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Abstract 

År 2006 började den fredsbevarande FN-insatsen UNMIS verka i det område som 
idag är Sydsudan, och under denna tidsperiod har prostitutionen i landet ökat med 
nästan 100 %. De fredsbevarande FN-soldaterna drar nytta av sin maktposition 
som beskyddare genom att utnyttja de sydsudanesiska kvinnorna sexuellt, 
kvinnorna de ursprungligen är utsända för att beskydda från paramilitära grupper. 
Detta fenomen kan beskrivas som försvarsmyten, en teori etablerad av 
genusteoretikern J. Ann Tickner. I denna uppsats underbyggs försvarsmyten med 
hjälp av Cynthia Enloes och Nira Yuval-Davis teorier. Vi använder oss av en 
teorikonsumerande fallstudie och applicerar försvarsmyten på fallet Sydsudan för 
att förklara FN-soldaternas agerande. Resultatet av denna undersökning är att 
försvarsmyten kan ge en förklaring till FN-soldaternas agerande och visar på att 
FN:s beskyddarlogik inte existerar i verkligheten. 
 
Nyckelord: Försvarsmyten, The Protection Myth, Prostitution, Sexuellt 
utnyttjande, Militär maskulinitet, Fredsbevarande FN-soldater, Sydsudan, J. Ann 
Tickner, Nira Yuval-Davis, Cynthia Enloe. 
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1 Inledning 

Kvinnans röst görs sällan hörd i fråga om krig och internationell säkerhet. En av 
de främsta anledningarna till detta är att ämnet internationella relationer och den 
världspolitiska arenan är en mansdominerad disciplin. Exempelvis är enbart 7 av 
de 185 högst uppsatta diplomaterna inom FN kvinnor, en underrepresentation som 
är generell på den världspolitiska arenan. Den kvinnliga underrepresentation inom 
världspolitiken blir paradoxal då det är kvinnan som utgör den traditionella 
stereotypen för fred och säkerhet i verkligheten, utanför den akademiska världen. 
Samtidigt är det mannen inom ämnet som konstruerar säkerheten som skall 
upprätthållas. Detta är ett resonemang vilket leder till en beskyddarlogik, den 
fredliga kvinnan ska beskyddas av mannen då han skapar säkerheten. En version 
av detta resonemang är att nationens kvinnor beskyddas av nationens män från 
utomstående män. En annan version är att nationens kvinnor behöver skyddas från 
nationens män av utomstående män, och i detta fall är det FN-soldater som står 
för beskyddet. Den senare versionen användes exempelvis för att legitimera det 
västerländska militära ingripandet i Afghanistan 2001. USA argumenterade för ett 
ingripande baserat på idén att amerikanska soldater skulle befria den förtryckta 
kvinnan från den afghanska paramilitären (talibanerna) som förtryckte henne. 
Detta ledde till att könsnormer förstärktes genom att den amerikanska militären 
framställdes som hjältar som ämnade rädda den förtryckta afghanska kvinnan 
undan faror (Bergström & Ekselius 2011:20f).  

Liknande problematik kan vi nu finna i Sydsudan, där fredsbevarande FN-
soldater är utsända för att beskydda de sydsudanesiska kvinnorna från 
sydsudanesiska paramilitära grupper. Paradoxen i sammanhanget är att FN-
soldaterna är utsända för att beskydda kvinnorna från paramilitären, vilket de 
lyckas med, men missbrukar sin maktposition som beskyddaren genom att 
utnyttja de sydsudanesiska kvinnorna sexuellt (Groenendijk 2011). De från början 
goda intentionerna att befria kvinnan från förtryck blir istället kontraproduktiva då 
kvinnan hamnar i en beroendeställning till de beskyddande soldaterna.  

Utgångspunkten i denna uppsats är att vi tillämpar J. Ann Tickners teori om 
försvarsmyten i en kontext den inte är skapad för, då den i normala fall behandlar 
scenariot på en nationell nivå där nationens män beskyddar nationens kvinnor, 
medan vi applicerar försvarsmyten på en internationell nivå där nationens män är 
utomstående FN-soldater. Försvarsmyten innebär att kvinnor ska beskyddas av 
män, från andra män. I denna uppsats har vi valt att benämna FN-soldaterna som 
de beskyddande männen och paramilitära grupper som de andra männen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Konflikten i Sydsudan har pågått under snart 30 år och detta innebär att det länge 
har funnits en närvaro av internationella fredsbevarande organisationer. Under 
organisationernas närvaro, främst FN:s, har prostitutionen i landet under de 
senaste fem åren ökat med nästan 100 % (Groenendijk 2011). Sydsudan är inte det 
första exemplet där militärbaser och prostitution går hand i hand, utan detta 
mönster har även gått att finna i Korea- och Balkankonflikten (Lynch 2004). 
Sexuellt våld och utnyttjande av kvinnor och barn är ett vanligt inslag i konflikter 
runt om i världen, med syfte att underminera och utrota ett folkslags identitet samt 
att förödmjuka den motstridande parten (O’Brien 2011:804). FN:s syfte med den 
fredsbevarande operationen i Sydsudan är bland annat att skydda civila från 
sexuellt våld och övergrepp. Trots detta syfte är det dokumenterat att de 
fredsbevarande soldaterna utnyttjar civila, vilka de är utsända för att beskydda. 
Soldaternas agerande strider mot de mänskliga rättigheterna och förbjöds i 
resolution 54 under den FN-ledda Beijingkonferensen 1995. Är det då inte 
paradoxalt att soldater, ämnade upprätthålla fred, våldför sig på kvinnor? Hur kan 
vi förstå FN-soldaternas agerande? 

I vår uppsats använder vi oss av J. Ann Tickners Protection Myt, och kommer 
hädanefter hänvisa till begreppet som försvarsmyten. Vi analyserar de 
fredsbevarande FN-soldaternas agerande i Sydsudan genom att använda oss av 
Tickners teori. Vår undersökning är empirisk då vi vill undersöka hur verkligheten 
är och inte hur den bör vara och vår frågeställning kommer att besvaras utifrån 
feministisk teori (Esaiasson 2007:155). Vi finner det problematiskt att de 
fredsbevarande FN-soldaterna utnyttjar kvinnorna de är ämnade att beskydda. Av 
denna anledning vill vi undersöka och förstå varför detta sker. Detta utnyttjande är 
problematiskt ur många aspekter, bland annat då det kan underminera FN:s 
förtroende, men också då det står i FN:s egna styrdokument att sexuellt 
utnyttjande eller umgänge med civila är strikt förbjudet (MONUC). 

Syftet med vår uppsats är att tillämpa Tickners teori på de fredsbevarande FN-
soldaternas handlande i Sydsudan för att få en förståelse till FN-soldaternas 
agerande och därmed undersöka om teorin fungerar i praktiken. Vi har valt 
Tickners försvarsmyt då vi ser att den kan ge oss en förståelse av det sexuella 
utnyttjandet. 

Vår frågeställning lyder:   
 
Hur kan J. Ann Tickners försvarsmyt förklara de fredsbevarande FN-soldaternas 
sexuella utnyttjande av kvinnorna i Sydsudan? 
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1.2 Bakgrund  

De utsända FN-soldaterna är i Sydsudan under uppdraget United Nations Mission 
in South Sudan (UNMISS) vars arbete går ut på att beskydda civila från fysiskt 
våld och utreda brott som strider mot de mänskliga rättigheterna (UNMISS 1, 
2011). De har av FN:s säkerhetsråd fått mandat enligt kapitel VII: inskridande i 
händelse av hot mot fred, fredsbrott och angreppshandlingar. Mandatet berör olika 
artiklar, men fokuserar främst på följande utdrag ur artikel 40: “(...) Dylika 
provisoriska åtgärder skola ej inverka på vederbörande parters rättigheter, anspråk 
eller ställning (...).” (FN1, 1996) Detta utdrag anser vi är centralt då det innebär 
att FN-soldaternas åtgärder inte skall ha någon negativ inverkan på 
civilbefolkningen. 

UNMISS arbetar också för att civila inte skall bli utsatta för något som strider 
mot FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, till exempel konventionen om 
avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Committee on the Elimination 
of Discrimination against Women, CEDAW). CEDAW går ut på att 
diskriminering av kvinnor skall avskaffas genom lagstiftning eller förordningar 
och fick genomslag 1995 i samband med Beijingkonferensen där 
Beijinigdeklarationen (vilken är en del av CEDAW) under deklaration 14 fastlog 
att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Under den 29:e deklarationen 
fastslogs vidare att FN skall eliminera all form av våld mot kvinnor och barn. 
 Ovanstående konventioner följer inte FN-soldaterna i Sydsudan eftersom det är 
bevisat att de köper sexuella tjänster av de kvinnor de ska beskydda 
(Groenendijnk, 2011). 

