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Abstract 
 
Konflikterna i Rwanda och Liberia uppkommer båda ur etnisk osämja och fragmentering. I 
Rwanda har konflikten utbrutit till en intensiv period av folkmord och därefter ett vakuum, då 
politiska och sociala institutioner upphört att fungera. Liberiakonflikten har varit utdragen och 
kännetecknas som en lång strid mellan flera etniska grupper.  
   Vi ställer oss frågan om kvinnans roll i fredsuppbyggnad kan påverka hennes politiska 
representation. Kvinnans roll i fredsuppbyggandet och hennes roll i uppbyggnaden av sociala 
och politiska institutioner efter krig har betydelse för hennes politiska representation. 
Identitetsskillnader, moderskap, fokuseringen på genus och kvotering kan vi urskilja som fyra 
faktorer som är avgörande.  
   Kvinnans politiska representation skiljer sig mellan Rwanda och Liberia. Relationen mellan 
man och kvinna, både i den privata sektorn och i den offentliga, anser vi är en viktig del av 
förklaringen till varför kvinnans politiska representation är hög i Rwanda och låg i Liberia. Vi 
har också kunnat se att demografin har påverkat kvinnans möjlighet till politisk delaktighet.  
   Kvinnans politiska deltagande i Rwanda har påverkat den politisk dagordning och givit 
kvinnan en respekterad roll som medborgare i ett samhälle. I Liberia släpps inte kvinnan fram 
i politisk verksamhet, vilket gör att hon isoleras i den privata sektorn.   
 
Nyckelord: Genus, etnicitet, representation, medborgarskap, kvotering 
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1. Inledning och syfte 
 
I konfliktdrabbade länder är kvinnan oftast marginaliserad och har föga politiskt inflytande i 
fredsuppbyggnad samt låg politisk representation1. Kvinnans mänskliga och humanitära 
rättigheter åsidosätts eller försvagas ofta. Det politiska inflytandet går oftast inte att mätas med 
mannens.  
   Under 1980-tal och senare har kvinnor formerat sig och enats i försök att förbättra sin 
livssituation och sitt politiska inflytande. Trots att mänskliga rättigheter alltmer accepteras i 
konfliktdrabbade länder har kvinnor fortfarande få platser i många av världens parlament.  
   Vår uppsats kommer att handla om kvinnan i fredsuppbyggnad samt hennes politiska 
representation i konfliktdrabbade länder.   
    

1.1 Problemformulering och hypotes 
 
Vår hypotes är normativ, vi tror att ökad kvinnlig politisk representation är något 
eftersträvansvärt i ett led att införa demokratiska principer. Därmed utgår vi från att demokrati 
är något positivt och eftersträvansvärt. Syftet och vår problemformulering är hur ett kvinnligt 
deltagande i fredsuppbyggnad kan påverka kvinnans politiska representation?  
   Varför vi valt att fokusera på kvinnans roll kan förklaras genom vår tanke om att 
jämställdhet mellan könen inte bara är begärligt i det vardagliga livet utan även i den politiska 
sfären. Ökad politisk representation kan ge kvinnan en mer respekterad roll som medborgare 
likvärdigt mannen i ett samhälle, framförallt i samhällen där kvinnan förtrycks där det förstås 
är mer begärligt. Det som kvinnan framförallt eftersträvar är att utveckla sina rättigheter, inte 
bara de politiska utan även de sociala. Vi tror att mycket av de problem som stater tampas 
med kan lösas genom att släppa fram kvinnan i politiken. Där utgår vi från vår andra 
normativa hypotes, nämligen att kvinnan är mer fredlig än mannen och på så vis tänker 
annorlunda än mannen. Kvinnan är oftast offer i konflikter och krig och är därför mer 
angelägen att skapa fred, hennes perspektiv är annorlunda mannens. Vi tror att kvinnans 
fredliga förmåga inte skapas i hennes natur utan beror på sociala konstruktioner mellan könen. 
 

1.2 Uppsatsens upplägg 
 
   Uppsatsen kommer att inledas med en operationalisering av centrala begrepp följt av en 
bakgrund till två konflikter. Syftet med bakgrunden är att beskriva och förklara 
konfliktförloppen för att få en förståelse för konflikternas komplexitet och skillnader. Därefter 
sker en diskussion om fredsinitiativ med kvinnan i fokus. Diskussionen syftar till hur kvinnor 
i fredsuppbyggandet agerade för att förbättra sin politiska representation. Vi anser att den 
politiska representationen hänger samman med kvinnans roll i fredsuppbyggandet men 
reserverar oss för att det inte är den enda förklaringsvariabeln. Innan vår analysdel, 
presenteras ett teorikapitel med teorier som kan kopplas till begreppen i 
operationaliseringskapitlet. Analyskapitlet är en jämförelse mellan två undersökningsobjekt 

                                                
1 Med politisk representation menas representation i parlament. 
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och det kommer att bestå av olika variabler där de två länderna skiljer sig åt. Eftersom vi 
studerar två fall, varav den ena kännetecknas av ”typisk” etnisk konflikt medan den andra är 
en avvikande etnisk konflikt så kommer betoningen att ligga på det avvikande fallet. Detta 
tydliggörs bland annat genom att vi kommer diskutera kvinnans politiska roll mer ingående 
för det avvikande fallet.  
   Avslutningsvis kommer sammanfattning, slutledning och rekommendationer där 
författarnas egna kommentarer och funderingar tillämpas.  
    

1.3 Metod och material  
 
Våra undersökningsobjekt är två länder som skall jämföras i en komparativ metod. Länderna 
liknar varandra på många sätt gällande befolkningsstorlek, antal platser i parlament samt 
konflikttyp enligt Peter Wallensteen. Länderna skiljer sig åt vad det gäller kvinnlig politisk 
representation. Eftersom länderna har gemensamt x men stor variation på y så lämpas en 
”Most Similar Design”. Vi har utifrån valet av design och valet av beroende variabel, kvinnlig 
politisk representation valt två objekt som vi tror är intressanta för en undersökning. Dock kan 
vi konstatera att vid användandet av ”Most Similar Design” stöter vi på problem, som att 
objekten inte är identiska. Trots det så tror vi att vi har valt rätta objekt för att genomföra vår 
undersökning. Vi antar att vi kommer hitta variabler, där de båda fallen skiljer sig åt, eftersom 
det ena fallet är avvikande. Den komparativa metoden kommer att tillämpas med ett 
teorianvändande.  
   Teorier som vi använder oss av är främst ur Haleh Afshars och Deborah Eades bok, 
Development, Women, and War – Feminist Perspectives. Dessa teorier anknyter till genus, 
feminism och moderskap. Vi kommer också använda oss av Nira Yuval-Davis teorier om 
kvinnan och medborgarskap. 
   Operationalisering av begreppen genus, feminism, medborgarskap, fred och demokrati 
kommer att göras med hjälp av de teorier vi använder oss av samt med det empiriska 
materialet för att uppnå en god validitet. Trots att vi använder oss mycket av material från 
Internet, sekundärt material, anser vi att vi kan hålla en relativt hög reliabilitet, eftersom vi 
också drar nytta av empiriska material i form av fallstudier som genomförts av observatörer i 
de länder som vi valt att jämföra. Fallstudierna bygger ibland på intervjuer. Man kan 
ifrågasätta intervjuarens tolkning av svaren, men vi anser att det inte är ett skäl för att låta bli 
att använda sig av intervjumaterial, eftersom dessa ger en exakthet och en känsla av närhet 
vilket gynnar vår tolkning.       
   Materialet kan delas in i dels empiriskt material och dels teori material. Det empiriska 
materialet ligger till grund för den komparativa jämförelsen. Teorimaterialet ligger till grund 
för tillämpandet av teorier. Det empiriska materialet består i rapporter och uppsatser i PDF-
format. Många av dem är utarbetade genom UNIFEM, (United Nations Development Fund 
for Women). Målet med valet av material är att få tag på så mycket oberoende empiriskt 
material som möjligt, då teorimaterialet oftast innehåller ställningstaganden.  
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2. Operationalisering 
 

2.1 Genus 
 
Ett konstruktivistiskt tänkande hävdar att genus inte bör förknippas med biologiska skillnader 
mellan man och kvinna, utan med sociala och kulturella. Genus handlar om samspelet mellan 
man och kvinna gällande sociala, ekonomiska, kulturella och religiösa aktiviteter samt 
politiskt deltagande2 i en civilisation där deras roller ständigt förändras (Powley 2003:8f.). 
Genus anspelar på ojämlikheterna mellan man och kvinna, men också på att dessa i sig alltid 
består, vilket kan förklara att diskussionen om genus aldrig dör ut och att kvinnors strävan 
ständigt finns där (Afshar – Eade 2004:26). När man pratar om genus brukar två termer 
nämnas, ”Gender Mainstreaming” och ”Gender Balance”. ”Gender Mainstreaming” handlar 
om hur implementering påverkar kvinnan och mannen samt hur man kan inkludera båda 
könen i politiken för att nå ”True Democracy”. ”Gender Balance” innebär mannens och 
kvinnans olika inverkan på beslutsfattande och den balansen mellan könen. Båda termerna 
anses vara viktiga för att realisera genus i politiken (Powley 2003:9).  
   Dilemmat i genusdebatten är om man skall ta hänsyn till det biologiska eller om man skall 
beakta det sociala. Vi hävdar att i diskussionen om kvinnors rättigheter jämfört med mannen 
krävs en diskussion om genus i social och kulturell bemärkelse, inte biologisk (Yuval-Davis 
1997:5f.).   
 

