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Abstract 

Sexual violence has always been used as a weapon in war. Only recently have the UN started 

to work against the violence and tried to end the impunity. This year, Margot Wallström 

presented the report that she has been working on during her post as the special representative 

of the UN Secretary General for sexual violence in armed conflicts. The report contains 

information about the conflict- related sexual violence in the world, new ways of ending the 

impunity, and to strengthening the women’s status in war and in peace. Even though the 

report was warmly welcomed by most of the countries in the Security Council, it did get some 

critique. Russia, Syria, Egypt and Pakistan meant that Margot Wallström had stepped over her 

mandate. This essay is an argumentative analysis over the critique that Margot Wallström got 

and over the report that she wrote. The main goal with this essay is to see if she had really 

overstepped her mandate or not.  
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1.  Inledning 

I mars 2012 släppte FN:s säkerhetsråd ytterligare en rapport på sexuellt våld som vapen i krig. 

Margot Wallström stod som den första särskilt ansvariga representanten för General 

sekreteraren, med uppgift att bland annat samla information till rapporten. Detta gjordes 

genom olika fältstudier samt skuggrapporter. Rapporten är den första i sitt slag och jobbar hårt 

med ”naming and shaming”, för att kunna ge respektive stater ett verktyg att pröva och döma 

förövarna. Rapporten gick ingen oberörd förbi och väckte många åsikter. När rapporten 

diskuterades i säkerhetsrådet uppmärksammade många hur viktigt jobb Wallström gjort. 

Samtidigt som rapporten hyllades och sågs som ett viktigt steg för att stoppa det sexuella 

våldet som ett strategiskt vapen, och straffriheten som följer med det så fick rapporten även 

kritik. Ryssland, Syrien, Pakistan och Egypten menade att Wallström överskridit sitt mandat 

genom att ta med en sektion som nämner sexuellt våld i politiska strider. Ryssland menar att 

allt sexuellt våld i konflikter inte kan ses som ett hot mot världsfreden, och därför inte alltid är 

något som berör säkerhetsrådet. 

1.1  Syfte och frågeställning  
 

Sexuellt våld i krig är ett problem som länge funnits i världen. Det sexuella våldet har kallats 

”the greatest silence”2. Trots en väldigt lång historia av övergrepp i krig så var det inte förrän 

nyligen som FN uppmärksammande problemet och valde att försöka göra någonting åt det 

sexuella våldet. Margot Wallström tilldelades FN- mandatet som generalsekreterarens 

särskilda representant för sexuellt våld i väpnade konflikter, med uppgift att bland annat 

skriva en djupgående rapport om ämnet. Detta för att kartlägga våldet och ge FN samt alla 

enskilda stater ett verktyg för att kunna döma förövarna.  

Wallströms rapport är det första riktiga konkreta verktyg som givits ut från säkerhetsrådet, 

och många stater påpekade hur viktigt det är att frågan har kommit upp på säkerhetsrådets 

agenda på allvar. Trots det, så fick rapporten en del kritik. Ryssland, Syrien, Egypten och 

Pakistan menade att Margot Wallström har överskridit sitt mandat.3 Ryssland menade att allt 
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sexuellt våld i konflikter inte kan ses som ett hot mot den internationella freden och 

säkerheten, och därför har säkerhetsrådet inte med det sexuella våldet att göra i vissa 

situationer.4 

Syftet med min uppsats är att titta på kritiken som rapporten har fått, för att sedan analysera 

om den är rättfärdigad eller inte. Frågan jag ställer mig är därför:  

● Har Margot Wallström överskridit det mandat som hon blev tilldelad av FN? 

1.2  Avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer jag att titta på kritiken som Margot Wallström fått från Ryssland, Syrien, 

Pakistan och Egypten.5 För att hålla en röd tråd genom hela uppsatsen har jag valt att endast 

koncentrera mig på den kritik som är återkommande, dvs. kritiken som menar att Wallström 

överskridit sitt mandat, genom att nämna sexuellt våld under rubriken ”Sexual violence in the 

context of elections, political strife and civil unrest”. Jag kommer även att nämna den kritik 

Wallström fått för att hon ändrat namn på rapporten. Wallströms rapport har således fått 

ytterligare kritik från ett fåtal andra länder. Den kritiken har jag valt att inte beröra i 

uppsatsen, eftersom det inte är relevant information för att kunna besvara min frågeställning. 

Med tanke på vilken kritik jag kommer att fokusera på, så innebär detta även en avgränsning 

när det kommer till Wallströms rapport. Den kritik jag använder fokuserar på en rubrik i 

rapporten, vilket även betyder att jag kommer att avgränsa mig till den delen av rapporten 

trots att det finns ytterligare intressanta delar.  

I min bakgrund kommer jag att använda resolution 1325 som startskott för samtalet om 

kvinnors roll i fredsarbete och krigsföring. Jag har valt att begränsa historien till 2000- talet 

eftersom det var först då som FN började agera på riktigt. Jag kommer därigenom att 

utelämna tidigare dokument som CEDAW och Beijing- plattformen trots att de båda har en 

historiskt betydande roll för kvinnans mänskliga rättigheter.  

Viktigt att poängtera är att rapporten som jag pratar om i uppsatsen är undertecknad av 

generalsekreteraren och att det därmed förfaller som hans rapport. Rapporten är således 

skriven och genomarbetad av Margot Wallström som, när rapporten skrevs, representerade 
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generalsekreteraren i frågor om sexuellt våld i konflikter tillsammans med det expertteam som 

generalsekreteraren tog fram för ärendet. Jag kommer därmed att benämna rapporten som 

Margot Wallströms rapport, trots att den egentligen tillhör generalsekreteraren.  

 

1.3  Teori 

 

Den teori jag framför allt kommer använda mig av i uppsatsen, bygger på ett feministiskt 

synsätt, som menar att jämställdhet och en jämn maktbalans är en förutsättning för att fred ska 

kunna uppnås. Jag kommer att kritisera den kritik som Margot Wallströms rapport har fått, 

utifrån det synsätt som Jill Steans använder sig av i boken Gender and international relations. 

Steans är en universitetslektor på University of Birmingham inom internationella relationer, 

och vill att ämnet ska få ett bredare genusperspektiv. Hon har publicerat två böcker inom 

ämnet genus och internationella relationer, för att själv bredda perspektivet.6 Steans menar att 

idag så övertygas män att använda vapen, eftersom deras uppgift anses vara att försvara sitt 

folk och ”sina kvinnor”7, kvinnorna blir på så sätt en egendom. Att se kvinnan som en 

egendom är en av de starkaste anledningarna till att det sexuella våldet är ett effektivt vapen 

för att bryta ner fienden, dess manlighet och styrka.8 Steans påpekar även att kvinnorna blir 

extra sårbara i och med att de oftast ses som nationens ”moder” och därmed måste beskyddas. 

Detta gör att kvinnorna blir ett lätt mål för att nå fiendens svaga punkt.9  

Steans påpekar även att kulturella och nationella identiteter ofta cirklar kring hur kvinnans 

sexualitet och reproduktivitet ser ut.  Hon menar att det är en stark anledning till att kvinnans 

rättigheter fortsätter att vara en tvist i det globala samhället, och att vissa stater i och med 

detta menar att kulturen och religionen trumfar jämställdheten.10  

För att även få ett annat perspektiv på frågan så kommer ytterligare en teori finnas 

representerad i uppsatsen. Den teorin kommer framför allt att försvara kritiken som Margot 

Wallström fått mot sin rapport, vilket gör att jag till viss del kommer analysera kritiken ur ett 
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perspektiv där statens suveränitet står i fokus istället för individerna. För att i vissa lägen 

kritisera Steans teori kommer jag att använda mig av Francis Fukuyamas argument från hans 

artikel Women and the evolution of world politics. Fukuyama är universitetslektor vid John 

