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Abstract 

Denna uppsats undersöker kvinnors deltagande I fredsprocesser och transitional 

justice processer I Bosnien-Hercegovina efter undertecknandet av Daytonavtalet 

1995. Kvinnors deltagande i processerna analyseras ur ett genusperspektiv med 

hjälp av feministisk teori och maktbegreppet. Uppsatsen bygger på en fallstudie 

som undersökts genom empiriskt material som utgörs av tidigare forskning inom 

ämnet. Vidare undersöker uppsatsen det internationella samfundets roll respektive 

nationella och lokala frivilligorganisationers roll i inkluderingen av kvinnor i 

freds- och transitional justice processer. De huvudsakliga slutsatserna i uppsatsen 

visar att kvinnor i Bosnien-Hercegovina ofta exkluderats från fredsprocesser och 

transitional justice processer som ett resultat av nationalistisk politik, förlegade 

traditioner och manifesta maktstrukturer. Det har emellertid gjorts vissa framsteg i 

involveringen av kvinnor inom den statliga politiken från krigets slut och fram till 

idag, med hjälp av påtryckningar av internationella samfundet och lokala 

frivilligorganisationer.    
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I didn`t realize for a long time what the thing was that showed behind – that dim sub-pattern 

– but now I am quite sure it is a woman. 

By daylight se is subdued, quiet. 

I fancy it is the pattern that keeps her so still. 

 

From The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman 
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1 Introduktion  

Efter att kriget på Balkan avslutats 1995 började sexuellt våld som strategi i krig 

uppmärksammas allt mer. Under kriget beräknas 50 000 kvinnor ha våldtagits, bland 

annat i organiserade våldtäktsläger, dock har enbart ett 30-tal fall tagits upp i domstol. 

Det är bland annat med grund i detta som FN har valt ut Bosnien-Hercegovina som en 

av sina sju fokusländer i frågor rörande kvinnors roll inom och efter konflikter. 

    Det har länge funnits en tradition av att väcka åtal för våld mot barn men när det 

handlar om vuxna kvinnor har historien sett annorlunda ut. Kvinnofrågor har länge varit 

och är fortfarande enligt många en av de mest underprioriterade frågorna inom 

världspolitiken. Det är först under senare år som våld och sexuellt våld mot kvinnor i  

konflikter har rubricerats som ett internationellt brott.  

    År 2009 antogs resolution 1888 som bland annat innebar att FN skulle utse en 

särskild representant som skulle verka som samordnare för kampen mot sexuellt våld. 

År 2010 stärktes mandatet ytterligare genom resolution 1960, som ger större möjlighet 

att åtala och aktivt eftersöka förövare. En viktig del av FN:s uppdrag är att etablera och 

problematisera ämnet om sexuellt våld som används som en strategi och vapen i 

konflikter. I oktober år 2000 kom kanske den viktigaste resolutionen hittills, resolution 

1325, gällande kvinnor i konflikter och postkonfliktuella samhällen, där FN:s 

medlemsstater för första gången agerade för att inkorporera ett genusperspektiv i frågor 

om fred och säkerhet. Resolutionen beskrevs av Kofi Annan som en vändpunkt inom 

arbetet för att uppmärksamma kvinnors och flickors situation i väpnade konflikter men 

också inom konfliktlösning och fredsbyggande (Ramsbotham, Woodhouse & Miall, 

2009:272). Resolutionen förespråkar högre representation bland kvinnor inom 

fredsförhandlingar och inom EU, samt inkorporering av genusperspektiv inom 

fredbyggande, fredsbevarande och konfliktförebyggande aktiviteter (ibid.). 

    Kvinnor har i tusentals år engagerat sig i informella fredsprocesser och verkat för att 

skapa fred, dock har de sällan fått delta i officiella fredsförhandlingar eller 

fredsprocesser. Fredsförhandlingar och fredbyggande insatser har traditionellt sätt både 

instiftats och utförts av män liksom politiken som styrt dessa aktiviteter. Kvinnor har 

istället oftast tillskrivits en offerroll genom vilken de exkluderats från det offentliga 
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rummet och inte haft möjlighet att delta i fredsprocesser som följt efter krig och 

konflikter.  

    Systematisk och utbredd diskriminering av kvinnor är en ledsam realitet på Balkan. 

Kriget som resulterat i fattigdom, arbetslöshet och stärkta nationalistiska och patriarkala 

värderingar har drabbat kvinnorna illa (kvinnatillkvinna.se/article/309, 2005-10-30).        

    Politiker i Bosnien-Hercegovina har haft en tendens att använda sig av internationella 

samfundet som en väg till att implementera egna normativa visioner i landet samtidigt 

som de använder internationella samfundet som syndabock för sådant som går fel. 

Internationella samfundet å andra sidan har använt sig av liknande strategier där de har 

skyllt på politiker och den Bosniska staten för misslyckade internationella program och 

åtgärder.  

    Bosnien-Hercegovina, som efter kriget haft en betydlig tillbakagång till ett mer 

konservativt och nationalistiskt land, befinner sig fortfarande i ett stadium där statens 

identitet omvärderas och återanpassas i en ny tid. Liksom staten genomgår en 

identitetsomvandling finns det många grupper i det bosniska samhället som genomgår 

liknande processer. Kvinnorna är ett exempel på en sådan grupp som måste finna sina 

nya roller i ett föränderligt samhälle. Trots att landet gjort vissa blygsamma framsteg på 

senare tid i att involvera fler kvinnor inom politiken har kvinnors deltagande i 

fredsprocesser och återuppbyggnad av samhället på en offentlig nivå varit 

anmärkningsvärt låg.  

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att genom ett genusperspektiv undersöka på vilket sätt kvinnor i 

Bosnien-Hercegovinas efterkrigssamhälle involverats i fredsprocessen och transitional 

justice processer. Jag vill undersöka på vilket sätt kvinnorna deltagit i dessa processer 

efter inrättandet av Dayton Peace Agreement 1995, och på vilket sätt det internationella 

samfundet respektive lokala nivån påverkat detta deltagande.  
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1.2 Frågeställning  

På vilket sätt har kvinnorna i Bosnien-Hercegovina deltagit i fredsprocesser och 

transitional justice processer i det postkonfliktuella samhället utifrån en lokal respektive 

internationell nivå? 

1.3 Metod 

Jag har valt fallstudien som metod och en deduktiv forskningsansats för att kunna 

analysera det specifika fallet genom utvalda källor. En deduktiv forskningsansats ger 

mig möjlighet att utgå ifrån relevant teori och med dess hjälp analysera materialet och 

de variabler som jag valt att utgå ifrån. Då jag har sökt material har jag i första hand 

utgått ifrån mitt valda fall, Bosnien-Hercegovina, med inriktning på genus, freds- och 

transitional justice processer samt de mer teoretiska aspekterna som feminism och makt. 

Även om det kan vara svårt att finna kausala samband i fallstudier som inte är särskilt 

omfattande, är fallstudien en bra utgångspunkt för att undersöka komplexiteten i 

möjliga kausala samband som ett fall innefattar (George & Bennett, 2005:10).  

1.3.1 Fallstudier 

Fallstudien är en central metod inom socialvetenskaplig forskning som är anpassad för 

insamling av nyanserat datamaterial. Undersökningar kan bestå av fall som rör 

individer, grupper, specifika händelser, organisationer, reformer, lokalsamhälle eller 

hela nationer. Det som undersöks är oftast fenomen inom det specifika fallet, där 

exempel kan vara makt, social kontroll, politiska och ekonomiska processer och dylikt 

(Jacobsson & Meeuwisse 2008:41-42).  

    Fallstudiemetodiken kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Dessa metoder kan se olika ut men det finns vissa 

gemensamma utmärkande drag och metoden betraktas ofta som passande för att besvara 

hur- och varför frågor (Jacobsson & Meeuwisse 2008:48-49). I min uppsats har jag valt 

att fokusera vid just dessa typer av frågor, vilket kan vara svåra att svara på då jag inte 
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har möjlighet att göra egna studier utan enbart ta del av tidigare forskning och utifrån 

denna analysera materialet med hjälp av min valda teori.  

1.3.2 Process-tracing 

Process-tracing inom fallstudier skiljer sig ifrån andra kvalitativa och kvantitativa 

metoder på så sätt att metoden fokuserar på sekvensering av processer över tid inom ett 

specifikt fall snarare än individuella upplevelser som vid intervjubaserade metoder eller 

korrelationen mellan statistisk data inom olika fall (George & Bennett, 2005:13). 