UNMISS har varit i området sedan juli 2011 och från början var intentionen 
att de skulle avsluta uppdraget efter ett år, men eftersom det fortfarande finns 
behov av uppdraget är de kvar ett år i taget tills behovet upphör. För varje ny 
ettårsperiod undersöker FN om behovet av fredsbevarande soldater i området 
kvarstår (UNMISS2, 2011). UNMISS-styrkan består totalt av 7099 soldater från 
hela världen. De fem länder som har sänt flest soldater till uppdraget är: 

 
Indien: 2038 soldater, varav 11 kvinnor. 
Rwanda: 890 soldater, varav 13 kvinnor 
Nepal: 881 soldater, varav 20 kvinnor 
Mongoliet: 858 soldater, varav 15 kvinnor. 
Kenya: 715 soldater, varav 54 kvinnor. 

 
I UNMISS är Kenya det land som har skickat flest antal kvinnliga soldater. Av 

de totalt 7099 soldater är endast 375 kvinnor, det vill säga 5,3 %. Av de 63 
länderna som har skickat soldater till UNMISS är det bara 40 av dessa 63 länder 
som har skickat kvinnor (FN2 2012: 21-25). Det är intressant att se på antalet 
kvinnliga soldater som ingår i UNMISS på grund av FN:s tydliga försök att 
rekrytera fler kvinnor att ingå i de fredsbevarande insatserna. Det började med att 
problemet med fredsarbetare som utnyttjar kvinnor uppmärksammades i Kongo-
Kinshasa i början av 2000-talet, där det FN-ledda uppdraget UN Mission in 
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Democratic Republic of Congo (MONUC) verkade. FN:s generalsekreterare Kofi 
Annan sade då att “I am afraid there is clear evidence that acts of gross 
misconduct have taken place. This is a shameful ting for the United Nations to 
have to say, and I am absolutely outraged by it” (FN3, 2004). Han upprättade 
därför en uppförandekod (MONUC Code of Conduct on Sexual Explotation and 
Sexual Abuse) angående fredsarbetares relationer till lokala kvinnor och lovade 
att få ett slut på utnyttjandet av kvinnorna. En del i detta arbete har gått ut på att 
rekrytera fler kvinnliga soldater eftersom FN vill signalera till civilbefolkningen 
att kvinnor är förmögna att utföra samma arbete som män. Genom att ge kvinnor 
viktiga militära positioner hoppas FN reducera våldet mot kvinnor. Jean-Marie 
Guéhenno, före detta chef över FN:s fredsbevarande styrkor, menar att FN:s 
trovärdighet undermineras på grund av dess mansdominering och anser att denna 
trovärdighet endast kan byggas upp igen genom rekrytering av fler kvinnor (Katz 
2007:8). 

Efter upprättandet av MONUC Come of Conduct on Sexual Explotation and 
Sexual Abuse skapades ett Code of Conduct Team (CDT) vars syfte var att se till 
att uppförandekoden upprätthölls. Det var dit FN-anställda inom operationen 
kunde vända sig om de ansåg att en kollega bröt mot dessa regler. CTD blev 
därefter en etablerad del av FN:s operationer och nu har majoriteten av FN:s 
fredsbevarande uppdrag ett sådant team på plats. Därmed har också de flesta 
fredsbevarande uppdrag en enskild uppförandekod anpassad för det specifika 
uppdraget. I Sydsudan har UNMISS dock varken upprättat ett CDT eller en Code 
of Conduct (uppförandekod) trots uppenbara brott mot FN:s generella 
uppförandekod. Istället för att ha en specifik uppförandekod för uppdraget 
hänvisar UNMISS till FN:s generella uppförandekod, Conduct and Discipline 
Unit, eller till Sudans Code of Conduct team, vilket gör det svårare att 
uppmärksamma brotten mot uppförandekoden som begås (CDU1, 2010). 

1.3 Tidigare forskning  

Tidigare forskning kring problemet, prostitution i korrelation med militär 
intervention och kvinnors utsatthet i krig, har bland annat diskuterats av Cynthia 
Enloe och J. Ann Tickner, vars teorier vi använder oss av i denna uppsats. De har 
dock inte uppmärksammat problemet med korrelationen mellan FN och ökad 
prostitution, vilket Melanie O’Brien diskuterar i sin artikel “Sexual Exploitation 
and Beyond: Using the Rome Statute of the International Criminal Court to 
Prosecute UN Peacekeepers for Gender-based Crimes” (2011). 

Det finns en organisation i Juba, Sydsudans huvudstad, vid namn “Confident 
Children Out of Conflict” (CCC). Organisationens huvuduppdrag är att ta hand 
om barn från bordeller i området och ta dem till ett dagcenter där de försöker få 
bort dem från prostitutionen. Vi har haft mailkontakt med organisationens 
grundare Cathy Groenendijk som tipsade oss om sin forskningsrapport, “Behind 
Mabati and Papyrus Mats - Sexual Exploitation and Abuse of Girls. A Case Study 
of Juba” (2011). Detta är den enda rapport vi funnit som diskuterar problemet 
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med FN-soldater och andra hjälporganisationers utnyttjande av kvinnor i 
Sydsudan. I rapporten intervjuar Groenendijk ett antal flickor från dagcentret där 
de berättar om sina upplevelser av sina kunder och explicit talar om att det är FN-
soldater som är stamkunder på bordellerna. 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 utgör vår teoretiska del där vi operationaliserar de teoretiska begreppen. 
Kapitlet innefattar djupgående redogörelser och problematisering av de tre valda 
teorierna. Kapitel 3 utgörs av metod och material. Där redogör vi för hur vi har 
gått till väga under arbetets gång samt redovisar använt material. Kapitel 4 består 
av en analys, där vi applicerar försvarsmyten på fallet Sydsudan. Detta är det mest 
omfattande avsnittet och det är här vi besvarar vår frågeställning. Avslutningsvis 
kommer vi i Kapitel 5 redogöra för konkreta slutsatser och komma med förslag på 
framtida forskning.    
 



 

 6 

2 Teoretiskt ramverk 

Huvudteorin vi har valt att använda i vår uppsats är J. Ann Tickners försvarsmyt, 
som vi använder för att se om den kan förklara vårt fall. Vi har också valt att ha 
två underteorier för att stödja huvudteorin. Den ena underteorin är Cynthia Enloes 
teori kring korrelationen mellan militärbaser och prostitution och den andra 
underteorin är Nira Yuval-Davis teori om den militära maskuliniteten vilken vi 
använder för att få en bredare förståelse av Tickners teori. Av pedagogiska skäl 
kommer vi att inleda detta kapitel med Yuval-Davis då det ger en fördjupad 
förståelse av Tickner och hennes resonemang kring den militära mannen. Detta 
anser vi kan vara till läsarens fördel då vår analysfaktor är socialt konstruerade 
genusidentiteter, såsom den militära mannen och den svaga kvinnan. Därefter 
kommer vi att presentera Tickners teori för att sedan avsluta kapitlet med Enloe. 

Vi är medvetna om att Tickners teori är västcentrerad och inte analyserar 
postkoloniala faktorer och att detta kan vara en svaghet med teorin då vi 
applicerar den på en postkolonial stat (Sudan). Vi är medvetna om att Tickner 
brister i detta avseende, men efter att ha fått kunskap om ett antal feministiska 
teoretiker så anser vi att hennes förklaringar är de mest relevanta i vårt fall. Att 
Enloe, som vi använder för att stödja Tickners teori, har ett bredare postkolonialt 
perspektiv anser vi kompenserar för detta. Dessutom har vi inte valt att rikta in oss 
på den västerländska mannen och den kolonialiserade kvinnan. Styrkorna med 
Tickners teori är att andra feministiska teoretiker stödjer den. Vi har heller inte 
funnit någon som kritiserar den. Detta anser vi gör den giltig och relevant för vårt 
fall. Varför vi har valt försvarsmyten som teori är för att vi inte hittar någon 
tidigare forskning där den appliceras på ett fall och vi vill därför undersöka om 
den kan förklara ett fall i praktiken och inte bara i teorin. 

2.1 Den militära maskuliniteten  

Nira Yuval-Davis, professor i genusvetenskap och etnicitetsstudier, diskuterar i 
sin bok Gender & Nation (1997) skapandet och upprätthållandet av den militära 
maskuliniteten som råder inom internationella relationer. Yuval-Davis menar att 
den militära maskulina identiteten grundar sig i en uppdelning av civilsamhället i 
en offentlig och en privat sfär. Den politiska diskursen återfinns inom den 
offentliga sfären och därför är även nationer och nationalism en del av denna sfär 
(Yuval-Davis 1997: 2). Den offentliga sfären är mansdominerad och den privata 
sfären är kvinnodominerad. Detta leder till ett skapande av motsatspoler. Yuval-
Davis gör även en andra uppdelning av den militära mannen: en uppdelning i 
nature respektive civilization där kvinnor anses vara en del av nature då de föder 



 

 7 

vidare befolkningen och männen en del av civilization då han är samhällets 
idealtyp (Yuval-Davis 1997:6). Denna uppdelning, som leder till motsatspolerna, 
där män jämställs med nation, civilisation och politik innebär en exkludering av 
kvinnor. En exkludering både från den offentliga sfären och de politiska 
diskurserna (Yuval-Davis 1997: 2). 