Hopkins University i USA och har tidigare arbetat för president Bush samt är känd för sina 

kontroversiella verk. Fukuyama menar att även om vissa av de manliga och kvinnliga 

normerna är konstruerade, så finns det vissa biologiska skillnader mellan könen. Han säger 

t.ex. att även om kvinnans roll förstärks, så kommer mannen naturligt att ha en starkare roll 

inom de högre posterna i samhället, och att män naturligt är våldsamma.11 Fukuyama menar 

att kvinnan t.ex. inte skulle kunna vara ledare för ett land eftersom det inte ligger i kvinnans 

natur att vara våldsam. Om en kvinna skulle leda ett land så skulle det betyda att landet inte 

skulle klara av att försvara sig mot ”onda” människor, dvs. fienden. Han menar att en av 

orsakerna till att kvinnor inte är lika villiga att använda sig av våld är för att de har en 

moderinstinkt, dvs. en instinkt att värna om andra människor.12  

Teorierna står i var sin ände av en diskussion och är väldigt olika. Jag kommer som sagt, 

främst att använda mig av ett feministiskt synsätt som stödjs av Steans syn på att kvinnan 

alltid har rätt till sin egen kropp. Fukuyamas teori kommer således finnas representerad i 

uppsatsen för att bredda perspektivet i frågan. Anledningen till att jag har valt att framförallt 

använda mig av Steans teori är att jag själv anser att kvinnan alltid ska ha rätt att bestämma 

över sin egen kropp, vilket gör att uppsatsen skulle bli för partisk om jag valde att använda 

båda teorierna som min teoretiska grund.  Jag kommer att analysera de argument som finns i 

Margot Wallströms rapport samt de argument som finns i kritiken som rapporten har fått. I 

viss mån kommer jag ställa de båda teorierna mot varandra och ifrågasätta hur de båda 

förhåller sig till verkligheten. Båda teorierna kan ses som en sorts extrem, det vill säga, deras 

argument hamnar på varsin sida av den yttre kanten av en diskussion.  

Det är viktigt att påpeka att det inte bara finns dessa två sidor, utan att det även förkommer 

mildare argument. Jag använder dock två extremer för att få så olika synvinklar som möjligt 

och därigenom skapa en bredare diskussion.  

Tillsammans ger teorierna mig möjlighet att förstå problemet ur två helt olika perspektiv. 

Fukuyamas teori problematiserar det synsätt som Wallström använder sig av i sin rapport, 
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samtidigt som Steans ger mig ett verktyg att problematisera den kritik som rapporten har fått. 

På så sätt får jag en bred grund att stå på och många olika vinklar att argumentera ifrån, vilket 

gör att uppsatsen får ett bredare perspektiv.  

Den delen av Fukuyamas teori som jag att kommer använda mig av är hans argument för att 

män naturligt är mer våldsamma och att kvinnor pga. sin modersinstinkt har svårare för våld. 

Han använder argumenten som en förklaring till att maktstrukturen ser ut så som den gör, det 

vill säga att männen står över kvinnan. Jag ser det som ett argument för varför patriarkatet 

finns och varför vissa anser att det är omöjligt att förändra. Det sexuella våldet handlar 

framförallt om makt och, därför är maktstrukturerna i samhället och patriarkatet centralt för 

frågan om varför sexuellt våld utövas överhuvudtaget.  

 

1.4 Metod och material 

 

Min uppsats baseras framförallt på olika dokument från FN och säkerhetsrådets område som 

går under namnet ”Woman peace and security”. Jag har läst resolutionerna som är antagna 

under rubriken, för att få större förståelse för vad det är säkerhetsrådet har sagt om situationen 

med sexuellt våld i konflikter, och vilka åtgärder som de gått med på.  Som mitt 

primärmaterial har jag Margot Wallströms rapport, resolution 1888 och 1960 som 

tillsammans utgör det mandat för posten som Margot Wallström tilldelades år 2010, samt för 

den rapport som hon har skrivit. Ett annat viktigt dokument från FN är de 

sekretariatsanteckningar som skrevs under mötet när Margot Wallströms rapport diskuterades 

i säkerhetsrådet. I dessa anteckningar finns synpunkter på rapporten från diverse olika länder, 

samt den kritik som jag analyserar i arbetet. Anledningen till att jag använder så mycket 

material från FN är just för att min fråga handlar om ett mandat från FN.  

För att stärka mina argument har jag använt mig av diverse böcker samt akademiska artiklar 

om ämnet. Jag har även använt mig av andra artiklar och undersökningar, bland annat en 

artikel som handlar om vad som har hänt under de 10 åren som resolution 1325 varit ett aktivt 

dokument inom FN.  

Jag arbetar genom en argumentationsanalys där jag utgår från den kritik som Wallströms 

rapport har fått pga. rubriken ”Sexuellt våld i samband med val, politiska stridigheter och 



oroligheter”. Jag kommer dels att analysera vad kritiken egentligen säger och för att svara på 

frågan om kritiken är berättigad eller inte, så kommer jag även att analysera vad mandatet 

som Margot Wallström har fått innebär. För att kunna svara på frågan krävs det även att jag 

tittar på vad begreppet ”väpnade konflikter” egentligen betyder, och om begreppet politiska 

strider går under det. Jag kommer framförallt att titta på Rysslands kritik mot Wallström och 

sedan analysera hur Rysslands kritik förhåller sig till verkligheten. För att kritisera Rysslands 

kritik, kommer jag att använda mig av ett genusperspektiv. Jag kommer att använda mig av 

två helt olika argument. Det första argumentet utgår från att kvinnor och män alltid har rätt till 

sina egna kroppar, oavsett om det pågår en konflikt eller politiska strider. Det andra 

argumentet menar att det ligger i mannens natur att vara mer aggressiv, och att kvinnor och 

män är olika till naturen, vilket gör att dagens maktstrukturer är svåra att förändra. Jag 

kommer framförallt att använda mig av ett genusperspektiv samtidigt som det motsatta 

argumentet kommer finnas närvarande. Jag kommer att analysera argumenten som finns, både 

i kritiken och i rapporten, därigenom kommer min uppsats att bygga på en 

argumentationsanalys. Analysen kommer att ta stöd från de teorier som jag använder mig av. 

Uppsatsen är uppbyggd så att jag först kommer att titta på bakgrunden till Margot Wallströms 

mandat, där jag bland annat nämner resolution 1325 som startskott. Efter det redogör jag om 

varför sexuellt våld används som vapen i krig och hur det kommer sig att det är så effektivt. 

Därnäst kommer jag att titta närmare på det FN- mandat som Wallström jobbade under. Jag 

kommer att analysera vad hennes uppgift var enligt mandatet, samt vilka mål mandatet hade. 

Sedan kommer jag att analysera kritiken, var kritiken kommer ifrån, vad den säger, samt 

diskutera Rysslands kritik och innebörden av dess argument närmre. Efter det kommer jag att 

titta närmre på sexuellt våld i samband med val, politiska stridigheter och oroligheter. Här 

kommer jag att använda mig av Margot Wallströms rapport och titta närmare på vad politiska 

strider innebär, samt vad som skiljer politiska strider mot väpnade konflikter. 

Till slut kommer jag att föra en diskussion angående kritiken som rapporten har fått och det 

mandat som Margot Wallström hade. Diskussionen ska slutligen leda fram till en slutsats som 

kommer att besvara frågan om Wallström har överskridit sitt mandat eller inte.  

 



2.  Bakgrund 

Sexuellt våld i krig är inget nytt eller tidigare okänt problem. Sexuellt våld har länge använts 

som vapen i krig, men tidigare sågs problemet som en naturlig del av kriget
13

, och att 

undersöka det närmare ansågs vara tabu.
14

 Det var först år 2008 som sexuellt våld erkändes 

som ett strategiskt vapen i krig.
15

 FN uppmärksammade således problemet redan i början av 

2000- talet i och med resolution 1325.
16

  Sedan början av 2000- talet har FN vidtagit en hel 

del resolutioner samt andra åtgärder för att stärka kvinnans ställning, och för att stoppa 

sexuella våldet som vapen. Senast släpptes en rapport i säkerhetsrådet som ska kunna 

användas som ett verktyg för att stoppa våldet. Nedan nämner jag startskottet till FN:s 

agerande samt ytterligare bakgrundsinformation till våldet. 