2.2 Feminism 
 
Feminism kan ses som en gemensam benämning på flera olika ideologiska inriktningar, dock 
kännetecknas allmän feminism av strävan efter att skapa jämlikhet mellan könen. Den utgår 
från antagandet att genus är en social konstruktion. Viss feminism hävdar att kvinnan är 
missgynnad och att kvinnokampen är ett måste för att uppnå rättvisa. En annan hävdar att 
kvinnor och män bör betraktas likvärdiga trots dess olika skillnader. Dessa två inriktningar 
kan härledas till radikal och liberal feminism. ”Oppression” använder sig radikal feminism av 
i skildring av kvinnans nedtryckande situation samt förmåga att uppnå större inflytande. 
Liberal feminism lyfter hellre fram strävan efter jämlikhet och använder sig av den mer 
diplomatiska benämningen, ”Subordination”, underordnad. Både radikal och liberal feminism 
präglar kvinnorörelser idag (Butler 1991:88. nr. 53). 
   I hänseendet om kvinnan i fredsuppbyggnad kan feminism vara ett utryck eller försök att 
sprida feministiska tankar. Det är därför viktigt att inte låsa fast sig vid att alla kvinnorörelser 
är feministiskt lagda. Bakgrunden till feminismen i detta avseende är att kvinnan är fredlig 
medan mannen är konfliktbenägen. Denna fabel vill vissa feminister som Judith Stiehm 
marginalisera genom att kvinnor, precis som män, bör delta i militär verksamhet. Andra 
använder fabeln som ett argument varför kvinnor bör få mer plats i fredsförhandlingar (Yuval-
Davis, Nira 1997:111). 
 

                                                
2 Politiskt deltagande syftar generellt på politiska aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå. 
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2.3 Medborgarskap 
 
Medborgarskap innebär att en individ tillhör en grupp eller ett samhälle. Som medborgare 
innebär det vissa skyldigheter och rättigheter utifrån folkrättslig (yttre) och statsrättslig (inre) 
grund. Medborgarens rättigheter är yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet och så vidare 
samt skyldigheter som militär tjänstgöring och lydande under lagar etcetera.  
   Yuval-Davis använder sociala, politiska och ekonomiska friheter som centrala för 
medborgarskap. Medborgarskap kan förklaras utifrån en liberal synvinkel eller 
Marshallavtalets definition. Den liberala poängterar individen som medlem i en stat medan i 
Marshall beskriver medborgare som medlem i ett samhälle. Den liberala förbinder sig därmed 
till en typ av medborgarskap medan Marshall definition ger indikationer på flera typer av 
medborgaskap, ”Multier Citizenship” (Yuval-Davis 1997:69f.).  
   I anknytning till kvinnors roll i konflikt och fred är medborgarskap ett mål för förtryckta 
kvinnor, det vill säga medborgarskap är inte given utan kan vara en strävan. 
   En annan, mer feministisk synvinkel som vidgar begreppet medborgarskap, ser det som en 
belöning för den militära uppoffringen och lidandet. De som överlever lidandet förenas och 
skapar en gemensam identitet, en typ av medborgarskap. Som mödrar och änkor bildar 
kvinnor ett globalt medborgarskap som nödvändigtvis inte behöver kopplas till en enskild 
nation eller stat (Afshar – Eade 2004:56f.).    
  

2.4 Fred  
 
Fred innebär vanligtvis att det finns en frånvaro av konflikter mellan två eller flera parter. 
Dock ska det påpekas att fred inte uppnås bara för att den väpnade konflikten tagit slut. För att 
man ska kunna tala om en fullständig fred måste även parterna komma överens om att 
respektera varandra och de ska även vara beredda att kunna leva sida vid sida. Fred har på så 
sätt en vidare bemärkelse, då den handlar om förekomsten av samarbete, rättvisa och 
samverkan (Wallensteen 2002:10).   
   Fred kan uppdelas, ”Precarious peace”, ”Conditional Peace” och ”Stable Peace”. 
”Precarious Peace” innebär att freden är ömtålig och det finns risk för att parterna avskräcker 
varandra. ”Conditional Peace” innebär att en fred uppnås under en viss tid men risken för nya 
upptrappningar i konflikten kvarstår. Precarious- och Conditional Peace kan sammanfattas 
som ett stadium där freden är negativ. Negativ fred innebär att fokus på själva målet om en 
ickeväpnad konflikt blir alltför stor under konfliktlösningen. Det innebär att alla andra mål, 
som till exempel samarbete och respekt parterna emellan, blir sekundära. Avsaknaden av 
dessa mål innebär att djupt socialt rotade orsaker till konflikten förblir olösta. ”Stable Peace” 
bottnar i att parterna inte uppfattar våld som någon tänkbar lösning på konflikten. ”Stable 
Peace” kan vara en positiv fred. För att en positiv fred ska kunna uppnås krävs inte bara att 
alla väpnade konflikter upphört utan också att det inte finns några potentiella orsaker till nya 
konflikter. Detta innebär att man under konfliktlösningen måste lösa alla parternas intressen. 
Idealet om en positiv fred innefattar ett demokratiskt politiskt strukturerat samhälle där 
kvinnan och mannen är jämlika (Afshar – Eade 2004:20). 
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2.5 Demokrati 
 
Demokratins idé uppfattas som att beslut inte är legitima om inte folket självt åstadkommit 
och varit delaktiga i besluten. Demokratin är en process som ger legitimitet åt de politiska 
besluten när de håller fast vid principerna om delaktighet, representativitet och ansvarighet. 
Den kan definieras som en styrelseform som förespråkar det fria och jämlika gällande 
politiskt engagemang och delaktighet. Det representerar ett värde bland människor, såsom 
frihet, jämlikhet och rättvisa. Det fria innebär här att varje individ ska kunna främja sina 
önskemål och att ingen ska ha befogenheter till att kunna tvinga någon. Staten ska finnas till 
för att värna om medborgarnas fri- och rättigheter och medborgarna ska själva bedöma vilka 
värderingar de ska ha. Staten ska även ha en begränsad utbredning och hållas i strama tyglar 
för att varje medborgares frihet skall garanteras. Som medborgare ska man inte behöva 
hindras några politiska värderingar och åsikter. Dessa ideal kan bara bli verklighet genom en 
strid för att demokratisera samhället såväl som staten, det vill säga stat och samhälle ska 
underkastas procedurer som leder till så stor ansvarighet inför medborgarna som möjligt 
(Held 1997:361ff.).      
   För många kan kanske demokratins idéer ses som en utopi då förespråkandet av fullständig 
frihet, jämlikhet och rättvisa inte verkar uppnåeligt. Inte ens i länderna där demokratin som 
styrelseform är som starkast kan vi idag se en total jämlikhet och ett samhälle som till hundra 
procent bygger på frihet för medborgarna. Framför allt drabbas kvinnor av ojämlikhet och 
orättvisor genom att de inte har samma representation som män (Held 1997:145). Feminism 
menar att även om varje steg i riktning mot en formell politisk jämlikhet är ett framsteg, så 
hindras den verkliga friheten av en massiv ojämlikhet med rötter i de sociala förhållandena 
(Held 1997:129f.).  
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3. Teori 
 