Att mannen jämställs med nationens beskydd bidrar till en idé om att det 
ultimata manliga medborgarskapet är ett medborgarskap där mannen väljer att ge 
upp sitt liv i nationens namn, genom militärtjänstgöring. Kvinnan jämställs i sin 
tur med nationen, då nationen är passiv, och därmed ska mannen även beskydda 
kvinnan (Yuval-Davis 1997:93). Militärtjänstgöring är en specifik domän för 
manliga medborgare och är central i skapandet av maskulinitet (Yuval-Davis 
1997:117). Som Yuval-Davis skriver: ”While men have been constructed as 
naturally linked to warfare, women have been constructed as naturally linked to 
peace” (Yuval-Davis 1997:94). Detta leder till tanken om att män är aggressiva 
och måste kriga för att skydda de sårbara kvinnorna från den andra mannen vilket 
i sin tur leder till en beskyddar-beskyddad-logik, som är vital i upprätthållandet av 
den militära mannen (Yuval-Davis 1997:108,111). För att motverka 
underminering av den militära maskuliniteten är homofobiska och 
kvinnoförnedrande kommentarer en del av militärträningen, och en ständig 
påminnelse om att våldsamt beteende är ett manligt attribut vilket gör pojkar till 
män (Yuval-Davis 1997:101). En annan del av det militära maskulina 
medborgarskapet är att det skapar en tillhörighetskänsla som Yuval-Davis 
diskuterar som ”male bonding”. Male bonding är en del av militärträningen för att 
soldater skall klara av den press militärtjänstgöring innebär och leder till en stark 
känsla av ömsesidig tillit soldater emellan. Detta leder till ett militärt broderskap 
som upplevs hotat vid kvinnors inträde i militären (Yuval-Davis 1997:108). 
 

2.2 Försvarsmyten 

J. Ann Tickner, professor emerita i internationella relationer, har etablerat teorin 
om försvarsmyten i sina böcker Gender in International Relations: Feminist 
Perspectives on Achieving Global Security och Gendering World Politics: Issues 
and Approches in the Post-Cold War Era. Teorin går ut på att den militära 
maskuliniteten legitimerar krigföring genom att hänvisa till att krig utkämpas för 
att försvara kvinnor från andra mäns våld. Det handlar därför om ett beskydd av 
kvinnan som innebär ett nedtystande av hennes röst då kvinnan själv inte har 
begärt beskyddet, och genom detta beskydd sätts kvinnorna dessutom i en 
beroendeställning till den beskyddande mannen (Tickner 2001:57). Tickner menar 
att skapandet av den hegemona militära maskuliniteten är grundat i tanken om den 
manliga krigaren som är beroende av en nedvärdering av femininiteten. Genom att 
internationella relationer är en mansdominerad disciplin upprätthålls tanken om 
den beskyddande mannen (Tickner 1992:58). Försvarsmyten blir resultatet av 
denna normkultur och leder till en ojämställd och militariserad version av 
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medborgarskapet, vilket i sin tur legitimerar våld mot kvinnor eftersom kvinnors 
åsikter osynliggörs och undermineras (Tickner 1992:58). Kvinnor blir därför 
utsatta för våld då internationella relationer och konflikter bygger på idén om att 
militärt ingripande och våld är lösningen på konflikter. Detta innebär att kvinnor 
inom internationella relationer blir stigmatiserade, både av samhället de lever i 
och av omvärlden. “War demands manliness; it is an event in which boys become 
men, for combat is the ultimate test of masculinity” (Tickner 1992:40). Den 
militära maskuliniteten legitimerar handlingar vilka tillskrivits den, så som att 
män behöver tillgång till kvinnokroppar för att bevara sin maskulinitet och genom 
detta neutraliseras prostitution. Viktigt att ha i åtanke är att Tickner själv inte 
explicit skrivit vad försvarsmyten innebär, utan den varierar beroende på kontext 
vilket öppnar upp för en individuell tolkning. Sammanfattningsvis innebär 
försvarsmyten att den mansdominerande internationella politiska arenan 
legitimerar våld och utnyttjande av kvinnor genom att hänvisa till den militära 
maskuliniteten, som har ett behov av att känna sig behövd av kvinnan. Detta 
inträffar när den militära mannen beskyddar den svaga kvinnan.  

Genuskonstruktioner som den militära mannen och den fredliga kvinnan går 
även att finna i andra sammanhang och är en del av det västerländska kulturella 
arvet, där kvinnan är det passiva könet och mannen det aktiva (Tickner 1992:59). 
Dessa genuskonstruktioner bidrar till ojämlikhet (Tickner 1992:59). Huvudtanken 
med krigföring är ofta att nationens säkerhet går i första hand. Därför faller 
kvinnornas röst bort och frågan om hur kvinnor beskyddas ifrågasätts inte 
(Tickner 2001:38). Beskyddet är till förmån för att säkra nationens demografiska 
tillväxt och kvinnorna anses vara för svaga för att klara det själva (Tickner 
1992:28). Så länge myten råder kommer militariserat våld och ojämställdhet att 
råda (Tickner 1992:59). Tickner menar att myten endast kan upplösas med hjälp 
av feministisk teori då den tar kvinnors röster i beaktande, vilket bidrar till 
förändring i attityder och en annan version av historien åskådliggörs. Den 
feministiska skolan inkluderar genus som analysfaktor och om feministisk teori 
används inom internationella relationer skulle detta leda till en reducering av 
könshierarkin och attityder mot kvinnor inom utrikespolitik blir mer humana 
(Tickner 2001:64, 1992:5). 
 

2.3 Militärbaser och prostitution en korrelation 

Den feministiska teoretikern Cynthia Enloe förklarar i sin bok Beaches, Bananas 
and Bases: Making Feminist Sense of International Politics (Enloe, 2000) 
sambandet mellan militärbaser och prostitution. Enloe ifrågasätter hur denna 
korrelation kan vara så pass påtaglig i det globala syd men inte i västvärlden. 
Problemet som har uppstått är att militärbaser i det globala syd blir politiskt 
osynliga då de integreras i samhället och kamoufleras av normalitet. Samhällena 
ser baserna som positivt för deras eget välbefinnande, främst ur en ekonomisk 
synvinkel eftersom lokalbefolkningen får anställning på basen, men också då 
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soldaterna spenderar förhållandevis stora summor på både lokalproducerade varor 
och prostituerade. Ur lokala regeringars synvinkel är alltså utländska militärbaser 
positivt för det enskilda landet och samhällens ekonomiska utveckling. Så länge 
inte missnöje uppstår hos regeringar uppmärksammas inte problemen kring dessa 
baser – de blir normaliserade och kamoufleras av normaliteten (Enloe 2000:76). 
Vidare finns det enligt Enloe en naturlig och socialt konstruerad relation mellan 
de som är utsända för att beskydda och de som skall beskyddas. Beskyddaren 
beskrivs som en individ som inte bara har den fysiska förmågan att beskydda den 
som skall beskyddas eller den fysiska förmågan att utöva makt utan också en 
individ som är kapabel till att tänka rationellt och strategiskt. Den patriarkala 
grundtanken om beskyddarlogiken är att beskyddaren skall kontrollera den han 
beskyddar och då krävs det både fysisk och strategisk makt (Enloe 2007:60). 

Inom det internationella samfundet ses den maskulina mannen som rationell 
medan mindre maskulina män samt kvinnor ses som emotionella och därmed 
mindre kapabla till att fatta strategiska beslut. Detta innebär att experter på 
nationell och internationell säkerhet skall vara maskulina män för att ses som 
seriösa, och männens maskulinitet eldas på av rädslan för att bli feminiserad 
(Enloe 2007:52). Därmed blir rationalitet en inträdesbiljett till det internationella 
samfundet, och kvinnans röst faller återigen bort. 
 

2.4 Operationalisering 

Grundtanken i denna uppsats är att genom att använda försvarsmyten förstå FN-
soldaternas agerande i Sydsudan. Försvarsmyten innebär, som tidigare nämnt, att 
nationens kvinnor ska skyddas av nationens män från andra män. Tickner verkar 
ursprungligen i en nationell kontext, men vi överför hennes idéer och anpassar 
dem till vår internationella kontext. Det handlar därför inte om nationens män som 
skall försvara nationens kvinnor, utan om utomstående män som skall försvara 
kvinnorna från de andra männen.  Försvarsmyten har vi valt att applicera på fallet 
Sydsudan, då detta är ett fall där vi kan se omständigheter vilka kan leda till att 
försvarsmyten uppstår i praktiken: fredsbevarande FN-soldater ska skydda de 
sydsudanesiska kvinnorna från paramilitära grupper.  Försvarsmyten har vi valt att 
dela upp i en försvarsdel och en mytdel. Beijingdeklarationen och andra FN-
stadgade dokument utgör försvarsdelen och övrigt material som kontrasterar detta 
utgör mytdelen. Försvarsdelen beskriver hur det bör vara, den är normativ ur FN:s 
synvinkel, medan mytdelen är empirisk då den beskriver hur verkligheten är.  