2.1 1325 som startskott 

 

År 2000 kom resolution 1325, resolutionen blev den första FN resolutionen som handlar om 

kvinnors deltagande i krig.  Resolution 1325 kom med ett nytt genusbaserat tänkande vad 

gäller fredsprocesser och övrigt agerande i krig. Den talar om att kvinnans deltagande alltid är 

viktig, eftersom att kvinnor och män har olika erfarenheter av krig och att männens 

fredsuppgörelser därför inte gottgör kvinnorna fullt ut.17 Resolution 1325 blev startskottet för 

det nya årtiondet, som sedan skulle komma att komplettera resolution 1325 med fler 

resolutioner om kvinnors mänskliga rättigheter och situation i krig under rubriken ”Women, 

Peace and Security”. Resolutionernas genusperspektiv blev ett nytänkande för FN och 

säkerhetsrådet, och visade att FN har ett intresse av att stoppa det sexuella våldet i konflikter, 

och styrka kvinnors ställning. År 2008 antogs resolution 1820 som erkänner det sexuella 
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våldet som ett taktiskt vapen i krig18, ett år senare antogs resolution 1888. Den säger bland 

annat att säkerhetsrådet ska utse ett expertteam och en särskild representant, som ska jobba för 

generalsekreteraren under frågan om sexuellt våld i väpnade konflikter. Representanten och 

expertteamets uppgift är att kartlägga det sexuella våldet som finns i väpnade konflikter, samt 

att komma med rekommendationer för vad som kan göras för att stoppa våldet och åtala 

förövarna.19  

Margot Wallström blev tillsatt som den första av generalsekreterarens särskilda representant 

för sexuellt våld i konflikter, år 2010.20 Två år senare släpptes den rapport där hon och 

expertteamet belyser det sexuella våldet i olika stater samt namnger grupper som är starkt 

misstänka till det sexuella våldet.21  Rapporten ska fungera som ett verktyg för FN och 

medlemsstaterna, för att kunna stoppa våldet och straffriheten. 

Sammanlagt finns det idag fem resolutioner under ”Women, Peace and Security”. Trots att 

FN har antagit flera resolutioner för att öka deltagandet bland kvinnor i peacekeeping trupper, 

och inte minst vid fredsbeslut, samt för att stoppa det sexuella våldet och straffriheten så finns 

det fortfarande mycket kvar att göra. Det faktum att sexuellt våld fortfarande används i många 

konflikter och fortfarande är ett så pass effektivt vapen, visar att FN ännu inte har kommit så 

långt trots de nya resolutionerna. Fortfarande kan förövarna som utför det sexuella våldet 

förlita sig på den straffrihet som råder, vilket gör det sexuella våldet till ett ännu mer effektivt 

vapen.  

År 2010 antogs den senaste resolutionen under ”Women, Peace and Security”. Resolution 

1960 bygger på att generalsekreteraren ska ha rätt att använda sig av en “naming and 

shaming”- metod i sina rapporter angående sexuellt våld i beväpnade konflikter.22 Det vill 

säga att generalsekreterarens samt dennes särskilda representant för jobbet, kan i rapporten 

namnge grupper som är starkt misstänkta för att ha använt sexuellt våld som ett strategiskt 

vapen.  Den nya resolutionen användes för första gången i den rapport som Margot Wallström 

skrivit, och ska hjälpa stater att själva kunna döma förövarna  
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2.2 Sexuellt våld som vapen 
 

Sexuellt våld förekommer som vapen i alla krig.23 Anledningen till att det sexuella våldet är så 

utspritt, är för att det är ett effektivt medel att bryta ner fienden. En av de viktigaste orsakerna 

till detta handlar om hur maktstrukturen i samhället ser ut. Mannen är kvinnans beskyddare 

vilket betyder att om mannen inte lyckas skydda sin kvinna mot andra män så bryts hans 

maktposition ner, han anses därefter som svagare än fienden. På så sätt används det sexuella 

våldet som ett sätt att bryta ner fiendens maktposition och styrka.24  

Det sexuella våldet bygger även på det tabubelagda som finns vad gäller sexualitet. Därför 

används ofta mycket grova metoder för att ge offret så mycket skam som möjligt.25 Det 

sexuella våldet innebär inte bara penetrations sex utan handlar om annat sexuellt våld så som 

sexuella slaverier, påtvingad prostitution, tvångssteriliseringar, påtvingad graviditet, sexuella 

trakasserier utan penetration och könsstympning av olika slag.26  

Kvinnor är oftast utsatta men även flickor och till viss del även män och pojkar. När män 

utsätts handlar det ofta om att bryta ner deras manlighet, det sexuella våldet består då oftast i 

att tvinga en man att utföra en sexuell handling på en annan man.27 Även för äldre är risken 

stor att bli utsatta eftersom att de äldre i många kulturer har en högre status, därigenom blir 

sexuellt våld mot äldre väldigt tabubelagt och skamfullt för samhället som utsätts. För att det 

sexuella våldet ska vara så skamfullt som möjligt så använder sig förövarna ofta av sexuella 

handlingar som anses vara oerhört kränkande. Det kan t.ex. handla om att våldta unga flickor, 

äldre kvinnor eller kvinnor som precis fött barn.28 Det sexuella våldet handlar även om att få 

fienden att aldrig känns sig säker. Därför sker överfallen ofta även på ställen som ska anses 
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som trygga t.ex. i hemmet, skolan eller kyrkan.29 Det brukar talas om att det i vissa nya 

konflikter är farligare att vara kvinna än att vara soldat. En orsak är att konflikter nu förtiden 

är annorlunda jämfört med vad de brukade vara förut. Konflikten har kommit närmare den 

privata sfären, det sexuella våldet har därmed ökat och att vara kvinna i en väpnad konflikt 

blir därmed väldigt osäkert.30  

Det sexuella våldet är inte bara effektivt för att bryta ner fienden och samhället, det är 

dessutom lättillgängligt och det behövs inga vapenavtal. Det sexuella våldet stoppar även 

kvinnan från att delta i den publika sfären så som t.ex. inom politiken, eftersom att våldet 

används som ett maktvapen för att bryta ner kvinnan och förminska hennes makt i 

samhället.31.   

En viktig vetskap när det kommer till människor som överlevt sexuella övergrepp, eller annan 

typ av strategiskt sexuellt våld som ett vapen, är att inte direkt döma kvinnorna som offer för 

just det. Det är viktigt att vara medveten om att även om de kvinnor och till viss del män som 

har varit med om ett sexuellt övergrepp kan ha båda fysiska och psykiska skador, så har de 

oftast även varit med om andra traumatiserande händelser i kriget. Att döma kvinnorna som 

offer är även det att ge dem mindre makt, det är viktigt att istället medvetet jobba för att de 

ska må bra igen, och inte enbart se dem som passiva offer i konflikten.32 En annan viktig 

förståelse när det kommer till våldtäkt som vapen, är att på samma sätt som kvinnorna inte ska 

stämplas som offer, så ska inte heller männen stämplas som förövare.33  

Inom flera militärgrupper fungerar våldtäkt som en typ av ”teambuilding”, och att vägra 

utföra en våldtäkt straffar sig oftast värre än att utföra den. För att kunna förhindra att våldet 

sker, krävs det att det finns en förståelse för båda sidorna och en medvetenhet om att våldet 

ofta handlar om ofrivilligt deltagande.
34

 Det sexuella våldet påverkar inte bara de som själva 

blir utsatta. Sexuellt våld utövas ofta framför andra familjemedlemmar för att sätta skräck och 
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skam över familjen.35 På så sätt kan en hel familj utsättas för det trauma det innebär att vara 

med om ett sexuellt övergrepp. 