Process-tracing är ett sätt att försöka närma sig de mekanismer eller mikrofunktioner 

som ligger bakom det fall eller fenomen som observeras. Genom process-tracing 

försöker man i studier finna belägg för samband mellan variabler och konsekvenser, 

alltså orsak och verkan, för specifika fall över en viss tidsperiod (ibid, 2005:147). 

Process-tracing metoder lämpar sig väl för politisk- och samhällsvetenskaplig forskning 

som är intresserad av att med hjälp av teoretiska verktyg analysera individuella fall och 

komplexiteten av specifika aspekter av ett fall (ibid. 2005:223).   

    Inom ramen för en process-tracing metod kan man använda sig av olika fokus i sin 

analys. Analysen kan exempelvis vara narrativ utan någon större vikt vid teoretiska 

aspekter, bygga på teori i första hand och använda empiriska exempel för att stärka 

teorin eller så kan undersökningen användas för att göra en generell analys av delar av 

ett fall som belyses med hjälp av teori (ibid. 2005:211). Den sistnämnda metoden är den 

jag valt att använda mig av i denna uppsats då jag anser att den är mest passande för 

fallet och ämnet jag avser undersöka.   

1.3.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet är det begrepp som beskriver i vilken utsträckning vi undersöker det vi avser 

att undersöka. Det är alltså de teoretiska definitionerna som ska överensstämma med de 

operationella definitionerna (Bjereld et al. 2007:108). För att mäta det som avses mätas 

är det viktigt att forskaren definierar och tydliggör centrala begrepp genom 

operationalisering av frågeställningen. I min uppsats kommer jag fokusera på kvinnor i 

Bosnien-Hercegovinas postkonfliktuella samhälle utifrån frågeställningens två centrala 

begrepp; fredsprocesser och transitional justice processer, där fredsprocesser är det mer 

omfattande begreppet och där transitional justice processer är en del av 
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fredsprocesserna. Dessa processer kommer jag analysera utifrån ett genusperspektiv 

med hjälp av feministisk teori och maktbegreppet inom teorin.  

    Variabler som typiskt sett brukar intressera samhällsforskare, såsom demokrati, 

rättvisa, makt och politik är alla svårmätbara begrepp inte minst för att deras innebörd 

skiftar i olika kontexter. Det är således viktigt att ta hänsyn till specifika kontextuella 

faktorer i fallstudier (George & Bennett, 2005:19).  

    Tillskillnad från validitet som avser vad som mäts, så avser reliabilitet hur det mäts. 

Validiteten är på sätt och vis beroende av reliabiliteten då en undersöknings validitet 

omkullkastas om reliabiliteten är svag. Hur man undersöker någonting påverkar alltså 

det som undersöks.  

1.4 Empiriskt material 

Då jag till min uppsats inte haft möjlighet att utföra egna fallstudier har jag i huvudsak 

använt mig av två artiklar som empiriskt underlag. Den ena är Olga Martin Ortegas 

kapitel Transitional justice in the quest for just and durable peace in Bosnia and 

Hercegovina1
 (2012) samt Annika Björkdahls artikel A Gender-just Peace? Exploring 

the Post-Dayton peace process in Bosnia (2012). Jag har valt att utgå ifrån dessa artiklar 

då de är relevanta för mitt ämne eftersom de innefattar de aspekter som jag valt att 

undersöka samt att de är det mest aktuella materialet som berör ämnet och jag anser att 

det skulle vara mindre relevant att använda mig av äldre källor som exempelvis 

behandlar transitional justice processer fram till år 2005 då det skulle innebära att jag 

inte tar med insatser och händelser som ägt rum de senaste sju åren vilket skulle vara 

missvisande för det empiriska materialet såväl som för informationen och analysen i 

uppsatsen. Jag har dock använt även annat material för att stärka det empiriska 

underlaget, samt till andra delar av uppsatsen.    

    Det hade varit intressant att ta del av och analysera lokala NGO:s dokumentation av 

kvinnors arbete inom fredsprocesserna och organisationernas analyser av kvinnors 

situation i Bosnien-Hercegovina, men då dessa dokument i huvudpart är på det 

inhemska språket skulle det vara för tidskrävande att både få tillgång till dokumenten 

                                                                                                                                                               

 
1
 I Aggestam, K & Björkdahl, A (2012) Rethinking Peacebuilding. The quest for just peace in the Middle East 

and the Western Balkans. Boken har ännu inte publicerats, offentliggörs den 18:e juli 2012 av Routledge.  
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samt översätta dem och därför har jag tagit beslutet att inte använda mig av sådant 

material i uppsatsen.  

1.4.1 Förförståelse 

En av grundtankarna i den hermeneutiska läran är att vi alltid tolkar och förstår 

innebörden i företeelser mot bakgrund av individuella förutsättningar. Dessa 

förutsättningar kallas förförståelse. Det är med grund i denna förförståelse som 

utgångspunkter i forskning alltid har en inriktning (Gilje & Grimen, 2007:183).   

    Utmanande ämnen för samhällsforskningen och de som arbetar med kvalitativa 

metoder är särskilt de som relaterar till genus, etnicitet, migration eller maktrelationer. 

Detta är speciellt framträdande i studier där forskaren möter subjekten som beforskas 

och därigenom tolkar sin empiri. Därför har forskarens egna erfarenheter och 

positionering också betydelse i deras relation till den verklighet som undersöks (Cuesta, 

2003:120).    

    Jag har rötter i före detta Jugoslavien och har vistats en hel del i Bosnien-

Hercegovina och har således både erfarenhet av landet men också en förförståelse för 

olika företeelser inom landet. Jag har exempelvis en kunskap om kulturen och 

traditioner men också en förförståelse för hur organisationer ser ut och hur politiken i 

landet bedrivs. Förförståelsen bygger främst på min uppfattning av att det Bosniska 

samhället i mångt och mycket styrs av politiska och ideologiska förutsättningar som 

råder i landet, men min positionering inom ämnet påverkas säkerligen också av att jag 

själv är kvinna och har valt att undersöka andra kvinnors roller i fredsprocesser. 

    Även om förförståelse kan jämföras med fördomar, som oftast har en negativ klang, 

menar Thomassen (2007:95) att vi utan vår förförståelse inte kan skapa oss en bild och 

mening av verkligheten. Det är dock viktigt att man i en studie eller uppsats så långt det 

är möjligt strävar efter att reflektera kring och redogöra för sin förförståelse.  

    Jag har övervägt att utgå ifrån en hypotes i min uppsats, ett exempel på en sådan 

skulle kunna vara; Kvinnor har i Bosnien-Hercegovina inte involverats i tillräcklig 

utsträckning i freds- och transitional justiceprocesser efterkrigstiden. På sätt och vis är 

denna hypotes en hårdragning av den tanke som fick mig att välja att skriva om detta 

ämne. Jag har dock valt att inte utgå ifrån denna (eller liknande) hypotes då jag vill ta 

reda på på vilket sätt kvinnor deltagit, eller inte deltagit, i freds- och transitional justice 

processer.  
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1.4.2 Disposition  

I nästkommande avsnitt kommer jag redogöra för den teori som jag har valt att 

använda mig av som analysverktyg. Efter den generella teorins presentation 

kommer jag att redogöra för det centrala begreppet som jag valt att fokusera på; 

makt. Därefter kommer jag presentera fallet Bosnien-Hercegovina genom en kort 

bakgrund och gå vidare till avsnitt om genus inom krig och konflikter samt 

fredsprocesser och transitional justice ur ett generellt perspektiv. Vidare kommer 

jag i analysen fokusera vid kvinnor inom freds- och transitional justice processer i 

Bosnien-Hercegovina, internationella samfundet respektive nationella och lokala 

frivilligorganisationers roll i kvinnors involvering i freds- och transitional justice 

processer samt freden, staten och politiken och avsluta med en slutdiskussion.   
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2 Teori  

Jag kommer i analysen använda mig av en teorikonsumerande metod som 

möjliggör en generell diskussion kring det empiriska materialet, mer än vad en 

exempelvis teoriprövande metod skulle tillåta. Genom en teorikonsumerande 

metod kommer jag analysera det empiriska materialet med hjälp av begrepp ur 

den valda teorin. Teorin ska alltså fungera som stöd för att analysera det empiriska 

materialet på en högre abstraktionsnivå, snarare än att beskriva eller bevisa teorins 

hållbarhet (Teorell & Svensson 2007, s. 44-45). 