Försvarsmyten har vi valt att använda som en term vilken beskriver 
problematiken med beskyddarlogiken. Vi använder den militära maskuliniteten 
och militärbaser i korrelation med prostitution som underteorier till 
försvarsmyten, och vilka styrker vår huvudteori försvarsmyten. Med 
beskyddarlogiken menar vi att den patriarkala hierarki som råder inom 
internationella relationer legitimerar krig genom att hänvisa till kvinnor inom en 
nations beskydd. Enligt Enloe innebär detta att nationer så väl som organisationer 
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hänvisar till kvinnans säkerhet för att interventioner ska bli mer realistiskt 
genomförbara än om de exempelvis hade hänvisat till jus ad bellum eller 
nationens egen säkerhet (Enloe 2007:43).  Vi menar att denna process inom 
försvarsmyten bidrar till ett osynliggörande av genusproblematiken inom 
internationella relationer då kvinnans röst faller bort. Vidare kommer vi också 
använda försvarsmyten för att förklara hur fredsbevarande FN-soldater utnyttjar 
kvinnor utan att detta får några konsekvenser för soldaterna (O’Brien 2011:803). 
Vi har valt att definiera begreppet beskydd utifrån FN:s konventioner om de 
mänskliga rättigheterna. Eftersom UNMISS är utsända på uppdrag av FN lyder de 
också under dessa konventioner och ämnar förhindra allt beteende som strider mot 
dem. Då UNMISS är en fredsbevarande operation är beskyddandet av civila från 
all form av våld deras huvudfokus, och då främst beskydd av de sydsudanesiska 
kvinnorna. 

Den militära maskuliniteten kommer vi använda för att analysera 
försvarsmyten. Kvinnor och barn är i behov av beskydd och doktrinen lyder att 
det bara är den militära maskuliniteten som klarar av att utföra beskyddet. Detta 
antagande är grundat i den delen av den militära maskuliniteten som gör en 
uppdelningen mellan den offentliga och privata sfären. Den feministiska skolan 
har gjort en annan tolkning av distinktionen mellan det privata och offentliga och 
menar att det privata också är politiskt på en nationell nivå. Om människor blir 
medvetna om denna uppdelning kommer den också uppmärksammas inom det 
internationella samfundet (Tickner 1992:18). Eftersom vi utgår från feministisk 
teori antar vi också att det privata är politiskt, men inte uppmärksammas. Detta 
antagande hjälper oss att förstå försvarsmyten och grundar sig i tanken om att det 
som händer i det privata inte åskådliggörs i det politiska.  

I uppsatsen har vi använt oss av Enloes teori kring sambandet mellan 
militärbaser och prostitution. Med militärbas menar vi de platser där FN-
soldaterna är placerade. Vi har fokuserat på FN:s huvudbas i Juba, huvudstaden i 
Sydsudan, där merparten av alla FN-soldater i Sydsudan är placerade. Angående 
sambandet mellan baserna och prostitutionen menar vi att prostitutionen kommer 
som en följdeffekt när en ny militärbas anläggs. Viktigt att ha i åtanke är att det 
rör sig om forcerad prostitution då kvinnorna tvingas in i prostitution på grund av 
de försämrade socioekonomiska villkoren (O’Brien 2011:803). Överlevnadssex är 
ett annat namn för denna forcerade prostitution då vi har sett många exempel där 
kvinnor tvingas till sex med soldaterna i utbyte mot mat eller en mindre summa 
pengar (ofta 1 US dollar eller mindre) (UNDP, 2012). Vi har valt att definierar 
prostitution utifrån radikalfeminismens perspektiv eftersom vi i denna uppsats 
anser att all prostitution är en forcerad akt. En forcerad akt skapad av det 
patriarkala samhället som genomsyras av “lagen om mäns rätt till sex”. Denna rätt 
till sex menar radikalfeministen Pateman (2004) existerar både i det privata och i 
det offentliga. I det privata genom äktenskapet som institution och i det offentliga 
genom prostitution. Detta leder till att patriarkatet får en socialt accepterad 
tillgång till kvinnans kropp och upprätthåller därmed det sexuella kontraktet. 
Pateman anser vidare att en prostituerad inte kan ingå ett sexuellt kontrakt av fri 
vilja och kvinnans kropp blir därmed reducerad till en handelsvara då mannen 
köper en tjänst. Detta är något vi anser vara ekvivalent med avhumanisering av 
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den prostituerade kvinnan. Mannens vilja går före kvinnans och 
radikalfeminismen menar därmed att all prostitution är forcerad prostitution, ett 
övergrepp. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt och för en diskussion kring 
metodval, positionering och material. Vi presenterar även styrkor och svagheter 
med den valda teorin. Vi har valt att avgränsa oss teoretiskt genom att enbart 
använda oss av feministisk vetenskaplig teori, och då främst J. Ann Tickners teori 
om försvarsmyten som presenterades i teoriavsnittet. I val av fall har vi gjort en 
geografisk avgränsning genom att enbart fokusera på FN-soldaters agerande i 
Sydsudan. Vi valde Sydsudan eftersom konflikten i landet är den mest aktuella 
med rådande problematik där det ännu inte publicerats vetenskapliga artiklar eller 
annan forskning inom ämnet. I Koreakriget och Balkan har problemet med 
korrelationen mellan FN-soldaters och prostitution till viss del redan har 
uppmärksammats. tidsmässigt har vi avgränsat oss till handlingar under åren 2010 
till 2012, eftersom den tidigaste rapporten kring vårt problemområde som vi har 
funnit är från år 2010, Sydsudan blev självständigt år 2011 och först år 2012 tog 
FN upp problemet på agendan. Genom att studera den rådande situationen i 
Sydsudan får vi en idé kring existerande samband mellan militärbaser och 
prostitution.  

Då denna uppsats bygger på ett förklarande med grund i människors 
handlande, en förståelse av en social verklighet och hur FN-soldaterna tolkar 
denna, är studien hermeneutisk med fallstudie som verktyg. Vi har en 
kunskapsteoretisk ståndpunkt då vi är tolkningsinriktade (Bryman 2011:341). 
Vidare har vi valt att använda oss av fallstudie som metod då vi ämnar att 
detaljerat förklara och analysera FN-soldaternas utnyttjande i Sydsudan och inte 
analysera det som ett generellt fenomen (Bryman 2002:462). Enligt Bryman skall 
en fallstudie innehålla två komponenter som motiverar val av fall: fallets specifika 
natur och fallets komplexitet. I vårt fall utgörs dessa två komponenter av FN-
soldaternas sexuella utnyttjande i Sydsudan samt att problematiken kring det 
sexuella utnyttjandet funnits förr i andra konflikter och där åtgärdats, men inte i 
vårt fall. Det sexuella utnyttjandet utgör fallets specifika natur och 
osynliggörandet av fenomenet utgör komplexiteten. (Bryman 2002:64). Därför 
ligger vårt intresseområde i att förstå varför problematiken kvarstår, vilket är vårt 
falls unika drag, och forskningen blir ideografisk. Vi ämnar förklara ett fall och 
inte generalisera (Bryman 2002:66). Nackdelarna med att använda fallstudie som 
metod är främst begränsningar i att generalisera resultatet och att det är vi själva 
som bedömer reliabiliteten och interdependensen då vi bedömer tillämpbarheten 
av att använda en fallstudie (Bryman 2002:67). Vi anser ändå oss kunna 
generalisera resultatet av denna studie då fallets specifika natur återfunnits i andra 
länders kontext, men att komplexiteten med fallet Sydsudan kvarstår som specifik 
(Bryman 2002:67). Även då möjlighet till generalisering finns ämnar vi inte att 
göra det, eftersom vi genom att använda en kvalitativ metod är ute efter den 
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kontextuella förståelsen (Bryman 2011:373). Ytterligare en nackdel med att 
använda en fallstudie är att det är svårt att få en hög extern reabilitet då det är en 
kvalitativ metod. Det är svårt att uppnå en hög extern reabilitet vid användande av 
kvalitativ metod då extern reabilitet innebär en hög grad av interdependens. 
Eftersom vi undersöker en social miljö som är omöjlig att frysa blir 
interdependensen låg då sociala miljöer och betingelser är föränderliga (Bryman 
2011:352).  

Fallet är det centrala i uppsatsen. Vi ska med hjälp av J. Ann Tickners 
försvarsmyt samt kompletterande teorier utreda och granska komplexiteten i att 
det inte sker någon förändring kring existerande normer angående sexuellt 
utnyttjande. Vi använder vår teori i ett ideografiskt syfte genom att kontrastera 
försvarsdelen mot mytdelen för att kunna förklara och dra slutsatser utifrån vårt 
fall och då även förstå huruvida försvarsmyten är tillämpbar i praktiken. Vår tes i 
denna studie är att vi, med hjälp av försvarsmyten, kommer få en förklaring till 
varför FN-soldater väljer att utnyttja sin maktposition. Vi anser att vår teori 
kommer till att stärkas med grund i vårt empiriska material (Esaiasson mfl. 
2009:40). 
 