Den traditionella bilden av kvinnan, den som ansvarar för hushåll och barn har under Kalla 
kriget och senare lösts upp och man har kunnat se att kvinnor har blivit mer aktiva. Kvinnor 
har alltmer tagit för sig både i politiska och i militära sammanhang. I etniska konflikter som i 
Bosnien, Israel-Palestina, Liberia och Rwanda med flera har kvinnor inte bara varit offer för 
våld utan även medverkat till våld, både frivilligt och tvångsmässigt. Kvinnans oftast utsatta 
situation i och efter en konflikt har bidragit till ett engagemang för ett ökat kvinnligt politiskt 
inflytande, i hopp om att kunna förbättra sin situation. Den utsatta situationen kan präglas av 
våldtäkt, mord och en underordnad roll gentemot mannen i konflikter eller krig.  
   Det finns många olika feministiska infallsvinklar angående kvinnans roll i konflikter och 
efter konflikter. En feministisk teori kritiserar bilden av kvinnan som utsatt och svag gentemot 
mannen. Istället menar den att kvinnan bör ses och se sig som en stark och handlingskraftig 
individ eller grupp som är lika och om inte bättre på att fredsförhandla än mannen. Det är 
också viktigt att kvinnan inte fastnar i rollen som utsatt utan kan ta sig ur den och skapa 
någonting för att förbättra sin situation. Om kvinnan ses som en stark enhet är det också, ett 
förhoppningsvis, tydligt tecken till mannen att hon också vill ta plats i politiken och 
beslutsprocesserna. De feministiska teorierna har gemensamt att det båda strävar efter att 
överge traditionella bilder av kön och koncentrera sig på kvinnan och mannen i sociala 
konstruktioner, genus (Afshar – Eade 2004:13ff.).  
   Trots att det finns feministiska teorier som hävdar att kvinnan i sin natur inte är fredligare 
har det under senare tid uppstått ett hopp bland en del feministiska grupper om att kvinnan är 
mer fredlig och kan lösa svåra konflikter bättre än vad nuvarande konstellation kan göra. 
Feminister är inte ense om hur bilden av kvinnan ska och bör vara. Det finns de feminister 
som hävdar att kvinnans och mannens roll bör ses utifrån sociala strukturer, där skillnaderna 
mellan man och kvinna skapas på grund av den traditionella rollfördelningen. Detta gör att 
kvinnor och män får olika roller i konflikter och konfliktlösning. Rollerna är föränderliga. 
Könsrollerna brukar efter konflikter gå tillbaka till det ursprungliga men kan också förvandlas 
till något mer konservativt och innebära att kvinnor berövas vissa friheter. Dock är kvinnan 
viktig för en hållbar fred på grund av sina erfarenheter, det är oftast kvinnor som får bära upp 
samhällsfunktionerna när män och ibland barn beger sig ut i krig. Därför är det synd att 
kvinnans erfarenhet och kompetens inte används när de utesluts från fredsuppgörelse 
(Jacobson Söderberg 2003:6ff.).  
   Varför är inte mannen fredlig och varför kan mannen inte tillämpa genusperspektiv på 
politiska beslut. Många feminister svarar med att hänvisa till historien som säger att mannen 
har en tendens att bygga upp hierarkiska konstruktioner, sporra individualism och framhäva 
tävlan, vilket inte enligt feminister står i riktlinje med jämlikhet och genuskultur. Dessutom 
tenderar mannen att bygga upp uppifrån-och-ner-ledarskap som i sin tur bevarar kvinnors och 
mäns politiska och ekonomiska olikheter. Detta leder till att traditionella bilder av kvinnor 
och män bevaras, vilket feminister och kvinnor arbetar emot (Afshar – Eade 2004:28f.). 
   Oavsett om kvinnans fredliga kvalitéer ses som biologiska, som vissa feminister hävdar, 
eller ses som sociala har tanken om kvinnans fredlighet givit stimulans för att bibehålla 
sociala tryggheter, såsom gjorts på vissa håll i Latinamerika. Tanken eller idéerna om kvinnan 
som fredlig har utvecklats vid sidan om en ökad kritik mot traditionell konfliktlösning och 
nuvarande marginalisering av kvinnor (Afshar – Eade 2004:20ff.). Kvinnans fredlighet har 
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satts på prov då hon i stor utsträckning agerat soldat. Kvinnan har dock många gånger setts 
som en medhjälpare till mannen och i vissa fall även varit ett propagandaverktyg, exempelvis 
under åttaåriga kriget i Irak då kvinnor stod i frontlinjen och uppmärksammades som soldat. 
Men i själva verket var det bara ett trick för att dölja mansdominansen i iranska armén 
(Afshar – Eade 2004:45).     
   Att mannen skulle vara mer benägen att kriga och kriga för kvinnans skull är något som 
vissa feministers idéer starkt motsätter sig. Mannen kan kriga för kvinnan för att hon är utsatt 
eller för att hon ansvarar för barn och som moder förknippas med hem eller revir3 och bör 
därför skyddas mot fiender. Eller kan mannen kriga för kvinnan för att han själv ser kvinnan 
som sin ägodel. Vissa feministers visioner motsätter sig dessa teorier.  
   För att kunna överge traditionella bilder av kön finns det vissa som hävdar att kvinnan bör, 
precis som mannen, delta i det militära livet medan andra motsätter sig detta. Det finns också 
andra som hävdar att kvinnor bör offentligt motsätta sig påståendet om att mannen krigar för 
kvinnan och att hon är den utsatte. Att inte låta sina söner gå med i militära sammanhang är 
ett sätt för kvinnan att säga emot den traditionella bilden (Yuval-Davis 1997:111ff.).  
   Moderskap är en annan teori som också visar på en traditionell bild av kvinnan. Denna bild, 
som var påtaglig i Hitlers politik i Tyskland under 1930 och 40-talen, innebar att kvinnan var 
skapad av dygd och kyskhet och uppfostrade modiga män som kunde bistå nationen med 
militär kraft. Med detta i åtanke kan man förstå att kvinnor idag och framförallt feminister 
gärna gör sig av med denna bild. Men det finns också de feminister som är stolta över att vara 
mödrar, många av dem är också kvinnliga krigare (Afshar – Eade 2004:50ff.).  
 

The task of a patriotic woman was no longer to build socialism by her labour but to regenerate the nation 
through motherhood (Cockburn 1998:161). 

 
   Trots att kvinnor och feminister försöker tona ned traditionella bilder av kvinnan som moder 
och som ansvarar för reproduktion i sedvanlig bemärkelse lever bilden kvar. Inte minst var 
den påtaglig under kriget på Balkan och under dess återuppbyggnad. Det var kvinnor som var 
stommen till återuppbyggnaden och reproduktionen i forna Jugoslavien (Lithander 2000:18).   
   Oberoende av den negativa bilden av moderskap är den också väldigt betydelsefull (i positiv 
bemärkelse) för att samordna kvinnor över etniska gränser. Inte minst har moderskap betytt 
mycket för dialogen och samarbetet mellan israeliska och palestinska kvinnor. I Israels och 
Palestinas fall handlar moderskap mycket om att vägra sina söner att delta i våldsaktioner. 
Moderskap ger inte bara uttryck för kvinnan som moder utan har också blivit ett medel för att 
uttrycka andra kvinnliga identiteter såsom lesbiskhet, heterosexualitet, fattig och rik. Det har 
varit ett sätt för kvinnor och feminister att komma bort från den traditionella bilden av moder 
(Sharoni, Simona 1995). Moderskap kan ses utifrån ett biologiskt eller ett socialt perspektiv. 
Det biologiska syftar på moderskap som ett tillstånd som skapas för kvinnan medan det 
sociala syftar på tillståndet skapat av kvinnan. De båda perspektiven har betydelse huruvida 
mannen ser på kvinnans rätt att få många barn samt rätten till abort (Ramirez s.19).   
   Ytterliggare en traditionell bild av könsroller är äktenskapet. Ett sätt för kvinnan att stegra i 
den politiska och militära hierarkin kan vara giftermål, såsom militära kvinnor i Iran gjorde. 
Men äktenskap kan också ses som ett mönster där kvinnor förväntas uppfylla sina sysslor, däri 
bevaras den traditionella synen på kvinnan (Afshar – Eade 2004:49f.).   

                                                
3 Revir används för att anspela på natur och djur, där hanen skyddar honan mot andra hanar. 
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4. Rwandakonflikten – förlopp och orsaker   
 
Konflikten i Rwanda kan härledas till före kolonialtiden, då landets befolkning bestod av tre 
folkslag: hutu, tutsi och twa. Folkgrupperna kan ses som tre åtskilda grupper men delar 
samma språk och kultur. Relationen mellan speciellt hutu och tutsi var spänt, inte minst när 
kolonialmakten Belgien beslutade att tutsierna skulle ha makten i landet utan att samspråka 
med hutuerna. Vid Rwandas självständighet år 1962 började en kamp om vem som skulle 
styra. Kampen ledde till en massaker av tutsier och en ny ledning, en hutuisk elit. Under 
hutuernas styre på 70- och 80-talen pågick fortgående diskriminering av tutsier. Det ledde till 
ett missnöje och ett bildande av Rwandan Patriotic Front (RPF). RPF:s mål var att skapa 
bättre förutsättningar för tutsier, bland annat medborgarskap i Rwanda, som den hutuiska 
eliten fråntagit dem (Byrne – Marcus – Powers-Stevens 1995:36ff.).  
   Det som utlöste folkmorden i Rwanda var tutsiernas och RPF:s angrepp år 1992. Angreppet 
ledde dock till fredsöverenskommelser men inte till en stabil fred. Mordet på hutuernas 
president Habyarimana två år senare bidrog till politisk modifiering (ibid.). Reaktionen på 
RPF:s angrepp tog uttryck i att lokala ledare och statlig finansierad radio uppmanade att döda 
tutsier (Powley 2003:12). Massmedia kan vara en bidragande faktor till konfliktens 
eskalation. Genom propaganda blir massmedia ett verktyg för folkmord. Utvecklingen kan 
inte minst ses som liknande den i Jugoslavien (Lindholm Schulz 2002:129).  
   Det nästintill anarkistiska läget med bombningar, våldtäkter och folkmord medförde en 
nedbrytning av infrastrukturen, vilket i efterhand har försvårat uppbyggnaden och påverkade 
demografin samt förändrade kvinnans politiska friheter (Powley 2003:21).  
   Många hävdar att Rwanda, precis som Burundi, Somalia, Liberia och andra civila 
konflikter, är en konflikt där etnicitet är en betydande orsak. Dock bör man inte låsa sig fast 
vid orsaken ”etniskt hat”. Detta poängterar Helena Lindholm Schulz om i sin bok ”Krig i vår 
tid”. Både tutsier och hutuer var offer för folkmorden och indelningen i hutuer och tutsier 
kommer från avkolonialiseringen, inte från folkslagen själva (Lindholm Schulz 2002:17). 
Schulz ger indikationer på ett konstruktivistiskt synsätt när hon menar att kolonialmakten 
Belgien haft en stor roll vad det gäller att inte bara sätta benämning utan också innebörd på 
folkslagen. Den belgiska administration sägs ha använt tutsi i förklaring av makt och hutu i 
förklaring av underordnad, vilket kan ha betydelse för identitetsbilder (Lindholm Schulz 
2002:68).  
   Motsättningar mellan hutuer och tutsier kan ses som en försörjningskonflikt. I Rwanda var 
majoriteten av den fattiga befolkningen hutuer, samtidigt som en minoritet av rika hutuer 
härskade. Tutsier var missprivilegierade, och särskilt de som drivits bort från Rwanda till 
grannländer som Uganda (Ohlsson, Leif 2002. “Befolkningen fyrdubblades på 45 år”.). 
Försörjnings- teorin, som utarbetats av Leif Ohlsson vid Institutionen för freds- och 
utvecklingsforskning på Göteborgs Universitet, hänger mycket ihop med det som Schulz 
säger. Ohlsson menar att tutsier är missprivilegierade, vilket kan förklaras i den snabbt 
växande befolkningen i Rwanda. Minskad produktivitet i jordbruket och att marknadspriser 
på kaffe och te sjönk ledde till försämrade levnadsvillkor (Lindholm Schulz 2002:53).  
   En orsak kan vara oförståelsen för parternas etniska sammansättning och struktur samt 
oförmågan att försöka samarbeta, trots samma språk och kultur. Både hutuer och tutsier har 
inte heller haft någon tradition eller historia av att försöka samarbeta utan militära medel och 
ingrepp.     
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4.1 Kvinnors roll i Rwandakonflikten 
 