2.1 Feministisk teori  

Feminism och feministisk teori är begrepp som innefattar en rad olika riktningar och 

teoretiska utgångspunkter. Därför är det egentligen missvisande att använda sig av 

feministisk teori som benämning för en enhetlig teori. Feministisk teori som begrepp 

kan istället ses som ett samlingsnamn för olika teorier med gemensamma drag och 

gemensamt fokus.  

    Feministiska teorier är inte teorier om hur kvinnor är, utan om hur kvinnor och män 

konstrueras som exkluderande kategorier med syfte att skapa och rekonstruera en 

specifik typ av samhällsinformation. Denna samhällsinformation benämns i västvärlden 

ofta som patriarkat. Patriarkatet innefattar kontroll av fundamentala aspekter för den 

samhälleliga produktionen och reproduktionen såsom kontrollen av kvinnors arbeten, 

sexualitet och ställning i samhället. Det är därför viktigt att ta hänsyn till sådant som 

etnicitet, klass och makt när man talar om genusrelationer och samhällsordning. Dessa 

egenskaper bör ses som strukturella och institutionella former för maktutövning som 

genomsyrar hela samhällsinformationen (Mulinari, Sandell & Schömer, 2003:12-13).   

    Två exempel på olika riktningar inom feminsiktisk teori som ofta används i analyser 

av krig och konflikter är liberalfeminsim och radikalfeminsim. Liberalfeminsiterna 

kämpar för att förespråka och säkra kvinnors plats inom den sociala och offentliga 

sfären, särskilt inom de positioner som traditionellt sätt ansets vara typsikt manliga. 
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Radikalfeminister vill istället bevara de antagna skillnader som finns mellan kvinnor 

och män för att kunna bygga ett samhälle på typiska feminina egenskaper som anses 

vara mer fredliga (Žarkov, 2007:219)    

    Det finns många forskare som menar att skillnaden mellan de olika riktningarna inom 

feministisk teori inte är det väsäntliga utan snarare de gemensamma dragen för alla 

feministiska riktningar, som alla i huvudsak förespråkar kvinnors lika fri- och 

rättigheter (Hoffman, 2001:31).   

    Idéer och fördomar om genus formar på vilket sätt vi uppfattar vår omvärld, hur vi 

tolkar och organiserar den. Värderingar som anses vara allmänt kända eller traditionella 

är ofta baserade på manliga normer och värderingar (Sheehan, 2005:116). I praktiken 

innebär detta att dessa normer och värderingar är vad som styr och styrs av politiker, 

diplomater och andra beslutstagare, som också ofta är män. Det uppstår således en 

relation mellan teori och praktik där det ena påvekar det andra och där kvinnor ofta 

utesluts i dessa typer av relationer i många delar av världen.    

    Feministisk teori argumenterar för att idéer om krig och fred inte är genusneutrala 

och att många av grundtankarna inom den liberaldemokratiska freden kan associeras till 

exkluderingen av kvinnor och inkluderingen av män inom den offentliga sfären, men 

också till på vilka sätt män och kvinnor presenteras och representeras inom nationer, 

institutioner, processer och andra händelser (Björkdahl, 2012:291).   

    Kunskap och teori bygger på erfarenhet och på grund av den icke objektiva riktning 

mycket av forskningen om krig, fred och internationella relationer har och har haft har 

en modell skapats som beskriver vår värld genom nyckelbegrepp såsom; suveränitet, 

säkerhet, utveckling och makt (ibid.). Begrepp som ofta förknippas med män, 

maskulinitet och mannliga egenskaper. Dessa begrepp har projicerats till att beskriva 

stater och staters framgång. Kvinnor har historiskt sett lämnats utanför denna typ av 

teoribildning och detta har således haft sina konsekvenser på en teoretisk- såväl som en 

praktisk nivå. Det som ofta beskrivs som feminina drag har ingen given plats i ett 

system som förespråkar så kallade typiska manliga egenskaper. Det är därför väsentligt 

att försöka förstå relevanta genusaspekter som råder i samhällen för att skapa förståelse 

för det specifika fallet. Genom att ifrågasätta genusfrågor tvingas vi också ifrågasätta 

grundläggande koncept och normer som gäller för fredsprocesser och 

efterkrigssamhällen (Sheehan, 2005:120).     
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    Inom feminsiktisk teori har det under de senaste decennierna först diskussioner kring 

hur krig och genus kan relateras till olika säkerhetspolitiska aspekter (Väyrynen, 

2004:134-135; Höglund, 2009:43).  

    En viktig fråga för feministiska etiker inom området för fred och konflikt är på vilket 

sätt etiska argument och den moraliska diskursen i ett samhälle bidrar till att 

upprätthålla och återskapa kulturella förstålelser av genus och våld men också fred och 

försoning (Höglund, 2009:43). Feministiska teoretiker som sätter säkerhetsfrågor i 

fokus menar att säkerhetsfrågor handlar om social rättvisa, vilket också ses som en av 

de huvudsakliga byggstenarna i en stabil och hållbar fred i ett postkonfliktuellt 

samhälle. För att skapa social rättvisa måste samhällsordningen vara sådan att den 

gynnar alla samhällsmedborgare och för att skapa en rättvis ordning, för såväl kvinnor 

som män, måste den maskulina hegemonin bekämpas (Sheehan, 2005:128). 

Säkerhetspolitik och rättvisefrågor måste därför identifieras även i andra termer än 

militära då dessa frågor och problem kvarstår även när en konflikt är avslutad. Kvinnors 

säkerhet i postkonfliktuella samhällen bör hanteras med samma allvar och entusiasm 

som militära frågor. Skulle man göra detta skulle det innebära att många stater skulle 

tvingas omformulera sin politik, vilket både är en svår och trög process (ibid. 

2005:131).  

    Feminism kan alltså också ses som en del av diskursen kring mänskliga rättigheter, 

där patriarkatet ses som huvudfienden mot alla människors lika fri- och rättigheter 

(Väyrynen, 2004:135). Feminism i relation till mänskliga rättigheter och 

säkerhetspolitik handlar dock inte enbart om kvinnor och stater, utan också om 

relationer i allmänhet mellan kvinnor, män, makt, våld, grupper, individen och genus 

inom den offentliga samt privata sfären. Detta på grund av att det är näst intill omöjligt 

att diskutera kvinnor och kvinnors roll utan att också ta med män och deras påverkan i 

beräkningen. I den förlängda diskussionen går det således heller inte att på ett mer 

djupgående sätt analysera kvinnors och mäns roller och relationer utan att också 

inkorporera makt, rättigheter, hierarkier, våld, politik och stater i diskussionen. Hänsyn 

måste tas till att det finns de som förtrycker och de som är förtryckta i olika samhällen 

och sammanhang (Hoffman, 2001:4). Därmed inte sagt att det är kvinnor som är 

ständiga offer, eller de enda offren i krig, konflikter och utsatta situationer.         

    Den kritik som feministiska teoretiker riktat mot teorier om fred och internationella 

relationer, baseras i det påstådda faktumet att det finns en fundamental skillnad i hur 

kvinnor respektive män upplever verkligheten och sin omgivning (Sheehan, 2005:115). 
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Genus är enligt de flesta inriktningar inom feministisk teori en socialt konstruerad 

uppfattning om skillnaden mellan män och kvinnor som producerar subjektiva 

uppfattningar om kön, genus och identitet. Många feministiska teoretiker menar att 

kvinnors säkerhet hotas av krig och konflikter och mäns våld som utövas på olika nivåer 

(ibid. 2005:117, 125). De menar också att nationalism och krig liksom teorier om 

internationella relationer och fred- och säkerhetspolitik är direkt kvinnoexkluderande 

(Žarkov, 2007:80 ff.). Enligt detta synsätt är krig och konflikter, statliga relationer och 

diplomati några av de mest förtryckande aktiviteterna som utövas mot kvinnor 

(Hoffman, 2001:117). Dock menar Väyrynen (2004:138) att internationella samfundet 

idag styrs av en feministisk diskurs i frågor om rättvisa, säkerhet, fred- och 

fredsprocesser där man menar att kvinnors erfarenheter av krig kan skilja sig från mäns 

erfarenheter, men att detta inte gör de mindre värda.  