3.1 Positionering  

Vi har kommit fram till att vi både har en intern och extern positionering. En 
intern positionering då tidigare forskning vi undersökt och valt att använda i vår 
uppsats enbart bygger på feministisk teori, vilket kan leda till ett ställningstagande 
där kvinnors rättigheter prioriteras framför övriga. Detta är dock något vi har haft 
i åtanke under arbetets gång och försökt att undvika. Då vi inte har ett eget 
insamlat empiriskt material bidrar detta till att vi också måste vara kritiska mot 
den tidigare forskningen för att öka vår egna resultatsvaliditet (Esiasson mfl. 
2009:63). Externt är vi medvetna om att vi är partiska till de prostituerades fördel 
och då vi inte har fått kontakt med någon från FN så har vi i åtanke att de inte har 
fått någon möjlighet att försvara sig i frågan. Däremot har vi använt oss av deras 
pressmeddelanden. På grund av vår positionering har vi valt att utgå från 
artikelmaterial med både en feministisk och en icke feministisk grund för att få 
alternativa perspektiv på problemet. 

Eftersom vi under uppsatsskrivandets gång har varit medvetna om materialet 
och vår egen positionering har vi förhoppningsvis kunnat undvika direkta 
normativa antaganden i vår analys och slutsats. Avslutningsvis har vi skrivit en 
empirisk, och inte normativ studie, då vi beskriver hur situationen är och inte hur 
den bör vara. 

3.2 Material 
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Vårt material går att dela upp i två delar, där den första delen består av texter och 
artiklar som behandlar problemet utifrån ett feministiskt perspektiv samt litteratur 
om grundläggande feministisk teori för att få en ökad förståelse för 
problematiken. Den andra delen består av FN:s egna rapporter, konventioner och 
fördrag vilka behandlar mänskliga rättigheter generellt och kvinnors rättigheter 
specifikt samt hur FN:s personal skall förhålla sig till dessa rättigheter. Vi är 
medvetna om att FN:s eget material kan vara vinklat till FN-soldaternas fördel och 
det andra materialet vinklat till de prostituerades fördel. Innehållet i Confident 
Children out of Conflict (CCC) artiklar stämmer överens med material oberoende 
av CCC som vi har hittat i andra artiklar. CCC är en erkänd NGO och därför anser 
vi att de är en pålitlig källa och viktiga för vår undersökning. Problematiskt är 
dock att UNICEF efter en artikel publicerad i SvD 2011 baserad på CCC:s 
uppgifter om korrelationen mellan FN-soldater och prostitution började ge 
organisationen ekonomiskt stöd (Säll 2011). Detta ekonomiska stöd från FN, 
vilkas soldater utför brotten som CCC försöker motverka, kan ses som ett problem 
ur ett objektivitetsperspektiv. Detta är den enda artikeln från SvD som vi använder 
eftersom vi ansåg den vara relevant, samtidigt är vi medvetna om att den 
innehåller vinklat material.  

Av FN:s egna material har vi främst valt att använda oss av olika deklarationer 
från Beijingkonferensen 1995. Beijingkonferensen var den fjärde FN-ledda 
världskonferensen om kvinnor (Report of the Fourth World Conference on 
Women). Under denna konferens skapades en deklaration om förbud mot 
könsbaserat våld och all slags diskriminering mot kvinnor (Beijingdeklarationen 
nr. 29). Konventionen om de mänskliga rättigheterna och avskaffandet av all slags 
diskriminering av kvinnor utgör basen för vår kritiska analys. Vi kommer att 
fokusera på Beijingdelklarationen och dokument vilka bygger på den, såsom de 
olika uppförandekoderna och SOFA (Status Of Forces Agreement), avtalet mellan 
värdstaten och FN under en operation). Vi är även i detta avseende medvetna om 
att FN kan ha vinklat sitt material till organisationens fördel.  

Materialet vi har använt oss av har vi främst hämtat från artikeldatabaser så 
som EBSCOhost, SUMMON och Retriver Research, men också från FN:s 
officiella hemsida. Vi har gjort detta urval då det i dagsläget inte finns mycket 
tryckt forskningsmaterial kring vårt fall. De artiklarna vi har valt har antingen 
handlat om FN och övergrepp, granskande artiklar av FN:s interventioner, de 
valda teorierna eller problem kring prostitution allmänt i Sydsudan. Dessa artiklar 
har varit “peer-reviewed”, vilket vi anser ökar deras validitet och reabilitet. 
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4 Analys  

Vi ska genom Tickners försvarsmyt förstå varför situationen i Sydsudan är som 
den är och genom detta besvara vår frågeställning: Hur kan J. Ann Tickners 
försvarsmyt förklara de fredsbevarande FN-soldaternas sexuella utnyttjande av 
kvinnorna i Sydsudan? Detta innebär att vi genom användandet av Tickner, men 
också Yuval-Davis och Enloes teorier, ämnar förklara varför FN-soldater utnyttjar 
sin maktposition. Vi inleder vår analys genom att presentera FN:s olika dokument 
kring kvinnor och beskydd (Beijingdeklarationen och uppförandekod). Dessa 
dokument tolkar vi som försvarsdelen i försvarsmyten - det är dessa dokument 
som beskriver hur FN-soldaterna skall beskydda kvinnorna, alltså FN:s normativa 
antaganden. Vi tar upp olika delar från dessa dokument som styrker tanken kring 
att kvinnor behöver beskyddas av andra än nationens män. Sedan kontrasterar vi 
dessa mot artiklar som styrker vår tes om att försvarsmyten stämmer och hjälper 
oss förklara situationen. Med detta resonemang menar vi att fredsbevarande FN-
soldater må beskydda sydsudanesiska kvinnor från paramilitära grupper, men det 
innebär inte att kvinnorna skyddas från övergrepp utförda av andra än grupperna. 
Den militära mannen och den svaga kvinnan är genusidentiteter som 
genomgående är analysfaktorer i detta kapitel där Enloes och Yuval-Davis teorier 
används för att förstå problematiken presenterad i empirin. 

Därefter följer en analys av FN:s lagsystem och deras uppförandekoder (UN 
Codes of Conduct, COC) där argumentationen är uppbyggd som ovan. I analysen 
av FN:s lagsystem kommer fokus att ligga på problematiken med att väcka åtal 
mot en fredsbevarande soldat. FN:s uppförandekoder innehåller riktlinjer kring 
hur en fredsbevarande soldat på uppdrag ska bete sig, men med hjälp av vår 
insamlade empiri kan vi bevisa att dessa uppförandekoder inte följs. 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera huruvida J. Ann Tickners försvarsmyt 
stämmer och därmed kan förklara fallet, samt hur FN åtgärdar problemen 
angående korrelationen mellan militärbaser och prostitution.   

4.1 FN och Beijingdeklarationerna 

Sedan 1970-talet har FN ämnat motverka all form av diskriminering och sexuellt 
utnyttjande av kvinnor. Detta mål fick genomslag i samband med 
Beijingkonferensen som mynnade ut i Beijingdeklarationerna, vilken satte 
kvinnors rättigheter på agendan (Beijingdeklarationen nr. 8). CEDAW, som är 
grunden till Beijingdeklarationen, fick med andra ord en konkret betydelse. I 
Beijingrapporten finns det 38 deklarationer och sex kapitel angående kvinnors 
rättigheter, där vi har valt att ta upp de vi anser är mest relevanta: 
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Declaration 9: 
Ensure the full implementation of the human rights of women and of the girl child as an 
inalienable, integral and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms; 

 
Declaration 14: 
Women’s rights are human rights; 

 
Declaration 29: 
Prevent and eliminate all forms of violence against women and girls; 

 
Declaration 31: 
Promote and protect all human rights of women and girls; 

 
Declaration 33: 
Ensure respect for international law, including humanitarian law, in order to protect women and 
girls in particular; 

 
Genomgående i deklarationerna är att kvinnors rättigheter är de samma som de 

mänskliga rättigheterna och att FN skall verka för en tryggare och säkrare 
situation för kvinnor och barn med respekt för rådande internationell lag. Utöver 
dessa deklarationer behandlar kapitel IVD Violence against women och IVE 
Women and armed conflict. I IVD § 121 står det explicit att “kvinnor kan vara 
sårbara för våld av personer i maktpositioner i både konflikt och icke-
konfliktsituationer”, en sårbar situation som FN vill undvika genom att utbilda 
personal som verkar inom FN-styrkorna för att kvinnor och barn skall kunna 
känna tillit och trygghet och således vara beskyddade (Beijingdeklarationen Ch. 
IV D § 121). Dessutom ska FN-soldater fullt ut respektera de regler som finns i 
internationell humanitär rätt i väpnade konflikter samt vidta alla åtgärder som 
behövs för att skydda kvinnor och barn, i synnerhet mot våldtäkt, påtvingad 
prostitution (överlevnadssex) och andra former av otillbörligt närmande 
(Beijingdeklarationen Ch. IVE§ 144 (b)). 

