till inflytande som intresse som representerar jämställdhet har. 
Jag riktar först fokus på AVS, där det tydligt framgår att kvinnor är 
underrepresenterade inom politiska institutioner som p.g.a. den manliga 
dominansen också är starkt maskulint präglade. Då den internationella nivån 
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delvis är en avspegling av den nationella nivån sluter jag mig till att kvinnor inte 
utgör en stark politisk grupp på någondera av nivåerna.  

I avsaknaden av ett politiskt tryck gällande jämställdhet från AVS vänder jag 
blicken till EU, som också har kommit att framstå som en starkt maskulint präglad 
organisation, i synnerhet gällande de områden som är förknippade med ekonomi, 
som traditionellt sett kan betraktas som maskulint konnoterade områden.  

Implementeringen av EU: s jämställdhetspolicy, inom direktoratet för handel 
framstår i förhållande till andra direktorat inom EU som i synnerhet svag. Detta 
anser jag kan förklaras med att institutionen har en mer maskulin prägling.  
Kvinnorepresentation är jämförelsevis svagare och det finns stora skillnaderna 
mellan jämställdhetspolicyn som institution (värderingar, analys, arbetsmetod) 
och de nyliberalt färgade institutionerna inom direktoratet för handel, mot 
bakgrund av att nya institutioner fortare implementeras om gamla finns som kan 
mobiliseras till dessas förmån.   

Till skillnad från nyliberalismen, står GAD och integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv för en interventionistisk marknadsekonomi med 
genuskänsliga policys, som man menar är förutsättningen för att uppnå en hållbar 
ekonomisk utveckling.  

Från ett feministiskt perspektiv ser jag inte avsaknaden av ett 
jämställdhetsperspektiv i EPA-förhandlingarna som ett undantag, utan snarare 
som en yttring av den maskulint präglade internationella politiska ekonomin. Att 
kvinnor numerärt sett är i underläge inom politiken på nationell, såväl som 
internationell nivå i synnerhet gällande områden för ekonomiska frågor, 
reflekteras i avsaknaden av en politisk vilja för att driva jämställdhetsfrågor bland 
ledarna. Så länge kvinnor hyser sin överlag marginella politiska roll inom AVS 
och EU: s institutioner anser jag det inte vara särskilt troligt att jämställdhet 
flyttas upp på dagordningen i EPA-förhandlingarna.  

I ljuset av den asymmetriska relationen mellan EU och AVS är det främst EU 
som sätter agendan i förhandlingarna, varför förutsättningen för att 
jämställdhetspolicyn ska beaktas i EPA-förhandlingarna förefaller för mig att 
jämställdhetspolicyn först och främst är implementerad av kommissionen och EU 
överlag som organisation. Så länge förhållandena inom EU och dess 
medlemsstater överlag är långt ifrån jämställda undermineras EU: s egna 
trovärdighet i frågan, varför jag även anser att hårda villkor på krav om 
jämställdhet i AVS-länder skulle vara svåra att legitimera, då det skulle vara nära 
till hands att fråga sig om syftet bakom exempelvis villkorat bistånd verkligen 
skulle vara att åstadkomma jämställdhet. Därmed inte sagt att EU inte kan arbeta 
för jämställdhet på annat sätt exempelvis genom utformning av handelsavtal som 
gynnar jordbrukssektorn i Afrika där kvinnor utgör en majoritet av arbetskraften.   

EU: s jämställdhetspolicy från år 2000, är trots allt förhållandevis ny, och mot 
bakgrund av institutioners trögrörlighet, tar det tid för förändring att ske. Generellt 
har kvinnors representation inom det politiska livet genom åren förbättrats, vilket 
existensen av EU: s jämställdhetspolicy i sig, kan ses som en yttring av. En 
förändring som innebär att jämställdhet flyttas upp på agendan vid 
handelsförhandlingar är möjlig, men inte självklar, då detta enligt Putnam, 
förutsätter ett ökat politiskt tryck, exempelvis genom stärkta strategiska 
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koalitioner mellan internationella och nationella kvinnonätverk, och, eller 
politiska ledare som ser jämställdhetsfrågor som viktiga.  
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Bilaga I  AVS-länderna 