2.2 Makt  

Jag har valt att fokusera vid maktaspekter inom feministisk teori, kopplat till freds- och 

transitional justice- processer då maktaspekten är en stor del av dessa processer och 

kvinnors roll inom dem. Makt är också en viktig del av alla olika feminsiktiska 

riktningar och därför anser jag att det är en relevant aspekt att titta på både ur en 

teoretisk synvinkel men också praktisk eller i detta fall empirisk, inte minst på grund av 

att mycket av freds- och transitional justice processerna kan ses som spelrum som ger 

utrymme för maktrelationer att komma till uttryck.  

    Förståelsen för en viss stat eller samhälle bör inte enbart bygga på en analys av 

statens formella struktur utan också på en analys av ett djupare plan där man ser till 

bakomliggande processer av informella grupper, konflikter, maktkamper, strävan efter 

resurser, beroende av externa grupper samt rådande normer och värderingar som finns i 

samhället i övrigt (Perrow, 1986:159).     

    Politiken kring kön och jämställdhet inom en stat är i till stor del beroende av 

historiska och traditionella könsrelationer och sociopolitiska maktrelationer (Žarkov, 

2007:81). När man ser till makt inom en stat är det således viktigt att ta hänsyn till 

yttre kontextuella faktorer. Sådana faktorer kan vara politiska, ekonomiska och 

kulturella faktorer som har en direkt eller indirekt inverkan på hur statens olika 

instanser och aktörer använder sig av maktresurser (Hasenfeld, 1992:262).  
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    Kvinnor vill, precis som män, bli sedda, hörda och ha möjlighet att delta i 

beslutsfattande på högre nivåer. För att kvinnors ställning i samhället ska säkras måst de 

få ansvar och makt att delta i sådana processer. Makten som män traditionellt sett 

besuttit måste delas med kvinnorna.  

    Makt kan vara svårt att definiera men Hoffman (2001) argumenterar för att makt kan 

brytas ner i tre delar; frihet att arbeta, rösta och yttra sig i offentliga sammanhang, frihet 

att köpa och sälja varor fritt i samhället samt makt att kunna influera andra genom 

deltagande i beslutsfattande processer. Dessa tre aspekter är sammankopplade med 

varandra men de två första är, enligt författarna, beroende av den tredje. Vissa 

feministiska teoretiker menar att den typ av makt som kan användas till att influera eller 

påverka andra människor är en negativ typ av makt som inte bör eftersträvas att utövas 

av varken män eller kvinnor (Hoffman, 2001:149 ff.). Denna typ av makt är dock ett 

faktum i alla samhällen genom exempelvis politik, byråkrati och institutionella 

instanser. Det är därför viktigt att inte göra bortförklaringar för sådan makt genom att 

rättfärdiga kvinnors frånvaro från makten med att det är en negativ makt. Hoffman 

(2001:155) menar att kvinnor inte bör bli eller ses som kopior av maktens män utan som 

individer som vill ha makt för att skapa rättvisa. Även om detta inte alltid stämmer, då 

det finns kvinnor precis som män som missbrukar makt, bidrar maktfördelning till större 

rättvisa och jämlikhet vilket bör ses som en positiv effekt. Begrepp såsom makt och fri- 

och rättigheter borde användas på ett sätt som uppmuntrar kvinnors deltagande i sådana 

processer snarare än stänger ute dem eller får dem att framstå som objekt i 

sammanhanget (ibid. 2001:20).  

    Män har på grund av sina positioner och poster i samhället haft möjlighet att utöva 

makt över kvinnor men också män i samhället. Kvinnor har dock ofta befunnit sig i 

en mer utsatt position då de redan från början är utestängda från vissa delar av det 

offentliga rummet (ibid. 2001:103).  

    Fredsbyggande är i grund och botten aktiviteter som grundas i konkurrerande idéer, 

politiska intressen och maktrelationer (Björkdahl, 2012:290). Patriarkala relationer 

cementeras genom paradigmet som styr krig och konflikter samtidigt som krig och 

konflikter cementerar patriarkala relationer och system. En analys av genus måste 

därför också innefatta en analys i termer av makt och maktförhållanden (Väyrynen, 

2004:139).  
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3 Bosnien-Hercegovina 

Under det kommunistiska styret i Jugoslavien gjordes ansträngningar för att 

modernisera samhället och involvera kvinnorna som en del av den viktiga 

arbetarklassen. Politiska reformer bidrog till att kvinnor i större utsträckning fick 

möjlighet att engagera sig politiskt och under mitten av 80-talet utgjordes 24 procent av 

representanterna i riksdagen för republiken Bosnien-Hercegovina av kvinnor och 17 

procent av representanterna i de kommunala församlingarna. De politiska valen efter 

kriget gav nationalistiska partier med konservativa värderingar och tolkningar av 

religion och tradition makten att styra landet vilket resulterade i en tillbakagång för 

jämställdheten. I det första politiska valet efter krigstiden som hölls 1996 rasade antalet 

kvinnor i parlamentet och endast 2 procent av representanterna var kvinnor. Efter de 

nationella valen 2006 fanns det två kvinnliga suppleanter och en kvinnlig sekreterare 

men inte en enda kvinna på en ministerpost i ministerrådet i Bosnien-Hercegovina 

(Björkdahl, 2012:298).     

    I en undersökning angående flyktingströmmar under 1990-talet uppskattades det att 

75 procent av världens 18 miljoner flyktingar var kvinnor och flickor (Hoffman, 

2001:120). Trots att många kvinnor deltog som stridande part under kriget i Bosnien-

Hercegovina mellan 1992-1995, var det uppenbart att flyktingströmmarna till allra 

största del bestod av kvinnor och barn (Žarkov, 2007:191 ff.). Detta försatte många 

kvinnor i en svår och sårbar situation. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

anledningen till att flyktingströmmarna såg ut som de gjorde var att männen antingen 

var kvar som stridande part, blivit bortförda till fångläger eller redan dödade.  

    Förutom att kvinnor och barn fördrevs från sina hem användes också olika övergrepp 

för att bryta ner kvinnorna. Våldtäkt användes som ett systemetiskt vapen för att 

förnedra och splittra motståndarsidans (Sheehan, 2005:124-125).  

    Under krigstiden spelade ickestatliga organisationer, grundade av och med kvinnor, 

en viktig roll för att behålla en viss ordning och stabilitet i samhället. De arbetade bland 

annat för att överbrygga etniska grupperingar i civilsamhället som separerats under 

krigstiden, i syftet att hålla samman samhället i den mån det var möjligt. Dessa 

organisationer fanns inom hela området för dåvarande Jugoslavien, men den mest 
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framträdande organisationen; Centar za Mir (Center for Peace) fans i den Kroatiska 

staden Osijek (Ramsbotham et. al. 2009:269). Under 1992 började Centar za Mir 

(CZM) arbeta med sociala- och psykosociala-rättsfrågor som uppstått i samband med 

krigets utbrott, för att möta befolkningens behov av assistans under konflikttiden. 

Organisationen var inte på något sätt en uttalad feministisk organisation, men den 

styrdes av enbart kvinnor och arbetade enbart med projekt som syftade till att hjälpa 

kvinnor och barn. CZM är idag en väletablerad organisation som agerar förebild för 

flera mindre internationella organisationer som arbetar med fred och säkerhet i 

konfliktdrabbade områden runt om i världen (ibid.).   

    Liksom i andra länder som lidit av våldsamma krig och konflikter, är det svårt att i 

Bosnien-Hercegovina mäta huruvida och i vilken utsträckning återupprättandet av 

sociala relationer och social rättvisa varit lyckat. Internationella samfundet som har stått 

för den huvudsakliga återuppbyggnaden av landet har inte prioriterat återupprättandet 

av den sociala tilliten i det postkonfliktuella fredsbyggandet vilket också har sina 

synliga konsekvenser på samhället nu där medborgarna har lite eller inget förtroende för 

politiker, rättsapparaten eller övriga statliga institutioner (Marin Ortega, 2010:17). 

Samhället genomsyras av korruption och misstron och misstänksamheten som finns 

närvarande på alla samhällsnivåer gör det svårt för samhället att utvecklas och skapa 

rättvisa.   

3.1 Genus, krig och konflikter 

Genus som begrepp syftar till att utforska, kritiskt granska och problematisera kulturella 

tolkningar av biologiska och socialt konstruerade könsskillnader genom vilka kategorin 

kvinnor skapas som underordnad kategorin män, men också belysa variationer mellan 

olika grupper av män vad gäller att kontrollera och utöva makt (Mulinari, 2003:21).   

