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Abstract 

Peacekeepers buying sex entails a complex and specific problem for the UN, it tarnishes 

the reputation and credibility of the organization and contributes to preserve gender 

inequality. The purpose of this paper is to analyse the Secretary General’s Bulletin 

regarding sexual exploitation and abuse using a feminist perspective to find out the 

UN’s view on women and prostitution in peacekeeping operations.  The research 

question is if and how the UN policy on sexual exploitation approaches women and 

power in a way that prevents these problems from being solved. 

I have used critical discourse analysis with a feminist theory and found that the policy 

has a direct impact on how prostitution is valued and that implementation of this policy 

is more complicated than the UN has admitted. The Bulletin does not offer tools to 

combat prostitution and there are no legal consequences, indicating that there is still no 

consensus within the UN regarding this problem. It portrays women as inherently 

vulnerable instead of highlighting the unequal power relations that puts women in a 

vulnerable position.  In addition the zero tolerance policy expresses an imperial view 

that puts women in a situation of multiple levels of oppression. The primary focus of the 

UN is in this case the reputation of the organization rather than human rights and 

equality. 
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1. Inledning 

Sexuell exploatering i insatsområden av FN:s fredsbevarande personal är något 

problematiskt, eftersom det inte finns någon egentlig konsensus om vart gränsen går och 

vilka handlingar som är tillåtna. FN:s officiella hållning är att köp av sexuella tjänster är 

förbjudna och det avråds starkt från andra typer av sexuella relationer.1 I verkligheten 

var det dock inte länge sedan det avslöjades att FN:s egen personal deltagit aktivt i en 

omfattande traffickinghärva i Bosnien.2  

Att arméer historiskt sett har hållit kvinnor som sexslavar är ingen ursäkt, inte heller 

är det en nödvändighet eller något oföränderligt. En japansk borgmästare uttalade sig 

nyligen om hur det skulle ha varit just det, nödvändigt, för soldaternas vila att de hade 

tillgång till ”glädjeflickor”. Den positiva aspekten av det uttalandet var att det möttes av 

mycket stark kritik, vilket tyder på att vi går framåt i utvecklingen.3 För mig är det dock 

inte tillräckligt. Alltför många gånger har jag hört olika sätt att rättfärdiga prostitution, 

som ett arbete, ett fritt val eller världens äldsta yrke. Att förminska och förklara 

problemet gör det inte heller mindre allvarligt, när de som köper utsatta människors 

kroppar är samma personer som omvärlden gett ett förtroende, att skydda mänskliga 

rättigheter och upprätthålla internationell fred och säkerhet.  

 

1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

En stor del av problematiken är skillnaden mellan hur det ser ut i verkligheten och FN:s 

officiella hållning. Det är också en fråga om prioriteringar. Vad som premieras i FN:s 

dokument, kopplat till en avgränsat socialt kontext, låter oss förstå hur en sådan policy 

mottas och implementeras. 

                                                           
1 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003). 
2 MacFarouhar, Neil ”Peacekeepers’ Sex Scandals Linger, On Screen and Off”, New York Times, 7 
september 2011, <http://www.nytimes.com/2011/09/08/world/08nations.html?pagewanted=all> Hämtat 
2013-05-21. 
3 Klaar, Alexander, ”Borgmästare försvarar sexslavar i krig”, Göteborgsposten, 14 maj 2013. 
<http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.1668922-borgmastare-forsvarar-sexslavar-i-krig>, Hämtat 2013-05-
21. 
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Syftet med denna uppsats är att analysera FN:s egna policydokument om sexual 

exploitation and abuse (SEA) ur ett feministiskt perspektiv för att undersöka synen på 

kvinnor och prostitution i fredsinsatser. Jag vill undersöka om och hur bakomliggande 

könsmaktsordningar speglas i FN:s egna dokument. 

 

• På vilka sätt kan vi se om, och hur,  FN:s policydokument om sexuell 

exploatering uttrycker ett synsätt avseende kvinnor och makt som i realiteten 

motverkar att dessa problem kan lösas? 

 

 

1.2. Material och avgränsningar 

För att hitta mitt primärmaterial har jag utgått från FN:s hemsida för information om 

”Protection from sexual exploitation and abuse by UN and related personnel”4. Jag har 

valt att fokusera på Secretary-General’s Bulletin (SGB) från oktober 2003, som är det 

huvudsakliga dokumentet rörande SEA. Dokumentet består av definition av SEA, 

tillämplighet, punktlista med förbud, befälhavares skyldigheter, hänvisning av 

utredningar till nationella enheter samt krav på samarbetspartners. 

Mitt sekundärmaterial består av teorier som har format mitt perspektiv samt annan 

litteratur bestående av böcker, nyhetsartiklar och hemsidor varifrån jag har hämtat fakta 

som jag använt i min uppsats. Jag har även hänvisat till relevanta dokument från FN. 

Jag har valt att begränsa mig till att inte analysera dokument som rör specifika 

underorgan till FN, enskilda operationer eller länder, eftersom det är SGB som styr 

utformandet av dessa samt att enbart SGB gäller för all FN:s personal. 

SGB riktar sig till all personal som jobbar inom FN och fordrar att all personal tar del 

av densamma. SGB förbjuder SEA för styrkor som opererar under FN:s ledning.5 

                                                           
4 FNs hemsida ”Protection from sexual exploitation and abuse by UN and related personnel”, 
<http://www.un.org/en/pseataskforce/tools_response.shtml#Standards>, Hämtad 2013-05-15. 
5 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), sec 2. 
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Dessutom kräver bulletinen att FN:s samarbetspartners accepterar och följer innehållet i 

bulletinen.6  

SEA definieras i FN:s policy: 

 

For the purpose of the present Bulletin, the term ”sexual exploitation” means any actual 

or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power, or trust, for sexual 

purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from 

the sexual exploitation of another. Similarly, the term ”sexual abuse” means the actual or 

threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under unequal or 

coercive conditions.7 

 

I definitionen inkluderas även våldtäkt, men jag har valt att begränsa mig till att 

fokusera på prostitution. 

För att begränsa mitt resonemang har jag valt att förhålla mig till prostituerade 

kvinnor, även om det finns en stor del pojkar och män som är prostituerade. Detta på 

grund av att resonemanget skulle blivit av en annan karaktär och inte bidragit till att 

besvara min frågeställning, eftersom jag valt att fokusera på kvinnosynen i FN med 

fokus på fredsinsatser. Jag har också valt att förhålla mig till köparen av sexuella 

tjänster som en man, eftersom majoriteten av peacekeepers är män.8 Jag kommer still 

största delen koncentrera diskussionen till prostitution i relation till de specifika 

problemen med peacekeepers som köper sex i insatsområdet. Jag har valt att 

genomgående använda begreppet peacekeepers eftersom det inte finns en bra 

översättning till svenska som ringar in innebörden. De flesta författare använder en bred 

definition eller ingen alls i mitt material. Peacekeeping kan syfta till insatser med olika 

                                                           
6 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), sec 6. 
7 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), sec 1. 
8 FNs hemsida, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml> Hämtat 2013-05-
06. 
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mandat under både kapitel VI9 och VII10, men för min frågeställning är det bara relevant 

att mandatet kommer från FN och operationen genomförs under FN:s ledning. 

Även om peacekeeping operations (PKO) involverar polis, militär och civil personal, 

är verksamheten militariserad. 

Avslutningsvis i min uppsats har jag diskuterat min slutsats i relation till hur genus 

implementeras i insatser och hur kvinnor påverkas genom att prostitution bidrar till att 

bibehålla bakomliggande könsmaktsordningar. Jag har även gett förslag på vidare 

forskning samt åtgärder som FN kan vidta. 