I alla konflikter som leder till krig drabbar den civila befolkningen genom att deras fri- och 
rättigheter begränsas. Till skillnad från de mellanstatliga konflikterna ter sig konflikter mellan 
civila grupper annorlunda. I dessa utsätts oftast befolkningen för våld i större utsträckningen 
än i mellanstatliga konflikter. Både Jugoslavien, Rwanda och Somalia är exempel på 
konflikter mellan civila, militära grupper och där civilbefolkningen, även den som är 
oskyldig, är offer för våldsangrepp. Att befolkningen blir utsatt för våld syns extra tydligt då 
konflikter anspelar på etnicitet, identitet och religion såsom ovanstående gjorde.  
   I Rwanda deltog män i våldsaktioner mellan hutuer och tutsier. Det avvikande är dock att 
även kvinnor deltog genom att ha dödat, torterat, informerat och stött militära grupper. 
Särskilt involverade i mördandet av tutsier var högt uppsatta kvinnliga politiker, akademiker 
och välutbildade. De som inte var välutbildade, kvinnor och barn, blev också indragna genom 
att de blev tvingade att döda. Dock var kvinnan mer ett offer för folkmorden än ett militärt 
hjälpmedel. Kvinnorna var, som många beskrivit det, inte bara attackerade för att de tillhörde 
en viss etnicitet utan även för att de var just kvinnor och betraktades enligt männen som svaga 
och en mannens ägodel (Powley 2003:12).    
   Många hävdar också att folkmorden skiftade karaktär, från mord på grund av etnicitet till 
mord på grund av kön. Hutuerna använde sig av propaganda, där tutsikvinnor utropades som 
mål för attacker, som en strategi för att bryta ned tutsiernas sociala och politiska nätverk 
(Powley 2003:21). Tutsikvinnor ansågs utifrån propagandan som en nyckel till reproduktion 
och en förutsättning för tutsiernas överlevnad och därför blev kvinnorna så utsatta.    
 

all Tutsi women were targeted, simply because they were Tutsi, and large numbers were killed, often after 
having been subjected to sexual violence and torture. Educated, elite women were attacked…regardless of 
their ethnicity. Some Hutu women were subjected to violence by RPF soldiers, in revenge for the violence 
perpetrated by Hutu men (Newbury – Baldwin 2001:27).  

 
   Ovanstående anspelar på den kaotiska situation civilbefolkningen bland både hutuer och 
tutsier befann sig i när vem som helst kunde bli dödad oavsett etnicitet. Den anspelar också på 
att etnicitet må vara en bakomliggande orsak till konfliktens uppkomst men kom, allt eftersom 
folkmorden tog fart, att ha mindre betydelse för om du som hutu eller tutsi överlever eller 
inte. Det som gör citatet missvisande är dock att den bara belyser tutsierna och hur dessa blev 
utsatta för våld. Man bör tillägga att även kvinnor bland hutuer utsattes för våld trots att 
regeringens militär stod på deras sida.        
   Kvinnan stod i fokus för folkmorden både som offer och angripare. Både hutuer och tutsier 
har länge haft en tradition av kvinnor med initiativtagande, inte minst då tutsiiska kvinnor var 
dominanta i hushåll och då hutuiska kvinnor dominerade i regional politik. Detta som 
bakgrund kan ge förståelse för hur kvinnors roll ter sig i fredsuppbyggandet och varför det är 
så viktigt att kvinnor har inflytande på fredsuppbyggnad. 
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4.2 Kvinnors roll i fredsuppbyggnaden 
 
Folkmorden I början av 1990-talet satte stopp för en demokratisering av Rwanda. Trots detta 
försöker både internationella och bilaterala organisationer samt inre krafter framhäva vikten 
av deltagande, socialt och politiskt. Inte minst framhävs vikten av ”gender inclusivity” och att 
kvinnligt deltagande är kritiskt för Rwandas framtid. Kvinnligt politiskt deltagande är, precis 
som många andra mål och agendor i fredsuppbyggnad, eftersträvansvärt för majoriteten av 
makthavarna i Rwanda. Konsensus är också att folkmorden är något som inte får upprepa sig 
och att landet bör decentraliseras och demokratiseras för att förhindra framtida våldsdåd och 
etnisk diskriminering. Detta tillsammans med att kvinnor får större politiskt inflytande ingick 
i policyn om ”Good Governance”. ”Good Governance” syftade till fred och säkerhet men 
också social välfärd både i den civila sektorn och i den privata. Policyn var framförallt 
framgångsrik vad det gäller att implementera kvinnliga idéer. Kvinnan var det största offret 
för folkmorden och de överlevande fick stort gehör i och med de formulerade målen för 
”Good Governance”. Med policyn lyckades kvinnor ta högre politiska positioner än någonsin 
tidigare. Det möjliggjorde också utvecklingen av ett program för genusfrågor (Powley, 
2003:14).  
   Varför var det då så viktigt att kvinnor fick större inflytande? De flesta forskare i ämnet 
hävdar att kvinnan drabbades värst av folkmorden, trots att de flesta döda var män. Kvinnor, 
både som biologiskt kön och socialt genus, hade blivit sexuellt kränkta och berövade sin 
frihet, och för att tillgodose de överlevande kvinnornas behov krävdes det kvinnligt inflytande 
i politiken. Kvinnorna drabbades också värst av AIDS/HIV-smittan i och med att de blev 
utsatta för sådan omfattande våldtäkt under perioden då folkmorden ägde rum. AIDS/HIV-
smittan är ett problem som skiljer män och kvinnor åt och problemet bör lösas genom ett 
tillämpande av genusperspektiv. Andra argument för det ökade kvinnliga inflytandet var att 
kvinnor och män inte bara påverkades annorlunda av politiska beslut utan också var olika 
”duktiga” på att försöka nå fred. Detta grundar sig på att Rwandas kvinnor är bättre på att 
förlåta och förena eftersom de själva var mest utsatta för våld och vill förebygga det. Alla 
kvinnor hade också något gemensamt och hade därför lättare att samordna sig över etniska 
gränser. Kvinnligt samarbete över etniska gränser kan i Rwandas fall vara oerhört viktigt då 
tusiska och hutuiska kvinnor inte bara befinner sig i Rwanda utan även i Uganda, Kongo och 
Burundi med flera (Powley 2003:15f.). Rwandas kvinnor är inte ensamma om att dela 
någonting gemensamt. Bränslet till samarbetet mellan palestinska och israeliska kvinnor är 
just att de har varit med om samma saker under de perioder de varit förtryckta. Dock har 
politiskt samarbete negligerats genom att det är tutsierna som har majoriteten av den politiska 
makten i Rwanda och behöver därför inte samarbeta med hutuerna. 
   I Rwanda har folkmorden, våldtäkterna och frihetsberövandet drabbat kvinnorna mest, 
vilket borde göra dem till exemplariska medlare. Att kvinnor i sin natur dessutom har ansvar 
för familj och barn gör att de tänker inte bara på sig själv när de försöker lösa konflikter utan 
tänker också på sin omgivning, vilket män i lägre utsträckning gör (Powley, 2003:16).      

 
When war comes, the biggest impact is on women. The children who are remaining are the responsibility 
of women. Men are not there. So the women are peacemakers, and they are the ones that try to make 
peace (Powley 2003:16). 
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4.3 Kvinnors roll i den politiska sfären 
 
Det lyckosamma arbetet för kvinnor som tilldelats politiska positioner i Sydafrika och 
kvoteringen i Uganda, som inneburit en positiv verkan för jämlikhetsfrågor, är faktorer som 
har påverkat en ökad kvinnlig representation i Rwanda. Kvoteringen i Uganda har främjat 
RPF:s medlemmar som många av dem tillbringat tid i exil. I Rwanda har kvinnor varit en del 
av utvecklingen av politiskt ledarskap. De har tilldelats ministerämbeten inom miljö, försvar 
och integration. Målet med kvinnlig representation är ett försök att få kvinnor på alla 
administrativa nivåer, på cell, sektor, distrikt, provins och nationell nivå. Detta nås genom en 
sammansättning av tre faktorer, ”Mainstreaming Gender”, ”Triple Balloting” och ”a Parallel 
System: Women’s Councils and Women-only Elections” (Powley 2003:18.).  
   ”Mainstreaming Gender” är ett jämställdhetstänkande och bygger på att politiska beslut 
skall ta hänsyn till hur de påverkar både man och kvinna (Jacobson Söderberg 2003:10.). 
Konkret handlar det om att kvinnor kan få tillträde till politiska positioner på alla nivåer men 
att jämlikhet mellan könen beaktas i målet att integrera kvinnor både i politiska, ekonomiska 
och sociala sektorer4. ”Mainstreaming Gender” kontrolleras av MIGEPROFE (The Ministry 
of Gender and Women in Development) och syftar till att upplysa Rwandas kategorier om 
betydelsen av genusfrågor. MIGEPROFE har utarbetat ett regelverk för jämlikhet mellan 
könen samt etablerat grupper i andra ministerier, vars uppgift är att upprätthålla samtal om 
jämlikhet. MIGEPROFE har även inarbetat jämlikhetsfrågor i skolundervisning samt upplyst 
prästerskap i kyrkor och moskéer (Powley 2003:19.). 
   ”Triple balloting” är ett kvoteringssystem som består av tre röster, en på kvinnor, en på 
unga kandidater och en på alla kandidater. Omröstningen gäller på sektor och distrikt nivå och 
innebär att kvinnor garanterades 33 % av platserna. Systemet sattes i bruk år 2001 och gav 
effekt redan ett år senare, då kvinnor inte bara självmant involverades i politiken utan också 
var tvungna att intressera sig för politiska frågor. Kvinnor garanteras minst 20 % av 
ledarskapspositionerna på distriktsnivå, vilket har lett till att klyftan mellan befolkning och 
myndighet har minskat. Klyftan minskas på grund av att kvinnor har större tålamod till och 
förståelse för att bemöta befolkningens problem. Systemet har inte bidragit till fler kvinnor på 
högre politiska positioner, då det krävs högre utbildning för de ämbetena (Powley 2003:20f.). 
   Den tredje faktorn som givit kvinnor stort politiskt inflytande i Rwanda är ”a Parallel 
System: Women’s Councils and Women-only Elections”. Den innebär fler organisationer på 
cellnivå skapade av kvinnor och till för att ta vara på frågor som berör kvinnor. 
Organisationernas struktur väljs enbart av kvinnor på cellnivå och organisationerna arbetar 
parallellt med de allmänna lokala organisationerna och har till skillnad från många av dessa 
inga politiska implementeringsfunktioner utan fungerar som juridiska verksamheter och 
upplyser kvinnor om deras rättigheter. Organisationerna leds av MIGEPROFE och har en 
ledande representant som har insyn i de allmänna organisationerna som kontrollerar kvinnans 
representation. Därmed sker det en länk mellan de olika organisationerna. Dessa 
organisationer har varit speciellt betydelsefulla för demokratiseringsutvecklingen och 
decentraliseringen i landet, trots att bristen på kapital har varit påtaglig. Organisationerna har 
varit duktiga på att utbilda kvinnor om deras rättigheter och utvecklat ett självförtroende hos 
Rwandas kvinnor, vilket i sin tur har bidragit till ett mer respekterat medborgarskap, lik den i 
länder med accepterad demokrati (Powley 2003:21f.).  