 

2.3 Straffrihet 
 

 

Trots att det sexuella våldet funnits länge och inte är ett nytt problem så var det först i ad hoc 

tribunalerna efter folkmordet i Rwanda, och inbördeskriget i Jugoslavien som förövare 

började dömas för sexuellt våld.36 Idag är det sexuella våldet i konflikter förbjudet enligt ICC 

och Romstadgan som nämner det sexuella våldet både som Brott mot mänskligheten, 

Krigsbrott och i vissa fall även Folkmord.37  

 

Tidigare ansågs det sexuella våldet vara omöjligt att stoppa, det ansågs som en naturlig del av 

kriget, och att undersöka det ansågs även vara tabu.38 Idag jobbar FN med hjälp av de nya 

resolutionerna samt även med det mandatet som senast tilldelades Margot Wallström, att 

stoppa det sexuella våldet och framförallt straffriheten. Trots att ICC numera har rätten att 

döma förövare så går majoriteten av de som utfört våldet fria. De som straffas är istället 

kvinnorna som utsätts för våldet. Det är väldigt vanligt att en kvinna som har utsatts för 

sexuellt våld stöts ut från samhället för att hon anses vara oren, hon blir ofta frånskild, tappar 

arbetet och kan inte längre ta hand om familjen.39 Detsamma gäller barn som föds i och med 

våldtäkter, barnen utesluts från samhället och mamman har ofta svårt att förhålla sig till barnet 

eftersom det påminner henne om vad som har hänt.40  

 

För att kunna stoppa våldet så krävs det framförallt att straffriheten stoppas. Förövarna vet 

idag att risken att de blir dömda är oerhört liten, något som gör våldet till ett ännu effektivare 

vapen. Margot Wallströms rapport fungerar som ett stort verktyg för att stoppa den 

straffriheten som råder. Hon använder sig av en ”naming and shaming”- metod i rapporten, 
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där hon nämner grupper som är starkt misstänka för sexuellt våld i konflikter. På så sätt ska 

det bli lättare för stater att själva pröva förövarna i rätten. Ett problem har varit att det i vissa 

länder är lätt att komma undan även i rätten. I en del länder säger t.ex. lagen att en förövare 

som våldtagit en flicka inte längre är skyldig till brottet om han gifter sig med henne.41  För att 

kunna stoppa straffriheten behövs nationella lagar som anpassas till de lagar som finns i ICC, 

vilket även står skrivet i artikel 6 i resolution 1888.42  Det krävs att varje land ska kunna döma 

förövarna om straffriheten ska kunna stoppas. 

 

I och med resolutionerna som FN tagit fram under ”Woman, peace and security”, och det 

faktum att det finns lagar mot sexuellt våldet i ICC, gör att det sexuella våldet idag har erkänts 

som ett brott som kan utgöra ett hot mot världsfreden.43 Det sexuella våldet går under tre av 

världens värsta brott, trots det är straffriheten fortfarande hög, och att utföra sexuellt våld 

leder nästan aldrig till något straff.   
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3. Analys 
 

I Analysen kommer jag att diskutera kritiken som rapporten har fått utifrån mina teorier. Jag 

kommer att börja med att diskutera mandatet för att titta på vad det egentligen säger och vilket 

mål FN hade med mandatet. Därefter kommer jag att analysera kritiken som rapporten har 

fått, för att se hur kritiken kan försvaras respektive kritiseras samt var kritiken kommer ifrån. 

Slutligen kommer jag att titta närmare på vad ”sexuellt våld i samband med val, politiska 

stridigheter och oroligheter”, egentligen betyder, samt diskutera om det går inom eller utanför 

Margot Wallströms mandat som kritiken påstår.  

 

3.1 Mandatet 
 

 

Det mandat som Margot Wallström blev tilldelad innebar en tjänst som generalsekreterarens 

särskilda representant för sexuellt våld i väpnade konflikter. Mandatet ligger under resolution 

1888 som säger att generalsekreteraren ska utse både ett expertteam och en representant för 

sexuellt våld i konflikter. Representantens jobb är enligt artikel 4 i resolution 1888 att fungera 

som en ledare för att kartlägga det sexuella våldet i väpnade konflikter, samt att arbeta nära 

nationella regeringar, militära styrkor och juridiska representanter för att förhindra det 

sexuella våldet. Representanten ska även samarbeta med andra FN- organ som t.ex. “UN 

action against sexual violence in conflict.”44 Resolutionen säger också att representanten ska 

rapportera till säkerhetsrådet hur det sexuella våldet i väpnade konfliker ser ut för tillfället. 

För att titta på hur Margot Wallström har skött sin uppgift och om hon eventuellt överskridit 

sitt mandat, som viss kritik menar, så måste vi även titta på resolution 1960. Resolution 1960 

är den resolution där själva rapportarbetet nämns som en del av representantens arbete. 

Resolutionens artikel 18 ber generalsekreteraren att framställa en rapport till december 2011, 

såhär lyder artikeln:  

 

18. Requests that the Secretary-General continue to submit annual reports to the 

Council on the implementation of Resolutions 1820 (2008) and 1888 (2009) and 

to submit his next report by December 2011 on the implementation of Resolutions 

1820 (2008) and 1888 (2009) and the present resolution to include, inter alia: 
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(a) a detailed coordination and strategy plan on the timely and ethical collection of 

information; 

(b) information on progress made in the implementation of the monitoring, 

analysis, and reporting arrangements mentioned in paragraph 8;45 

 

Paragraf 16 börjar med att be generalsekreteraren att sammanställa en rapport för att redogöra 

hur implementeringen av resolutionerna 1820 och 1888 går. Paragrafen fortsätter med att be 

om att sammanställningen ska vara strategiskt planerad i tid och etik vad gäller insamlingen 

av information. Rapporten ska innehålla information om vilka framsteg som har gjort 

angående implementeringen av ett expertteam som nämns i paragraf 8 i samma resolution. 

Paragraf 8 nämner således att ett expertteam ska tillsättas för att kunna göra en tydligare 

fältstudie på det sexuella våldet. Expertteamets uppgift är att jobba nära med nationella 

juridiska och rättsliga tjänstemän för att kartlägga straffriheten, det sexuella våldet och hur 

staten besvarar de som fallit offer, framföra rekommendationer till vad som kan göras på ett 

nationellt plan, samt samarbeta med generalsekreterarens särskilda representant för sexuellt 

våld i väpnade konflikter, för att kunna implementera resolution 1820.46 Paragraf 16 fortsätter 

sedan såhär:  

 

(c) detailed information on parties to armed conflict that are credibly suspected of 

committing or being responsible for acts of rape or other forms of sexual violence, 

and an annex with a list of parties that are credibly suspected of committing or 

being responsible for patterns of rape and other forms of sexual violence in 

situations of armed conflict on the Security Council agenda; […]47 

 

Paragrafen ber alltså även om detaljerad information om olika grupper som är starkt 

misstänkta för att ha utfört sexuellt våld i konflikter. Förövarna ska nämnas i en bilaga till 

rapporten som ska vara klar i december år 2011. Wallströms rapport följer således paragraf 16 

bra. Hon har kartlagt straffriheten och det sexuella noggrant tillsammans med expert teamet 

och själv utfört några fältstudier. Rapporten innehåller även en bilaga med grupper som är 
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starkt misstänkta för att ha utfört sexuellt våld. Wallström ger även rekommendationer till vad 

som kan göras för att stärka implementeringen av de olika resolutionerna.  

 

Både resolution 1820, 1888 och 1960 börjar med att i artikel 1 förklara att det sexuella våldet 

som en taktik i krig, kan påverka situationen negativt samt förlänga konflikten. Artikel 1 säger 

också att alla effektiva medel som finns för att stoppa våldet ska användas, för att förhindra 

eller besvara det våld som kan hota den internationella säkerheten.48 Det sexuella våldet är 

därför uttryckligen ett hot mot den internationella freden och säkerheten. De enda 

specificeringarna som paragrafen nämner angående vilka situationer där det sexuella våldet 

kan anses vara ett hot mot den internationella freden och säkerheten, är att sexuella våldet ska 

vara systematiskt, de som utsätts är civila samt att våldet sker i samband med en väpnad 

konflikt. 

 

Margot Wallströms rapport innehåller framförallt två huvudrubriker där den ena delen 

representerar de länder som befinner sig i en väpnad konflikt, och den andra delen 

representerar de länder som befinner sig i en postkonflikt. Det är just det faktum att hon 

ändrat rubriken från ”Sexual violence in sitations of armed conflict” till ”Conflict- related 

sexual violence” som kan ifrågasättas. Den andra anledningen till att Wallström har fått kritik 

är att hon tagit med rubriken ”Sexual violence in the context of elections, political strife and 

civil unrest” i samband med postkonflikter. Kritiken mot den punkten har främst att göra med 

att vissa stater menar att politiska strider inte tillhör beväpnade konflikter och inte kan ses 

som ett hot mot den internationella freden och säkerheten, utan endast är den enskilde statens 

angelägenhet. I nästa del kommer en mer djupgående analys av kritiken.  