 

2. Teori  

För att få en övergripande bild av problematiken har jag använt mig av två teorier. 

Feministisk teori hjälper oss att förstå och diskutera problemet i relation till 

konsekvenserna, alltså hur soldater som köper kvinnors kroppar bidrar till en 

maktobalans mellan könen. Det som i förlängningen bidrar till att kvinnors del i en 

fredskapande process undermineras på grund av hur kvinnor värderas. Sandra 

Withworths teori om militarism och manlighet bidrar med en viktig nyckel, genom att 

sätta problematiken i rätt kontext för min frågeställning och täcker in relevanta aspekter 

så som orsak, bakgrund och verkan.  

Den första teorin är mitt övergripande perspektiv som format min utgångspunkt. Den 

andra teorin knyter an till mitt undersökningsområde, och ringar in det sociala kontext 

där SGB implementeras, och därför har jag tillämpat den i min analys.  

 

2.1. Feministisk teori  

Min teoretiska utgångspunkt är ett feministiskt perspektiv som formats av flera 

författare. Eftersom min frågeställning berör de som utsätts för strukturellt förtryck som 

                                                           
9 Charter of the United Nations, 1 U.N.T.S XVI, 24 October 1945, Kap VI. 
10 Charter of the United Nations, 1 U.N.T.S XVI, 24 October 1945, Kap VII. 
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bottnar sig i mer än kön, valde jag att utgå från en vidgad förståelse med utgångspunkt i 

en modell av Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer: 

 

Feministisk teori är inte en teori om hur kvinnor och män är, utan en teori om hur kvinnor 

och män konstrueras som exkluderande och binära kategorier med syfte att skapa och 

återskapa en specifik typ av samhällsformation. I denna samhällsformation, som vi ofta 

kallar för patriarkat, är kontrollen av kvinnors arbete och sexualitet konstitutiv för den 

samhälleliga produktionen och reproduktionen.11 

 

Citatet fångar vad feministisk teori är. Vidare utvecklar Mulinari et al. att det är viktigt i 

ett feministiskt perspektiv att komma ihåg att kvinnor är mer än bara kvinnor, annars 

riskerar man att reproducera heteronormen samtidigt som feminismen riskerar att bli 

imperialistisk och rasistisk.12 Denna utgångpunkt är viktigt eftersom det ger oss inblick i 

en mer komplicerad kvinnosyn, alltså maktrelationer mellan kvinnor och män i samspel 

med etnicitet, klass och sexualitet. Min frågeställning handlar om en specifik typ av 

män och särskild grupp kvinnor i en väldigt politiskt kontext i form av peacekeeping. I 

det här sammanhanget innebär ett intersektionellt perspektiv att andra maktrelationer 

spelar in i hur människor relaterar till varandra. Olika utbildningsnivåer, etnisk 

tillhörighet och stora ekonomiska skillnader gör att peacekeepers har en annan relation 

till prostituerade de nyttjar ur lokalbefolkningen, mot vad de skulle ha till en 

prostituerad i sitt hemland eller till en kvinna som är soldat. 

Cynthia Enloe ger oss en intressant ledtråd till hur svårt det är att lyfta problemet 

med prostitution så att det tas på allvar, nämligen att militära baser och prostitution 

länge har varit allmänt accepterat som något normalt förekommande.13 Enloe beskriver 

hur det gjorts kopplingar mellan förekomst av prostitution och hur kvinnor som arbetar 

                                                           
11 Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin & Schömer, Eva (red.), Mer än bara kvinnor och män: feministiska 

perspektiv på genus, Studentlitteratur, Lund, 2003, s 12-13. 
12 Mulinari, et. Al, 2003, s 13. 
13 Enloe, Cynthia, Bananas, beaches and bases: making feminist sense of international politics, Univ. of 
California Press, London, 1990, s 81. 
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på en bas behandlas av sina kollegor. Hon menar att det beror på globala 

genusstrukturer som påverkar kvinnors liv hemma och utomlands.14 

Huibin Amelia Chew visar att det finns en stark koppling mellan kvinnoförtryckande 

maktstrukturer i kombination med ekonomiska svårigheter som leder till att kvinnor 

hamnar i prostitution i konflikområden. Imperialism osynliggör hur kvinnor på detta sätt 

är särskilt utsatta i krig både materiellt, institutionellt och sexuellt. Könsroller som 

placerar kvinnor i hemmet resulterar också i att arbetsmöjligheterna blir extremt 

begränsade. Dessutom menar Chew att militära ledare bidrar informellt till sexuell 

exploatering. Exempelvis i Irak har det framkommit att man fraktat kvinnor från 

Filippinerna till amerikanska baser med enda syfte att arbeta som prostituerade.15  

Min utgångspunkt är sammanfattningsvis att män som anser sig ha en naturlig rätt att 

köpa kvinnors kroppar utövar makt över kvinnors sexualitet som motverkar att kvinnor 

och män har samma värde. 

 

2.2. Manlighet och militarism 

Sandra Withworth förklarar problematiken med att använda soldater till peacekeeping 

genom att den typen av uppdrag skiljer sig markant från striden för överlevnad som 

soldater vanligtvis är tränade för att klara av.16 Den militära träningen och strukturen 

stärker våldsamma tendenser och aggressiva personlighetsdrag som i sociala 

konstruktioner anses maskulina.17 Konsekvenserna av detta blir en kvinnoförnedrande 

kultur genom att femininitet likställs med svaghet och skällsord som ”ladies”, ”pussies” 

och ”cunt” används för att förödmjuka rekryter. På samma sätt används skällsord för att 

stigmatisera homosexualitet och etnicitet.18 Träningen beskrivs som ett insteg till 

vuxenlivet genom att göra pojkar till män och karaktäriseras av att forma individer till 

                                                           
14 Enloe, 1990, s 81-92. 
15 Huibin Amelia Chew ”What’s left? After ’imperial feminist’ hijackings”, i Riley, Robin L., Mohanty, 
Chandra Talpade & Pratt, Minnie Bruce (red.), Feminism and war: confronting US imperialism, Zed, 
London, 2008, s 75-77. 
16 Whitworth, Sandra, Men, militarism, and UN peacekeeping: a gendered analysis, Lynne Rienner, 
Boulder, Colo., 2007[2004], s 151-154, 183-187. 
17 Withworth, 2007, s 14-17, 153-159. 
18 Withworth, 2007, s 156-157. 
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att bli medlemmar av en grupp. Gruppdynamiken är en central del av den militära 

miljön genom starka band av brödraskap tillsammans med fysisk och mental 

uniformitet.19 Det tillsammans med en stark nationalistisk anda bidrar till att 

reproducera stereotyper av kvinnor och institutionalisera rasism genom ett nationalistisk 

vi- och dem- perspektiv.20  

Själva konstruktionen av peacekeeping innebär en del av den västerländska 

identiteten som demokratisk och fri med respekt för mänskliga rättigheter. Detta 

bekräftas genom en bakomliggande syn på vilka länder som intervenerar och vilka 

länder som blir föremål för intervention.21 För många stater tjänar själva konceptet av 

peacekeeping som en motivering till att bekosta och underhålla väpnade styrkor i form 

av militär makt.22 Sandra Withworth beskriver vidare att kvinnor och män positioneras 

olika i en konflikt på grund av de uppfattningar som finns om vad som är manligt och 

kvinnligt. Kvinnor har historiskt sett porträtterats som offer i konflikter och män som 

aktörer. Detta resulterar i att män och kvinnor behandlas olika i 

återuppbyggandeprocessen då kvinnor riskerar att uteslutas från avväpnings-, 

demobilisering- och återintegreringsprocessen under antaganden om att de inte varit 

kombattanter. 23 

Withworth beskriver också den nuvarande konstruktionen av PKO är del av den 

moderna civilisationsmissionen. Genom att konflikter idag är av en mer våldsam 

karaktär som i större utsträckning drabbar den civila befolkningen krävs det dock ett 

gensvar av militär karaktär. Detta bidrar till att skapa en identitet av drabbade länder 

som mer konfliktbenägna.24 Peacekeeping är i grunden ett motsägelsefullt koncept där 

soldater som är tränade i krigföring, tar på sig rollen av beskyddare och fredsskapare.25 