                                                
4 Ordet sektor åsyftar inte här, som ovan på nivå, utan generellt på område; förvaltning; institutioner etcetera.        
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5. Liberiakonflikten – förlopp och orsaker 
 
Republiken Liberia grundades år 1847 av frigivna nordamerikanska slavar, som kallades för 
americoliberianer. De formade en liten elit som politiskt och ekonomiskt dominerade i 
ungefär ett sekel (Karlsson, Lena 2004. ”Liberia”). Framtill 1970-talet lyckades eliten, med 
partiet TWP (True Whig Party) förena de etniska grupperna. Detta möjliggjordes av TWP:s 
medvetna sociala linje att öppet förbjuda rasmotsättningar och diskriminering. Liberia 
drabbades dock av ekonomiska problem, vilket följdes av korruption och missnöje mot TWP. 
Missnöjet tog uttryck i en militärkupp och maktskifte, genomförd av Samuel K. Doe och hans 
anhängare från den etniska gruppen Krahn. Snart dominerade Krahn politiska och militära 
befattningar, vilket medförde till marginalisering av andra etniska grupper. Regimens styre 
utmärktes av politiskt våld, ekonomisk kris, korruption och utrensningsaktioner mot fiender. 
(Wikipedia Members 2005. ”Politics of Liberia”.).  
   År 1989 eskalerade konflikten i ett inbördeskrig. En grupp upprorsmän tillhörande NPFL 
(the National Patriotic Front of Liberia) mobiliserade för att störta regimen. Under ledning av 
krigsherren Charles Taylor blev NPFL:s uppror snart ett omfattande etniskt krig, där 
motsättningarna mellan grupperna skärptes efter hand som kriget pågick. President Doe:s 
armé AFL (The Armed Forces of Liberia) försökte med hänsynslösa metoder behålla makten 
genom att angripa den provins där Taylors försök till statskuppen påbörjats. AFL 
misslyckades. NPFL tog kontroll över huvudstaden Monrovia. Inbördeskriget pågick fram till 
år 1997, då konflikten tillfälligt slutade med ett fredsavtal och ett val där Taylor utsågs till 
president (Karamé 2004:53ff.).  
   År 2000 utbröt på nytt ett inbördeskrig, då rebeller från LURD (the Liberians United for 
Reconciliation and Democracy) och MODEL (the Movement for Democracy in Liberia) 
försökte avsätta presidenten. Tre år senare lyckades rebellerna, då president Taylor överlät 
makten till en interimsregering, det vill säga en tillfällig regering. Samtidigt slöts en 
överenskommelse mellan interimsregeringen och rebellerna (ibid.). 
   En orsak till konfliktens spridning var att rebeller och krigsherrar kunde röra sig fritt i 
landet. Krigsherrarna var framgångsrika vad det gäller att integrera sig i Liberias politiska 
ekonomi och därmed utveckla ekonomins kriminalisering. De utvecklades till entreprenörer 
och blev viktiga för landets ekonomi och politik. Deras militära position upprätthölls med 
hjälp av våld. Våldet var en strategi, inte bara för att avskräcka civila utan också för att locka 
till sig internationell uppmärksamhet och ta del av de bistånd som omvärlden distribuerade. 
Krigsherrarna roffade åt sig bistånd genom att beskatta civila i flyktingläger, som för övrigt 
fungerade som rekrytering av militior (Lindholm Schulz 2002:113ff). 
   En andra orsak är att Liberia under Doe-regimen erhöll ett relativt stort bistånd från USA. 
Dock minskade biståndet under 1980-talet, vilket genererade ett behov av nya resurser och 
medförde en försvagning av staten Liberia. Försvagningen öppnade för andra aktörer att 
utmana regimen (Wikipedia Members 2005. “History of Liberia”.).  
   En tredje orsak kan vara demografin och kan förklaras av de sexton olika etniska grupperna 
som alla har olika politiska och ekonomiska mål. Politiska, ekonomiska och sociala orättvisor 
som frambringas genom korruption och marginalisering skapade osämja mellan grupperna. 
Orättvisorna skapade osäkerhet och frustration bland minoritetsgrupperna, då de upplevde 
strukturella hinder för att agera inom de institutioner som etablerades av den dominerande 
gruppen. Detta har lett till etniska spänningar och våld (Lindholm Schulz 2002:63).   
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5.1 Kvinnors roll i Liberiakonflikten 
 
the number of pregnant girls in Liberia is frighteningly high from rape and exploitation. We are seeing more 
twelve and thirteen-year-old girls being exploited. For instance, young girls are taken in by relatives and in 
return they are expected to clean the house and have sex with the man of the house. Often these girls have no 
immediate family to return to and no other choice but to remain in such a situation (Roth, Kenneth 1997. “VI. 
Dealing with the Past”.).  
 
Det ovanstående citatet hänsyftar till den situation som många av flickorna i Liberia befann 
sig i under konfliktperioden. På grund av konfliktens eskalation och ett civilt krig försvann 
sociala institutioner som bistod med trygghet för unga flickor. Dessa som egentligen skulle gå 
i skolan var nu istället tvungna att prostituera sig eller tvungna att utföra hushållsarbete för att 
kunna livnära sig. Ökad sexuell exploatering, framför allt bland unga flickor, och 
könssjukdomar som HIV/AIDS var och är fortfarande några problem som dessa flickor varit 
tvungna att leva med (Roth, Kenneth 1997. “VI. Dealing with the Past”.). 
   Sexuellt våld och våldtäkter var extremt utbrett under konflikten. Studier från NGO:s visade 
att våldtäkter inte bara förekom mot kvinnor utan även på flickor som kunde vara så unga som 
tio år gamla. Kvinnorna och flickorna utnyttjades sexuellt av både regimen och rebellerna. 
Det förekom också att kvinnor och flickor mot sin vilja hölls i förvar under långa perioder för 
att utnyttjas sexuellt och för att utföra enkla arbeten. Kvinnor som blivit utsatta för sexuellt 
våld kan känna en skam och de vill inte erkänna att de blivit våldtagna på grund av den 
stämpel de får. Många kvinnor som blivit våldtagna berättar heller inte vad som hänt för sin 
familj, då de känner skam, skuldkänslor och självklandring. På grund av detta har många 
kvinnor i Liberia inte velat söka den hjälp de behöver för de psykologiska trauman och sociala 
isolationer de fått utstå under och efter våldtäkterna (ibid.). 
   Resultaten av våldet som påtvingades kvinnorna och deras utsatta position bidrog till att de 
liberianska kvinnorna utsattes för stora problem. Under konflikten förlorade många kvinnor 
sina hushåll då de vara tvungna att fly undan regimen och rebellgrupperna. De utsattes även 
för det tuffa ansvaret att försöka återbygga sina liv medan de samtidigt skulle förse sina barn 
med mat och skydd. När kvinnorna sedan återvände hem råkade de ut för långvariga 
diskrimineringar. Sådana begränsade kvinnornas förmåga att kräva sina rättigheter till deras 
egendom när de återvände till sina hemtrakter. Änkor som trängdes undan kom att utsättas för 
svårigheter när de återvände hem och fann deras hem ockuperade (ibid.). 
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5.2 Kvinnors roll i fredsuppbyggnaden 
 
