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Abstract  
 
It has come to attention that there are families in some parts of Afghanistan without sons that 
choose one of their daughters to become a boy, to become a ”bacha posh”. This phenomenon 
exists because of the strong patriarchy structure that limits girls living conditions and 
possibilities in Afghanistan. With a short haircut, traditional boy clothing and a male name a 
new world is opening up, the world that according to the United Nation is supposed to be 
available for everyone. My purpose in this thesis is to investigate if bacha posh is justified, or 
runs counter, with the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). With a normative 
analyze I will explore the phenomenon bacha posh and the CRC through a universalist and 
culture relativist perspective. The result of the thesis tells that, through the universalist 
perspective, bacha posh goes against a number of articles, among other Article 3 (Best interest 
of the child), and is thereby not justified by the CRC. Through a culture relativist perspective, 
I find a number of gaps in the CRC, above all the lack of gender and intersectional perspective 
that make the case of bacha posh interestingly fall between the chairs.  
 
 
Nyckelord: Bacha posh, barnkonventionen, kulturrelativism, universalism, jämställdhet 
 
Antal ord: 9946 
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1.Inledning 
 
 
Internationella mänskliga rättigheter finns till för att säkerhetsställa alla världens medborgare 
lika levnadsvillkor. Oavsett vilket kön du har eller i vilket land du bor i ska du få samma 
möjligheter till ett gott liv. Trots att Afghanistan har varit medlem i Förenta Nationerna (FN) 
sedan 1946 är det utsett till världens farligaste land för kvinnor att leva i (UN Women). 
Afghanistan är ett av världens mest korrupta länder och dess patriarkala strukturer resulterar i 
att kvinnor och flickor inte behandlas som fullvärdiga medborgare (Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete [SIDA], 2015). Det är inte okomplicerat att implementera mänskliga 
rättigheter och säkerhetsställa allas lika värde i kontext starkt präglad av diskriminering mot 
kvinnor. I denna uppsats ska jag diskutera kring vad som egentligen  är barnets bästa i ett land 
starkt präglat av manlig hegemoni.  
 
I vissa delar av Afghanistan har det visat sig finnas familjer utan söner som väljer att klä ut en 
av sina döttrar till en pojke. Detta kulturella fenomen kallas bacha posh (”utklädd pojke” 
översatt från Dari). Handlingen syftar till att familjen ska få mer respekt och status av samhället 
alternativt av den praktiska anledningen då pojkar, till skillnad från flickor, får arbeta och på så 
sätt kan tjäna pengar till familjer med sämre ekonomiska förutsättningar. Detta innebär också 
nya möjligheter för flickan som i sina nya pojkkläder, nya pojknamn och korta frisyr kan cykla, 
leka, springa och vara utomhus utan manligt sällskap. Hon behöver inte utstå skällsord eller 
negativ särbehandling som annars riktas mot henne på grund av hennes oprivilegierade kön. 
När flickan når tonåren ska hon dock återgå till sin begränsade levnadssituation och göra sig 
redo för sitt bestämda kall i livet, att upprätthålla familjens heder genom att gifta sig och föda 
barn (Nordberg, 2014a).  
 
Detta kulturella fenomen sticker i många västerländska ögon och har under uppsatsens gång 
visat sig bryta mot flera artiklar i FN:s barnkonvention. Vid en första anblick kan en ställa sig 
frågande till hur föräldrar kan ta sig rättigheter att ändra ett barns namn, kön och identitet eller 
hur föräldrar kan utnyttja sina barn som medel för att höja den egna familjens status eller 
ekonomi. Utifrån andra perspektiv går dock bacha posh att beskrivas som något innovativt, 
kreativt och som en desperat tillfällig lösning för att ge sitt barn ett bättre liv. Bacha posh är en 
möjlighet för flickor i Afghanistan att, genom en pojkes utseende, i praktiken få tillgång till de 
friheter och rättigheter som FN:s barnkonvention vill säkerhetsställa alla barn. Utöver att 
undersöka ifall bacha posh strider emot barnkonventionen enligt teorin universalism, kommer 
jag även, utifrån kulturrelativismens perspektiv, beskriva och problematisera hur bacha posh 
kan granskas utifrån Afghanistans lokala kontext med hänsyn till dess historia och rådande 
strukturer. Uppsatsen kommer fram till att bacha posh inte rättfärdigas av barnkonventionen, 
enligt universalismen. Enligt kulturrelativismen är barnkonventionen bristfällig då den saknar 
ett intersektionellt perspektiv, inte berör förtryckande strukturer eller betydelsen av kön, klass 
eller etnicitet.  
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1.1. Syfte och frågeställning 
 
I denna uppsats kommer jag att analysera det kulturella fenomenet bacha posh utifrån 
spänningen mellan universalism och kulturrelativism och ta reda på ifall bacha posh går i linje 
med, eller strider emot, FN:s barnkonvention. Detta för att dels problematisera 
implementeringen av internationella mänskliga rättigheter i en icke-västerländsk kontext som 
Afghanistan och dels för att uppmärksamma flickor och kvinnors levnadsvillkor i Afghanistan. 
Ett av FN:s nya hållbarhetsmål till 2030 är att alla länder ska få jämställda samhällen, men 
jämställdhet ses även som ett verktyg för att uppnå andra mål som utrotning av fattigdom och 
hunger samt förhinder av klimatförändringar (Alestig, 2015). Enligt ekonomiprofessorn Jan 
Luiten van Zanden, en av huvudförfattarna till den omtalade OECD-rapporten "How was life?", 
är jämställdhet grunden för ett socialt och ekonomiskt välmående land (Alestig, 2015). 
Uppsatsen syfte är att göra en nyanserad analys och se internationella mänskliga rättigheter ur 
fler perspektiv än det absolut universella FN presenterar. Jag vill kritiskt granska 
universalismens idéer där det påstås att det finns värden som är det absolut bästa och 
eftersträvansvärda. Med avstamp i kulturrelativismen vill jag hitta förbättringsmöjligheter för 
FN:s barnkonvention, detta för att kunna uppnå jämställdhet i praktiken och göra den möjligt 
applicerbar på alla kontexter. Jag är intresserad av hur internationella organisationer som FN 
kan närma sig lokala traditioner, likt bacha posh, utan att verka påtvingande kring västerländska 
idéer och ändå arbeta för att förbättra jämställdheten i Afghanistan, vilket i förlängningen även 
förbättrar hela landets levnadsvillkor, hälsa och ekonomiska utveckling (Alestig, 2015). 
 