 

                                                           
19 Withworth, 2007, s 153-159. 
20 Withworth, 2007, s 85-87, 108-109. 
21 Withworth, 2007, s 24-44. 
22 Withworth, 2007, s 25, 183. 
23 Whitworth, 2007, s 25-27. 
24 Withworth, 2007, s 184-186. 
25 Withworth, 2007, s 2-4. 
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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning om 

SGB gällande SEA 

För att positionera min uppsats i det aktuella forskningsläget har jag valt att ta upp två 

författare som kritiserat SGB i anknytning till SEA och dess konsekvenser, men med 

andra utgångspunkter. 

 

3.1. Olivera Simic: sexpositiv feministisk kritik av SGB 

Olivera Simic har sin utgångspunkt i sexpositiv feministisk teori när hon kritiskt 

analyserar SGB i relation till kvinnor som under kriget i Bosnien valde att sälja sex och 

ingå sexuella relationer med peacekeepers. På grund av de omfattande sexuella 

övergrepp som begicks mot kvinnor under kriget, bland annat av peacekeepers, 

associeras bosniska kvinnor under denna period med en offerroll.26 Detta är enligt Simic 

problematiskt eftersom det nedvärderar kvinnors sexualitet och skapar en bild av att 

kvinnor inte kan känna lust och göra fria val så som att välja att ingå en sexuell relation, 

eller göra valet att sälja sexuella tjänster. Hon menar att SGB förstärker bilden av 

kvinnor som sexuellt passiva och underlägsna, eftersom alla relationer fastslås vara 

exploaterande. Därför är förbudet mot sexuella relationer en kränkning av rätten till 

privatliv och sexuell frihet och är inte förenligt med mänskliga rättigheter, specifikt 

rätten till privatliv. Vidare beskriver hon hur SGB konstruerar en ”vi och dem”- 

dikotomi och ger därför uttryck för ett imperialistiskt synsätt.27 Trots att det är svårt att 

bortse från bakomliggande maktstrukturer slår hon fast att det är viktigt att göra en 

distinktion mellan sexuell exploatering och frivillig prostitution; kvinnor kan i 

konflikter ge samtycke till sexuella relationer.28  

Hennes slutsats är att definitionen av prostitution och sexuella relationer bör tas bort 

helt, då dessa punkter verkar överbeskyddande och nedvärderar kvinnor, eftersom de 

                                                           
26 Simic, Olivera Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations, Springer Berlin 
Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012s 1-7. 
27 Simic, 2012, s 50-58. 
28 Simic, 2012, s 165-163. 
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baseras på föreställningen av att kvinnor är offer. Kvinnor som arbetar i sexindustrin 

bör få sina åsikter hörda i denna fråga, och bör behandlas med respekt. SGB riskerar att 

verka stigmatiserande och skapar diskriminering genom att bidra till en bild av lokala 

kvinnor som ovärdiga av kärleksrelationer med peacekeepers.29 

Simic tar upp en relevant och viktigt aspekt av SGB genom att diskutera kvinnor som 

fria individer, som kan göra valet att sälja sexuella tjänster. Hon gör en kontroversiell 

studie inom det feministiska fältet och hennes resultat är relevant för att visa hur olika 

perspektiv kan påverka forskningen. Mitt perspektiv ställer sig kritiskt till den 

infallsvinkeln genom att trycka på maktstrukturers ständiga närvaro i alla aspekter av 

kvinnors liv, och den särskilda utsattheten de befinner sig i. Därför får min analys ett 

annat resultat när jag granskar samma material. 

 

3.2. Kathleen M. Jennings; kritik av strategier för att 

bekämpa SEA 

Kathleen Jennings har undersökt implementeringen av SGB i Liberia och Haiti med 

utgångspunkt i de människor som påverkas av dem, alltså peacekeepers och kvinnor ur 

lokalbefolkningen.30 I Haiti antog FN ett minimalistiskt förhållningssätt, vilket innebar 

att man begränsade informationsspridningen och preventiva metoder till missionen och 

dess personal med fokus på att skydda FN:s anseende.31 I Liberia prioriterades skyddet 

av lokalbefolkningen och det genomfördes större kampanjer i nära samarbete med 

lokala myndigheter.32  

På grund av praktiska skillnader mellan hur olika FN ledda operationer är utformade 

och de olika regler som gäller för olika kategorier av personal har inte FN lyckats 

standardisera rapportering och uppföljning av SEA.33 En annan del av problematiken i 

rapportsystemet ligger i en allmänt accepterad ”boys will be boys” attityd. Det anses 

                                                           
29 Simic, 2012, s 165-173. 
30 Withworth, 2007, s 9-14. 
31 Jennings, Kathleen M., Protecting whom? approaches to sexual exploitation and abuse in UN 

peacekeeping operations, Fafo-report, Oslo, 2008.s 9-11, 36-45. 
32 Jennings, 2008, s 9-11, 45-53. 
33 Jennings, 2008, s 16-18. 
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naturligt att män behöver utlopp för sin sexualitet. Detta tillsammans med en stark 

gruppdynamik där det viktigaste är att skydda varandra, alltså både i strid och genom att 

hålla varandra om ryggen på kontoret. Även kvinnor drar sig för att rapportera kollegor 

för SEA.34 Följaktligen är det ett problem hur mycket eller lite av de incidenter som kan 

kopplas till SEA som rapporteras, då det mesta hanteras internt och av den närmaste 

chefen. Ett exempel hon tar upp är en FN-anställd som blev påkommen med en lokal 

kvinna i sin bil på sidan av vägen klockan tio en fredagkväll och blev av med sitt 

förarbevis en begränsad tid, utan vidare rapportering. En annan svårighet är att FN-

personal och ”flickvänner”, som egentligen är prostituerade. När båda tjänar på 

relationen anmäler ingen av dem och det är svårt att bevisa att en transaktion har ägt 

rum. Jennings kritiserar också den otydliga hållningen till vilka relationer som är 

exploaterande. Antingen bör man ta bort sexuella relationer som inte är utbyte mellan 

tjänster eller förbjuda det också. 35  

Jennings menar vidare att det faktum att nolltoleranspolicyn motiveras med att 

skydda FN:s anseende, och inte primärt lokalbefolkningen, är problematiskt. Det ena 

målet behöver dock inte utesluta det andra enligt Jennings.36 Vidare beskriver hon hur 

de olika metoder som används för att förhindra SEA, ibland kan bidra till ”vi och dem”- 

konstruktioner med rasistiska undertoner, till exempel att avskräcka soldater från 

sexköp genom information om en hög andel HIV smittade bland lokalbefolkningen.37 

Jennings har undersökt hur SGB har implementerats och vilka konsekvenser det har 

fått i Haiti och Liberia. Till skillnad från Jennings vill jag analysera själva dokumentet 

och se var problematiken med implementeringen i realiteten börjar. 