Sedan början av 1990-talet har lokala kvinnogrupper gått samman för att komma fram till en 
uppgörelse i fredsförhandlingarna. Genom bildandet av LWI (Liberia Women Initiative) år 
1994 öppnade man möjligheterna för alla kvinnor att delta i fredsuppbyggnaden samt att 
förbättra kvinnans situation i Liberia. LWI förespråkade nedrustning samt fred och fanns 
tillängligt för alla kvinnor som strävade efter att återförena Liberia och införa fria och rättvisa 
valprocesser. Kvinnan skulle kunna genom sina erfarenheter från krigets brännpunkt kunna 
bidra och stärka möjligheterna till en långvarig och positiv fred vid fredsförhandlingarna. 
Genom utförda demonstrationer med skrivna plakat som, “Please stop the war. Please stop the 
fighting. We are dying”, försökte de att påverka krigsherrar och politiker. På grund av 
oerfarenhet och utsatthet möttes kvinnorna till en början av skepticism. En general har sagt: 
“What are women doing here, I am not going to have a military meeting with these women 
here” (Bassey Alaga, Ecoma 2002. “Liberia”.).  
   I maj år 2000 bildades även ett nätverk, kallat MARWOPNET (the Mano River Union 
Women Peace Network), av kvinnliga fredsorganisationer från Liberia, Sierra Leone och 
Guinea. MARWOPNET förespråkade precis som LWI fred och säkerhet, skillnaden var bara 
att nu handlade det om att försöka uppnå fred och säkerhet i regionen, och inte bara i Liberia. 
Syftet var även samstämmigt med LWI:s, då organisationsnätverkets målsättning var att 
genom att utbyta kvinnors erfarenheter gällande försök till att nå en fred kunde man stärka 
och bli bättre på att ge kvinnan större inflytande i fredsuppbyggnaden. MARWOPNET var ett 
regionalt nätverk av kvinnliga fredsorganisationer där kvinnor från alla samhällsklasser 
arbetade över nationsgränserna. Trots brist på erfarenheter när det gällde förhandlingar, 
lobbyistisk verksamhet och resurser hade de utsatta kvinnorna i MARWOPNET stor 
delaktighet i att makthavarna från de tre länderna på nytt samlades för förhandlingar om fred i 
länderna år 2001. När fred inte infriades och situationen försämrades i regionen Liberia, 
Sierra Leone och Guinea försökte MARWOPNET än en gång övertyga makthavarna om ett 
toppmöte för att nå en lösning. De lyckades och ett toppmöte hölls i Marocko i mars år 2002.   
Trots att MARWOPNET så tydligt varit delaktiga i de lyckade ansträngningarna till nya 
förhandlingar fick de inte officiellt delta vid dessa. De flesta manliga ledarna uppskattade 
kvinnornas ansträngningar men ansåg trots detta att kvinnor borde hållas utanför 
fredssamtalen och förhandlingarna. Vid senare fredssamtalsförsök hade kvinnor inte heller 
någon officiell tillgång till de direkta förhandlingarna utan de fick ge sitt tillit till lobbyistisk 
verksamhet utanför förhandlingsrummen. I augusti år 2003 nåddes en fredsöverenskommelse 
mellan Liberias regering och rebeller ur LURD och MODEL. Trots alla ansträngningar från 
kvinnogrupper innehåller överenskommelsen inte något genusperspektiv. Samma år gav 
representanter från diverse kvinnorörelser ut en förklaring, The Golden Tulip Declaration, där 
man uttryckte krav på att kvinnor ska inrättas i den liberianska regeringen, i 
fredsuppbyggnadsprocessen samt i avrustnings- och samverkansprogram. Trots detta har 
kvinnor inte inrättats på höga politiska positioner. Kvinnor har dock stort inflytande i frågor 
om HIV/AIDS, vilket är en av kärnfrågorna för kvinnor (Karamé, Kari 2004:53ff.). 
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6. Komparativ jämförelse – Rwanda och Liberia 
 

6.1 Identitet och etnicitet 
 
Det som kännetecknar kvinnan i tredjevärldens stater är att de isoleras i den privata sektorn 
och ämnas ansvara över sysslor som har med hushåll och familj att göra. Samtidigt är mannen 
överrepresenterad i den offentliga sektorn. Denna traditionella bild av genus har lagt grunden 
för ett missnöje hos framförallt kvinnor och feminister, men missnöjet varierar från land till 
land. Det typiska för många av Afrikas stater är att kvinnan länge har haft och fortfarande har 
samma roll i samhället. Ett undantag är Rwanda, som skiljer sig något från andra länder vad 
det gäller exempelvis synen på kvinnans och mannens förmåga och identitet. Bland annat har 
mannan respekt för kvinnan och hon får gehör för hennes åsikter. Kulturell identitet är mer 
betydelsefullt i Rwanda jämförelsevis med Liberia. I Rwanda har också kvinnor en tradition 
av att vara handlingskraftiga och dominanta. De har inte nöjt sig med att dominera i hushåll 
och familj utan har även aktivt deltagit i militära sammanhang som i folkmorden. De har 
framhävt betydelsen av kvinnligt politiskt deltagande efter folkmorden och kunnat 
implementera dessa idéer mycket på grund av att de många överlevande efter folkmorden var 
kvinnor och landet består idag av 70 procent kvinnor. Det förefaller därför naturligt att 
kvinnan lätt kan integreras i politiken och där upprätthålla en stark position. En stark position 
i politiken har också möjliggjorts på grund av kvoteringssystemet, där kvinnor garanteras en 
tredjedel av platserna på distrikt nivå, se tidigare kapitel (Powley 2003:24).  
   I och med kvinnors respekterade roll, både socialt och politiskt, har hon tagit ett stort steg 
mot att förändra traditionella bilder av genus. Den respekterade rollen har bidragit till ökad 
trygghet och minskad utsatthet för kvinnor. Deras identitet har därmed förändrats och 
innefattar beslutsamhet istället för svaghet och utsatthet. Det som möjliggjort än förändring av 
kvinnans identitet i Rwanda kan vara att hon var militärt aktiv i konflikten och folkmorden. 
Därmed har hon erhållit erfarenhet av beslutsamhet och ledarskap, som vanligtvis 
kännetecknar mannens identitet. Det kan också vara så att den starka kvinnliga 
sammansättningen i RPF (Rwanda Patriotic Front), de som nu styr Rwanda, har bidragit till 
en omvandling av kvinnans identitet. Det finns alltså en stark vilja inom RPF att reformera 
kvinnans identitet (Powley 2003:23). Dessa förutsättningar finns dock inte i Liberia, där 
kvinnan fortfarande är utsatt, svag och ges inte uttryck i politiska frågor. I Rwanda har 
kvinnan på grund av sin stora majoritet i befolkningen och uppslutning inom RPF kunnat föra 
fram genusfrågor på ett omfattande sett, vilket man inte lyckats med i Liberia.   
   Mannen är noga med att bevara sin identitet och stolthet och känner ett hot för att kvinnans 
identitet och frigörelse förändras. Den manliga identiteten kan därför många gånger förklara 
varför inte kvinnor får ta plats i politiska frågor. Teori om detta kan appliceras på Liberia och 
Rwanda. Ann-Sofie Ohlander pratar om den manliga identiteten, vilken kan förklara varför 
inte kvinnan fick insyn i svensk politik under tidigt 1900-tal. Det kan tyckas konstigt att 
applicera teori som anknyter till Sverige, och under perioder då det fanns mer annorlunda 
värderingar än dagens. Tanken är dock att det trots stora förbättringar för att integrera kvinnan 
i politisk sfär finns värderingar, undermedvetna eller medvetna, kvar hos mannen eller i det 
politiska systemet. Ohlander säger bland annat:  
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Man gör motstånd mot något som skulle kunna upplevas som en förändring och försvagning i vad det 
innebar att vara man (Ohlander 2004:123).  
 

   I Liberia kan man tydligt se att den manliga identiteten sätter stopp för kvinnans politiska 
initiativtagande. Konflikten i Liberia kännetecknas, som sagts tidigare, av krigsherrar. I 
filosofin om krigsherrar kan man urskilja betydelsen av en stark manlig identitet, som både 
används för att avskräcka och för att få makt. Filosofi eller strategin lever kvar, vilket kan 
förklarar varför inte kvinnor har fått möjligheten att påverka politiska frågor. Man kan då 
undra varför inte mannens identitet hindrar kvinnans frigörelse i Rwanda. Svaret ligger i 
traditionen av att vara kvinna och att kvinnor redan innan tutsiernas uppbyggnad av staten 
hade stort politiskt inflytande, framförallt inom RPF. Det är också viktigt att tillägga att 
kvinnans frigörelse i Rwanda inte tolkades av männen eller av kvinnorna som ett försök att 
konkurrera med mannen utan ett försök att tillsammans, män och kvinnor, styra politik mot 
genusfrågor (Powley 2003:22). Ann-Sofies teori om att mannens identitet skulle vara orsaken 
istället för rädslan för konkurrens stämmer alltså inte riktigt in på Rwanda. I Rwanda har den 
manliga identiteten splittrats på grund av att många män dog under folkmorden och därför har 
den befunnits sig i ett kritiskt läge. Som sagt är Rwanda även här ett avvikande fall, inte bara 
när det gäller kvinnans roll utan även när det gäller den manliga identiteten. Det är snarare 
rädslan för konkurrens som är grunden för manligt motstånd för att skydda mannens identitet i 
Liberia (Ohlander 2004:123f.).  
   Vidare nämner Ohlander männens och kvinnors enighet. I Liberia var männen benägna att 
stödja män i sina egna partier eller över partigränserna medan kvinnor kan ha fokuserat sig på 
att enas med män istället för att enas med kvinnor. I Rwanda sker precis motsatsen till vad 
Ohlander menar. Istället för att männens solidaritet inte behöver ifrågasättas och att deras 
reserverade platser i parlament är självklara, är det i Rwanda självklart att kvinnors solidaritet 
och reserverade platser i parlamentet inte behöver ifrågasättas (ibid.).  
   För att nå så långt som kvinnan gjort i Rwanda har det också krävts att en etnisk grupp har 
kapitulerat för en annan. I Rwanda har det, precis som nämnts i tidigare kapitel, aldrig varit 
någon statsmisslyckande eller statsuppbyggnad eftersom tutsierna eliminerade hutuerna från 
den politiska arenan och bildade sin egen stat (Wallensteen 2002:156). Detta har inneburit att 
kvinnor aldrig behövt enas över etniska gränser för att nå konsensus om hennes politiska 
representation. I Liberia är situationen den annorlunda, dock den typiska för etniska 
konflikter, där ingen dominant etnisk grupp har utrotat de andra och kunnat bilda en egen stat, 
men har marginaliserat andra etniska grupper och tagit majoriteten av den politiska makten. 
Som nämnts tidigare består Liberia av många etniska grupper med starka viljor, det vill säga 
den etniska fragmenteringen är större än i Rwanda, vilket gör det svårt att enas både för 
kvinnor och för män.  
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6.2 Moderskap 
 