Intentionen med begreppet är att synliggöra hur män och kvinnor konstrueras genom 

sociala relationer av överordning och underordning inom olika samhällsformationer. 

Som tidigare nämnt är patriarkatet en vanlig analytisk kategori som benämner en 

makrostrukturell princip för social organisering genom vilken män kan utöva makt över 

kvinnor.  

    Dorothy E. Smith (1987) menar att problemet inom feminism och genusperspektiv 

ligger i att perspektiven förutsätter skapandet av en särskild sociologi för kvinnor. Det 
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huvudsakliga syftet blir att synliggöra kvinnors röster och konsekvensen blir att de 

finner en plats i den manliga världen, ifrågasätter den samt förändrar den.  

    Tidigare forskning och empiriska undersökningar visar att kvinnor och män drabbas 

olika av krig samt att genustillhörigheten bidrar till att människor deltar i krig under 

olika premisser. Således bestäms också livet efter krigstiden bland annat av vilken roll 

individen haft i kriget. Etiska teorier om krig och fred genomsyras av genusmetaforer 

som stämmer med arbetsfördelningen i krig samt mäns och kvinnors skilda upplevelser 

och erfarenheter av krig och konflikter (Höglund, 2009:42). I krig och väpnade 

konflikter skapas genus och traditionella normer och värderingar reproduceras, men 

genus skapar också konflikter som kan vara långt mer utdragna än det konkreta kriget.  

    Ett flertal forskare har påpekat att konflikthantering och fredsförhandlingar teoretisk, 

praktiskt och metodologiskt hittills inte tagit hänsyn till genusaspekter (Ramsbotham et. 

al. 2009:265). Genus har historiskt sett definierat kvinnors och mäns roll i samhället och 

definierar därigenom även status och maktförhållanden. Dessa roller genomsyrar 

alltifrån kulturen till politiken och institutionerna i ett samhälle och därför är det viktigt 

att definiera genusfrågor inom politiken (Väyrynen, 2004:127). En ny generation av 

genus- och konfliktforskare har betonat frågor såsom makt och deltagande i 

konflikthantering och rättvisa i postkonfliktuella samhällen. Till exempel har 

forskningen under senare år inriktats mer på kvalitativa metoder och kvinnors 

berättelser om upplevelser och erfarenheter snarare än statistiska metoder och 

kvantitativa undersökningar (Höglund, 2009:271).    

    I anslutning till krig; såväl inom- som mellanstatliga konflikter, har man sett att våld 

mot kvinnor i hemmet ökar. Våldtäkt, sexuella övergrepp, traficking och påtvingad 

prostitution är ett systematiskt vapen i krig men inte ett officiellt erkänt vapen 

(Höglund, 2009:43). Mot denna bakgrund är det inte svårt att se att det finns en tydlig 

koppling mellan kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Kvinnor har i alla tider engagerat sig 

på olika sätt i väpnade konflikter och särskilt emot krig och militarism. Exempel på 

detta kan vi se i allt ifrån den dramaturgiskt skildrade sexstrejken i Lysistrate i det 

antika peloponnesiska kriget som i mer moderna projekt som organisationen Kvinna till 

kvinnas utbyte mellan Kongo och Balkan, där kvinnor organiserar sig för att utbyta 

erfarenheter, förhindra konflikter eller hjälpa till i fredsbyggandet efter konfliktens slut. 

Kvinnors engagemang har emellertid ofta påverkats och begränsats av argument som 

speglar kulturella och traditionella uppfattningar om genus (ibid.). Kulturella 

uppfattningar av kvinnor ger ofta beskrivningar av kvinnor som av naturen mer 
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omsorgsinriktade och avståndstagande från våld och våldsutövning. Dessa uppfattningar 

har inte haft någon positiv inverkan på huruvida kvinnor bjuds in till att delta i 

fredsförhandlingar, fredsprocesser eller toppmöten. Trots att kvinnor utgjort majoriteten 

av medlemsantalet i världens fredsrörelser är fredsförhandlingar fortfarande en nästan 

uteslutande manlig aktivitet (Höglund, 2009:44). Inom detta område är det fortfarande 

den traditionella synen på kvinnor och kvinnlighet som dominerar, nämligen att kvinnor 

hör till den privata sfären och till de inofficiella sammanhangen. I frågor som rör krig, 

politik och förhandlingar kvarstår bilden av kvinnan som utomstående aktör. Kvinnor 

har traditionellt sett varit exkluderade från statsapparatens beslutsfattande instanser och 

de har därför också exkluderats från maktutövningen som medföljer vid sådana uppdrag 

(Hoffman, 2001:148). Kvinnor har genom den internationella genusdiskursen oftast 

setts som offer och därigenom också exkluderats från fredsprocesser och berövats en del 

av sin autonomi och makt i den offentliga fredsdebatten (Väyrynen, 2004:137).  

3.2 Fredsprocesser och Transitional justice  

Transitional justice innefattar en rad olika verktyg och mekanismer som samhället, 

liksom internationella samfundet, kan använda sig av för att skapa rättvisa och hantera 

begångna brott under krig och konflikter. Dessa mekanismer inkluderar bland annat 

straffrättsliga åtgärder, sanningskommissioner, dokumentations och 

utredningskomissioner, återuppbyggnadsprogram, samt institutionella reformer (Sriram, 

2009:116).  

    Fredsbevarande insatser och transitional justice har till viss del olika fokus men delar 

också många liknande målsättningar (ibid. 2009:118). De huvudsakliga målen med 

fredbevarande insatser och transitional justice är att ställa tillrätta och motverka 

kränkningar av mänskliga rättigheter, att återuppbygga sociala relationer samt bygga en 

stabil rättsstat med starka institutioner så att samhällsmedborgare kan leva tillsammans 

utan rädsla för nya konflikter (Martin Ortega, 2012:11).  

    Internationella samfundet har använt sig av fredsbyggande processer i internationella 

konflikter i över 50 år men det var först under 1990-talet som de började involvera 

kvinnor i fredsprocesserna (Väyrynen, 2004:125).   

    Internationella samfundet, som den huvudsakliga aktören inom fredsbevarande 

insatser, har angett följande definition av rättvisa; ”[…] ”justice” is an ideal of 
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accountability and fairness in the protection and vindication of rights and the prevention 

and punishment of wrongs.” (United Nations 2008:1).  

Denna definition försöker ta fasta på att rättvisa inom fredsbyggande processer inte 

utesluter ansvar för tidigare begångna förbrytelser och övergrepp. I detta avseende har 

både praktiker och forskare inom fältet för fredsbyggande adopterat koncept som 

utvecklats inom ramen för transitional justice med avsikten att på ett bättre sätt kunna 

uppnå målet att skapa en rättvis och hållbar fred (Martin Ortega, 2012:2). Det är inom 

denna kontext som internationella samfundet försökt motverka diskriminering och 

skapa rättvisa i Bosnien-Hercegovina (Committee on the Elimination of Discrimination 

against Women, 2005:6-7). Man har i huvudsak inriktat sig på att straffa och ställa 

krigsförbrytare inför rätta i syftet att uppnå rättvisa, andra angreppssätt för att hantera 

det förflutna har i stort sätt försummats eller avvisats. Faktum är att man i det offentliga 

sammanhanget i Bosnien-Hercegovina oftast undviker att använda sig av begrepp 

såsom rättvisa och försoning utan istället använder sig av uttryck som social 

rekonstruktion, samhällelig fred eller samexistens, vilket ger oss en hint om hur 

infekterat det offentliga rummet fortfarande är när det kommer till rättvisa i 

efterkrigssamhället (Martin Ortega, 2012:3, 17). 
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4 Politik, makt och kvinnor inom 

fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina  

4.1 Kvinnor inom freds- och transitional justice 

processer i Bosnien-Hercegovina 

Den liberaldemokratiska freden som förespråkas inom internationellt fredsbyggande 

misslyckas ofta med att slå rot i många av de postkonfliktuella samhällen där insatser 

sätts in då de normer och värderingar som man försöker introducera sällan stämmer 

överens med de lokala traditionerna eller lokalbefolkningens uppfattningar om fred. Det 

är heller inte ovanligt att lokalbefolkningen som berörs mest av insatserna, inte får 

komma till tals inom offentliga sammanhang. Kvinnor involveras sällan i de offentliga 

fredsprocesserna i postkonfliktuella samhällen vilket skapar orättvisor och missnöje. 