 

 

 

 

                                                           
34 Jennings, 2008, s 30-31. 
35 Jennings, 2008, s 25-34. 
36 Jennings, 2008, s 35-36. 
37 Jennings, 2008, s 37. 
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4.  Kritisk diskursanalys som metod 

För att besvara min frågeställning använder jag en form av diskursanalys för att 

analysera hur språket används, och vilka uttryck för bakomliggande maktstrukturer det 

går att finna. För att undersöka FN:s syn på köp av sexuella tjänster av peacekeepers 

använder jag mig av kritisk diskursanalys för att kunna analysera texten i en särskild 

social kontext.  ”Den diskursiva praktiken avser hur texter produceras, distribueras och 

konsumeras.”38 I min analys innebär det att ta hänsyn till att FN är en internationell 

organisation, som är både reglerande och normbildande i sina policydokument. Det 

yttersta syftet med organisationen är att upprätthålla internationell fred och säkerhet och 

sträva mot staters gemensamma mål.39 Det innebar även att beakta vem dokumenten 

vänder sig till och varför. I det här sammanhanget riktar sig policyn mot FN:s personal 

men det är även offentliga dokument som alla kan ta del av. 

Diskursanalys innebär också att undersöka vad som underförstått sägs i en text och 

hur man kan utläsa värderingar genom att text inte bara är bokstäver på papper utan den 

skapas i relation till sociala praktiker.40 Språket är således något som formas av sociala 

sammanhang och bidrar samtidigt till att konstruera en verklighetsbild som kommer att 

tolkas olika, beroende på vilket perspektiv läsaren har.41 Den kritiska diskursanalysen 

belyser hur diskurser skapar och återupphåller maktförhållanden i sociala relationer och 

målet är att genom medvetenhet kunna skapa förändring.42 Metoden är inte neutral utan 

tar ställning för en social grupp. 43 I min analys innebär det att jag tar ställning mot den 

rådande könsmaktsordningen och problematiserar FN:s policy.  

Jag kommer att ur ett feministiskt perspektiv kritiskt analysera hur språket används, 

till exempel vilka ord och begrepp som används och inte används. Jag har också 

                                                           
38 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s 375. 

39 Charter of the United Nations, 1 U.N.T.S XVI, 24 October 1945, Kap I. 
40 Bergström & Boréus, 2012, s 376-377. 
41 Bergström & Boréus, 2012, s 378-379. 
42 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000, s 69. 
43 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, 
Lund, 2000, s 70. 
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undersökt vilken verklighetsbild FN förmedlar och hur maktstrukturer som förminskar 

problematiken uttrycks. 

 

5. Uppmärksamhet av SEA i FN:s PKO 

Synen på våld mot kvinnor i konflikter har ändrats de senaste tjugo åren. Tidigare 

ansågs sexuellt våld vara ett brott mot kvinnans ära och integritet. Numera anses 

våldtäkt även vara ett brott mot mänskliga rättigheter och internationell lag.44  

Köp av sexuella tjänster har skett i olika stor omfattning i FN:s PKO. I Kambodja 

uppskattas att det fanns ca 6000 prostituerade innan United Nations Transitional 

Authority in Cambodia (UNTAC) anlände 1992. Detta steg sedan till ca 25 000 under 

operationen.45 Fortfarande är den allmänna uppfattningen i Kambodja att peacekeepers 

kom dit och förvandlade de kambodjanska kvinnorna till prostituerade.46 

En annan konflikt som förknippas starkt med grova sexuella övergrepp av 

peacekeepers är den i Bosnien. Det skedde omfattande massvåldtäkter och existerade 

något som benämns, av MacKinnon, som sexslavläger. FN:s närvaro i Bosnien 

motverkade inte detta. Det har uppdagats att FN:s egen personal deltog i våldtäkter och 

trafficking samt bidrog till att det öppnades fler bordeller.47 

Även konflikten i Kongo associeras med grova sexuella övergrepp, och FN:s 

personal har även där varit en del av problematiken. FN:s särskilda utredning av 

peacekeepers tillhörande United Nations Organization Mission in the Democratic 

Republic of the Congo (MONUC), inleds med att förklara att utredningen tillsatts på 

grund av att problemet uppmärksammats av media 2004.48 Detta indikerar att 

rapportsystemet inom FN inte fungerar, eller att problemet inte tas på allvar. I detta fall 

rör det sig om 72 anklagelser av vilka i slutändan enbart 6 kunde styrkas. Dock vittnar 
                                                           
44 Withworth, 2007, s 125-126. 
45 Withworth, 2007, s 58, 67. 
46 Withworth, 2007, s 69. 
47 MacKinnon, Catharine A, ”Rape, Genocide and Women’s Human Rights”, i Stiglmayer, Alexandra 
(red.), Mass rape: the war against women in Bosnia-Herzegovina, University of Nebraska Press, Lincoln, 
1994, s 192. 
48 UN, Investigation by the OIOS into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in the UnitedNations 

Organization Mission in the Democratic Republic of Congo , 5 January 2005, UN DocA/59/661. 
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kvinnor och flickor om att det förekommer regelbundet att soldater byter tjänster, mat 

eller pengar mot sexuella tjänster. Flickor som utnyttjas är så unga som 13 år.49 FN 

själva har medgett att det är högst troligt att rapporteringen av SEA långt ifrån speglar 

den verkliga situationen. Det antas vara en liten del av de som drabbas som anmäler. 

Därför är det svårt att dra några slutsatser om huruvida SEA har ökat eller minskat.50 

När sexuella relationer resulterar i barn skapas sociala och ekonomiska problem i 

form av stigmatisering av modern och barnet. I de allra flesta fallenfår mödrarna aldrig 

någon ekonomisk hjälp av fadern, utan situationen för dessa mödrar blir svårare 

eftersom de har en person till att försörja. Barnen som föds med ett blandat etniskt 

ursprung stigmatiseras genom att det går att se att deras far förmodligen var en 

peacekeeper, och följaktligen deras mor en prostituerad i ett samhälle där problemet är 

omfattande och välkänt. Dessutom föds barnen med sämre förutsättningar ekonomiskt 

vilket kan leda till att de inte får gå i skolan eller har möjlighet att få sjukvård. 

Uppskattningsvis föddes 24 500 barn i Kambodja och 6600 barn i Liberia till följd av 

SEA.51 

 

6. Analys av Secretary General’s Bulletin 

Generalsekreterarens bulletin är FN:s huvudsakliga dokument rörande SEA och gäller 

för all FN:s personal. Policyn trädde i kraft i oktober 2003.52 

 

 

 

                                                           
49 UN, Investigation by the OIOS into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in the UnitedNations 

Organization Mission in the Democratic Republic of Congo , 5 January 2005, UN DocA/59/661. 
50 The Secretary-General, Special measures for protection from sexual exploitation and 
sexual abuse, t 13, U.N. Doc. A/62/890 (June 25, 2008), III. 13. 
51 Ndulo, Muna, The United Nations Responses To The Sexual Abuse And Exploitation Of Women And 

Girls By Peacekeepers During Peacekeeping Missions. Berkeley Journal of International Law. 2009, Vol. 
27 Issue 1, s 157-159. 
52 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), Sec 7. 
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6.1. Byte av tjänster eller prostitution 

Eftersom min frågeställning handlar om prostitution, vill jag börja med att undersöka 

definitionen av det i SGB. 