Denna uppsats har statsvetenskaplig relevans då den avser analysera politiska värden som 
människors lika värde, frihet, makt, identitet, rätten till sin kropp samt statens ansvar. Det är 
även av statsvetenskaplig relevans att ställa sig kritisk till maktfulla institutioner med högt 
status likt FN och reflektera kring vem som egentligen äger makten över det universella. 
Uppsatsen syftar till att bidra till den vetenskapliga forskningen genom en diskussion mellan 
de universella och kulturrelativistiska idéerna applicerat på ett kulturellt fenomen som inte 
tidigare lyfts i det akademiska forskningsfältet (Nordberg, 2014b). Då historieberättelser 
generellt är skrivna av män speglas flickor och kvinnors levnadsvillkor mer sällan än männens. 
Jag vill därför lyfta fram historien kring bacha posh för att öka kunskapen om detta fenomen 
samt levnadsförhållanden för många flickor i Afghanistan. Med ödmjuka förhoppningar kan 
denna uppsats möjligtvis bidra med något nytt perspektiv kring hur det går att tolka 
barnkonventionen och ämnar även efter att ge förslag på förbättringsområden för en 
barnkonvention bättre applicerbar i en icke-västerländsk kontext.  
 
Min huvudfrågeställning som ämnas besvaras i denna uppsats är:  
Kan fenomenet bacha posh rättfärdigas utifrån FN:s barnkonvention?  
 
Med denna frågeställning syftar jag till att undersöka ifall fenomenet bacha posh går i linje, 
alternativt strider emot, de artiklar som presenteras i barnkonventionen. Detta utifrån teorierna 
universalism och kulturrelativism.  
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1.2. Material  
 
Det empiriska material jag i synnerhet använt mig av för att beskriva fenomenet bacha posh är  
Jenny Nordbergs bok ”De förklädda flickorna i Kabul”. Nordberg är en prisbelönt och 
undersökande journalist och författare, utrikeskorrespondent för Svenska Dagbladet och skriver 
även för The New York Times, The New Yorker och The Guardian (Svenska Dagbladet). 
Nordgren är skapare och redaktör för bachaposh.com som är världens enda webbaserade källa 
och plattform där fenomenet diskuteras och personer som varit med om bacha posh kan dela 
med sig av sina erfarenheter (Bacha posh, 2014). För att addera ännu en källa kring fenomenet 
har jag även tagit del av den afghanskt producerade filmen ”Osama” baserad på verkliga 
händelser och speglar bacha posh i Afghanistan under talibanernas tid (Internet Moive  
Database [IMDB]a) Jag har även sett filmen ”The Kite Runner” som delvis utspelar sig i Kabul 
och även den baserad på verkliga händelser och speglar hur talibanerna tog makten i landet 
(IMDB b). Detta med syfte att, utöver vetenskapliga artiklar och trovärdiga hemsidor, få en 
uppfattning och av hur landet såg ut innan, under och efter talibanernas övertag samt för att öka 
min och läsarens kunskap i kontexten där bacha posh utförs. Nordgrens bok ”De förklädda 
flickorna i Kabul” är en primärkälla då det är en reportagebok skriven och rapporterad direkt 
från uttalanden och situationer, utan filter, omarbetningar eller åsikter (Teorell & Svensson 
2012, 87-89).  
 

1.3. Tidigare forskning och val av teorier  
 
Martha Nussbaum är professor i etik och juridik vid Chicago University och är relevant i min 
uppsats på grund av hennes omfattande studier i kvinnors levnadsvillkor i Indien (Chicago 
University, 2015). Levnadsvillkoren för flickor och kvinnor i Indien har en del likheter med 
motsvarande grupper i Afghanistan, detta på grund av liknande inslag av gamla traditioner och 
starka patriarkala värden som resulterar i att kvinnor är andra klassens medborgare och männen 
har de priviligierade könet. Nussbaums kunskaper i etikfrågor och liberala feministiska 
ställningstagande gör henne till en intressant förespråkare för universalism i min uppsats. Jag 
kommer även använda mig av idéer av Seyla Benhabib och hennes bok ”Autonomi och 
gemenskap – kommunikativ etik, feminism och postmodernism” där hon bemöter kritik 
universalismen utstått samt presenterar idéer för hur postmodernismen och universalismen kan 
mötas (Benhabib, 1992).  
 
För att redogöra uppsatsens andra teori, kulturrelativism, har jag tagit del av material från två 
olika professorer med  grund i antropologin, precis som teorin har. Ulf Johansson Dahre, 
professor i socialantropologi vid Lunds universitet som har skrivit ett flertal böcker om 
mänskliga rättigheter, fred och säkerhet, Afrikas historia och globalisering (Lund University). 
Richard A Wilson, professor i juridik och antropologi vid University Connecticut Law School 
med expertområden som mänskliga rättigheter, internationella brottmålsdomstolar och ”post 
conflict justice” (University Connecticut Law School). Diana Mulinari är professor vid 
genusvetenskapliga institutionen vid Lunds Universitet och publicerat en mängd artiklar med 
tema antirasism (Lund universitet). Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid 
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Stockholms universitet och forskar bland annat om postkolonial feminism, intersektionalitet 
och historieteori (Stockholms universitet, 2015). Jag kommer att använda mig av deras bok 
”Intersektionalitet” för att addera idéer från den postkoloniala feministiska teori till 
kulturrelativismen.  
 

1.4. Avgränsningar  
 
Det finns många intressanta infallsvinklar att belysa angående jämställdhet i Afghanistan. I fall 
det funnits mer utrymme hade jag med spänning ytterligare undersökt hur kön, makt och 
identitet är sammankopplade och adderat exempelvis queerteori. Då hade resonemanget 
utvecklats kring hur sociala kön konstrueras och vad som händer med barnet när hens sociala 
kön förändras. I denna uppsats gör jag ett djupdyk för att förklara fenomenet bacha posh och 
sedan framföra en normativ analys utifrån två valda teorier. En längre uppsats hade kunnat 
beröra hur fenomenet bacha posh påverkar människor och samhället i förlängningen. Det hade 
varit intressant att fortsätta ytterligare ett steg och, utöver att granska hur flickorna påverkas, 
även granska vad bacha posh får för effekter på jämställdhetsarbetet – finns det kvinnor som 
upplever att erfarenheten av bacha posh gjort dem till starka, självständiga individer? Och är 
dessa fler än de som upplevde tiden som bacha posh  som något begränsande och förvirrande? 
Detta är dock inte möjligt i dagsläget, delvis på grund av platsbrist men även på grund av 
otillräckligt material och forskning kring bacha posh.  
 