Dessa förutsättningar skapar klyftor mellan internationella och lokala samarbeten vilket 

resulterar i att fredsprocesserna bromsas (Björkdahl, 2012:287).  

    I Bosnien-Hercegovina har kvinnor i det postkonfliktuella samhällen ofta porträtterats 

som offer utan någon makt eller agenda. Offerrollen har blivit kvinnornas nya identitet 

och samhället behandlar dem därefter (Žarkov, 2007:144). Trots att deras erfarenheter 

ofta utmärks av våld och förlust av familjemedlemmar, vilket inte bör förminskas, kan 

konflikter och krig också bidra till kvinnors nya ställningar inom politiska-, sociala- och 

ekonomiska sammanhang. Kvinnors synlighet inom politiken och den offentliga sektorn 

är bättre idag än vad den var 1996, dock har kvinnor haft svårt att bibehålla dessa 

fördelar i den Bosniska kontexten; ett postkonfliktuellt samhälle vars politiska 

utveckling snarare går bakåt än framåt (Babić-Svetlin, 2009:22; Björkdahl, 2012:287).    

    Den bosniska staten har haft en tendens att engagera sig i andra frågor än de som rör 

genus och en rättvis och jämställd fred, trots att det finns forskning som visar att ett 

genusperspektiv och kvinnors involvering och engagemang i fredsbyggande processer 

har haft fördelaktiga effekter på fredprocesser i postkonfliktuella samhällen (Björkdahl, 

2012:290).  
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 I Bosnien-Hercegovina har genus utnyttjats som ett verktyg av konkurrerande krafter 

för att säkerhetsställa den egna dominansen och implementering egna normer och 

värderingar. Å ena sidan har detta gjorts av den internationella fredsbyggande apparaten 

som propagerar för normer och värderingar som ingår i den liberaldemokratiska 

fredsbyggande diskursen, å andra sidan använder sig lokala politiker av genus som en 

mekanism för att befästa sin dominans av den privata sfären (ibid. 2012:287).         

    Vid inrättandet av ICTY förväntade man sig att vittnesmål och sanningsprocesser 

inom det juridiska systemet skulle erbjuda ett forum där krigsoffer skulle få komma till 

tals, få erkännande och rättvisa oberoende av etnisk, religiös eller könstillhörighet. 

ICTY och det juridiska systemet har dock visats vara otillräckligt för att tillmötesgå 

offrens behov. De nationella domstolarna och ICTY har haft begränsade framgångar 

vad gäller skapandet av ett enhetligt narrativ av kriget, som skulle kunna ligga till grund 

för en gemensam sanning om kriget (Martin Ortega, 2012:20). Som följd till detta har 

det bosniska samhället tappat intresset att följa rättegångarna och civila medborgare 

representeras alltmer sällan i rättegångar och domstol. Massmedia bevakar heller inte 

rättegångarna i lika stor utsträckning och samhällsmedborgare representeras även där 

sällan, såvida det inte sker någon skandal som media har intresse i att rapportera om 

(ibid. 2012:21). Detta har också bidragit till att samhällsmedborgare tappat viljan och 

kraften att söka efter rättvisa och många av de kvinnorättsorganisationer som bildades 

direkt efter kriget finns idag inte längre.     

    Inrättandet av Daytonavtalet 1995 som slöt fred mellan Bosnien-Hercegovina, 

Jugoslavien och Kroatien var en ny agenda och ett socialt kontrakt som satte standarden 

för framtiden. Daytonavtalet byggde på tre huvudsakliga punkter (Björkdahl, 

2012:295);  

1. Skapa nya multietniska och demokratiska institutioner i det postkonfliktuella 

samhället för att säkerhetsställa respekt för grundläggande mänskliga fri- och 

rättigheter och rättsstatsprincipen.  

2. Återuppbyggnad av staten och samhället för en hållbar fred.  

3. Förhindra återfall av konflikten och dess potentiella spridningseffekter i regionen.  

I fredsavtalet förespråkades skydd av fundamentala mänskliga fri- och rättigheter, 

liksom jämlikhet och fördömandet av diskriminering på grund av kön. Det fanns dock 

inga bestämmelser som reglerade kvinnors roll i det postkonfliktuella samhället eller 

kvinnors positioner inom politiken eller andra offentliga befattningar. Daytonavtalet var 
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inte ett fredsavtal som inrättade en rättvis fred, men som Bosnien-Hercegovinas 

dåvarande president Alija Izetbegović uttryckte det var Daytonfreden mer rättvis än ett 

fortsatt krig (Björkdahl, 2012:294-295). Den amerikanske diplomaten Richard 

Holbrooke som förhandlade fram Daytonavtalet valde att möta och involvera så få 

aktörer i förhandlingarna som möjligt, vilket på sätt och vis också genomsyrat 

efterkommande politiska förhandlingar i landet (Belloni, 2008:195).     

    Efter krigets slut upplevde stora delar av den bosniska befolkningen att de politiska 

valen som följde inte var någonting annat än pseudolegitimering av de nationalistiska 

maktstrukturerna som cementerade de etniska divisionerna och marginaliserade kvinnor 

vilket resulterade i ett politiskt dödläge snarare än politisk utveckling (ibid. 2012:297).     

     Enligt professor Vukadinović är traditionalismen som uppstått efter kriget i Bosnien-

Hercegovina det största hotet mot kvinnors fri- och rättigheter. Det är också 

traditionalismens återupprättelse efter krigstiden som uteslutit kvinnor från viktiga 

processer såsom freds- och transitional justice processer och som hindrat både samhället 

från att utvecklas såväl som kvinnors plats i samhället att återupprättas. Enligt 

Vukadinović finns det en rådande uppfattning bland mannliga politiker att anständiga 

kvinnor håller sig borta från politiken då politik i Bosnien-Hercegovina i mångt och 

mycket bygger på korruption, personliga intressen och moraliskt tvivelaktiga aktiviteter 

(Björkdahl, 2012:299). Det är dock inte enbart politiken och fredsprocesser som 

kvinnorna varit frånvarande i efter kriget, man kan se att kvinnor överlag engagerar sig i 

mindre utsträckning än män i olika typer av organisationer och offentliga föreningar 

(National Human Development Report, 2009:10). 

    Den svenska ickestatliga organisationen Kvinna till Kvinna konstaterar i sin 

bedömning av Daytonavtalet ur ett genusperspektiv, att det finns mycket mer som 

kunde ha gjorts för att skapa en rättvis fred för kvinnorna. Att säkerhetsställa kvinnors 

rättigheter är en avgörande del i säkerhetsställningen av fundamentala mänskliga 

rättigheter och ett grundläggande ställningstagande i kampen för jämställdhet mellan 

könen i samhället, vilket man misslyckats med att skapa i Bosnien-Hercegovina 

(Björkdahl, 2012:295).           

    Trots att genus och empowerment av kvinnor har blivit centrala begrepp inom 

internationellt fredsbyggande har fredsprocesserna efter Daytonavtalet karaktäriserats 

av en konservativ och bakåtsträvande utveckling. Att uppmärksamma den ojämna 

maktfördelningen mellan män och kvinnor i postkonfliktuella samhällen, likt Bosnien-
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Hercegovina är således en av de mest centrala aspekterna i förespråkandet av ett 

genusperspektiv (ibid. 2012:286, 289).  

4.2 Internationella samfundets fredsbyggande i 

Bosnien-Hercegovina 

Som tidigare nämnt är genus och empowerment av kvinnor centrala delar av 

internationellt fredsbyggande och fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina är inget 

undantag. Trots detta finns det mycket som pekar på att fredsprocesserna och det 

internationella fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina, paradoxalt nog, skapat en fred 

där patriarkala maktrelationer och traditionella könsroller förstärkts.  I motsättningarna 

mellan de internationella insatserna och de lokala intressena har kön blivit ett sätt att 

befästa nya uppdelningar i samhället (Björkdahl, 2012:289).  

    Konflikten I Bosnien-Hercegovina skakade inte enbart de krigshärjade länderna utan 

även internationella samfundet, som var tvungna att hantera de övergrepp av mänskliga 

rättigheter som ägde rum under konflikten samt de fysiska och psykiska skador som 

Bosniens samhälle lämnades med (Martin Ortega, 2010). Internationella samfundet har 

från början av sina många interventioner i Bosnien-Hercegovina, relaterat de 

fredsbyggande processerna till tanken om rättvisa för offren och straff för förövarna, för 

att därigenom nå en rättvis och hållbar fred. Internationella samfundet har två gånger 

tagit initiativ till att skapa försonings- och sanningskommissioner och utredande organ, 

en för Srebrenica och en för belägringen av Sarajevo, dock utan resultat. Ingen av dessa 

projekt gav offren en möjlighet att yttra sig offentligt om sina upplevelser och 

erfarenheter. Generellt sett har rättvisesökande projekt inte uppmuntrats av offentliga 

myndigheter utan snarare av civilsamhället och grupper ur detta (ibid. 2010:9).  