I Rwandas fall behöver inte moderskapet mellan etniska grupper spelat någon större roll för 
att integrera kvinnor i politisk och social sfär. Något som talar för att moderskap inte haft 
någon roll i konflikten är att mödrarna förvånansvärt övergav bilden av att vara de som tar 
hand om barn och hushåll till att brutalt döda kvinnor, män och barn under perioden då 
folkmorden ägde rum (Byrne – Marcus – Powers-Stevens1995:46).  
   Det talar dock för att moderskapet hade betydelse under uppbyggnadsfasen, då man kunde 
se en multietnisk uppsamling av kvinnor och mödrar som ville hjälpa andra (Powley 
2003:28). I Liberia där förutsättningarna för att öka kvinnligt samarbete och införa 
genusfrågor i den politiska dagordningen kan modersrollen ha större betydelse. Moderskap 
kan vara nyckeln till ett ökat politiskt inflytande i Liberia, då modersrollen kan vara mer 
respekterad av mannen. Mödrar kan därför tillsammans få sina röster hörda till skillnad från 
om de hade varit kvinnor utan barn. I detta resonemang ligger tanken att mödrar är mer 
respektabla eftersom de ansvarar över hushåll och familj i ett vidare perspektiv.  
   När det gäller kvinnors frigörelse i ett samhälle präglat av gamla värdering är det viktigt att 
skilja moderskap från hustruskap, då dessa blandas ihop i det vardagliga livet. Oftast 
förknippas hustruskap med moderskap, trots att moderskap inte behöver vara knutet till 
äktenskap. I de afrikanska länderna som Rwanda och Liberia är äktenskapet viktigt både för 
kvinnan och speciellt för mannen, eftersom den gifta kvinnan symboliserar mannens egendom 
(Rich 1976). Detta är extra tydligt i Liberia där hustruskap tas på mer allvar och hustrur inte 
har någon dominant roll utan förväntas att passa upp mannen.  
   I Rwanda och i Liberia utstrålar moderskap reproduktion och ansvar för nya liv. Teorin om 
att moderskap också utstrålar sexualitet och andra identiteter går inte att applicera på Rwanda 
och Liberia, eftersom kvinnorna inte har kommit så långt i sin frigörelse. Man kan dock se att 
Rwandas kvinnor är på väg mot en allmän frigörelse och acceptans för homosexualitet och 
lesbiskhet, vilket i sig inte behöver vara positiv eftersom HIV/AIDS-smittan är hög. 
   Vi kommer beroende på utrymmet inte att behandla sexualitet mer ingående.  
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6.3 Fokusering på kvinnligt politiskt inflytande 
 
Fokuseringen efter konfliktskedet är avgörande för vilken utformning en stat får. I Rwanda 
fokuserades mycket av politiken på att kvinnor skulle få ökat inflytande, medan kvinnor och 
kvinnorörelser i Liberia uppmanade till fred och avrustning i första hand. Efter förstörelsen 
och lidandet i Rwanda avtog viljan att fortsätta dödandet, vilket ledde till att uppbyggnaden av 
politiska och sociala strukturer påbörjades snabbare. Liberia nådde aldrig så långt som till 
folkmord men var en mer utdragen konflikt, där det på senare år har blivit allt viktigare att 
försöka sluta fred. Både i Rwanda och i Liberia har kvinnans roll i fredsuppgörelser successivt 
framhävts som positivt, trots det vill män i Liberia utesluta kvinnor från den politiska arenan. 
En orsak till att kvinnor inte har kunnat föra fram genusaspekter på nationell nivå beror 
mycket på att de isolerades i den privata sektorn och ansågs inte vara lämplig att ta ansvar för 
områden inom de offentliga och statliga sektorerna. Kvinnan återfick sin roll som underkastad 
mannen och berövades mycket frihet efter vapenvila. Det kan ha hindrat henne att påverka 
politiska beslut på högre nivåer än regionala. En orsak till att genusfrågor inte kommit på tal i 
liberiansk politik är att kvinnonätverkens genusaspekter inte har beaktats i 
fredsuppgörelserna. Det har heller inte funnits kvinnor som medverkat under 
fredsuppgörelserna och där kunnat framföra genusaspekter, vilket bidrar till att 
genusaspekterna uteblir (Karamé, Kari 2004:55). Det finns med andra ord starka manliga 
röster i Liberia för att inte uppmärksamma genusaspekter utan snarare fokusera på 
maktbalansen mellan män. Precis som nämnts tidigare kan det finnas en rädsla hos männen 
för att deras aspekter inte beaktas om kvinnor får mer inflytande. I länder där förstörelsen är 
stor och resurser till uppbyggnad är små krävs det prioriteringar. Det kan vara grund för 
konflikter, inte bara mellan etniska grupper, utan även mellan man och kvinna. 
   En stor skillnad mellan Rwanda och Liberia är att kvinnorna i Rwanda främjade sin 
politiska representation genom ”gräsrotsorganisationer”. Dessa fungerade som NGO:s (Non 
Governmental Organizations) och samlade befolkningen strax efter konfliktens slut, då 
statliga och civila institutioner och service var svaga. Sådana NGO:s var speciellt i Rwanda 
effektiva på att samla kvinnors röster och föra fram dessa i politisk dagordning. 
Administrationen i NGO:s i Liberia hade inte samma effektivitet och systematik, eftersom de 
nekades frihet av mansdominerade institutioner och makthavare samt saknade ekonomiska 
resurser. Därför är kvinnans politiska medborgarskap i Liberia betydligt begränsat jämfört 
med Rwanda (Powley 2003:28f.). I Rwanda har kvinnans ledarskap poängterat 
medborgarskap både civilt, socialt och politiskt som en viktig del av genuspolicyn. 
Medborgarskapet i Rwanda passar bra in på Marshall:s definition av medborgarskap, då 
många olika kvinnonätverk, både nationella och internationella, framhäver kvinnan som en 
medlem av ett samhälle i ett globalt perspektiv. Många kvinnoorganisationer ser också 
Rwanda som en svag stat under förändring, vilket gör att kvinnors medborgarskap inte är 
knutet till en stat utan snarare en global gemenskap. I Liberia ses kvinnors som medlemmar i 
en stark stat (Yuval-Davis 1997:69ff.). Medborgarskap hänger ihop med politisk 
representation så till vida att medborgarskap kan innebära ett politiskt deltagande. Beroende 
på dess det politiska deltagandets omfattning blir medborgarskapet mer legitimt.   
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6.4 Kvotering 
 
Kvoteringen i Rwanda har bidragit till att kvinnor har integrerats i politiska frågor och 
kvinnoröster på lokal nivå har fått uppmärksamhet för sina problem, trots stora etniska klyfter. 
I Liberia där antalet parlamentsplatser är nästan lika många som i Rwanda, 76 mot 80 platser, 
har man inte infört kvotering. Parlamentet i Rwanda representeras av 48,8 % kvinnor och 
parlamentet i Liberia består av 5,3 % kvinnor (Statistik från Inter-Parliamentary Union (IPU) 
2004. “Women in National Parliaments”.).  
   Kvotering sägs vara enklare att införa i nybildade stater än i äldre stater. Kvoteringen har 
infriats på grund av att tutsierna skapade en egen stat, där de inte fick motstånd från hutuer för 
att införa nya lagar och regler. I Liberia har det, på grund av flera etniska gruppers intresse, 
funnits motstånd mot förändring av regler och lagar. Ett konservativt politiskt klimat kan ha 
hindrat ett införande av kvotering. En annan anledning till att man inte infört kvotering i 
Liberia kan vara det amerikanska inflytandet, då Liberia av många kallats för en amerikansk 
kvasikoloni, det vill säga en halvkoloni. Det kan ligga i USA:s intresse att kvotering inte 
införs i Liberia eftersom det strider mot demokratiska principer (Dahlerup 2002:3f.). 
   Det råder en stor skepticism till kvotering. Inte bara på grund av att det inte ger lika 
rättigheter för alla att bli valda utan också för att de reserverade platserna för kvinnor inte 
väljs i demokratiska val. Det är också många som anser att kvotering kan leda till osämja 
mellan politiska partier på olika nivåer. I Rwanda har man inte kunnat se en sådan osämja, 
vilket kan bero på att kvoteringen är allmänt accepterad och att den är tillämpande på alla 
nivåer. Vidare menar kritiker att kvotering som syftar på att kvinnor skall garanteras mer än 
30 % av platserna inte syftar till att kvinnor kommer nå en dominans liknande den som 
mannen haft i historien. Det finns alltså en begränsning med kvoteringssystemet. I Rwanda 
kan man dock bortse från begränsningen, det vill säga att kvinnor i längden inte kommer öka 
sin politiska representation. Eftersom ”triple balloting” innebär att kvinnor är garanterade en 
tredjedel av platserna, men kan också öka sin andel genom de två andra rösterna (se tidigare 
kapitel) så begränsas inte andelen kvinnor representerade. Kritiker menar också att kvotering 
leder till en stor grupp med kvinnor som saknar högre utbildning, vilket kan leda till att de 
inte lyckas uppfylla sin roll eller lyckas påverka (Dahlerup 2002:2ff.).   
   Med andra ord är inte bara fokusering på kvotering intressant utan också fokusering på 
vilken inverkan kvinnor verkligen har. I Rwanda har kvinnor lyckats anpassa sig till 
mansdominerade miljöer och behöver till en början inte kunskap utan bara sin erfarenhet av 
att vara kvinna. I Liberia kan ett införande av kvotering leda till att kvinnor inte alls kan 
påverka trots att de är representerade. Det är svårt för kvinnor att anpassa sig till en 
mansdominerad miljö och speciellt svårt skulle det kunna vara för liberianska kvinnor, inte 
för att de saknar erfarenhet utan snarare för att de saknar upplysning om kvinnans rättigheter, 
”Gender Education”. I Liberia finns inte förutsättningar för ökad kvinnlig representation 
genom till exempel kvotering, eftersom det krävs inte bara erfarenhet utan också kunskap och 
närmare samarbete mellan kvinnonätverk och statliga institutioner.  
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7. Sammanfattning och slutledning 
 