 

Exchange of money, employment, goods or services for sex, including sexual favours or 

other forms of humiliating, degrading or exploitative behaviour, is prohibited. This 

includes any exchange of assistance that is due to beneficiaries of assistance.53 

 

 Det som beskrivs är samma sak som prostitution, när en person säljer sex i utbyte mot 

pengar eller andra fördelar. Ordet prostitution används aldrig i SGB.54 Nicole 

Westmarland och Geetanjali Gangoli förklarar att orden vi använder för att beskriva 

säljandet av sexuella tjänster säger mycket om författarens ståndpunkt. När man väljer 

att använda prostitution eller sexarbetare lägger man in en värdering som speglar ett 

ställningstagande. 55 Prostitution i Longman dictionary of contemporary English har 

betydelsen ”the work of prostitutes”56, vilket gör att begreppet kan tyda på en författares 

ståndpunkt att det är ett legitimt arbete. Generalsekreteraren väljer att använda ”sexual 

exploitation” vilket tydligt indikerar utnyttjande och inte kan förväxlas med någon form 

av legitimering. Den positiva aspekten av att utesluta ett värdeladdat begrepp som 

prostitution, är att man motverkar alternativa tolkningar. Prostitution har olika innebörd 

i olika länder och sammanhang och begreppet kan innebära ett lagligt och accepterat 

yrkesval. En annan möjlig tolkning kan vara att det faktum att man inte väljer att 

använda begreppet tyder på att man vill dölja att det fortfarande förekommer i det 

fördolda, och allvaret i prostitution förminskas genom att begreppet undviks. 

 
                                                           
53 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), Sec 3, 3.2 (c). 
54 ”Prostituera v. –de . utbjuda sig till ngn till tillfälligt könsumgänge; p. sig sälja sig”, Svenska 

akademiens ordlista över svenska språket, 13. uppl., Svenska akademien, Stockholm, 2006. ; Prostitute: 
someone, especially a woman, who earns money by having sex with people, Prostitution : the work of 
prostitutes, Longman dictionary of contemporary English, 5. ed., Pearson/Longman, Harlow, 2009. 
55 Gangoli, Geetanjali & Westmarland, Nicole (red.), International approaches to prostitution: law and 

policy in Europe and Asia, The Policy Press, Bristol, 2006, s 1-2. 
56 Prostitution : the work of prostitutes, Longman dictionary of contemporary English, 5. ed., 
Pearson/Longman, Harlow, 2009. 
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6.2. Ej olagligt betraktas som tillåtet 

En relevant fråga att ställa sig är huruvida allt som inte är olagligt är tillåtet eller ej. En 

policy har ingen juridisk kraft, det är bara säkerhetsrådets resolutioner som är juridiskt 

bindande för FN:s medlemsländer.57 

 

Sexual exploitation and abuse violate universally recognized international legal norms 

and standards and have always been unacceptable behavior and prohibited conduct for 

United Nations staff. Such conduct is prohibited by the United Nations Staff Regulations 

and Rules.58 

 

Detta citat är problematiskt ur ett feministiskt perspektiv. Att hävda att prostitution 

alltid varit ett brott mot internationella juridiska normer förminskar lidandet som många 

kvinnor drabbats av, på grund av att det varit svårt eller omöjligt att få upprättelse. 

Withworth beskriver FN:s agerande under UNTAC på 90-talet efter att man noterat den 

ökade förekomsten av HIV/AIDS gav man ut direktiv om att FN-personal inte ska 

besöka bordeller i uniform, och man skickade dit 800 000 kondomer.59 Att det alltid 

skulle ha varit förbjudet och oacceptabelt stämmer följaktligen inte, eftersom åtgärden 

tyder både på att företeelsen uppmärksammats och att målet inte var att förhindra köp av 

sexuella tjänster, utan att göra det säkert. Även om våldtäkt numera anses vara ett 

universellt erkänt internationellt brott finns det inget som tyder på att prostitution är det.  

 

Sexual exploitation and abuse constitute acts of serious misconduct and are therefore 

grounds for disciplinary measures, including summary dismissal.60 

 

                                                           
57 Ndulo, 2009, s 159-161.  
58 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003) Sec 3, 3.1. 
59 Withworth, 2007, s 68-69. 
60 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), sec 3, 3.2 (a). 
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Detta citat visar ett annat problem med den juridiska aspekten. Soldater åtnjuter 

generellt sett alltid åtalsimmunitet i det landet de befinner sig. Detta på grund av att när 

FN sätter in peacekeepers i ett land upprättas en status of forces agreement (SOFA) som 

reglerar allt från användandet av vägar och radiofrekvenser till just åtalsimmunitet för 

militär personal. Det innebär att militär personal inte kan åtalas för ett brott i det landet 

de befinner sig utan det är enbart den egna staten som kan väcka åtal för brott.61  

Dessutom finns det ingen juridiskt bindande skyldighet för den egna staten att väcka 

åtal mot en soldat för brott som begåtts i insatsområdet.62 Följaktligen blir det en fråga 

om det egna landets lagar gällande prostitution. Om ett land har en lag som säger att 

sexköp är olagligt kan åtal väckas, men i flera länder finns ingen sådan lag. SGB är inte 

heller ett juridiskt bindande dokument och den enda makt FN har att utöva när sexköp 

uppdagas är att repatriera berörd personal. Att det inte finns någon reell kraft i en sådan 

policy sänder ett budskap om att problemet inte är tillräckligt allvarligt.  

 

6.3. Den sårbara kvinnan 

I SGB motiveras till att börja med förbudet mot SEA för att skydda de mest sårbara, 

speciellt kvinnor och barn.63 Fördelen med detta synsätt är att man erkänner kvinnors 

utsatta position och motiverar att de behöver extra skydd av denna anledning. Den 

negativa aspekten är att sårbarhet uttrycks som en kvinnlig egenskap snarare än ett 

strukturellt problem. Då kommer vi åter tillbaka till Withworths beskrivning av hur 

soldater formas genom att det manliga idealet premieras och likställs med styrka och 

handlingskraft. Samtidigt så används feminina attribut för att håna och bryta ner 

rekryter.64 Genom att sätta kvinnors påstådda sårbarhet i en militariserad kontext kan vi 

se hur detta synsätt återföder och reproducerar stereotypa föreställningar om kvinnors 

inneboende och naturliga svaghet, och därmed underlägsenhet. Samtidigt bidrar det till 

                                                           
61 Ndulo, Muna,”The United Nations Responses To The Sexual Abuse And Exploitation Of Women And 
Girls By Peacekeepers During Peacekeeping Missions”. Berkeley Journal of International Law. 2009, 
Vol. 27 Issue 1, p127-161. 35p, s 154; UN doc. A/45/594 (9 october 1990) § 47  (b). 
62  Ndulo, Muna,”The United Nations Responses To The Sexual Abuse And Exploitation Of Women And 
Girls By Peacekeepers During Peacekeeping Missions”. Berkeley Journal of International Law. 2009, 
Vol. 27 Issue 1, p127-161. 35p, s 154S159-161. 
63 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), Sec 3, 3.2. 
64 Withworth, 2007, s 156-157. 
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att ytterligare stigmatisera de män som utsätts, eftersom dikotomin av manligt och 

kvinnligt talar för att det är svaga och sårbara människor som drabbas.  

 

6.4. Kärleken kan inte vara jämlik 

FN har valt ett diffust förhållningssätt gällande sexuella relationer som inte innebär 

element av utnyttjande eller byte av tjänster. 