I denna uppsats skriver jag om ”Afghanistan” som land men fokuserar i synnerhet på 
huvudstaden Kabul då Nordgren speglar möten framförallt från huvudstaden. Bacha posh 
verkar även finnas i andra länder än i Afghanistan. Exempelvis nämner Nordberg kort bacha 
poshs motsvarighet i Iran där de kallas ”pesar posh”, i Malaysia finns det en uttalad fatwa1 mot 
flickor som beter sig som pojkar och i Gulfstaterna ses bacha posh som ”tonåriga 
äktenskapsvägrare från traditionella familjer” och kallas för ”boyah” (Nordberg 2014b, 246-
247). Det hade varit intressant att studera, och möjligtvis jämföra, flickorna även i dessa 
kontexter men även här förutser jag, utöver platsbristen, att det inte finns nog med material för 
att kunna utföra en innehållsrik och vetenskapligt pålitlig uppsats.  
 

1.5. Definition av begrepp 
 
I detta avsnitt ska jag definiera ett antal relativt mångtydiga begrepp jag frekvent kommer att 
använda mig av i uppsatsen. Detta för att kunna analysera materialet på bästa sätt och kunna 
mäta exakt det jag avser att ta reda på (Beckman 2005, 24). Detta även för att uppnå kravet om 
reproducerbarhet och intersubjektivitet; oavsett vem läsare av uppsatsen är ska alla kunna ta del 
av samma uppsats. Begrepp, material och tillvägagångssätt ska definieras tydligt och användas 
systematiskt för att uppnå ett korrekt genomförande och utfall som är kritiserbart (Badersten, 
12).  
 

                                            
1 ”Utlåtande eller ’svar’ av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler” (NE e).  
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Jämställdhet: När jag skriver om jämställdhet syftar jag till idén om att män och kvinnor ska 
ha samma möjligheter, förutsättningar, rättigheter, skyldigheter, jämn fördelning av makt, 
ekonomi och lön, arbete, utbildning, ansvar av hem, vård av barn samt frihet från könsrelaterat 
våld. ”Jämställdhet” skiljer sig från ”jämlikhet” då den sistnämnda endast avser människors 
lika värde utan fokus på den globala manliga hegemonin som gör att extra fokus bör riktas mot 
diskriminering som baseras på kön (samt klass och etnicitet) . Denna definition är delvis baserad 
Gunnel Forsbergs (professor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet) 
text om jämställdhet publicerad på Nationalencyklopedin, men finner även stöd hos både 
Nussbaum och De Los Reyes (Nationalencyklopedin [NE]a).  
 
Kön: I upplysta akademiska texter beskrivs vanligtvis det biologiska könet som ”kön” och det 
socialt konstruerade könet som ”genus”. Då Nordgren, och de afghanska personer hon möter, 
använder sig av begreppet ”kön” som det socialt konturerade könet kommer jag att använda 
begreppet på detta sätt (Nordgren b). När jag pratar om att en flicka blir pojke kommer jag alltså 
inte syfta till ett biologiskt könsbyte, utan hänvisa till att flickan ändrar sitt beteende och 
utseende efter vad samhället anser vara typiskt för en pojke.  
 
Kultur: När jag använder mig av detta begrepp kommer jag att syfta till den mycket omfattande 
antropologiska definitionen som menar att socioekonomiska förhållanden, individer i ständig 
interaktion och kontextens historia interagerar. ”Inom den antropologiska och etnologiska 
vetenskapen har under 1970- och 80-talen förordats en inskränkning av kulturbegreppets 
innehåll till att omfatta enbart tänkandet” skriver Sven B Ek, professor i kulturvetenskap vid 
Göteborgs universitet (NE b). Jag hänvisar dock inte till denna definition som endast syftar till 
det mentala utan räknar även in handlingar och yttre attribut som kan vara kulturellt kopplade.  
 
Tradition: En handling som sker under upprepande tillfällen under en längre tid. ”Det 
mångdimensionella sociala arv som överlämnas från släkte till släkte” definierar Birger 
Gerhardsson, teolog och präst. (NE c). Bacha posh anser jag vara en tradition då fenomenet 
funnits kopplad till en viss plats och ett visst folk och fortsätter att existera till kommande 
familjer som växer upp på samma plats. Traditioner kan dock få spridning till andra platser och 
andra folk än där fenomenet har sitt ursprung. Bacha posh anser jag vara en kulturell tradition 
då den är uppkommen i en kontext präglad av specifika historiska händelser, strukturer och 
människor, kopplad till deras specifika moral och tankar, bundna till den plats fenomenet utövas 
på.  
 
Intersektionalitet: ”Ett samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 
situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön 
och klass.” (NE d). Jag kommer att utgå ifrån Paulina De Los Reyes definition av begreppet 
intersektionalitet vilket är mycket passande då hon är en respekterad forskare inom ämnet samt 
hänvisas till i både min teoridel, kring postkolonial feminism, samt i analysdelen. 
 
Västerländskt: När jag benämner något som ”västerländskt” syftar jag till de politiska, 
ekonomiska och sociala idéer från västra halvklotet, i (väst)Europa och Nordamerika (NE e).  
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2. Metod, teori och analysverktyg 
 
Jag kommer i metodavsnittet presentera uppsatsens tillvägagångsätt för att sedan redogöra mina  
två valda teorier universalism och kulturrelativism. Slutligen beskrivs analysverktyget, FN:s 
barnkonvention, där jag redogör för dess innehåll och relevanta delar för att analysera 
fenomenet bacha posh.   
 

2.1. Metod: Normativ metod  
 
För att besvara min frågeställning ”Rättfärdigar FN:s barnkonvention bacha posh?” kommer 
jag att använda mig av en normativ metod där jag vetenskapligt analyserar värdefrågor. Jag 
utgår ifrån idéer av Björn Badersten presenterade i hans bok ”Normativ metod – att studera det 
önskvärda” (Badersten 2006).  
 
”Med rättfärdiga något avses, i allmän mening, att motivera, försvara eller visa att något som grundar 
sig i värden och värderingar är rätt och riktigt. När man påstår att mänskliga rättigheter bör värnas 
eftersom människan i egenskap av att vara just människa besitter vissa naturliga rättigheter, så är det 
ett exempel på rättfärdigande.” (Badersten 2006, 134). 
 