Rwanda och Liberia var båda svåra etniska konflikter under 1990-talet, men skiljer sig i form 
av olik etnisk struktur, då Liberiakonflikten handlade om en strid mellan flera etniska grupper 
medan maktkampen i Rwanda stod mellan två etniska grupper, hutuer och tutsier5. Rwanda 
har en historia av belgisk kolonialmakt medan Liberia av ett Nordamerikanskt inflytande. 
Konflikterna har sett annorlunda ut och intensiteten har tidsmässigt varierat.  
   Kvinnonätverken är många i båda länderna, men de har varit mer effektiva i Rwanda samt 
kunnat arbeta mer parallellt med andra statliga organisationer. Vilka frågor man fokuserar på 
har också varit avgörande. Ett vakuum bildades i Rwanda efter folkmorden och gav utrymme 
för kvinnor att agera politiskt, medan fortgående strider mellan etniska grupper i Liberia har 
gjort att fokus ligger på att få ett slut på den väpnade konflikten. Rwanda har kommit längre i 
uppbyggnadsfasen än Liberia. Nybildandet av en tutsidominerad stat har givit ett utrymme för 
kvinnor att agera politiskt.  
   Könsroller och identiteter har betytt mycket för kvinnans möjlighet att uttrycka sig i den 
politiska sfären. Den traditionella bilden av kvinnan och mannen har gjort att könen placerats 
i olika fack, i vilka deras förmåga ryms. Kvinnans fack har i konfliktdrabbade länder varit 
liten och omfattar den privata sektorn och livet med familj och hushåll medan mannens 
omfattar respekt och status inom den offentliga sektorn. I Liberia har de traditionella rollerna 
etsat sig fast i kulturen medan i Rwanda har kvinnan enligt historien alltid varit stark och 
handlingskraftig, vilket gjort att hon kunnat överge traditionella bilder. I Liberia har 
krigsherrarna paralyserats av makt och mannen har där framställts som en stark krigare som 
gärna skyddar den manliga identiteten. I Rwanda har den manliga identiteten brutits ned på 
grund av folkmorden och mannen har intagit en ny roll som accepterar kvinnan vid sin sida. 
   Modersrollen bygger på traditionella föreställningar. Att vara moder i Liberia och Rwanda 
har inneburit förluster av sina barn och män, men också betytt att kvinnan fått ta ett större 
ansvarstagande för samhällets strukturer, då mannen och barnen har befunnit sig på 
”slagfältet”. Man har dock inte kunnat se att modersrollen har inneburit större politiskt 
inflytande för kvinnor i Liberia. Kvinnans traditionella roll förändras inte bara för att ett krig 
tar slut eller för att mödrar får större ansvar. Det handlar mycket om initiativtagande och 
erfarenhet, vilket skiljer kvinnorna åt i Rwanda och Liberia. I Rwanda har rollen som moder 
inneburit ett större ansvarstagande utanför den privata sektorn. Kvinnorna har där tagit tillvara 
på sin erfarenhet av ansvarstagande och praktiserat det i olika kvinnonätverk för att senare 
tillämpa det politiskt på lokal och regional nivå.  
   Det politiska systemets konstruktion ger olika förutsättningar för kvinna och man. I Rwanda 
har man framhävt betydelsen av genusfrågor och fått god respons för att kunna tillämpa 
genusfrågor i allmänna politiska frågor på alla nivåer. Såsom kvoteringen är utformad i 
Rwanda har man inte bara lyckats involvera kvinnor i politik utan också eliminerat några av 
de problem som kan uppstå med kvotering. Problemen med lika rättigheter, demokrati och 
hänsyn till etniska grupper kvarstår.              
   I Liberia är etniska motsättningar påtagliga, fast i en begränsad omfattning på grund av 
vapenvila. Trots att tutsiledda regeringen vill förneka att det finns missnöjda grupper, är det 
även i Rwanda påtagligt.  
                                                
5 Den etniska gruppen Twa är en minoritetsgrupp och har inte något större inflytande i Rwanda. Vi anser att Twa 
inte kan räknas med vad det gäller maktkampen i Rwanda. 
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   Vad det gäller demokrati och hänsyn till etniska grupper är det många som anser att RPF:s 
framhävande av olika mål för att ena hutuer och tutsier snarare har varit en täckmantel för det 
ökande tutsidominerade parlamentet (Powley 2003:22ff). Vem tar hänsyn till hutuernas 
problem och frågor i ett homogent parlament bestående av tutsier? Rwandas regering har 
istället för att tagit hand om etniska frågor involverat kvinnor i politiska ärenden. Om det är 
rätt metod är svårt att svara på. Problemet med att ta hänsyn till genusfrågor är kanske löst i 
Rwanda, men den etniska splittringen kvarstår.   
   Kvinnan kan genom en ökad politisk representation få en mer respekterad roll i samhället. 
Den hypotesen stämmer bra in på Rwanda, där kvinnor idag står för en stor del av ledarskapet 
och förknippas inte som svag utan snarare som en viktig kugge både i sociala, ekonomiska 
och politiska institutioner. Rwandas kvinnor står för mycket av den förändring som sker i den 
offentliga sektorn, en sektor som tidigare varit överrepresenterad av män och deras idéer. 
Både kvinnor och män har en positiv syn på framtiden och ingen tvekar om att kvinnlig 
politisk representation är nyckeln till demokratisering och stabil fred (Powley 2002:31).   
   För att anknyta till begreppen ”Gender”, ”Gender Mainstreaming” och ”Gender Balance” så 
sägs det vara tre ingredienser för att nå ”True Democracy”, se kapitel om operationalisering. I 
Liberia så är ”True Democracy” knappast uppfyllt. Mer intressant är Rwanda som tillämpar 
”Gender Mainstreaming” och ”Gender Balance”. Huruvida det blivit jämt mellan könen i 
Rwanda och om man har nått ”True Democracy” är svårt att säga. Rwandas konstitution är 
ganska ny och kvoteringssystemet en ny utmaning för staten. Trots det kan man säga att 
kvoteringen, som den ser ut idag, i längden inte kommer leda till exakt jämlikhet mellan 
könen, såsom kvinnoorganisationer gärna vill framhäva det och har förhoppningar på. Det 
finns risker för att det blir för många kvinnor med för låg utbildning och framförallt finns det 
risk för att kompetens inte används fullt ut, då kvinnor är garanterade plats före männen.  
    
Vår frågeställning om hur ett kvinnligt deltagande i fredsuppbyggnad kan påverka kvinnans 
politiska representation kan bemötas med hjälp av de två fall vi undersökt. Det går att härleda 
den kvinnliga politiska representationen till fredsuppbyggnaden på grund av att ländernas 
uppbyggnad pågår parallellt med kvinnligt initiativtagande. Vi har dock sett att olika metoder 
och processer hos kvinnligt deltagande avgör hennes politiska representation.  
   Vår första tes om att ökad kvinnlig representation kan vara ett led mot demokrati kan vi 
besvara med hjälp av Rwanda. Rwanda är precis som Wallensteen säger, ”an alternative 
route”, vilket kan tolkas som en alternativ väg mot demokrati (Wallensteen 2002:138). Vi 
anser att Rwanda är på väg mot demokrati och att andra länder bör ta lärdom av Rwandas 
kvinnor. Vi har också kommit fram till att vår andra normativa hypotes stämmer till viss del, 
det vill säga kvinnan har lyckats med att bibehålla fred i Rwanda på grund av att hon anses 
vara mer fredlig. I Liberia anses inte kvinnan vara mer fredlig, inte enligt mannen i alla fall.     
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7.1 Rekommendationer 
 
Rwanda. Det är för det första viktigt för internationella organ som FN att pressa Rwanda mot 
demokrati. Samtidigt är det också viktigt att uppmärksamma och kanske berömma kvinnornas 
arbete. För det andra är det viktigt att ekonomiska resurser ges till kvinnoorganisationerna så 
att kvinnor som arbetar hårt blir avlönade. Det volontära arbetet fungerar inte i längden, 
särskilt inte när många av kvinnorna lider av HIV/AIDS. För det tredje är det viktigt att 
internationella organisationer tar lärdom av Rwanda och acceptera att det kan vara en lösning 
för konfliktdrabbade länder på vägen mot demokrati (Powley 2002:1).  
 
Liberia. Eftersom kvinnor i Liberia hindras av mannens och krigsherrarnas värderingar att 
medverka vid fredsuppgörelser kan det därför krävas ett internationellt ingripande som kan 
marginalisera krigsherrarnas inflytande och politiska påverkan. Det kan behövas en 
omfattande uppslutning av internationella kvinnonätverk tillsammans med liberianska NGO:s. 
Dessutom krävs det ”Gender Education”, det vill säga en upplysning om kvinnors rättigheter, 
vilket kan stärka deras självförtroende och få dem att våga utmana mannen eller 
krigsherrarna.  
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