 

Sexual relationships between United Nation staff and beneficiaries of assistance, since 

they are based on inherently unequal power dynamics, undermine the credibility and 

integrity of the work of the United Nations and are strongly discouraged.65 

 

Precis som andra kritiker jag tagit upp håller jag med om att detta speglar ett 

imperialistiskt synsätt.66 Uttrycket motsäger idén om en fredsskapande process 

tillsammans med värdnationen och speglar ett förhållningssätt som säger att ”vi” 

kommer och hjälper ”dem”. Det placerar lokalbefolkningen i en underlägsen position 

från början och placerar kvinnor i en ytterligare dimension av förtryck. Att sedan slå 

fast att maktrelationen är baserad på inneboende och naturliga maktrelationer skapar en 

oföränderlig situation, som bidrar till att skapa ett slags rättfärdigande för FN att 

fortsätta skicka peacekeepers till ”behövande”. Vissa länder och folk kommer 

följaktligen alltid vara i behov av hjälp enligt FN. Då kan vi åter se vad Withworth 

menar när hon förklarar att PKO fungerar som ett rättfärdigande för många länder att ha 

kvar sin militära makt, samt att det skapar en sysselsättning som också bidrar till att 

stärka FN:s globala identitet som ”the good guys”.67 

Precis som Jennings skriver kan vi se att det är problematiskt att nolltoleranspolicyn 

motiveras genom att sexuella relationer underminerar och skadar FNs trovärdighet och 

                                                           
65 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), Sec 3, 3.2 (d). 
66 Simic, 2012, s 50-58; Jennings, 2008, s 35-36. 
67 Withworth, 2007, s 24-44, 183. 
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integritet.68 Det primära målet bör vara att skydda kvinnor och barns hälsa och 

integritet, eftersom de i störst utsträckning drabbas av SEA. Hela skyddet i SGB 

motiveras med att skydda kvinnor och barn, men just nolltoleranspolicyn finns till för 

att skydda FN.69 Med tanke på det låga antalet anmälningar och förmågan att inbördes 

hålla varandra om ryggen, kan vi se att FN är kapabla att skydda sitt rykte. 

Att sexuella relationer, som inte sker genom våld eller utbyte av tjänster eller pengar, 

inte är förbjudna utan det bara avråds starkt ifrån är dessutom ett vagt och tvetydigt 

ställningstagande. Likt Jennings kan vi genom detta se varför man antingen inte bör 

nämna den typen av relationer, eller förbjuda även dem.70Även Simic tar upp en viktig 

aspekt av att moralisera människors privatliv och sexualitet, att det kränker rätten till 

privatliv och personlig integritet.71 Kopplat till det vill jag även ta upp ett citat från 

department of peacekeeping operations (DPKO) tio regler för uppförande för ”blue 

helmets”, som FNs peacekeepers kallas på grund av de blå hjälmar de bär i 

insatsområde. 

 

Do not indulge in immoral acts of sexual, physical or psychological abuse or exploitation 

of the local population or United Nations staff, especially women and children.72 

 

DPKO är ett underorgan till FN som har ansvaret för att genomföra och administrera 

PKO.73 Min poäng med att ta med även detta citat är att det försvagar budskapet att 

SEA är något förbjudet. I SGB slås det fast att SEA är förbjudet och kan leda till att 

man blir avskedad, men i den allmänna uppförandekoden hänvisas till moraliskt förbud 

snarare än ett juridiskt.  

 
                                                           
68 Jennings, 2008, s 35-36. 
69 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003), Sec 3, 3.2. 
70 Jennings, 2008, s 25-3.  
71 Simic, 2012, s 50-58, 165-163. 
72 U.N., Dep't of Peacekeeping Operations, Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue 
Helmets (1999), regel 4. <http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/ten_rules-
_code_of_personal_conduct_for_blue_helmets-english.pdf>. 
73 För vidare information om DPKO se: <http://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/>, Hämtat 
2013-05-20. 
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6.5. Brödraskapet framför allt 

Withworth menar att PKO är en militariserad verksamhet och genomsyras av en stark 

anda av broderskap. Konceptet av peacekeeping bidrar till den västerländska identiteten 

som fredsskapande och kämpar för mänskliga rättigheter.74 Denna identitet bidrar till att 

skapa en vi- och dem- dikotomi som svetsar samman gruppen av peacekeepers för att 

skydda verksamheten och sig själva.75 Med detta i åtanke kan vi se hur ett citat som 

detta är problematiskt. 

 

The Head of Department, Office or Mission may use his or her discretion in applying the 

standard prescribed in section 3.2 (d), where beneficiaries of assistance are over the age 

of 18 and the circumstances of the case justify an exception.76  

 

Undantaget rör sexuella relationer, ej byte av sex mot tjänster eller pengar, det vill säga 

att man ger högt uppsatta chefer rätt att göra undantag efter en bedömning. Man förlitar 

sig på att chefer ska avgöra om relationen får fortsätta eller inte, utan att det finns en 

gräns för vad som är tillåtet. Då kan man fråga sig vilka omständigheter som berättigar 

ett undantag och samtidigt se svaret i frågan. Det är en godtycklig bedömning i en miljö 

där verksamheten är uppbyggd kring att män skyddar varandra och skyddar FNs 

anseende. Oavsett om de hänvisar till en kvinna eller man så är det för närvarande en 

kvinna som tjänstgör som tillförordnad chef i en PKO, av sammanlagt 15 pågående.77 

Det handlar alltså i allra största utsträckning om män som ska bedöma varandras 

relationer. Den här punkten kopplat till nolltoleranspolicyn är inkonsekvent, eftersom 

den lämnar utrymme för tolkning för enskilda aktörer på fältet.  

MacKinnon tar upp ett annat problem relaterat till denna bestämmelse. Under kriget i 

Bosnien framkom rapporter om att en befälhavare för The United Nations Protection 

Force (UNPROFOR) accepterat erbjudanden från en serbisk befälhavare om att få 
                                                           
74 Withworth, 2007, s 24-44. 
75 Withworth, 2007, s 85-87, 108-109. 
76 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003) sec 4, 4.5. 
77 FNs hemsida,< http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml >Hämtat 2013-
05-06 ;<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml> Hämtat 2013-05-27. 
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flickor för att utnyttja sexuellt. Detta är enligt henne ett exempel på hur män skapar 

relationer över gränserna, och vikten av att hålla varandra om ryggen för att uppnå och 

behålla en maktposition. Därför är det också problematiskt när män används för att 

bevaka kvinnors intressen och skydda kvinnor. Varje nivå av skydd där män är 

överrepresenterade skapar också ett nytt filter där kvinnor riskerar att bli utsatta för 

förtryck och marginalisering.78 Detta ger oss också en inblick i problematiken med 

implementering av SGB. Relationer mellan lokala invånare och peacekeepers kommer 

följaktligen alltid blir bedömda på ojämlika villkor. Kärlek värderas innan undantag kan 

göras. En lokal kvinna blir värdig ett undantag genom att komma upp till en social 

status, så att hon inte kan antas var i ett allt för stort underläge, och därmed kan antas 

göra autonoma val. Soldaten kan läsa dokumentet som att det är en fråga om hur man 

motiverar det, och vilken relation man har till högsta chefen. 

Chefer och personal har enligt SGB också det yttersta ansvaret för att skapa och 

bibehålla ett klimat som motverkar alla former av SEA.79 Den problematiska aspekten 

av detta är att en PKO är ett militariserat klimat och det är svårt att motverka attityder 

som är djupt rotade inom organisationen. 

 

7. Slutsats 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera FN:s egna policydokument om 

sexual exploitation and abuse (SEA) ur ett feministiskt perspektiv för att undersöka 

synen på kvinnor och prostitution i fredsinsatser. Den fråga som har undersökts är: 

• På vilka sätt kan vi se om, och hur, FN:s policydokument om sexuell 

exploatering uttrycker ett synsätt avseende kvinnor och makt som i realiteten 

motverkar att dessa problem kan lösas? 

Detta har genomförts genom en kritisk diskurs analys med utgångspunkt i feministisk 

teori om hur bakomliggande maktstrukturer påverkar kvinnors situation. 

                                                           
78 MacKinnon, i Stiglmayer (red), 1994, s 192. 
79 Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Abuse, 

ST/SGB/2003/13 (9 October 2003) sec 3, 3.3 (f), sec 4, 4.1. 