Min värdepremiss som uppsatsen grundar sig i är jämställdhet. Detta är i uppsatsen ett orubbligt 
och eftersträvansvärt värde. I avsnittet om uppsatsens syfte hänvisade jag till statistik som tyder 
på ett kausalt samband mellan jämställdhet och ett lands ekonomiska och sociala hälsa (Alestig, 
2015). Utöver statistiska grunder fastslår jag denna värdepremiss utifrån naturalismens idéer 
om det självklara. ”Ty omdömen om vad som är gott och önskvärt skiljer sig på ett fundamentalt 
plan inte åt från vanliga empiriska omdömen; utsagor om hur något bör vara kan likställas med 
utsagor om hur något är.” (Badersten 2006, 143). Likt Aristoteles som ”resonerar kring 
människans strävan efter att förverkliga sin samhälleliga natur” eller liberalismen som menar 
att ”människor är av naturen moraliskt jämlika” utgår jag ifrån att jämställdhet är ett gott, 
önskvärt, värde som människan är given av naturen (Badersten 2006, 144).  
 
Jag kommer i denna uppsats att analysera ifall fenomenet bacha posh går i linje med, eller 
strider emot, FN:s barnkonvention. Härnäst kommer teorierna universalism och 
kulturrelativism att redogöras. Dessa skilda teorier argumenterar emot varandra och denna 
spänning kommer jag att applicera på fallet bacha posh, med hjälp av mitt analysverktyg som 
är FN:s barnkonvention. Jag kommer att beskriva vad konventionen innebär och presentera dess 
centrala artiklar som jag i stor del kommer att grunda min analys på. Därefter kommer jag, mot 
bakgrund av den afghanska kontexten, beskriva fenomenet bacha posh. I analysen kommer jag 
att granska hur barnkonventionens artiklar är applicerbara på fallet bacha posh, möjligtvis finns 
det brister som inte når detta icke-västerländska fenomen vilket gör att bacha posh ”faller 
mellan stolarna”. Jag ska alltså komma fram till ifall, när och hur bacha posh går i linje, 
alternativt strider, emot barnkonventionen. Jag kommer även argumentera för ifall det finns 
företeelser inom bacha posh som barnkonventionen inte når, men bör nå, enligt någon av 
nämnda teorier.   
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För att uppnå intern giltighet kommer jag att precisera begrepp, argumentera för 
ställningstaganden, redogöra mitt tillvägagångssätt samt hålla analysen relevant och saklig 
(Badersten 2006, 103-104). Den externa giltigheten skall uppnås genom att motivera varför 
jämställdhet är uppsatsens ankare samt hur fallet bacha posh och diskussionen om 
barnkonventionen är  verklighetsanknuten och samhällsrelevant (Badersten 2006, 133). Genom 
att uppnå kraven på den interna och externa giltigheten så räknas uppsatsens resultat som en 
vetenskaplig förklaring (Tännsjö refererad av Badersten 2006, 135). 
 

2.2. Teori: Universalism 
 
Universalismen menar att internationella mänskliga rättigheter, likt FN:s barnkonvention, kan 
skydda människor från diskriminering och säkerhetsställa att alla människor på så sätt får 
samma rättigheter (UNICEF a). Universalism är en teori som anser att det finns ett antal 
bestämda värden som är de absolut rätta och eftersträvansvärda för alla, oavsett vilken bakgrund 
människor har eller vilken kontext de lever i. I boken ”Kvinnors liv och social rättvisa – ett 
försvar för universella värden” argumenterar Nussbaum för att det finns ett ”minimum av vad 
respekten för mänsklig värdighet kräver” och att det är regeringens ansvar att se till att dessa 
uppnås (Nussbaum 2002, 24). Dessa grundläggande sociala minimum består av ett antal mål, 
sedda ur ett politiskt liberalistiskt sammanhang ”fria från all slags metafysisk mening”, som 
alla världens medborgare kan finna konsensus kring, oavsett andra uppfattningar om rätt och 
fel. De tio centrala mänskliga funktionsförmågor som hon presenterar, likt universella värden, 
är följande: (rätten till) liv, kroppslig hälsa, kroppslig integritet, sinnen/fantasi/tänkande, 
känslor, praktiskt förnuft, samhörighet, andra arter, lek, samt kontroll över den egna 
omgivningen; politik och det materiella (Nussbaum 2002, 106-109).  
 
Nussbaum utgår ifrån principen om varje persons förmåga, utifrån principen om varje person 
som mål. Alltså att varje individ bör ses som ett mål i sig självt, inte ett medel till något annat. 
”Kvinnor har alltför ofta behandlats som stöd för att uppfylla andras mål istället för som mål i 
sig, och därför är denna princip en springande punkt för kvinnorna och deras liv” (Nussbaum, 
2002, 24). En del postkoloniala feminister, exempelvis De Los Reyes, förhåller sig skeptiska 
till det universella synsättet som behandlar alla individer som en homogen grupp (De los Reyes 
& Mulinari 2012). Nussbaum menar, tillskillnad från kritikerna, att man kan ”utforma ramar 
för en feministisk filosofisk praktik som är starkt universell och ansluta sig till 
kulturövergripande normer för rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter, samtidigt som man 
är lyhörd för lokala särdrag och omständigheternas många sätt att forma, inte bara individernas 
valmöjligheter, utan också deras uppfattning och preferenser.” (Nussbaum 2002, 26). 
Exempelvis är diskriminering på arbetsmarknaden, familjevåld, sexuella trakasserier och 
bristande våldtäktslagstiftning problem som inte endast rör kvinnor i väst utan är minst lika 
angeläget för kvinnor i utvecklingsländer.  
 
Benhabib försöker i sin bok ”Autonomi och gemenskap – kommunikativ etik, feminism och 
postmodernism” försvara universalismen och bemöta den kritik teorin utsått riktad av 
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förespråkare från feminism, kommunitarism och postmodernism. Benhabib efterfrågar en 
universalism som är ”interaktiv, inte lagstiftande, vara medveten om könsskillnader, inte 
könsblind, kontextkänslig och inte situationsneutral” (Benhabib 1992, 18). Hon vill mjuka upp 
gränserna mellan teorierna och föreslår en sammanslagning av diskurserna, till en ny tredje 
teori. Benhabib menar att de postmoderna och metafysiska uppfattningarna  kring förnuftet, 
jag:et och samhället behöver skrivas om, konkretiseras och istället ersättas av en 
”postmetafysiskt och interaktiv universalism” som innehåller absoluta värden (Benhabib 1992, 
22).  
 