3.2  Kritik mot rapporten 
 

 

Kritiken som rapporten har fått har varit spridd men det finns viss kritik som har samma linje, 

det är den kritiken som kommer att analyseras här. Kritiken handlar om att Margot Wallström 

överskridit det mandat hon blivit tilldelad, i och med att hon dels har ändrat titeln på rapporten 

från Sexual violence in situations of armed conflict” till den nuvarande rubriken ”Conflict- 

related sexual violence”. Bland annat Pakistan påpekar detta och ifrågasätter hur väl den nya 
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rubriken egentligen går ihop med hennes mandat.49 En annan återkommande anledning till 

varför Wallströms ska ha överskridit sitt mandat är att hon i den sektionen som handlar om 

sexuellt våld i postkonflikter nämnt några länder under rubriken ”Sexual violence in the 

context of elections, political strife and civil unrest”.50 Det vill säga hon nämner sexuellt våld i 

val och politiska strider som en del av det sexuella våldet i väpnade konflikter.  

 

De länder som kritiserat att denna rubrik finns med i rapporten är Ryssland, Pakistan, Syrien 

och Egypten. Av dessa fyra länder är det endast Ryssland som inte nämns i rapporten 

överhuvudtaget. Syrien och Egypten nämns tillsammans under den rubrik som de själva 

kritiserar.51 Deras kritik tyder på missnöje över att nämnas i rapporten, eftersom de själva 

anser att de inte har någon orsak att nämnas i en rapport som rör sexuellt våld i väpnade 

konflikter. De menar att staterna som de representerar inte befinner sig i en väpnad konflikt. 

Egypten kritiserar bland annat rapporten eftersom de hamnat i samma sektion som Syrien, 

vilket de anser vara opassande.52 Syrien kritiserar framför allt rapporten eftersom de menar att 

informationen inte kommer från säkra källor. De påpekar att de själva har skickat in material 

där de visar upp den verkliga bilden på situationen, men att det materialet inte omnämns i 

rapporten.53  

 

Ryssland nämns inte i rapporten vilket gör att deras kritik är generell för hela rapporten och 

inte just för deras egen stat. Deras kritik sammanfattades av sekreteraren på säkerhetsrådets 

möte angående rapporten, som följer: 

 

”[...] Sexual violence should be dealt with effectively and swiftly, especially since 

it was generally a symptom of widespread impunity.  At the same time, it was 

necessary to remember that such violence should not always be considered a 

threat to international peace and security”54 
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Vad Ryssland menar med kritiken är att all form av sexuellt våld inte är ett problem som rör 

säkerhetsrådet. De menar att det finns andra specifika organ inom FN som jobbar för att 

motverka olika situationer där könsrelaterat våld är ett problem. Säkerhetsrådets uppgift är att 

bevara den internationella freden och säkerheten, Ryssland menar att även om sexuellt våld 

ibland kan vara ett hot mot världsfreden så kan inte allt sexuellt våld vara det. Det Ryssland 

försöker säga är att Wallström har överskridit sitt mandat genom att nämna situationer i länder 

under rubriken ”Sexual violece inte the context of elections, political strife and civil unrest”. 

Ryssland menar att en stats situation under eller i samband med ett val, eller andra politiska 

oroligheter inte har någonting med världssamfundet att göra. De menar att det handlar om 

ländernas egen intresse och därför har säkerhetsrådet ingen rätt att lägga sig i vad som 

egentligen händer. Deras kritik finner stöd i FN stadgans artikel 2:7 som lyder som följer: 

  

“7. Ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att ingripa i 

frågor, son väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet, eller 

kräver, att medlemmarna hänskjuta sådana frågor till lösning enligt denna 

stadga.”55 

 

FN har alltså ingen rätt att lägga sig i frågor som rör en stat nationellt. Samtidigt finns det 

undantag, artikeln fortsätter nämligen med att säga:  

 

“[…] Denna grundsats skall dock ej utgöra hinder för vidtagande av 

tvångsåtgärder jämlikt kapitel VII.”56 

 

Suveräniteten är alltså inte absolut utan FN får lägga sig i staters nationella angelägenheter 

om det handlar om tvångsåtgärder som t.ex. ett kapitel VII mandat. Resolutionen med 

Wallströms mandat är däremot inte antagen med hänvisning till kapitel VII. Rysslands kritik 

kan i det avseendet sägas ha stöd i stadgan.  

 

Margot Wallström skriver däremot själv i sin rapport att sektionen “Sexual violence in the 

context of elections, political strife and civil unrest” behövs för att uppfylla de kraven som 

finns i resolution 1960.57 Valet av att ta med rubriken är därigenom motiverad i rapporten. 
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Hon skriver att situationer där sexuellt våld har använts för att nå politiska mål eller för att 

komma åt motståndarens sida, är relevanta fall att rapportera för att uppfylla resolutionen.58 

Enligt resolutionens paragraf 18 så är Wallströms uppdrag att skriva en rapport som innehåller 

detaljerad information om hur det sexuella våldet i beväpnade konflikter ser ut idag. Hennes 

uppdrag är även att nämna grupper som är misstänka för brottet.59 Paragrafen hänvisar i sin tur 

till paragraf 8 i samma resolution. Paragraf 8 lyder som följer:  

 

”8. Requests the Secretary General to establish monitoring, analysis and reporting 

arrangements on conflict-related sexual violence, including rape in situations of 

armed conflict and post-conflict and other situations relevant to the 

implementation of resolution 1888 (2009) […]”60 

 

Paragrafen ber alltså Wallström att noggrant delge information om hur situationen runt om i 

världen ser ut, hon ska analysera och rapportera om konfliktrelaterat sexuellt våld i beväpnade 

konflikter, postkonflikter och andra relevanta situationer. Margot Wallströms beslut att ta med 

en sektion där det handlar om sexuellt våld i samband med val och politiska strider försvaras 

på så sätt av att resolutionen ber om relevanta situationer utan någon förklaring för vad det 

betyder. I mötesprotokollet från mötet som hölls med säkerhetsrådet för att diskutera 

rapporten, uttrycker Wallström hur viktigt det är att Säkerhetsrådet fortsätter att se “röda 

flaggor”, och tidiga varningstecken på väpnade konflikter och hur det sexuella våldet används 

redan där. Hon säger också: “I am particularly concerned that at this historical juncture, unless 

women can shape their own political and personal destiny, the Arab Spring will turn into a 

winter for Arab women”61 

 

Vad är det Wallström kommer fram till under den kritiserade rubriken? Rubriken är en 

underrubrik till den sektion i rapporten som handlar om ”Information on conflict-related 

sexual violence in postconflict and other situations of concern”. Det är fyra länder som nämns 

under rubriken som handlar om sexuellt våld i samband med val och politiska strider. Dessa 

fyra är: Egypten, Syrien, Kenya och Guinea. Nedan fokuserar jag på att analysera vad 
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rapporten säger om situationerna i Egypten och Syrien, eftersom deras kritik är en del av 

analysen.  

 

I fallet Egypten menar Wallström att protesterna och revolutionen för att avsätta president 

Mumbarak började stillsamt och fredligt, men när presidenten avgick ändrades situationen. 

Rapporten berättar om kvinnor och män som blivit torterade och sexuellt utnyttjade, hållna i 

fångenskap av delar av polisen samt säkerhetsstyrkor, agenter till regimen och individer som 

blivit betalda för att utföra brotten. Rapporten berättar även om hur kvinnor tvingades 

genomgå ett test för att bevisa att de var oskulder, de kvinnor som inte klarade testet dömdes 

för prostitution. 62 

 

Syrien precis som Egypten tycker inte att Wallström har någon rätt att nämna dem i rapporten. 