24 

 

I denna uppsats har jag analyserat FN:s policy om SEA, och kommit fram till att det 

finns en stor diskrepans mellan policy och implementering. Jag har ur ett feministiskt 

perspektiv visat hur FN:s policy uttrycker en syn på kvinnor som förminskar 

problematiken, och hur omedvetenhet om maktkonstruktioner i SGB har en direkt 

påverkan på hur prostitution värderas. Policyn erbjuder inte heller ett effektivt verktyg 

för att motarbeta att detta förekommer. 

Genom att granska SGB har jag kommit fram till ett antal aspekter som visar en 

problematisk syn på kvinnor, och en omedveten syn på den egna maktpositionen. 

Eftersom policyns utgångspunkt är att SEA alltid har varit förbjudet och olagligt, 

förminskas problematiken och allvaret i den verkliga situationen framgår inte. Policyn 

fastslår även att SEA är ett allvarligt tjänstefel. Samtidigt finns det inga juridiska 

verktyg som kan ge straffrättliga påföljder på grund av åtalsimmunitet. FN:s enda 

möjliga åtgärd är att repatriera berörd personal. Sårbarhet beskrivs som en kvinnlig 

egenskap, i stället för ett resultat av bakomliggande könsmaktsordningar. 

Nolltoleranspolicyn angående sexuella relationer som inte är i utbyte mot tjänster 

motiveras med att skydda FN:s anseende, samtidigt som en befälhavare kan göra en 

bedömning om avsteg från den regeln. Detta är inkonsekvent och motiveras på ett sätt 

som gör att FN:s prioriteringar är att i första hand skydda sitt rykte, och inte värna om 

mänskliga rättigheter. Dessutom ger man uttryck för en imperialistisk syn, som försätter 

kvinnor i en situation av flera nivåer av förtryck. När man sedan sätter policyn i ett 

sammanhang där manlighet premieras så som i en militär organisation, kan vi se varför 

en sådan otydlig, inkonsekvent och kraftlös policy medverkar till att problemet med 

prostitution inte tas på allvar. 

 

8. Diskussion 

I min analys har jag pekat ut svagheter i SGB om SEA som indikerar att det finns en 

problematik i hur kvinnors utsatthet värderas. För att få en utbredd förståelse för 

implikationerna av detta vill jag lyfta en annan aspekt av hur genus implementeras i 

fredsoperationer. 
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8.1. Kvinnans roll i peacekeeping 

År 2000 antog FN:s säkerhetsråd sin första resolution om kvinnor, fred och säkerhet, 

resolution 1325. Denna resolution var det första ställningstagandet från FNs sida som 

kräver av medlemsstater att inkorporera genusperspektiv i PKO. Till skillnad från andra 

resolutioner om fred och säkerhet, hade resolution 1325 inte funnits utan stark lobby 

verksamhet från kvinnoorganisationer. Withworths slutsats är att det finns en kultur 

inom FN som inte uppmärksammar genus som en viktig faktor i fredskapande 

processer, utom när det görs påtryckningar utifrån.80 Detta ger oss också en viktig 

ledtråd för att förstå den diskussionen som pågår, genom att se vad som värderas och 

varför. Baserat på detta så värnar FN om sitt anseende utåt för att tillfredsställa 

lobbyorganisationer, i stället för att genomgående arbeta med genus som en viktig, och 

självklar del av FN:s mål, att sträva mot att alla människors mänskliga rättigheter 

uppfylls. 

På FN:s egen hemsida presenteras följande information tillsammans med en rad skäl 

i punktform till varför man bör ha fler peacekeepers som är kvinnor: 

 

In 1993, women made up 1% of deployed uniformed personnel. In 2012, out of 

approximately 125,000 peacekeepers, women constitute 3% of military personnel and 

10% of police personnel in UN Peacekeeping missions. In all fields of peacekeeping, 

women peacekeepers have proven that they can perform the same roles, to the same 

standards and under the same difficult conditions, as their male counterparts. It is an 

operational imperative that we recruit and retain female peacekeepers. 81 

 

Det framgår tydligt i formuleringen att det handlar om att kvinnor har behövt bevisa sin 

kapacitet innan de accepterats. Kvinnors deltagande motiveras vidare med att vara en 

tillgång med operationellt värde, för att till exempel kunna interagera med lokala 

kvinnor. Det framgår inte någon önskan om att förändra könsstereotyper, utan bara en 

motivering att kvinnor uppenbarligen kan vara delaktiga i och bedriva samma 

                                                           
80 Withworth, 2007, s119-128. 
81 FNs hemsida, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml> Hämtat 2013-
05-06. 



26 

 

verksamhet som män. Tobbe Pettersson har undersökt hur resolution 1325 

implementeras av den svenska styrkan i Afghanistan, som förvisso är en NATO ledd 

operation, men den är baserad på FN mandat. Han har kommit fram till att resolutionen 

har lagt grunden för ett genusperspektiv på underrättelseinhämtning, genom att ta 

hänsyn till vilken information afghanska kvinnor kan bidra med. Genom att tillföra 

militär personal som är kvinnor i operationen, har svenska enheten kunnat tillgå 

information som de annars inte hade kunnat ta del av, då det svårt för en soldat som är 

man att tala med en afghansk kvinna.82 Min slutsats blir att resolution 1325 använts som 

ett verktyg för underrättelseinhämtning vid militära operationer, snarare än ett medel för 

att uppnå jämlikhet mellan män och kvinnor i den fredsskapande och återuppbyggande 

processen. Det resulterar i att målet och syftet åsidosätts, och resolutionen blir ett medel 

med andra mål än de avsedda. Om FN inte kan acceptera kvinnor i sin egen personal 

utan att behöva en sådan motivation, hur kan FN:s personal då acceptera att kvinnor ur 

lokalbefolkningen är en betydande och viktig del av fredsprocessen? Detta är ett område 

som behöver ytterligare forskning. Det framgår att män och kvinnor inte är 

grundläggande lika i värde, utan kvinnor måste uppnå en standard baserad på den 

manliga normen innan de tillskrivs ett operationellt värde. 

Om det finns en sådan bakomliggande grundsyn kan vi förstå att det dels är svårt att 

implementera en policy om SEA i ett sådant klimat, och dessutom ger det oss i en 

inblick i vilka prioriteringar som styr i fredsoperationer, och att detta måste förändras 

för att kunna uppnå de mål som FN strävar mot. Att sedan lösa problemen genom att 

öka antalet kvinnor skapar andra frågor, och har också forskats extensivt om. En fråga 

att undersöka närmare är exempelvis hur de kvinnor som kommer in för att arbeta i en 

sådan miljö bemöts, och hur de uppfattar och påverkas av FN:s svaga policy för att 

bemöta problemet med prostitution. Om kvinnors kroppar är något som 

oproportionerligt går att köpa, kommer kvinnor och män fortsatt värderas olika. 

 

 

 
                                                           
82 Petterson, Tobbe, Den vetenskapliga underrättelseoperationen : om inhämtning och genus, Lund : 
Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet, 2012 (Lund : Media-Tryck), s 95-120. 



27 

 

8.2. Priset för deltagande eller utanförskap 

De regler som finns under olika missioner för hur olika regelbrott hanteras sänder också 

ett budskap till de kvinnor som är del av operationen. Jennings fann i sin undersökning 

att reglerna om SEA gällande lokalbefolkningen, ger strängare påföljder än vad sexuella 

trakasserier mot en kollega gav. Detta sänder enligt henne ett budskap till kvinnorna i en 

mission, att FN värnar om sitt rykte mer än deras välbefinnande. Dessutom fann hon att 

i ett sådant klimat drar sig kvinnor för att rapportera sina manliga kollegor, eftersom det 

är viktigt som kvinna att vara en i gänget och ställa upp, för att inte riskera utanförskap. 