2.3. Teori: Kulturrelativism  
 
Denna teori är sprungen ur antropologin och moralfilosofin och menar att det inte finns några 
kulturer eller värden som är mer rätt eller fel än andra (Wilson 1997). Teorin ställer sig kritiskt 
till tanken om universalism och internationella mänskliga rättigheter och huruvida dessa anses 
möjliga att implementera globalt, utan hänsyn till de lokala kulturerna. Antropologen Wilson 
anser att internationella mänskliga rättigheter är grundade i individuella rättigheter, vilket leder 
till att samhällen präglade av dessa system inte kan visa respekt för olika kulturella skillnader 
(Wilson 1997, 5). Teorin är starkt influerad av postmodernism och socialkonstruktivism och 
ifrågasätter sanningen – sanningen ligger inte och väntar på att bli upptäckt utan det är vi 
människor som skapar den genom sociala konstruktioner. Wilson ifrågasätter även vilka som 
får makten att skriva sanningen; han anser att dagens internationella system är starkt 
europacentrerade och skrivs av starka, övertygande och inflytelserika aktörer och institutioner. 
På så vis är det endast vissa som kommer till tals, andra inte. Kulturrelativismen anser att 
internationella mänskliga rättigheter till stor del grundar sig i västerländska värden och anser 
att detta inte bör tränga sig på icke-västerländska samhällen (Wilson 1997, 12).  
 
Professorn Dahre argumenterar för att mänskliga rättigheter både sällan och bristfälligt 
behandlar diskriminering och strukturellt våld. Genom att endast benämna exempelvis förtryck 
mot kvinnor så uppmärksammas inte den historiska kontexten och man når inte problemet på 
djupet och kan inte heller angripa det på ett lämpligt sätt (Dahre, 2013). Han menar att eftersom 
dagens mänskliga rättigheter handlar om jämlika möjligheter och inte jämlika förutsättningar, 
så kommer juridiska samtal inte att leda till några strukturella förändringar. Detta leder till att 
man får kunskap och makt att ändra lagstiftningar, men inte möjlighet att motarbeta 
diskriminering mot människor i praktiken. Dahre anser att den universella diskursen är byggd 
på nationalstaten och medborgarskapet, vilket för vissa människor har betydelselös mening. 
Han argumenterar för att rättigheter istället borde förankras i problem som människor själva 
definierar och försöker lösa (Dahre, 2013).  
 
För att addera ett feministisk perspektiv kommer jag att använda mig av postkolonial 
feministiskt teori som idémässigt går i linje med kulturrelativismen. Afghanistan ett stort land 
och det är problematiskt att prata om ”kvinnor i Afghanistan” som en homogen grupp. Istället 
är det ur ett kulturrelativistiskt och postkolonialt feministiskt perspektiv viktigt att fenomenet 
bacha posh diskuteras ur ett intersektionellt perspektiv, där varje kvinna eller flicka ses som en 
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individ. ”I kritiken mot universalismen ser vi länkar mellan det postkoloniala tänkandet och 
grundföreställningarna inom feministisk teori som ger oss anledning att lyfta fram 
intersektionella kopplingar och associationer. Feministisk teori utmanar den traditionella 
vetenskapens metaberättelser och dess utgångspunkt i den manliga universalismen.” (De Los 
Reyes & Mulinari 2012, 67). Den postkoloniala feministiska teorin avskriver sig idén om ett 
gemensamt systerskap och lägger alltså istället vikt på att kontextualisera och problematisera 
varje kvinnas levnadsförhållanden och addera kategorier som sexualitet, klass och etnicitet i 
analysen, vilket ger denna uppsats en fördjupad dimension  (De Los Reyes, Mulinari 2012, 
124).  
 

2.4. Analysverktyg: FNs barnkonvention  
 
När andra världskriget tog slut år 1945 bildades Förenta Nationerna i syfte att bevara fred och 
arbeta för ekonomiska och sociala framsteg. FN har idag 193 medlemsländer och arbetar i 
nästan hela världen genom olika organ, program och fonder med varierande specialområden 
(UNRIC). Mänskliga rättigheter är ett av FN:s stora verksamhetsområden och är formulerade i 
olika konventioner. På FN:s hemsida går det att läsa att de mänskliga rättigheterna är till för 
alla, alla människor föds fria och har samma rättigheter. ”De mänskliga rättigheterna är 
universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation.” (Svenska 
FN-förbundet, 2015). Det är de enskilda staterna som är ansvariga över att de mänskliga 
rättigheterna, och i detta fall specifikt barnkonventionen, ska upprätthållas och stå till svars ifall 
de kränks. Enskilda individers ansvar är att följa landets lagar och respektera sina 
medmänniskor rättigheter (Svenska FN-förbundet, 2015). Barnkonventionen antogs av FN:s 
generalförsamling år 1989 och idag har alla länder, utom USA, skrivit under att följa 
barnkonventionen (UNICEF b). Genom att ratificera, skriva under, barnkonventionen är 
Afghanistans stat juridiskt bunden att följa den (UNICEF c). Redan innan barnkonventionens 
skapelse innehöll de allmänna mänskliga rättigheterna artiklar som rörde barn men vid 70-talet 
såg man dock att barn var den grupp som var i behov av starkare i skydd och arbetade i 10 år 
för att ta fram en konvention endast rörande barns rättigheter (UNICEF a). Till en början bestod 
den av 54 artiklar och sedan dess har tre tilläggsprotokoll adderats som berör handel med barn, 
barnprostitution och barnprografi samt rätt att lämna in klagomål till FN:s barnrättskommitté 
(UNICEF d). Barnkonventionens har fyra grundläggande principer och det är även dessa fyra 
artiklar analysen delvis kommer att kretsa kring. 
 
• ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
• Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
• Alla barn har rätt till liv och utveckling 
• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad” (UNICEF a). 
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3. Bacha posh   
 
För att kunna besvara min frågeställning behövs kunskap om den lokala kontexten. I detta 
avsnitt kommer jag att beskriva det sammanhang där bacha posh utförs och sedan mer utförligt 
beskriva vad bacha posh innebär, genom röster från flickor och kvinnor i Kabul.  