I rapporten beskriver Wallström hur personal med mandat att rapportera om läget i Syrien 

från Human Rights Council, blivit nekade att komma in i landet, och att de fakta som används 

för rapporten därför kommer från offer och vittnen som blivit intervjuade. De berättar om hur 

manliga fångar blivit sexuellt torterade av syriansk militär och även hur militären utfärdat hot 

om att våldta dem eller deras familjer. Syrien själva säger att beväpnade grupper utförde brott 

mot folkrätten som t.ex. sexuellt våld, men nämner inte staten som en förövare.63 Syrien 

menar att Wallström inte har pålitliga källor på de fakta hon framställer i rapporten. De säger 

att de själva skickat in material med brev och filmer där de själva visar hur läget i landet ser 

ut, och menar att Wallströms information inte är tillräckligt objektiv.64   

 

Den information som finns om fallet Syrien i rapporten är avsevärt kortare än många av de 

andra ländernas delar. Situationen i landet har länge varit väl känt och rapporterat, och det 

faktum att rapportörerna inte kunnat ta sig in i landet för att kunna göra en objektiv fältstudie 

är problematiskt, samtidigt som information om hur det sexuella våldet ser ut i Syrien är 

viktig information att sprida.  

 

Kritiken som Wallström har fått mot rapporten är alltså till viss del olika men håller ändå en 

linje, det vill säga, alla de stater vi pratat om tidigare påstår att Wallström har överskridit sitt 

mandat, och menar att rubriken som handlar om ”Sexuellt våld i samband med val, politiska 
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strider och oroligheter” är opassande och inte ingår i hennes mandat. Detta trots att rapporten 

Wallström har skrivit visar att det sexuella våldet utgör ett stort problem även i dessa 

situationer, och trots att Wallström själv har motiverat sitt val att ta med rubriken. Vad 

rubriken ”Sexuellt våld i samband med val, politiska strider och oroligheter” egentligen 

betyder analyseras i nästa del, och även hur politiska strider går in under väpnade konflikter 

alternativt hur det inte gör det.  

 

 

3.3 Sexuellt våld i samband med val, politiska strider och 
oroligheter 

 

Den kritik som Margot Wallström har fått handlar framförallt om den sektionen i rapporten 

där hon nämner vissa länder under rubriken ”Sexuellt våld i samband med val, politiska 

strider och oroligheter”. Kritiken menar att rubriken faller utanför hennes mandat och framför 

allt säkerhetsrådets primäruppdrag, det vill säga att säkerställa den internationella freden och 

säkerheten. Det mandat som Margot Wallström har fått handlar om att vara 

generalsekreterarens särskilda representant för sexuellt våld i väpnade konflikter. Vad betyder 

väpnade konflikter och faller politiska strider utanför detta eller kan rubriken rättfärdigas 

inom mandatet?  

 

Margot Wallström skriver själv i inledningen till den delen av rapporten som fått kritik, att det 

är viktigt att se allvarligt på dessa situationer:  

 

”Sexual violence employed as a part of the repetoire of political represseion needs 

to be monitored as a security threat, as a context in wich violence amounting to a 

crime against humanity may occur, and as a potential conflict situation”65  

 

Hon menar alltså att situationerna bör rapporteras eftersom de kan komma att utvecklas till en 

konflikt samt att brott mot mänskligheten kan begås även i dessa fall.  

 

Säkerhetsrådet har erkänt det sexuella våldet i väpnade konflikter som ett hot mot säkerheten i 

och med resolution 1820, och har därmed även åtagit sig att förhindra att våldet sker. 
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Wallströms rapport är en del av det arbetet, samtidigt behövs en förklaring på vilket sexuellt 

våld som egentligen är ett hot mot den internationella säkerheten, och vilket som hör till 

staternas egna bekymmer. Rapporten förespråkar att jämställdhet är en nödvändighet för att 

kunna behålla freden i det internationella samfundet. FN:s alla resolutioner inom ”Women 

Peace and Security” bygger på att kvinnorna ska få en starkare roll i samhället, och att hennes 

plats ska förflyttas från den privata sfären till den publika, det vill säga att kvinnorna ska få 

mer makt även inom samhällets högre poster.66 Ett genusbaserat säkerhetstänk bygger mer på 

individen än på staten, det handlar om att se bakom en väpnad konflikt för att möta 

individerna som utsätts för det. Säkerhet ur ett genusperspektiv handlar om individernas 

säkerhet istället för statens säkerhet och att detta måste göras utan att stämpla kvinnorna som 

offer och män som förövare.67 Wallström talar även om ”early warnings” i sin rapport, något 

som blivit ett känt begrepp inom säkerhetsrådets dokument för ”Women, Peace and Security” 

och som flera av länderna hyllade när rapporten kom. ”Early warnings” handlar om att kunna 

hitta varningssignaler till det sexuella våldet för att kunna stoppa det innan det är för utbrett, 

samt för att kunna straffa förövarna.68 Wallström menar att, för att uppnå global säkerhet 

måste vi även se till att ge kvinnorna säkerhet. 69 Ryssland menar å andra sidan att 

säkerhetsrådets uppgift inte sträcker sig över de områden där det inte handlar om väpnade 

konflikter eftersom situationerna inte är ett hot mot världsfreden. 

 

Begreppet väpnade konflikter finns definierat i Genèvekonventionen från 1949 samt 

konventionens tilläggsprotokoll 2. Genèvekonventionen talar om två olika sorters väpnade 

konflikter: internationella väpnade konflikter som innebär att konflikten består av minst två 

olika stater, och icke- internationella väpnade konflikter som betyder att konflikten pågår 

inom ett land mellan staten och en icke- statliga part. Enligt lag är det endast vid dessa 

situationer som en konflikt räknas som en väpnad konflikt.70 Rapporten följer tydligt dessa 

kriterier under rubriken ”Sexuellt våld i samband med val, politiska strider och oroligheter” 

då det handlar om statliga grupper samt icke- statliga grupper som hamnat i en konflikt och 

sedan använt sexuellt våld som ett strategiskt vapen.  
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Låt oss fokusera på begreppet icke- internationella väpnade konflikter eftersom det är just det 

begreppet som rör den kritik som rapporten har fått. En bättre förklaring på vad icke- 

internationella väpnade konflikter är finns i Genèvekonventionens tilläggsprotokoll två. 

Tilläggsprotokollets första punkt beskriver icke- internationella väpnade konflikter såhär: 

 

”[…] which take place in the territory of a High Contracting Party between its 

armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, 

under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to 

enable them to carry out sustained and concerted military operations and to 

implement this Protocol”71 

 

En icke- internationell väpnad konflikt innebär alltså att statens militärstyrkor hamnar i en 

konflikt med en annan väpnad styrka, där de båda styrkorna är oeniga.  

Artikel 1:2 fortsätter sedan att förklara att protokollet inte får användas i uppror eller vid 

enstaka våldsamma händelser eftersom att det inte går under begreppet väpnade konflikter.72  

 

Frågan är då om politiska strider hör till väpnade konflikter eller om det räknas som uppror, 

vilket i så fall skulle betyda att Wallström har överskridit sitt mandat, precis som Ryssland 

menar. Vi fokuserar på de två länder som kritiserat rapporten och som själva nämns under 

rubriken ”Sexuellt våld i samband med val, politiska strider och oroligheter”. I båda fallen 

handlar det om situationer som börjat genom ett upplopp, där delar av befolkningen rasat mot 

regimen och demonstrerat för att landet ska förändras. I båda länderna har situationen sedan 

utvecklats till en alltmer allvarlig situation där t.ex. i Syrien många fallit offer för bland annat 

tortyr och andra starka brott mot folkrätten. Både fallet Egypten och fallet Syrien är välkända 

och har rapporterats mycket om, runt om i världen. Det har förekommit strategiskt sexuellt 

våld i båda situationerna. Det sexuella våldet har använts som ett maktmedel för att förnedra 

kvinnor och ta deras makt, eller genom att förkvinnliga män och på så sätt visa sig starkare än 

fienden.  Huruvida situationen i de båda länderna är passande att falla in under en rapport som 

handlar om sexuellt våld i väpnade konflikter kommer att diskuteras i nästa del.  
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4.  Diskussion 

Det sexuella våldet är utbrett runt om i världen och finns i alla konflikter. Våldet används som 

ett vapen för att trycka ner moståndarna, och kvinnorna som utsätts skadas både psykiskt och 

fysiskt, samtidigt som förövarna inte straffas. Den rapport som Margot Wallström har skrivit 

för generalsekreteraren ska fungera som ett nytt verktyg för att stoppa straffriheten, och lättare 

kunna döma de grupper som är starkt misstänka för sexuellt våld. Det senaste årtiondet har 

säkerhetsrådet jobbat fram ett flertal resolutioner som är till för att stärka kvinnans position, 

samt stoppa det sexuella våldet. Wallströms rapport stödjs av alla dessa resolutioner. 