Pressen och kraven på en kvinna är generellt högre menar Jennings, och därför är det 

viktigt att inte lägga ett ansvar på kvinnor, genom antaganden om att de är mer benägna 

att anmäla och motverka SEA.83  

Enloe menar att prostitution i insatsområde påverkar kvinnosynen generellt, och 

påverkar hur män behandlar sina kollegor som är kvinnor. 84 Det är följaktligen inte 

bara utanförskap en kvinna riskerar om hon anmäler en kollega, hon riskerar själv att bli 

föremål för sexuella trakasserier.  

Det är viktigt att FN lyfter och skapar en diskussion om prostitution, i stället för att 

gömma undan problemet. Det fungerar inte i längden att erkänna och be om ursäkt först 

när fall, liknande de jag beskrivit tidigare, uppdagas. Det behövs juridiska verktyg och 

förändringar i attityder inom FN, diskriminering av kvinnor är inte ett kvinnoproblem. 

Prostitution får inte förminskas genom att dra fokus till problem som anses beröra alla, 

och vara mer allvarliga. Prostitution är en följd av patriarkala maktstrukturer som 

förnekar kvinnor deltagande i samhället på lika villkor som män, och som fungerar som 

ett sätt för män att kontrollera kvinnors sexualitet. Bakomliggande maktstrukturer 

försätter kvinnor i en situation med begränsade möjligheter, och bidrar till att det finns 

en tillgång på prostituerade.85 Efterfrågan bland soldater gör att marknaden expanderas 

då en militärbas anläggs i ett område.86 

                                                           
83 Jennings, 2008, s 30-31. 
84 Enloe, 1990, s 81-92. 
85 Huibin, 2008, s 75-77. 
86 Enloe, 1990, s 81. 



28 

 

För att motverka att kvinnor säljer sina kroppar har FN ett ansvar att stärka kvinnor 

genom att dels utbilda i kvinnors rättigheter, dels utbilda kvinnor och ställa krav på 

kvinnors deltagande. Ett problem här skulle kunna vara FN:s trovärdighet, då det är lätt 

att ifrågasätta varför FN har rätt att ställa krav på ett land som de intervenerar i, medan 

de själva inte kommer i närheten av att ha lika mycket kvinnor som män i sin egen 

personal. 

 Kvinnors deltagande och jämställdhet inom FN och i PKO behöver mer 

uppmärksamhet och mer forskning. Framförallt behövs en förändringar av attityder 

kring prostitution, och konsensus inom FN kring hur det negativt inverkar på kvinnors 

liv runtom i världen. Det bör finnas en juridisk skyldighet hos stater vars soldater 

befinner sig i insatsområde att väcka åtal för de brott som begås, och den skyldigheten 

bör innefatta prostitution, även om det inte är ett brott enligt den egna statens lagar. 

 FN bör satsa på utbildningen av soldater. Organisationen bör ställa krav på de 

nationer som skickar personal till en PKO. Soldaterna bör ha utbildning och förståelse 

för mänskliga rättigheter, jämlikhet och icke-diskriminering, detta måste kontrolleras av 

FN. FN behöver utvidgad förståelse om hur bakomliggande könsmaktsordningar 

påverkar den egna organisationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

9. Referenser 

Litteratur 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2012. 

Enloe, Cynthia, Bananas, beaches and bases: making feminist sense of international 

politics, Univ. of California Press, London, 1990. 

Gangoli, Geetanjali & Westmarland, Nicole (red.), International approaches to 

prostitution: law and policy in Europe and Asia, The Policy Press, Bristol, 2006. 

Huibin Amelia Chew ”What’s left? After ’imperial feminist’ hijackings”, i Riley, Robin 

L., Mohanty, Chandra Talpade & Pratt, Minnie Bruce (red.), Feminism and war: 

confronting US imperialism, Zed, London, 2008. 

Jennings, Kathleen M., Protecting whom? approaches to sexual exploitation and abuse 

in UN peacekeeping operations, Fafo-report, Oslo, 2008. 

Longman dictionary of contemporary English, 5. ed., Pearson/Longman, Harlow, 2009. 

Longman dictionary of contemporary English, 5. ed., Pearson/Longman, Harlow, 2009. 

Mackinnon, Catharine A, ”Rape, Genocide and Women’s Human Rights”, i Stiglmayer, 

Alexandra (red.), Mass rape: the war against women in Bosnia-Herzegovina, University 

of Nebraska Press, Lincoln, 1994. 

Mulinari, Diana, Sandell, Kerstin & Schömer, Eva (red.), Mer än bara kvinnor och 

män: feministiska perspektiv på genus, Studentlitteratur, Lund, 2003. 

Ndulo, Muna,”The United Nations Responses To The Sexual Abuse And Exploitation 

Of Women And Girls By Peacekeepers During Peacekeeping Missions”. Berkeley 

Journal of International Law. 2009, Vol. 27 Issue 1, p127-161. 35p. 



30 

 

Petterson, Tobbe, Den vetenskapliga underrättelseoperationen: om inhämtning och 

genus, Lund: Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet, 2012 (Lund: Media-

Tryck) 

Riley, Robin L., Mohanty, Chandra Talpade & Pratt, Minnie Bruce (red.), Feminism 

and war: confronting US imperialism, Zed, London, 2008. 

Simic, Olivera., Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations, 

Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2012. 

Stiglmayer, Alexandra (red.), Mass rape: the war against women in Bosnia-

Herzegovina, University of Nebraska Press, Lincoln, 1994. 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 13:e uppl., Svenska akademien, 

Stockholm, 2006. 

Withworth, Sandra, Men, militarism, and UN peacekeeping: a gendered analysis, 

Lynne Rienner, Boulder, Colo., 2007[2004]. 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, 

Studentlitteratur, Lund, 2000. 

 

FN Dokument 

Charter of the United Nations, 1 U.N.T.S XVI, 24 October 1945. 

Secretary-General’s Bulletin, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation 

and Abuse, ST/SGB/2003/13 (9 October 2003). 

The Secretary-General, Special measures for protection from sexual exploitation and 

sexual abuse, t 13, U.N. Doc. A/62/890 (June 25, 2008). 

UN, Investigation by the OIOS into Allegations of Sexual Exploitation and Abuse in the 

UnitedNations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo , 5 January 

2005, UN DocA/59/661. 



31 

 

U.N., Dep't of Peacekeeping Operations, Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue 

Helmets (1999), <http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/ten_rules-

_code_of_personal_conduct_for_blue_helmets-english.pdf> 

UN doc. S/RES/1325 (31 october 2000). 

UN doc. A/45/594 (9 october 1990). 

 

Websidor 

FNs hemsida, <http://www.un.org/en/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml> 

Hämtat 2013-05-06. 

FN:s hemsida <;http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml> Hämtat 

2013-05-27. 

FNs hemsida ”Protection from sexual exploitation and abuse by UN and related 

personnel”, < http://www.un.org/en/pseataskforce/tools_response.shtml#Standards>, 

besökt senast 2013-05-16. 

Information om Department of Peacekeeping Operations: 

<http://www.un.org/en/peacekeeping/about/dpko/>, Hämtat 2013-05-20. 

Klaar, Alexander, ”Borgmästare försvarar sexslavar i krig”, Göteborgsposten, 14 maj 

2013. <http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.1668922-borgmastare-forsvarar-sexslavar-i-

krig>, Hämtat 2013-05-21. 

MacFarouhar, Neil ”Peacekeepers’ Sex Scandals Linger, On Screen and Off”, New 

York Times, 7 september 2011, 

<http://www.nytimes.com/2011/09/08/world/08nations.html?pagewanted=all> 

 Hämtat 2013-05-21 