 

3.1. Bakgrund: Den afghanska kontexten 
 
Afghanistan är ett land präglat av djup fattigdom, korruption och krig. När Sovjet lämnade 
Afghanistan år 1989, efter 10 år av krig, uppstod inbördeskonflikter kring vem som skulle styra 
landet. Ur en islamistisk studentrörelse växte talibanerna fram och tog 1996 officiellt makten i 
Kabul. Under talibanernas tid förbjöds flickor att gå i skolan, män skulle -enligt tolkningar av 
koranen- låta skägget växa ut, kvinnor tvingades bära burka och allt som ansågs västerländskt 
förbjöds. (Utrikespolitiska institutet, 2015). ”Talibanregimen varade ända fram till oktober 
2001 då den militära Nordalliansen, med hjälp av USA och NATO, åter tog militär kontroll över 
majoriteten av Afghanistan.” (Globalis, 2013). Trots ett antal, någorlunda, fria val är 
Afghanistans blodiga historia närvarande. Av Afghanistans befolkning lever 36 % under 
fattighetsgränsen, mycket få kvinnor är läskunniga och 70 % är beroende av jordbruket för sin 
överlevnad. Resurserna är ojämnt fördelade, rättsväsendet svagt och patriarkala traditioner och 
strukturer gör att flickor och kvinnor inte behandlas som fullvärdiga medborgare. Även om 
kvinnors levnadsvillkor markant har förbättras sedan talibanernas regim är det fortsatta 
utbredda våldet mot flickor och kvinnor ett grundläggande hinder för utvecklingen i 
Afghanistan (SIDA, 2015).  

Afghanistan är fortfarande präglat av religiös extremism och diskriminerande handlingar 
baserade på långvariga traditioner. I den verklighetsbaserade filmen ”The Kite Runner” finns 
en scen där en kvinna framför en fullsatt arena stenas till döds då hon begått äktenskapsbrott. 
Detta utförs av talibanerna ”för rättvisa, i guds namn och enligt sharia” (IMDB b). Under 
talibanernas tid var stening till döds en del av lagstiftningen, något som dock togs bort i och 
med talibanernas fall. 12 år senare kom det dock upp ett lagförslag om att återigen införa stening 
till döds som straff (Al Jazeera, 2013). Även om inte lagförslaget gick igenom är stening dock 
förekommande. Det senaste uppmärksammade fallet är från i år då den 27-årig kvinnan 
Farkhunda stenades till döds vid en moské utanför Kabul då hon anklagats för att förstört ett 
exemplar av Koranen (Al Jazeera, 2015). För att kunna implementera mänskliga rättigheter i 
denna starkt patriarkala kontext behövs kunskap om landets historia, traditioner och strukturer.   

3.2. Vad är bacha posh? 
 
I vissa delar av Afghanistan utser vissa familjer utan söner någon av sina döttrar, under en 
period av deras barndom, att bli en pojke. De får traditionella pojkkläder och håret klipps av till 
en kort pojkfrisyr. I och med sitt nya kön kan de nu utnyttja de fördelar och möjligheter som 
inte var möjliga som flicka, men som är en afghansk pojkes vardag. De kan nu få arbete och 
försörja familjen, cykla, springa, spela fotboll och leka utan manligt sällskap. (Nordgren 
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2014b). Det är dock viktigt att bacha posh går tillbaka till att vara en flicka igen så fort hon 
kommer in i puberteten, då hon enligt den starka normen ska gifta sig och skaffa egna barn. 
Flickor får  inte blanda sig med pojkar och män på det sättet som är tillåtet under tiden som 
bacha posh. Ifall hon skulle råka röra en pojke på fel sätt skulle hela familjens rykte förstöras 
och hon skulle förlora sina chanser att bli gift. En mamma till en bacha posh som Nordgren 
träffar menar att man ser annorlunda på kön och sexualitet i väst i jämförelse med Afghanistan 
- i väst är man mer fixerad vid kön och i Afghanistan handlar det mer om sexualitet. ”I 
Afghanistan finns det en period innan puberteten och sedan handlar det om reproduktion, vilket 
är meningen med livet” (Nordgren 2014b, 35).  
 
I Nordgrens reportagebok ”De förklädda flickorna i Kabul” får vi följa flera olika familjer som 
beslutat att utse en av sina döttrar till en pojke, en så kallad ”bacha posh”. En äldre kvinna som 
Nordgren möter menar att bacha posh fanns i Afghanistan redan innan islam kom till landet, 
vilket var innan 600-talet. (Nordgren 2014b, 130). ”Det är vår tradition sedan väldigt lång tid 
tillbaka, afghanska flickor som klär som pojkar fanns redan innan det fanns vapen, bara pil och 
båge.” Det fanns tillräckligt många bacha posh under talibanernas tid att de beslutade att 
förbjuda det. Idag är bacha posh inte formellt förbjudet men de starka normerna från 
talibanernas tid liver kvar och det finns fortfarande ”frilansande väktare” som är emot det. ”Till 
och med små pojkar är som en religiös polis, tränade i att tala om för kvinnor vad de ska ha på 
sig”  (Nordgren 2014b, 112 -113). Nordgren skriver att de flesta kvinnor hon möter är väl 
bekanta med bacha posh och finner det ”accepterat och okontroversiellt”. Det finns inga exakta 
siffror på hur många som finns men det är ”inte ovanligt” och uppskattningsvis en eller två i en 
skola och kommer ifrån alla samhällsgrupper. ”Familjerna kan vara rika, fattiga, utbildade eller 
utan utbildning, pashtuner, tadzjiker, hazarer eller turkmener – det spelar ingen roll , säger de 
till mig. Det enda som är gemensamt för flickorna är familjernas behov av en son.” (Nordgren 
2014b, 80-83).  
 
Azita Rafhat uppfostrar tillsammans med sin man två döttrar i Kabul. Azita är en mycket 
framstående politiker i Afghanistan men upplever ändå att människor omkring henne ser ner på 
familjen då hon inte lyckats föda en son. ” Det skvallras om min familj. Att inte ha några söner 
är en stor brist och alla tycker synd om en.” (Nordgren 2014b, 23). Azita var själv en pojke 
under en del av sin uppväxt och anser att erfarenheten av att vara en man och umgås med män 
har hjälpt henne i sin politiska karriär och att komma dit hon är idag. Förutom erfarenheten 
valde hon att utse sin dotter Mehran till en pojke då hon var trött på tjatet från grannar och 
gäster som var på besök och sa att de var ledsna för hennes skulle och frågade om hon inte 
skulle försöka få en son nästa gång. ”Och jag ville få slut på det pratet i mitt hem. De tror att 
man är svagare utan en son. Så nu ger jag dem den här bilden.” (Nordgren 2014b, 74). Mehran 
beter sig som en typisk pojke fullt ut och njuter av den aktiva livsstilen i skolan där hon kan 
springa och spela fotboll. Lärarna hjälper henne behålla sin hemlighet genom att hon får byta 
om i separat omklädningsrum när det behövs (Nordgren 2014b, 89).  ”Den västerländska idén 
om att ’vara sig själv’ fungerar inte heller på vuxna här. (…) I Afghanistan måste man döda allt 
inombords och anpassa sig till samhället. Det är enda sättet att överleva.” (Nordgren 2014b, 
75). Om ett par separerar i Afghanistan har mannen rätt till båda barnen vilket gör att 
skilsmässor är högst ovanligt. Nahim valde ändå att separera från sin våldsamme man då hennes 
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pappa gjorde ett avtal där mannen skulle få pengar om Nahim fick ta med sig barnen efter 
skilsmässan. Trots att Nahim hade en son behövde hon utse en av sina andra döttrar till att bli 
en ytterligare son, detta för att stabilisera familjen och få högre respekt och status från 
omgivningen. En ensamstående kvinna ses som lösaktig och riskerar hot och våld både från 
kvinnor och män (Nordgren 2014b, 78).  
 