Samtidigt menar bland annat Syrien, Ryssland, Egypten och Pakistan att Wallström har 

överskridit sitt mandat. Ryssland påpekar i sin kritik att allt sexuellt våld inte rör 

säkerhetsrådet, eftersom deras uppdrag är att försvara den internationella freden och 

säkerheten. Vad är då säkerhet? 

 

En lätt definition på säkerhet är att förklara det med att en människa ska känna sig trygg. Vad 

gäller den här säkerheten, så talar vi inte om en människa utan om en hel stats befolkning. 

Trygghet är därför en komplex förklaring på säkerhet i det här fallet. Säkerhet för en stat 

innebär istället att den ska ha möjlighet att försörja sitt folk och försvara sitt land.73 Samtidigt 

bygger den kritik som Wallström fått, på att hotet inte kommer utifrån utan istället från det 

egna landet. Hur blir det i så fall ett hot mot den internationella freden och säkerheten?  

 

Wallström försvarar sig genom att säga att det sexuella våldet inte ska vara tillåtet att 

användas som vapen i någon situation Hon talar om nolltolerans och menar att om vi ska få 

någon förändring, så krävs det att vi uppmärksammar alla situationer där människor utsätts för 

sexuellt våld på grund av en konflikt.74  

 

Om vi tittar tillbaka på historien så kom resolution 1325 med ett revolutionerande synsätt på 

kvinnan och hennes roll i en konflikt och postkonflikt. Resolution 1325 framställde kvinnan 

som en aktiv aktör inom konflikten och inte som ett passivt offer. Resolutionen menar att 

kvinnans roll måste stärkas för att få större förståelse för alla olika delar och aktörer i en 
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konflikt, samt för att kunna stoppa konflikter.75 Samtidigt är ord som krig, konflikt och vapen 

fortfarande väldigt maskulint laddade jämfört med offer och fred som är väldigt feminint 

laddade.76 På samma sätt används det sexuella våldet idag som ett medel för män att trycka 

ner andra män. När en kvinna i krig utsätts för det sexuella våldet så anses hon bara vara ett 

verktyg för att förkvinnliga de män som inte lyckas försvara henne. Kvinnan blir igen ett 

passivt offer. På så sätt går det sexuella våldet som vapen helt emot grundtanken med 

resolution 1325.  

 

Frågan är då om det blir skillnad på om det sexuella våldet används i en väpnad konflikt eller 

i en konflikt som uppstått i samband med val eller politiska strider? Det våld som Wallström 

tar upp i sin rapport under den rubriken som hon blivit mest kritiserad för, tyder på att våldet i 

de situationer där det handlar om sexuellt våld i samband med val och politiska strider ser 

likadant ut som det sexuella våldet som används i väpnade konflikter eller postkonflikter. Det 

sexuella våldet används som en strategi för att förnedra en motståndarsida. När det handlar 

om politiska strider så handlar det sexuella våldet dessutom om att tysta ner kvinnorna.77 

Genom att använda det sexuella våldet eller hot om sexuellt våld, så tystas kvinnorna ner och 

den makt som de har haft minskar, våldet gör dem till passiva offer.78 Egypten använde sig 

t.ex. av den strategin under Mumbaraks regering när han tvingade kvinnor att göra ett test för 

att bevisa sin oskuld, och dömde de som inte klarade testet till prostitution.79 Det blir en 

förnedring mot kvinnorna som tar bort den makt de själva borde ha över sina kroppar.  

 

Själva våldet skiljer sig alltså inte så mycket åt mellan olika sorters konflikter, oavsett om det 

handlar om politiska strider eller väpnade konflikter. Grundtanken med våldet är densamma, 

att bevisa motståndarnas män vilka som är starkast samt att tysta ner kvinnorna. Hur kommer 

det sig då att framförallt Ryssland menar att det våld som förekommer i politiska strider inte 

är någonting som säkerhetsrådet bör lägga sig i?  
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Rysslands kritik bygger framförallt på tanken om suveränitet och att FN inte ska lägga sig i 

staters egna angelägenheter. Tidigare har det ansetts vara tabu att överhuvudtaget undersöka 

hur det sexuella våldet används i krig.80 Den tystnad som har uppstått har i sin tur hjälpt till att 

utveckla och förstärka det patriarkala samhället eftersom kvinnornas egna röster har tystats 

ner. Det patriarkala samhället handlar om en maktstruktur där männen står över kvinnorna. Ett 

samhälle där männen håller på makten, blir i sin tur ett samhälle där kvinnorna lider större 

risk att bli utsatta för sexuellt våld.81  

 

Att som Ryssland säga, att politiska strider inte är en angelägenhet som rör säkerhetsrådet blir 

i vissa fall problematiskt. Framförallt med tanke på begreppet ”early warnings” som 

Wallström pratar mycket om. Om vi tittar tillbaka på tidigare händelser så började både 

situationen i Jugoslavien och Rwanda som politiska uppror och senare strider. De utvecklades 

sedan både till folkmord, som anses vara det värsta brottet i världen, och inbördeskrig. En 

politisk strid kan få förödande konsekvenser både för landets invånare men även för resten av 

världen. Folkmordet i Rwanda och inbördeskriget i Jugoslavien förde med sig en hel del 

flyktingar med posttraumatisk stress, vilket i sin tur inte bara påverkar det egna landet.  ”Early 

warnings” är ett begrepp som Margot Wallström för fram som en viktig del i arbetet mot det 

sexuella våldet. Hon menar att en situation behöver bli uppmärksammad innan den blir för 

stor för att kunna kontrolleras. Genom att uppmärksamma händelser tidigt så kan FN ta till 

åtgärder för att försöka kontrollera situationen. När en situation blivit för allvarlig ökar 

dessutom det sexuella våldet och normaliseras därmed inom det samhället där konflikten 

pågår. Att normalisera det sexuella våldet är oerhört farligt. Den starkaste normen som 

utvecklas inom en konflikt när det kommer till det sexuella våldet är att kvinnorna inte vågar 

prata om det.
82

 Normer anger starka regler om hur ”det bör vara”, när det blir en norm för 

kvinnorna som blivit utsatta för sexuellt våld att inte rapportera om det, så ökar känslan av att 

det är kvinnornas egna fel.
83

  

 

När det sexuella våldet blir en norm så blir det även svårare att stoppa den straffrihet som 

råder, eftersom även straffriheten blir en sorts norm. En kvinna som går emot normen ses som 
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smutsig inom det egna samhället, hon blir lätt utstött. På samma sätt kan normerna användas 

för att utföra våldet. Om det blir en norm att använda sexuellt våld så blir det även svårare att 

stå emot. Den norm som finns för straffrihet försvårar det ännu mer att vägra utföra sexuellt 

våld, eftersom straffet för den som inte utför våldet ofta blir värre än för den som utför det.84  

 

Det sexuella våldet i konflikter uppmärksammades först på 1990- talet i samband med ad hoc 

tribunalerna för folkmordet i Rwanda och inbördeskriget i Jugoslavien. Efter det kom 

resolution 1325 för att stärka kvinnans ställning. Trots att det dröjde så pass länge innan 

våldet kom upp på agendan så har våldet funnits avsevärt mycket längre och nämns bland 

annat i bibeln.
85

 Under de senaste tio åren har FN jobbat mycket med att göra det lättare att se 

det sexuella våldet, samt försöka stoppa straffriheten och kunna döma förövarna. Wallströms 

rapport är ett viktigt nästa steg för frågan om det sexuella våldet och tar debatten ett steg 

längre genom att visa att sexuellt våld inte bara sker i väpnade konflikter, utan även när det 

kommer till politiska strider och oroligheter i samband med val. Det steg som Wallström har 

tagit är viktigt för att få världssamfundet att öppna ögonen för hur utspritt problemet 

egentligen är.  