Internationella samfundet har således varit beroende av samarbetet med civilsamhället 

och NGO:s ur detta, liksom vice versa (Thakur, 2006:111).    

    Det var efter kriget i Bosnien-Hercegovina som internationella samfundet för första 

gången sedan andra världskriget inrättade en ad hoc tribunal för att ställa krigsförbrytare 

inför rätta. Det var dock första gången som kopplingar gjordes mellan krav på rättvisa 

och fredsbyggande aktiviteter på en internationell nivå (Martin Ortega, 2012:9). 

Mestadels av forskningen rörande transitional justice i Bosnien-Hercegovina har 

fokuserats på effekten av internationell rättvisa, med särskild betoning på The 
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International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Annan forskning 

har också riktats mot The War Crimes Chambers of Sarajevo eller internationella 

samfundets roll som förespråkare för transitional justice (ibid. 2010:4).  

    Under den tiden som följde efter krigets slut assisterades, och gör fortfarande, 

Bosnien-Hercegovina i omfattande utsträckning av internationella samfundet i freds- 

och transitional justice processer. Internationella samfundets insatser har främst syftat 

till att skapa en stabil fred och återuppbyggnad av samhället genom 

institutionsbyggande, demokratiska val, reformera säkerhetssektorn och rättsapparaten 

samt assistera landet i hanteringen av flyktingfrågor. I dessa processer har kvinnor varit 

påtagligt frånvarande från såväl politiska beslut som utförandet av dem (Björkdahl, 

2012:294).       

    Internationella fredsbyggare har haft en tendens att separera fredsbyggande aktiviteter 

från den nationella och lokala politiken vilket har varit problematiskt då mycket av det 

fredbyggande arbetet i grund och botten är politiskt (ibid. 2012:290). Kvinnor förbises 

på samma sätt inom fredsbyggande insatser som de gör inom politiken då utförarna av 

insatserna inte tar parti för genusfrågor eller kvinnors plats inom viktiga offentliga 

angelägenheter. Maktstrukturer upprätthåls på så vis och kvinnor hålls kvar inom den 

privata sfären där de inte har någon egentlig makt att påverka sin, eller någon annans, 

situation i någon omfattande utsträckning.  

    Genusdiskursen inom FN tar fasta på att kvinnor från lokalsamhället bör involveras i 

alla delar av samhället liksom fredsbyggandet eftersom det anses vara viktigt att ge röst 

åt marginaliserade grupper, vilket också anses vara avgörande för att skapa en rättvis 

och hållbar fred (Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 

2005:9). Samtidigt är det just denna diskurs som adresserar kvinnor i termer av passiva, 

civila och beskyddade (Björkdahl, 2012:291). Det finns således en motsägelsefullhet i 

diskursen där kvinnors delaktighet i fredsprocesser förespråkas, men inte på grund av att 

de är viktiga aktörer som kan bidra med värdefull information, kunskap och erfarenhet 

utan som civila offer som behöver beskyddas. Detta är dock en problematisk inställning 

då internationella samfundet genom sin syn på kvinnor i postkonfliktuella samhällen 

bidrar till den konservativa och bakåtsträvande uppfattningen av kvinnors ställning i 

samhället.  

    Den internationella assistansen i freds- och transitional justice processer har i 

Bosnien-Hercegovina således både bidragit till viss empowerment av kvinnor men 

också till männens fortsatta dominans och kvinnornas marginalisering inom många 
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områden, som vissa menar inte fanns innan krigstiden (Babić-Svetlin, 2009:52; Bojićić-

Dzelilovic, 2009:210).  

4.3 Nationella och lokala frivilligorganisationer inom 

fredsbyggandet i Bosnien-Hercegovina 

Under krigstiden representerades civilsamhället i Bosnien-Hercegovina i stor 

utsträckning av kvinnor och kvinnoorganisationer som var ansvariga för att hålla ihop 

samhället medan männen var ute i strid. I direkt anslutning till krigsslutet var många av 

de nybildade ickestatliga organisationerna organisationer av och med kvinnor som hade 

som huvudsaklig uppgift att överbrygga uppdelningen av de två nybildade entiteterna; 

Federationen Bosnien-Hercegovina och Republika Srpska, genom att förespråka civila 

rättigheter framför etnisk politik (Belloni, 2008:182). Dessa organisationer initierade 

bland annat aktiviteter för att främja kvinnors deltagande i politiken, motverka våld mot 

kvinnor samt assisterade kvinnor som råkat ut för trauman under kriget (Björkdahl, 

2012:304; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2005:35). 

Många av dessa organisationer bildades som ett krav från internationella samfundet för 

att de lättare skulle kunna samarbeta med civilbefolkningen på lokalnivå. Kvinnorna 

inom organisationerna mötte dock svårigheter i att implementera fredsavtalet och krav 

från internationella samfundet då det var besvärligt att få politiken att fungera i 

praktiken på en samhällelig nivå (ibid.). 

    Efter att valen 1996 misslyckats att skapa ett bättre samarbete mellan entiteterna 

bildades en rad nya kvinnostyrda NGO:s i Bosnien-Hercegovina (Paris, 2004:102; 

Babić-Svetlin, 2009:6). Kvinnor från de olika etniska grupperna organiserade sig i 

huvudstaden Sarajevo för att utbyta erfarenheter av kriget, diskutera vad den nya freden 

skulle innebära samt för att utveckla strategier för på vilket sätt de skulle få full tillgång 

till deltagandet i fredsprocesserna. Kvinnorna vände sig till internationella såväl som 

lokala fredsbyggande agenter för att uppmärksamma kvinnornas roll i processerna. 

Kvinnornas engagemang fick utbredd slagkraft bland Bosniens kvinnor, dock fick de 

föga gensvar från de fredsbyggande aktörerna (Björkdahl, 2012:306).  

    Efter den låga representationen av kvinnor i valet 1996 startades den ickestatliga 

kampanjen Nas je Više (Vi är Fler) 1997, för att propagera för könskvotering inom 

politiken (ibid. 2012:307). Kampanjen uppmuntrade kvinnor att rösta men också att 
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kandidera i de politiska valen. De tretton olika ickestatliga organisationer som låg 

bakom kampanjen bjöd in kvinnor till att delta i fredspolitiken och processerna som 

syftade till att återuppbygga samhället. Denna kraftfulla kampanj ledde till lagändringar 

och en ny regel som skulle gälla i valen 1998, där minst tre personer av det 

underrepresenterade könet skulle vara med i topp tio på varje kandidatlista. Detta 

resulterade i ökad kvinnlig representation i politiken, från tidigare 2 procent till 26 

procent i parlamentet, från 5 procent till 15 procent i Federationens representanthus 

samt från 2 procent till 23 procent i Republika Srpskas Nationalförsamling (ibid.).          

    Under 1999 samlades en grupp bosniska kvinnliga politiker och ledare för 

ickestatliga organisationer i den bosniska staden Tuzla under ledningen av Bosnian 

Leaguage of Women Voters för att diskutera strategier för hur man skulle kunna öka 

kvinnors deltagande i den formella politiken. Kvinnorna var främst aktiva genom 

interna diskussioner och forum där kvinnor kunde diskutera och komma till tals inom 

stängda dörrar. Många av deltagarna delade uppfattningen om att orättvisorna i 

samhället är en konsekvens av en snedvriden politik och korrupta manliga politiker 

(ibid. 2012:305). Resultatet av detta engagemang var främst att kvinnor som deltog i 

aktiviteterna och diskussionerna fick en möjlighet att se igenom stereotypa traditioner 

och börja se på sig själva och sin roll som kvinnor annorlunda. Men någon reell skillnad 

för kvinnors deltagande inom politiken eller fredsprocesserna lyckades initiativet dock 

inte åstadkomma.  