Nordgren drar slutsatsen att de flesta flickor tycker om sin lånade status. För barn från medel- 
eller överklassen betyder den nya rollen som pojke nya möjligheter; de kan leka och brottas på 
rasterna och behöver inte bry sig om deras utseende eller hur de uppfattas av andra, vilket är 
väldigt viktigt som afghansk flicka och kvinna. Många av de barn som kommer från familjer 
med begränsad ekonomi får dock snarare slita än njuta av sitt nya tillskrivna kön. Som flicka är 
det inte möjligt att arbeta i Afghanistan men som pojke kan du bli en inkomstkälla till familjen 
och tjäna pengar till mat för överlevnad (Nordgren 2014b, 80). Nordgren möter flickan Niima 
som klär ut sig till pojke enbart på grund av familjens överlevnad. Med hårt kroppsarbete sliter 
hon i en fabrik för att få in motsvarade 1,30 dollar per dag, vilket framförallt går till pappans 
drogmissbruk. Niima klagar dagligen för sina föräldrar och vill se ut som en flicka igen medan 
mamman ber henne att hålla ut (Nordgren 2014b, 76-77). I filmen ”Osama”, skapad av 
afghanen Siddiq Barmak, får vi följa en namnlös flicka, likt Niima, blir en pojke som sista utväg 
för att rädda sig själv, sin mamma och mormor från svält. Filmen är baserad på verkliga 
berättelser och utspelar sig under talibanernas styre i Afghanistan. Flickans mamma gråter och 
säger att hon önskar att hon hade fött istället fött en pojke då han kunde hjälpt att försörja dem. 
De förklarar för flickan att de måste klippa av henne håret och hon måste söka arbete. Flickan 
gråter och är mycket rädd men inser att det är deras sista chans, hon får ett jobb i en butik men 
blir därefter avslöjad och dömd till stening till döds av talibanerna (IMDBa, 2015). 
 
Förutom motiv som att flickan får nya möjligheter, familjen får högre status, alternativt bacha 
posh som sista utväg för överlevnad, fann jag i Nordgrens bok även en fjärde anledning till att 
byta kön på sin dotter. Familjer, grannar och sjukhuspersonal Nordgren möter menar att bacha 
posh även genomförs som av ett ”magiskt syfte”. Genom att göra om en dotter till pojke så ökar 
chanserna att nästfödda barn ska bli en riktig pojke. Denna ”magiska” tradition är mycket 
gammal och beprövad, Nordgren beskriver flera läkare och mammor som menar att metoden 
fungerat då nästa barn som födds blivit en son (Nordgren 2014b, 82). Zahras föräldrar fick 
ingen son och efter ett missfall som skulle varit en pojke beslutade dem sig för att Zarah fick 
bli en bacha posh och hoppades på att detta skulle påverka nästa graviditet och resultera i en 
efterlängtad son. Metoden fungerade, men även om familjen fick en ”riktig son” så vill inte 
Zarah ge upp sitt priviligierade kön. Hon är nu 15 år gammal och vill alltid leva som en pojke, 
till mammans stora förtvivlan (Nordgren 2014b).   
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4. Analys 
 
För att uppnå jämställdhet menar förespråkare för universalismen att det bör finnas ett antal 
absolut värden, ett ramverk, som alla, oberoende av plats och tid, anser eftersträvansvärda. 
Internationella mänskliga rättigheter präglas av detta synsätt och FN:s barnkonvention är ett 
exempel där 54 artiklar presenteras som en absoluta sanningen alla länder bör uppnå. 
Kulturrelativisterna menar att man bör ställa sig kritisk till vem som uttalar sig om ”sanningen” 
och ifall det över huvud taget existerar absoluta eftersträvansvärda värden. Västerländska idéer 
bör inte tränga sig på och berätta vad andra kulturer behöver och vad som är rätt och fel. 
Kulturella traditioner bör respekteras då olika kulturer uppstår utifrån olika lokala kontexter 
beroende av deras platsbundna historia. I detta avsnitt ska jag analysera huruvida fenomenet 
bacha posh går i linje med, eller strider emot, FN:s barnkonvention, ur ett universalistiskt och 
ur ett kulturrelativistiskt perspektiv.   
 

4.1. Vad är barnets bästa? 
 
Barnkonventionens ”Artikel 3: Barnets bästa” är den mest omdiskuterade bestämmelsen i 
konventionen. Det finns en uppenbar problematik och otydlighet i att vad som är barnets bästa 
kan skilja sig från fall till fall men att beslut kring barnet ändå inte ska behandlas med hänsyn 
av dess situation. ”Artikel 2: Icke diskriminering” menar nämligen att barnkonventionen ska 
tillämpas lika på alla barn, utan någon åtskillnad; 

”Barnkonventionen ska tillämpas hos alla barn; Utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 
dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 
åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla 
former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller 
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.” (Rädda Barnen b). 

Genom att inte ta hänsyn till exempelvis föräldrarnas etniska eller sociala ursprung menar 
barnkonventionen att man behandlar alla barn rättvist och ger alla barn möjlighet till lika 
rättigheter. Både universalismen och kulturrelativismen vill uppnå jämställdhet men den 
liberala feminismen, som går i linje med universalismen,  ser inte verkligheten på samma sätt 
som den postkoloniala feminismen eller kulturrelativismen. Postkolonial feminism menar att 
allas lika värde och rättigheter inte kommer att uppnås om man inte ser till rådande strukturer 
som gör att människor har olika förutsättningar (De Los Reyes & Mulinari, 2012). Enligt den 
kulturrelativistiska teorin behöver man alltså se till rådande förhållanden för att kunna ge lika 
rättigheter till alla, vilket motsätter sig universalismens idé om lika rättigheter till alla, utan 
åtskillnad. 