 
Angola, Antigua, Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Kap Verde, Kamerun, Central afrikanska republiken, 
Chad, Comoros, Kongo (Brazzaville), Kongo (Kinshasa), Cook Islands, 
Elfenbenskusten, Djibouti, Dominika, Dominikanska republiken, Ekvatoriska 
Guinea, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-
Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Marshhall Islands, Mauretanien, Mauritius, De federala staterna av 
Mikronesien, Moçambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papa 
Nya Guinea, Rwanda, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, 
Grenadinerna, Samoa, Sao Tome, Principe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, 
Salomonöarna, Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, 
Trinidad, Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe 
 
Sydafrika och Kuba är också AVS-medlemmar, men Kuba har inte undertecknat 
Cotonouavtalet och Sydafrika och EU ingår redan ett handels- och 
utvecklingssamarbetesavtal. Vidare har Östtimor ansökt om medlemskap och 
kommer att vara åskådare vid förhandlingarna (www.europa.eu.int). 
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Bilaga 2  De sex regionala grupperna 

Den centralafrikanska regionen består av sex medlemmar från CEMAC 
(Centralafrikas ekonomiska och monetära gemenskap) Centralafrikanska 
republiken, Kamerun, Republiken av Kongo, Gabon, Ekvatoriska Guinea, Chad 
samt Sao Tome och Principe. Förhandlingarna startade den fjärde oktober år 2003 

Den västafrikanska regionen består av ECOWAS (Economic Community of 
West African States) 15 medlemsstater Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, 
Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Kap Verde, Gambia, Ghana, Guinea, 
Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Mauretanien (ej medlem i ECOWAS). De första 
åtta är även medlemmar i WAEMU (West Africa Economic Monetary Union). 
Förhandlingarna startade den sjätte oktober år 2003. 

Östra- och södra Afrika utgör en tredje region där följande 16 länder ingår: 
Burundi, Comoros, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Kenya, Madagaskar, Malawi, 
Mauritius, Seychellerna, Rwanda, Sudan, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Den 
demokratiska republiken Kongo. Förhandlingarna öppnades den sjunde februari 
år 2004. 

Södra Afrika även kallad SADC-gruppen (Southern African Development 
Community) utgörs av Angola, Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, 
Swaziland och Tanzania. Förhandlingarna restes den åttonde juli år 2004. 

Den Väst Indiska gruppen består av länderna Antigua, Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominika, Dominikanska Republiken, Grenada, Grenadinerna, 
Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, 
Surinam, Trinidad och Tobago. Förhandlingarna öppnades den 16 april 2004. 

Stilla Havs-gruppen består av Cook Islands, De federala staterna av 
Mikronesien, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papa Nya 
Guinea, Samoa, Salomonöarna, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Förhandlingarna tog sin 
start den tionde september 2004. 
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Bilaga 3 Utdrag ur Cotonouavtalet 

Utdrag ur Artikel 1, och art. 8 och 31 i sin helhet hämtat från Cotonouavtalet, om 
hur jämställdhet ska beaktas i samarbetet: 
 
 
Art.1  
”…Kvinnors situation och jämställdhetsfrågor skall systematiskt beaktas inom 
alla områden politiska såväl som ekonomiska och sociala…” 
(http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_sv.htm) 
 
Art.8  
”Parterna ska regelbundet föra en dialog som leder till förpliktelser. Dialogen 
skall omfatta en regelbunden bedömning av utveckling och samarbetsstrategier, 
allmänna strategier och sektorstrategier för bl.a. jämställdhet” 
(htp://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_sv.htm) 

 
Art.31 
 ”Samarbetet skall inriktas på att understödja strategier och program genom vilka 
möjligheterna för män och kvinnor att delta på lika villkor inom alla områden av 
det politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet kan förbättras, säkerställas 
och breddas. Det skall syfta till att förbättra kvinnors tillgång till de resurser som 
krävs för att de till fullo skall kunna utöva sina grundläggande rättigheter. Särskilt 
skall det genom samarbetet skapas en lämplig ram för:  
integrering av och hänsynstagande till jämställdhetsaspekter på alla nivåer av  
utvecklingssamarbetet, även i makropolitiska och i makroekonomiska strategier 
och program, samt främjande av konkreta åtgärder till förmån för kvinnor, vilket 
t.ex. kan gälla:  
-deltagande i det politiska livet på nationell och lokal nivå, 
-stöd till kvinnoorganisationer,  
-tillträde till grundläggande sociala tjänster, särskilt utbildning, hälsovård och  

familjeplanering    
 -tillträde till produktionsmedel, särskilt jord, kredit och arbetsmarknad, samt, 
 -särskilt hänsynstagande till kvinnor i samband med katastrofbistånd och  
rehabiliteringsåtgärder”. 
(http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/agreement_sv.htm). 
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