    Det Bosniska civilsamhället har tagit nya initiativ för att skapa 

sanningskommissioner, denna gång med en regional fokus där man också vill involvera 

Kroatien, Serbien, Montenegro samt Kosovo. Initiativet har tagits genom REKOM, en 

koalition av icke statliga organisationer som vill ta fasta på det våld och de övergrepp 

som begicks mot mänskliga rättigheter under kriget i Jugoslavien. I sitt arbete har de 

involverat flertalet lokala organisationer såsom organisationer för krigsoffer, grupper 

för krigsveteraner, civilsamhället, media samt politiker och tjänstemän som arbetar 

inom rättsväsendet (Martin Ortega, 2012:9-10). Koalitionen REKOM arbetar 

fortfarande med att utveckla stadgar för organisationen och arbetet ser lovande ut men 

de måste fortfarande få stöd från de fem olika regeringarna för att kunna verka inom alla 

länder och regioner. Initiativet, som hittills fått god respons och stöd från civilsamhället, 

kommer förutom logistiska problem vara tvungna att hantera olika politiska intressen, 

särskilt i det politiskt och etniskt delade Bosnien-Hercegovina (ibid. 2012:10).      
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4.4 Kvinnorna, freden, staten och politiken 

Definitionen av kvinnor genom begrepp såsom offer och oskuld har medfört många 

kontroversiella konsekvenser för den teoretiska feministiska begreppsdefinitionen av 

krig, våld, genus och etnicitet liksom det haft konsekvenser för kvinnor relationer och 

ställning i samhället (Žarkov, 2007:217).   

    Enligt Belloni (2009:360) är politiken som förs i Bosnien-Hercegovina idag bara en 

fortsättning av kriget fast med andra medel. Generellt sätt har kvinnors erfarenheter inte 

inkluderats i fredsprocesserna och således har också få resurser tilldelas kvinnors behov 

av rättvisa och jämställdhet i det postkonfliktuella samhället.  

    Nyliga politiska val har främjat nationalistiska politikers maktställning i samhället 

och involvering av kvinnor i den statliga politiken uppfattas som riskfyllt då det hotar 

patriarkatet samtidigt som det också utmanar traditionella inomstatliga såväl som 

utomstatliga relationer (Joireman, 2003:103). Om kvinnor synliggörs i dessa 

sammanhang blir den Bosniska staten tvungen att omvärdera och omformulera de 

traditionella politiska normerna. Staten tvingas utveckla en genusapproach till krig, 

politik, säkerhet, nationalism och fred vilket både är tids- och resurskrävande (Hoffman, 

2001:119).  

    Det är viktigt att ha i åtanke att det i dagens Bosnien-Hercegovina lever tre olika 

etniska grupper; bosniaker, serber och kroater, där kvinnorna inom grupperna har olika 

förutsättningar för att hantera efterkrigssamhället. Det är exempelvis inte lika självklart 

att en bosnienserbisk kvinna i Bosnien-Hercegovina, som mist sin familj i kriget får 

samma typ av förståelse från samhället som en bosniskmuslimsk kvinna som varit med 

om samma sak, därför är det heller inte lika självklart att involvera kvinnor med 

liknande erfarenheter i fredsprocessen och istället väljer man att exkludera alla kvinnor 

för att slippa hantera ytterligare problem.   

    En övergripande analys av fredsprocesserna i Bosnien-Hercegovina visar att den 

liberala demokratins ideologier och värderingar misslyckats att slå rot på en politisk 

nivå i landet. Det finns många orsaker till detta men en av de mest avgörande är att 

fredspolitiken har varit elitorienterad, exkluderande och internationellt dominerad vilket 

i grund och botten bidragit till en kvinnoexkluderande politik (Björkdahl, 2012:301). 
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5 Slutdiskussion  

Trots att kvinnor i Bosnien-Hercegovina genomlidit ett förödande krig och många 

fortfarande lever med svårhanterliga konsekvenser av detta, menar jag att Bosnien-

Hercegovinas kvinnor inte är hjälplösa offer utan snarare tvärt om är kvinnor med starka 

viljor och viktiga erfarenheter som väntar på att få komma till uttryck. Det finns 

emellertid maktstrukturer, förlegade traditioner och bristande politiska intressen som 

gör att kvinnor exkluderats och fortfarande exkluderas ifrån fredsprocesser, transitional 

justice processer och andra viktiga politiska händelser.   

    Det har under årens gång efterkrigstiden funnits en rad olika organisationer och 

initiativ som syftat till att hjälpa kvinnor att komma till tals i det offentliga rummet samt 

involvera kvinnor i fredsprocesser men ingen av dessa har fått något större genombrott. 

Det bristande gensvaret från staten och politiker är ett resultat av bristande intressen i att 

engagera sig i kvinnorättsfrågor men också en ovilja att erkänna och ta ansvar för de 

orättvisor som finns utbredda i Bosnien-Hercegovina.  

    De mest konkreta förändringarna som staten deltagit i har varit de lagändringar som 

reglerar kvoteringen av kvinnor inom politiken, vilket också är en förändring som kom 

till stånd på grund av påtryckningar från lokala NGO:s och det internationella 

samfundet.  

    Mycket av dagens strukturella förtryck i Bosnien-Hercegovina kan härledas ur det 

socioekonomiska systemet och ur kulturella formationer. Det krävs således både en 

omfördelning av socioekonomiska resurser och en förändring av kränkande kulturella 

föreställningar och praktiker för att rättvisa ska uppnås. Utöver dessa förändringar 

måste kvinnorna också vara beredda att överge sina tidigare identiteter eller 

dekonstruera dessa för att kunna skapa nya identiteter i en ny kontext (Mulinari, Sandell 

& Schömer, 2003:14-15).    

    Fredsprocesserna i Bosnien-Hercegovina har liksom den liberala freden, i 

internationella samfundets bemärkelse, misslyckats att slå rot i det postkonfliktuella 

samhället. Freds- och transitional justice processerna har misslyckats att adressera 

konfliktens orsaker men också på vilket sätt en fred ska kunna skapas med rättvisa fri- 

och rättigheter kvinnor inom landets olika etniska grupper.  
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Trots otaliga insatser i landet efter kriget, finns det fortfarande många steg som 

Bosnien-Hercegovina måste ta för att genom inkludering av alla samhällsmedborgare i 

den offentliga sociala sfären kunna skapa en reell rättvisa och stabil fred (National 

Human Development Report, 2009:10; Martin Ortega, 2012:23).   

    Erfarenheter av kvinnors (o)synlighet i fredsprocesser i Bosnien-Hercegovina är 

många och viktiga, inte bara för uppmärksammandet av Bosniens kvinnor utan för att 

kvinnornas situation i det postkonfliktuella samhället i Bosnien-Hercegovina också 

representerar många andra kvinnors situation i postkonfliktuella samhällen runt om i 

världen.  Även om fokus i uppsatsen varit kvinnors roll och deltagande i fredsprocesser 

anser jag det viktigt att poängtera att de också fanns män och pojkar som utsattes för 

våld och sexuella övergrepp under kriget i Bosnien-Hercegovina som inte heller de fått 

komma till tals inom offentliga sammanhang. Den skam som en våldtäkt innebär för en 

kvinna i den samhälleliga och sociala kontexten, är om möjligt ännu värre för män i ett 

land som Bosnien-Hercegovina.     

    Jag upplever att det finns en märklig individualistisk syn på problem i Bosnien-

Hercegovinas samhälle där människor annars är så beroende av varandra. I det 

postkonfliktuella men också postkommunistiska tomrum som finns i Bosnien-

Hercegovina idag präglas vardagen inom den privata och offentliga sektorn av 

korruption och klientelsim (National Human Development Report, 2009:12). Många är 

beroende av sitt sociala kontaktnät, släkt och vänner men också illegalt köpta tjänster 

för att med hjälp av olika förmåner kunna skapa ett drägligt liv. Människor organiserar 

sig och skapar strategier för att kringgå olika byråkratiska regler och problem för att 

slippa den krångliga strukturen som finns i landet. Men när det kommer till de mer 

abstrakta frågorna kring kön och genus finns det många som väljer att blunda. Än mer 

skrämmande är det ointresse som man kan möta bland vissa av kvinnorna i Bosnien-

Hercegovina, där det egentligen är svårt att avgöra huruvida det handlar om ett ointresse 

att engagera sig och kräva sin plats i offentliga sammanhang såsom fredsprocesser, eller 

om det handlar om en okunskap om den egna situationen då man inte reflekterar över 

andra alternativ eller handlar det helt enkelt om att kvinnor gett upp kampen om de egna 

rättigheterna då många av dem har fullt upp med att klara månadshyran.  
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