Med detta till grund, hur kan vi med hjälp av försvarsmyten förstå att FN-
soldaterna utnyttjar sin maktposition mot kvinnorna i Sydsudan? Vad som går att 
utläsa ur de ovan nämnda deklarationerna från Beijingkonferensen är att FN har 
valt en tydlig profil som beskyddare. FN ämnar både motverka att civila utsätter 
kvinnor och barn för hot och sexuellt ofredande samtidigt som FN vill motverka 
att samma handlingar utförs av sina anställda. FN:s antagna profil som beskyddare 
är ett tydligt exempel på beskyddarlogiken inom försvarsmyten. Genom tydliga 
riktlinjer och förbud mot handlingar som kränker civila försäkrar FN allmänheten 
om att organisationen tar det ansvar som krävs för att deklarationerna inte skall 
motarbetas, under alla former av operationer och då även UNMISS. Då FN genom 
att erkänna att “kvinnor kan vara sårbara för våld av personer i maktpositioner i 
både konflikt och icke-konfliktsituationer”(Ch. IV D § 121) gör en självrannsakan 
om att deras anställda kan begå övertramp mot mänskliga rättigheter signalerar 
FN att de arbetar aktivt med att motverka kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. Detta är ett erkännande som styrker FN:s status som beskyddare och 
vilket också kan reducera intresset av att kritiskt granska kvinnors situation i 
områden där FN verkar, då de genom ovan nämnda deklaration själva vill ge sken 
av att arbeta mot detta. Genom att kvinnors rättigheter, enligt FN-stadgan, 
särskiljs från andra rättigheter kan detta leda till att kvinnor blir än mer åsidosatta 
och hamnar i en offerposition som den svaga kvinnan. Detta kontinuerliga 
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åsidosättande bidrar till att kvinnor aldrig kommer jämställas med män, då de 
alltid blir särskiljda (Tickner 2001:114 f.). Att kvinnor särskiljs går att se i den 
rådande problematiken i Sydsudan då FN-soldaterna är ämnade att beskydda just 
kvinnor från andra män (samt att majoriteten av UNMISS består av manliga 
soldater).  

Enligt vårt teoretiska ramverk så bidrar ovan nämnda deklarationer till 
upprättandet av en beskyddarlogik för personer som är i behov av beskydd. Detta 
innebär alltså att kvinnorna som lever i Sydsudan inte upplever FN som den 
beskyddare de utger sig för att vara i Beijingdeklarationen. I och med kvinnans 
behov av en beskyddare i den kaotiska situation de befinner sig i, kaotisk i den 
bemärkelsen att 51% av Sydsudans invånare lever under 1 US dollar per dag, kan 
man förstå deras desperata kamp för överlevnad (UNDP, 2012). En FN-soldat kan 
ses som en lätt utväg ur fattigdomen när han betalar för kvinnans sexuella tjänster. 
Vi kan då förstå kvinnan som försöker skapa en allians med soldaten, som 
skyddar henne från hennes forna fiende och ger henne ett sken av beskydd då det 
faktiskt är FN-soldatens ursprungliga intention. Detta leder sedan till 
överlevnadssex eller forcerad prostitution då kvinnan som skall beskyddas byter 
sina sexuella tjänster mot mat eller pengar med beskyddaren.  

Detta kan sedan förklara FN-soldaternas agerande, de är behövda av 
kvinnorna men missbrukar sin roll som den beskyddande mannen (Kelly 
2010:117). Den, enligt inlärda och socialt konstruerade genusidentiteter, redan 
svaga sydsudanesiska kvinnan blir än mer svag då hon nu både är krigets och 
försvarsmytens offer. Vidare finns det en naturlig och socialt konstruerad relation 
mellan de som är utsända för att beskydda och den som skall beskyddas. Det 
sexuella våldet mot kvinnorna är inte en handling mot kvinnan som kön, utan det 
är en “gendered act”, en könsbaserad handling. Kvinnan och mannen är märkta 
med ett kön, och det är könets tillskrivna egenskaper och förväntningar som gör 
att kvinnor och män ska uppträda utifrån dessa inlärda genusidentiteter. Kvinnan 
är svag medan mannen är stark, fysiskt och psykiskt, samt rationell. Det är dessa 
egenskaper som framträder under sexuellt våld. Kvinnan är redan ett offer i 
mannens ögon och det sexuella våldet mot henne blir då en maktutövning med 
grund i rådande ojämlikhet mellan könen (Gerecke 2010:142). Kvinnans redan 
svaga position i samhället hjälper förklara hennes dominans som offer för de 
fredsbevarande FN-soldaternas maktmissbruk. Beskrivningen av den 
sydsudanesiska kvinnan som oskyldig och svag är inte en sann verklighet, utan 
snarare en beskrivning av en social konstruktion vilken upprätthålls genom 
beskyddarlogiken där kvinnan skall beskyddas från paramilitära grupper av FN-
soldaterna. FN-soldaterna utför detta beskydd, men vad som också händer är att 
FN-soldaterna antar att de kan utnyttja kvinnorna eftersom deras ursprungliga 
beskyddaruppgift är utförd. Eftersom soldaternas handlingar inte får några 
konsekvenser accepteras de och sambandet mellan militärbaser och prostitution 
faller i glömska och tas ej upp på agendan. Vi vet att FN-soldaterna skyddar 
kvinnor från paramilitära grupper, men vi vet också att FN-soldaterna utnyttjar 
kvinnorna de är ämnade att beskydda. Detta leder till att beteendet kan fortlöpa 
och försvarsmyten återuppstår i nya situationer. 
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Den feministiska teoretikern Catherine MacKinnon anser att kvinnors 
rättigheter fortfarande inte är mänskliga rättigheter, trots att Beijingrapporten 
deklarerade detta för snart 15 år sedan, varken i teorin eller praktiken (MacKinnon 
i Hale 2010:109). Detta kan enligt vårt teoretiska ramverk förklaras genom 
uppdelningen av kvinnliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Uppdelningen, 
det sfäriska tankesättet diskuterat av Yuval-Davis, utgörs av motpoler mellan 
kvinnor och män som bidrar till att kvinnors röster inte tas i åtanke inom 
internationella relationer (Yuval-Davis 1997:2). Detta bidrar till tanken om 
beskyddad-beskyddaren (Yuval-Davis 1997:114). Denna tanke är även diskuterad 
av den feministiska teoretikern Iris Marion Young. Hon anser att detta bidrar till 
att Beijingkonferensen blir en deklaration där kvinnor återigen sätts i en försvagad 
position i behov av beskydd och att kvinnors rättigheter blir annorlunda från de 
andra mänskliga rättigheterna (Young 2007:141). Då beskyddet legitimt 
påtvingas, låses kvinnor i en position med avståndstagande från beslutsfattande 
och således kan de inte bestämma över sina egna rättigheter (Young 
2007:142,145). Tickner anser att detta leder till ett legitimerande av våld mot 
civila och att det därför är en del av försvarsmyten (Tickner 1992:58). Myten 
kring försvaret av kvinnors rättigheter kommer enligt Tickner råda så länge inte 
kvinnor antas vara en del av den politiska sfären (Tickner 2001:64). Genom 
feministisk teori där den privata sfären blir politisk kan vi se att försvarsmyten 
råder i Sydsudan. Kvinnorna befinner sig i en beroendeställning till de 
beskyddande soldaterna och kan inte kritisera dem och dess utnyttjande då det 
finns en risk att FN drar sig tillbaka. Detta skulle innebära att FN genom sitt 
tillbakadragande öppnar upp för det externa hotet, de paramilitära grupperna 
(Young 1997:4). FN-soldaterna i sin tur är försäkrade om att deras agerande inte 
ifrågasätts då kvinnliga intressen är en del av den privata apolitiska sfären i 
samhället.  Beijingdeklarationen är därmed enligt Tickner en bidragande faktor till 
att kvinnors rättigheter åsidosätts och nedprioriteras. På grund av detta får den 
sydsudanesiska kvinnans vittnesmål kring det sexuella utnyttjandet aldrig 
utrymme i diskussionen kring hur FN:s fredsbevarande uppdrag sköts i Sydsudan. 
  
 

4.2 FN och lagsystemet  

I Beijingdeklarationen kapitel IVE§ 145 (e) betonas det att det skall genomföras 
utredningar av alla våldshandlingar mot kvinnor som begås under krig för att man 
sedan ska kunna åtala alla brottslingar som är ansvariga för krigsförbrytelser mot 
kvinnor och ge full upprättelse till de kvinnor som utsatts. Detta blir dock 
problematiskt då FN inte har behörighet att åtala krigsbrottslingar. Enligt SOFA, 
vilket fastställer den utländska personalens rättigheter och privilegium i ett 
värdland, är det istället upp till antingen landet som har sänt soldaterna (i de fall 
då det är FN-soldaterna som har begått brotten) eller värdlandet (om det är civila 
som begått brotten) att väcka åtal (SOFA 2011:10). Med andra ord så är det 
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Indien som skall döma den indiska soldaten utifrån indisk lagstiftning om denne 
soldat brutit mot FN-stadgan (O’Brien 2011:807f.). Detta leder till att soldater får 
olika utfall i rättegångar beroende på nationalitet. Sexuellt utnyttjande har därmed 
olika innebörd i olika länder. Vidare leder detta system till en lång juridisk 
process med bristande bevisning då det ofta är kollegor inom organisationen som 
vittnar mot varandra samt att individer berörda av brotten inte kan bli hörda i 
samma utsträckning som i en nationell rättegång (SOFA 2011: 12). 