 

Det sexuella våldet kan ibland vara svårt att förstå för en ”vanlig” människa eftersom det ses 

som så grymt och elakt att i ens egna ögon så är det bara ”onda människor” som kan begå 

det.
86

 Det är viktigt att förstå att den maktstruktur som råder runt om i världen i olika nivåer, 

är en stor orsak till att våldet faktiskt pågår och att det inte har någonting med ondska att göra.  

 

Samtidigt finns det teorier som menar att Rysslands kritik är rättfärdigad och att det sexuella 

våldet i vissa situationer så som t.ex. i politiska strider eller i oroligheter vid val, inte bör vara 

på säkerhetsrådets agenda. Framförallt har det att göra med staternas suveränitet som jag 

tidigare visade finns i FN- stadgan. Suveräniteten har länge varit en viktig fråga där staterna 

menar att det internationella samfundet inte bör lägga sig i en stats egna angelägenheter. Ett 

nationellt val tycks därmed vara en sådan angelägenhet. Om vi däremot koncentrerar oss på 

hur samhället ser ut idag, där globaliseringen är stark och där vi samarbetar över gränserna, så 

kan vi konstatera att suveräniteten idag inte är lika stark som den var när FN- stadgan skrevs. 

Att stater själva ska få bestämma över nationella frågor är fortfarande viktigt men när det 
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kommer till ett sådant säkerhetshot som det strategiska sexuella våldet, så blir frågan mer 

allvarlig. I resolution 1325, samt övriga resolutioner under ”Women, Peace and Security” står 

det skrivet att alla stater som antar resolutionen ska jobba för att motverka straffriheten
87

. 

Stater vars styrkor själva begår det strategiska våldet, hur följer de resolutionerna och hur stor 

är chansen att fallen prövas i rätten?  

 

Vissa menar dock att det sexuella våldet som sker, egentligen inte har någonting att göra med 

krigsföring utan att det helt enkelt är ett utlopp för männens naturliga kåthet. Det argumentet 

är dock väldigt svagt med tanke på att det sexuella våldet alltid sker med en viss sorts kvinna, 

t.ex. motståndarens kvinnor vilket gör att männen aktivt väljer sina offer och därmed blir det 

inte naturligt.88  

 

Låt oss titta på suveräniteten som är den som Ryssland framförallt försöker försvara med sin 

kritik. Ryssland menar alltså att den delen i Wallströms rapport som berör ”Sexuellt våld i 

samband med val, politiska strider och oroligheter” går för nära inpå landet och helt enkelt är 

en kränkning mot suveräniteten. Val och politiska strider handlar om en enskild stat, det vill 

säga att det inte finns några andra aktörer utan det handlar om något som sker nationellt. 

Samtidigt så kan det finnas strider mellan olika politiska grupper eller även mellan icke- 

statliga och statliga grupper, vilket kan leda till förtryck och oroligheter. Dessa oroligheter 

kan i sin tur ha större påverkan än bara på den nationen där oroligheterna utlöstes. Ett 

exempel på det är återigen folkmordet i Rwanda.  

 

Situationen som uppstod i Rwanda 1994 skedde enbart på ett nationellt plan, samtidigt så 

drabbades även Rwandas grannländer av oroligheterna. Bland annat så innebar situationen att 

många flyktingar kom till grannländerna och flyktingläger byggdes upp. Flyktingläger är 

också ofta ett ställe där kvinnor är extra utsatta för sexuellt våld.89 Det betyder att trots att 

situationen kan börja som ett nationellt problem, som enbart handlar om en stat, så kan 

situationen komma att förvärras och därmed påverka fler stater. Wallström menar därför att 
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det är viktigt att se problemen i ett tidigt skede för att kunna minska proportionerna av det 

sexuella våldet. 

 

Som svar på frågan om vad Margot Wallström tycker om kritiken, säger hon att det handlar 

om militära grupper som utför sexuellt våld även i politiska strider och i samband med val. 

Hon påpekar att en uniform ska utstråla trygghet och försvar och aldrig ska behöva utgöra ett 

hot. Därför menar hon att det sexuella våldet i samband med val och politiska strider även där 

utgör ett hot som inte kan accepteras.90  

 

4.1 Slutsats 
 

Det finns en poäng i den kritik som Wallström har fått mot sin rapport. Säkerhetsrådet har 

som uppgift att skydda den internationella freden och säkerheten. Nationella val och politiska 

strider är något som händer nationellt. Samtidigt är suveräniteten idag inte vad den har varit, 

dessutom kan problemet komma att utvecklas till en situation som påverkar det internationella 

samfundet och inte enbart den stat där problemet började. Rysslands kritik menar att 

Wallström har gjort ett viktigt och bra jobb genom rapporten, men att det måste finnas en 

gräns för vilken sorts sexuellt våld som går under säkerhetsrådet eftersom att allt sexuellt våld 

inte är ett hot mot det internationella samfundet. Samtidigt kan gränser bli problematiska.  

 

Den kritik Ryssland lyfter fram fokuserar mycket på olikheter, vad det är som skiljer 

strategiskt sexuellt våld som är ett hot mot den internationella freden och ett strategiskt 

sexuellt våld som inte är det. Något som känns viktigare är att fokusera på likheterna. Hur 

kommer det sig att sexuellt våld till slut blir ett hot mot världsfreden? Någonstans måste 

våldet börja och det viktiga är att hitta den roten för att kunna stoppa våldet redan där. Om 

våldet inte förebyggs från grunden så kommer det att bli problem att få stopp på det sexuella 

våldet.  

 

Att påstå att visst sexuellt våld är godtagbart enligt FN är att inte se allvarligt på problemet. 

Sexuellt våld ska aldrig vara accepterat och att säkerhetsrådet belyser det sexuella våldet även 

i aspekter som vid val och politiska strider, är viktigt eftersom att våldet även i dessa 

situationer är otroligt utspritt, och inte minst strategiskt. Politiska strider har kommit att 
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utvecklas till mycket allvarliga situationer i historien, och borde därför tas på största allvar 

som något som kan att bli ett hot mot världsfreden. Wallström har pratat mycket om ”early 

warnings”, och för att kunna implementera den idén så krävs det att rapporten inte enbart 

undersöker de situationer där det handlar om väpnade konflikter eller post- konflikter, utan 

även där det handlar om konflikter som är på väg att blossa upp och där problemet med 

sexuellt våld redan finns.  Wallström har tagit debatten ett steg längre genom att belysa 

problemet med sexuellt våld i politiska strider och oroligheter vid val, ett steg som är viktigt 

för att komma framåt i utvecklingen. Målet med rapporten är att ta reda på hur länderna måste 

utvecklas och vad de måste göra för att implementera resolutionerna under ”Women, peace 

and security”, som bland annat säger att det sexuella våldet ska stoppas och att straffriheten 

måste få ett slut.  

 

Även om Fukuyama skulle ha rätt i att män biologiskt sett är mer våldsamma än kvinnor, så 

kan det inte vara ett argument för att låta det sexuella våldet fortsätta. Det är ett faktum att det 

sexuella våldet i konflikter och även i andra situationer idag används som ett maktvapen, det 

vill säga för att visa att männen eller den parten som utför våldet har mer makt.91 För att kunna 

stoppa det sexuella våldet så måste maktstrukturerna förändras i alla delar av samhället 

överallt i världen. Därför är det viktigt att alla de situationer där våldet används som ett sätt att 

utöva en maktposition uppmärksammas. Margot Wallström har på så sätt, genom att nämna 

att våldet även används i samband med val och politiska strider, tagit diskussionen ett steg 

närmre för att kunna förhindra problemet och för att kunna stoppa straffriheten.  
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