Dessa våldshandlingar begås av vissa män, mot några kvinnor av specifika 
anledningar och McKinnon anser att detta bör kallas folkmord framför våldtäkt 
och sexuellt utnyttjande då det sker under samma omständigheter (McKinnon i 
Hale, 2010:109). Detta utnyttjande tystas ner av männen som begår, och är där för 
att förhindra, brotten och faller i glömska. Sexuellt våld handlar i detta fall inte 
bara om kvinnor och kön utan också om kultur och etnicitet. Detta bidrar till att 
genusidentiteterna som förekommer i fredstid blir än mer markanta i 
konfliktsituationer. Den militära mannen polariserar och förstärker redan 
existerande könsroller, vilket leder till mer maktmissbruk och att 
beskyddarlogiken blir realitet i praktiken (Wood 2010:141). Den militära 
maskuliniteten har vidare legitimerat handlingar vilka tillskrivits den, så som att 
män behöver tillgång till kvinnokroppar för att bevara sin maskulinitet och genom 
detta naturaliseras prostitution och sexuellt utnyttjande (Tickner 1992:40). Detta 
bidrar till att sexuellt utnyttjande inte ses som ett allvarligt brott, utan blir 
normaliserat och accepterat på grund av den situation och miljö det sker i. På 
grund ut av att soldaterna döms i sina hemländer och att samma tanke kring den 
militära maskuliniteteten kan återfinnas där, leder detta till att åtal mot soldaterna 
inte väcks.   

Ytterligare ett problem är vem de utnyttjade kvinnorna kan vända sig till. 
Prostitution är olagligt i Sydsudan, så om den prostituerade kvinnan vänder sig till 
polismyndigheten är det den prostituerade som har begått ett brott. Kvinnan vill 
heller ej vända sig till FN då det är deras anställda som besöker bordellerna 
(Groenendijk 2011:10). Detta leder till ett moraliskt dilemma för den 
prostituerade i Sydsudan, då hon inte kan anmäla ett brott som begåtts mot henne 
då hon själv utfört något brottsligt (Groenendijk 2011:34). 

Hur ska vi då tolka att FN har lagar som rör brott mot civila, och då speciellt 
rörande sexuellt utnyttjande och våld, när det i realiteten är svårt att bli dömd? Vi 
tolkar det som att FN som organisation vill framstå som beskyddare och i en viss 
mån en hjälte. För att FN ska framstå som beskyddare och hjälte behöver de ett 
lagsystem för att anses som en trovärdig och legitim organisation. Vad vi dock har 
upptäckt genom att granska dessa dokument är att lagsystemet inte följs och att 
det dessutom är svårt att fälla någon vars handlingar strider mot FN:s lagar. FN 
har med andra ord upprättat en beskyddarfasad som inte finns i praktiken. FN:s 
lagsystem är därmed bristfälligt och kan i kombination med den militära 
maskuliniteten vara en anledning till varför soldaterna utnyttjar kvinnorna. Vi kan 
se hur försvarsmyten återfinns i praktiken genom dessa lagar som finns på papper, 
men att lagarna inte praktiseras i realiteten.   
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4.3 FN och uppförandekoder  

Strax efter sexskandalerna som FN:s fredsarbetare orsakade i Kongo-Kinshasa 
upprättade FN en Conduct and Discipline Unit (CDU), en uppförande- och 
disciplinnämnd. CDU har instiftat en obligatorisk utbildning för alla FN:s 
fredsarbetare, där de utbildas i att all sexuell exploatering samt allt sexuellt 
utnyttjande av civila är förbjudet. Eventuell överträdelse av dessa bestämmelser 
leder som minst till avstängning från tjänst. I uppförandekoden står det dessutom 
explicit vad “sexual exploitation” samt “sexual abuse” innebär (CDU2). Trots 
detta kvarstår problemet med brott mot uppförandekoderna. 

 
(...) In the evening hours, the peacekeepers come out and stand near to the water pumps. Some of the 
girls from the village will come and collect water. The men call to the girls and they go with them into 
the compound.       

       Groenendijk 2010:28 
 

Ovanstående citat är från en sydsudanesisk pojke och är bara ett i mängden av 
bevis för att FN-soldaterna inte följer reglerna och att försvarsmyten stämmer. 
Män som är där för att beskydda kvinnan från att bli utnyttjad beter sig på nästan 
samma sätt som männen de är där för att skydda kvinnan från. FN-soldaterna utför 
ett kontraproduktivt arbete som beskyddare och vi har ett kontraintutivt fall. De 
utnyttjar sin roll som beskyddare och detta legitimeras genom den militära 
maskuliniteten. Hur kan vi då veta att det är just FN-soldater som utför dessa 
brott? Enligt SOFA skall FN-personal bära FN-uniform under sina officiella 
uppdrag men inte när de är ur tjänst (SOFA 2011:9). Det finns beskrivningar i 
Groenendijks rapport om de blå hjälmarna (signifikant för FN) samt uniformerna 
och ID-brickorna vilket visar detta på att köp av sexuella tjänster utförs av FN-
soldater i tjänst (Groenendijk 2011:28). Detta tolkar vi som att köp av sexuella 
tjänster har blivit normaliserat och inte är något man skäms över. Av den 
anledningen problematiseras inte brotten mot uppförandekoden. Utifrån Tickners 
perspektiv är detta normaliserande en del av normkulturen som skapar den 
militära manliga genusidentiteten vilken legitimerar våld mot kvinnor då kvinnors 
åsikter osynliggörs och undermineras (Tickner 1992:58). 

En annan aspekt vilken kan förklara normaliserandet kring köp av sexuella 
tjänster är den tillhörighetskänsla som skapas i det militära maskulina 
medborgarskapet. Detta diskuterade vi tidigare som ”male bonding”, en stark 
känsla av ömsesidig tillit soldater emellan, ett “militärt broderskap” (Yuval-Davis 
1997:108). Eftersom en av FN:s lösningar på problemet är att anställa fler 
kvinnliga soldater till fredsbevarande uppdrag känner sig män hotade vid kvinnors 
inträde i militären, på grund av tillhörighetskänslan män emellan som male 
bonding skapar. Detta leder till att också kvinnliga militärer blir utsatta för 
sexuella trakasserier. Andelen kvinnliga soldater i UNMISS är fortfarande låg och 
vi anser därför att detta kan vara en förklaringsfaktor till varför försvarsmyten 
existerar inom organisationen. 

Avslutningsvis har alltså FN upprättat en uppförandekod med 
förhållningsregler kring hur en fredsbevarande soldat skall bete sig mot civila. 
Vad vi också vet är att denna uppförandekod inte följs. Vi tolkar detta som att FN 
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vill visa att de förstår problemets omfattning, upprättar en uppförandekod och 
instanser som skall se till att denna följs, men av olika anledningar lyckas de inte. 
De slutsatser vi drar efter att ha läst valda teorier är att fel åtgärder implementeras. 
Vi anser att problemen ligger i den militära maskulinitetens normkultur genom att 
den osynliggör och nedvärderar kvinnan. Denna normkultur kommer som en följd 
av den militära mannens genusidentitet och kan inte åtgärdas med en 
uppförandekod, där det dessutom ytterst sällan blir påföljder för den soldat som 
bryter mot denna. Att den militära maskulinitetens sexualitet och behov av 
kvinnokroppar för att upprätthålla sin manlighet är en stor del av denna 
genusidentitet bidrar även till ett normaliserande och legitimerande och är även 
det en del av beskyddarlogiken. De åtgärderna vi anser att FN bör ta är att försöka 
omstrukturera de manliga soldaternas normer och moral och detta kan mycket väl 
ske genom rekrytering av fler kvinnliga soldater. UNMISS består i nuläget endast 
av 5.3% kvinnor. Detta kan förklara varför den militära maskuliniteten blir så pass 
markant inom organisationen och varför deras nuvarande värderingar kring 
framförallt kvinnorna i Sydsudan är snedvridna. Den militära maskuliniteten är 
något vi kommer diskutera vidare i analysens nästa, och sista, avsnitt. 
 

4.4 Kan försvarsmyten förklara problemet? 

Finns det en försvarsmyt och kan den hjälpa oss att förstå FN-soldaternas 
ageranden i Sydsudan? Enligt Tickner råder det alltid en försvarsmyt inom 
internationella relationer då krig legitimeras genom att hänvisa till kvinnors 
säkerhet. När NGO:s undersöker civilas lidande under eller efter krig granskas 
inte soldaters ageranden utöver det fredsbevarande uppdraget, vilket leder till ett 
osynliggörande av den forcerade prostitutionen (Tickner 2001:51). Vidare 
fortsätter osynliggörandet inom den internationella politiken då det är en 
mansdominerad disciplin. Diplomati, militären och internationell byråkrati är alla 
mansdominerade yrken och detta bidrar till att kvinnans röst blir exkluderad 
(Tickner 1992:1). Tickner avslutar sitt resonemang med att så länge 
internationella relationer inte granskas ur ett feministiskt perspektiv eller det 
politiska likställs med det privata kommer myten alltid råda (Tickner 1992:1). 

Då vi i denna uppsats applicerat vårt teoretiska ramverk på fallet 
Sydsudan kommer vi nedan diskutera huruvida försvarsmyten går att använda för 
att förklara ett fall i praktiken. Genom ovan diskuterat material kan vi se att 
Beijingkonferensen, FN:s lagsystem och uppförandekoder skapar en bild av FN 
som den beskyddande hjälten där den militära maskuliniteten leder till ett 
normaliserande av brott mot de policys vilka garanterar civilbefolkningen 
beskydd. FN:s lagsystem bidrar och upprätthåller normaliserandet av dessa brott. 
Vi kan således konstatera att försvarsmyten går att applicera på fallet Sydsudan. 
Utifrån försvarsmyten och den militära maskuliniteten kan vi förstå varför FN-
soldater inte beskyddar kvinnorna i Sydsudan, eftersom det sexuella utnyttjandet 
inte får några konsekvenser och har blivit en normaliserad handling. Med detta 
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menar vi att den forcerade prostitutionen inte bara osynliggörs utan heller inte 
leder till några konsekvenser för de fredsbevarande soldaterna. 
Sammanfattningsvis skyddas alltså inte kvinnor och barn, men vad gör FN åt 
problemet? Klart är att FN är medvetna om problemet, vi grundar detta på Kofi 
Annan tidigare citerade uttalande (se s. 4) kring problemet när det uppstod i 
Kongo-Kinshasa. Att detta även sker i Sydsudan finns det också ett medvetande 
kring då FN har upprättat uppförandekoder vilka rör problemet samt en CDT 
vilken skall se till att uppförandekoderna finns. 

För att eliminera sexuellt utnyttjande under fredsbevarande uppdrag har FN en 
tvådelad strategi som går ut på att 1) förhindra brott mot uppförandekoderna och 
2) tillämpa FN:s uppförandestandard och remedial action (CDU). Denna strategi 
kan vi dock bevisa inte fått något genomslag. I och med dessa 
beskyddardokument stärks försvarsdelen av försvarsmyten och myten stämmer. 
Som en konkret åtgärd försöker FN rekrytera fler kvinnliga soldater till dessa 
fredsbevarande uppdrag, i vad vi tror är ett försök till att motverka den manliga 
maskuliniteten, och upplösa “male bonding” (Katz 2007:8 & Yuval-Davis 
1997:108). 
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5 Slutsats 

Vi har i denna uppsats genomfört en teorikonsumerande fallstudie av de 
fredsbevarande FN-soldaternas agerande i Sydsudan. Vi har genomfört denna 
undersökning genom att applicera vårt teoretiska ramverk på vårt fall. För att 
förklara fallet utifrån försvarsmyten valde vi ett fall som vi ansåg att 
försvarsmyten var applicerbar på. Vi fann då Sydsudan intressant ur många 
aspekter, men främst då problematiken i liknande fall redan uppmärksammats. Vi 
bestämde oss sedan för att dela upp försvarsmyten i två delar för att enklare kunna 
använda den på vårt fall och operationalisera den. Därefter analyserade vi FN:s 
egna dokument kring beskydd av civila utifrån teorin samt kontrasterade 
dokumenten mot forskning som visade på att dessa dokument varken har 
genomförts eller gett resultat. Slutligen kombinerade vi empiri och teori med syfte 
att analysera våra resultat. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att försvarsmyten kan förklara FN-
soldaternas agerande, då vi kan bevisa att FN genom sina dokument (så som 
Beijingdeklarationen och FN:s lagsystem) vill tolkas som beskyddare av 
världssamfundet. Genom vår empiri, då främst med Groenendijk rapport i fokus, 
kan vi bevisa att UNMISS uppdrag är kontraproduktivt. De fredsbevarande 
soldaterna må skydda de sydsudanesiska kvinnorna från det primära hotet, de 
paramilitära grupperna, men drar nytta av den maktposition de besitter och 
utnyttjar kvinnorna sexuellt. Detta är ett sexuellt utnyttjande av en grupp som 
redan befinner sig i underläge på grund av sin kvinnliga genusidentitet, men också 
i en försvagad position på grund av den rådande situationen i landet. Det är även 
ett sexuellt utnyttjande som är allmänt accepterat inom den militära 
maskuliniteten. 

Som tidigare nämnt har vi hittat liknande problematik kring försvarsmyten i 
andra konflikthärdar, främst Kongo-Kinshasa och Balkan. Således är den 
specifika naturen av vårt fall inte unik, däremot är fallets komplexitet det. Vi 
anser dock att fallet fortfarande går att generalisera då förutsättningarna är goda 
för att fallets problematik och komplexitet kan uppstå igen. Faktumet att 
försvarsmyten uppmärksammades första gången under Balkankriget, uppstod igen 
under konflikten i Kongo-Kinshasa (trots att det var då FN etablerade sina 
uppförandekoder samt enheter som skulle kontrollera att de följs) och återigen i 
Sydsudan anser vi ger oss en möjlighet att generalisera resultaten funna i vår 
undersökning. Vi ser det mycket möjligt att problemet kommer att upprepas, då 
FN upprättade enheter för att få slut på problemet redan för 13 år sedan men 
fortfarande inte funnit en hållbar lösning. Däremot anser vi att FN:s konkreta 
åtgärd att rekrytera fler kvinnliga soldater till fredsbevarande uppdrag kan, enligt 
vårt teoretiska ramverk, förhindra en återupprepning av historien och vara en 
möjlig lösning på försvarsmyten. Efter att ha läst Tickner ser vi en möjlighet att 
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fler kvinnor inom försvaret skulle kunna åtgärda den bristande jämställdheten, 
försvaga den manliga dominansen inom den internationella politiken och därmed 
försvaga den manliga militära maskuliniteten som genusidentitet. Därmed ser vi 
att FN:s åtgärd, att rekrytera fler kvinnliga soldater, som en möjlig lösning till 
problemet. 

Även då vi, efter vår undersökning, finner Tickners teori som den största 
förklaringsfaktorn till varför dessa brott begås och sedan osynliggörs, kan vi även 
tänka oss att det finns ytterligare delförklaringar till problemet. Försvarsmyten 
kan inte isoleras till en ensam förklaringsfaktor. Andra möjliga orsaker kan vara 
att det finns en snedvriden värdering av kvinnan som helhet, där man kan se till 
Maud Eduards teorier kring skapandet av två sorters kvinnor med grund i 
socioekonomiska förutsättningar. Kvinnorna Eduards ser är horan respektive 
madonnan vilka skapar ett komplex där madonnan behandlas med värdighet i 
relation till horan som kan behandlas hur männen vill behandla henne då hon har 
en lägre social status (Eduards 2007:136,140). Vi har också resonerat kring om 
det finns en medveten ignorans om problemet då den sydsudanesiska kvinnan inte 
ses ha samma värde som den västerländska eller att det är så pass enkelt att 
resurser för att åtgärda problemet saknas. På grund av utrymmes- och tidsbrist har 
vi har valt att avgränsa oss till Tickner, Yuval-Davis och Enloes teori som 
förklaringsfaktorer till problemet. Vi är dock inte främmande för att andra teorier, 
som till exempel Eduards teori kring horan- och madonnakomplexet eller 
postkolonial teori kan bidra till framtida forskning kring problemet. 

Avslutningsvis så anser vi att FN-soldaterna agerande går att förklaras genom 
att den militära diskursen signalerar att utnyttjandet av kvinnor är ett accepterat 
beteende och med hjälp av Tickners teori kan vi förstå osynliggörandet av det. 
Anledningen till att det inte ses som ett problem är den militära maskulinitetens 
normkultur som nedvärderar kvinnan och inte ser det problematiska i att köpa 
hennes sexuella tjänster. Att detta sexuella utnyttjande av kvinnor har blivit 
normaliserat i den mansdominerande disciplin som internationell politik är, är ett 
stort problem som FN måste jobba med. Likt Tickner anser vi att det största 
problemet ligger i den rådande normkulturen kring den militära maskuliniteten. 
FN måste alltså förändra organisationen från grunden och inse att en 
uppförandekod som inte följs inte är en lösning på problemet. Vi anser att det är 
upp till det internationella samfundet om försvarsmyten ska utrotas eller ej. Detta 
tror vi kommer ske först när kvinnors rättigheter blir mänskliga rättigheter i 
realiteten. 
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