Exempelvis går det inte att svara på ifall bacha posh är barnets bästa för ett barn i Afghanistan 
och i Sverige i samma andetag. Ur kulturrelativismens perspektiv beror barnets bästa på var 
barnet befinner sig och hur levnadssituationen ser ut. Möjligtvis präglar landets historia, kultur 
och traditioner samhället som man bör ha med i sin beaktning. Det går inte att jämföra med ifall 
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en familj i Sverige beslutar sig för att klä ut sin dotter till en son för att hon skulle få fler 
möjligheter eller för att familjen skulle få en extra inkomstkälla. Varken den dominerande 
patriarkala strukturen eller fattigdomen är lika utbredd i Sverige som i Afghanistan, vilket är en 
betydande aspekt i vad barnets bästa är. 

Även om en universalist önskar att vi inte tog hänsyn till någon av ovan nämnda faktorer låter 
det osannolikt att föräldrar inte blir påverkade av rådande livsförhållanden. Om föräldrar och 
barn lever i ett samhälle starkt präglat av manlig hegemoni och kvarlevor från förtryckande 
religiösa grupper, likt i Afghanistan, är det mycket svårt att inte låta sin uppfostran präglas av 
detta. Möjligtvis är det ofrånkomligt att inte styra sitt barns identitet – oavsett om föräldrarna 
väljer att uppfostra det i Afghanistan eller i Sverige. Beslut som vilka kläder barnet får och inte 
får bära, hur de får prata, vilka medier de får konsumera etcetera. är andra saker som också 
påverkar barnets identitet, även om det inte är lika kontroversiellt som att byta kön på sitt barn.  
 
För ett barn från en mindre ekonomiskt välbärgad familj är det möjligtvis mer uppenbart att 
bacha posh inte är barnets bästa då huvudsyftet är att barnet ska arbeta och tjäna pengar till 
familjen. Barnarbete strider emot ”Artikel 32: Skydd mot ekonomiskt utnyttjande”; 

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra 
arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, 
psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.” (Rädda Barnen b).  

I filmen Osama beslutar mamman och mormodern att flickan ska bli omgjord till pojke och 
arbeta då de håller på att svälta ihjäl och behöver pengar till mat. Flickan blir förkrossad och är 
motstridig till beslutet, hennes åsikter spelar dock ingen roll – om föräldrarna vill att hon ska 
byta kön är det så det blir. Håret rakas av, hennes klänning slängs och hon skickas ut på gatan 
för att söka arbete. Azitas dotter Mehran har ett stort intresse för utbildning och egen fritid men 
när pappan märker att familjens ekonomi är hotad tar de beslutet, över Mehrans huvud, att hon 
får hoppa av skolan, bli pojke och börja arbeta. Detta strider även emot ”Artikel 31: vila och 
fritid”, ”Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd” samt ”Artikel 28: utbildning, rätt 
till” i barnkonventionen (Rädda Barnen b). 

En kulturrelativist skulle dock ställa sig frågande till detta absoluta konstaterande, i de familjer 
där barnet och resterande familjemedlemmar riskerar att svälta ihjäl så är barnarbete kanske det 
som krävs för att överleva. I förlängningen kanske det är barnets bästa att flickan blir en pojke 
så hon kan arbeta då föräldrarna överlever och kan fortsätta stötta barnet i sin uppväxt. 
Barnarbete kanske inte är intrinsikalt, bra i sig självt, men ett nödvändigt medel till något bättre. 
Ovanstående exempel strider dock emot Nussbaums universella princip om att inte se kvinnor 
som ett medel utan ett mål i sig själva. Enligt den principen borde barnets bästa vara att se till 
individens bästa, vilket inte är barnarbete. Universalismen skulle möjligtvis argumentera för att 
det är föräldrarnas skyldighet, som är ansvariga över barnen, att lösa den ekonomiska 
situationen. Barnets bästa är att sätta flickan i främsta rummet och se till att hon får den 
utbildning hon har rätt till för att kunna skapa sig sin egna, oberoende, framtid.  
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Genom att granska föräldrarnas bakomliggande motiv till att utse sitt barn till pojke är det 
möjligtvis lättare att urskilja när bacha posh är barnets bästa eller inte. I familjer som har det 
sämre ekonomiskt ställt är motivet till bacha posh vanligtvis barnarbete, medan mer välbärgade 
familjer utser en dotter till bacha posh då hon och familjen får högre status och mer möjligheter. 
Det sist nämnda motivet ger barnet direkta positiva fördelar, hon kan nu leva utan negativ 
särbehandling och leka utomhus utan manligt sällskap. Å andra sidan har detta i flera fall visat 
sig medföra långsiktiga negativa konsekvenser då barnet blir förvirrat och nedstämd när bacha 
posh måste gå tillbaka till att bli en flicka igen. Oavsett föräldrarnas motiv så kommer flickan 
att bli förvirrad och ifrågasätta varför pojkar och flickor behandlas olika. Flickan kommer att 
undra varför hon behandlas som mindre värd och måste utså trakasserier som flicka, under en 
kort period får leva fri som pojke och sedan behöva återgå till förtryck.  

Även om det kan verka kortsiktigt bättre för flickan att få leva som bacha posh under ett antal 
år kanske den psykologiska förvirringen gör att det trots allt inte är barnets bästa, oavsett 
familjens ekonomiska stabilitet. Utifrån artikeln om barnets bästa går det inte att tyda ifall de 
positiva, kortsiktiga, fördelarna överväger de långsiktiga, negativa.  

4.2. Teoriernas syn på mänskliga rättigheter  
och bacha posh  
 

Kulturrelativismen anser det mycket viktigt att olika kulturer ska få utöva sina lokala traditioner 
och kulturer. Detta kan dock verka paradoxalt då de argumenterar för att det inte finns några 
absoluta och universella värden. Detta säger emot sig självt då rättigheter kring kulturutövande 
verkar vara ett absolut värde för kulturrelativister. I så fall bör väl denna rättighet vara krävbar 
och universellt eftersträvansvärd för alla samhällen? Hur kan en annars säkerhetsställa att varje 
samhälles kontext ska tas i beaktning och att olika kulturer ska få verka utan västerländska 
styrningar? Genom att skriva under tanken om att det finns absoluta och globala värden som är 
eftersträvansvärda är det oundvikligt att inte också skriva under idén om universalism och 
internationella mänskliga rättigheter. Antingen är väl all sanning konstruerad och föränderlig 
eller så finns det faktiskt universellt åtråvärda värden? Benhabib förespråkar dock att 
universalismen och kulturrelativismen kan hitta lösningar hos varandra och till viss del går att 
förena. 
 
Nussbaum ifrågasätter vad som är mest värdefullt – att denna tradition ska få fortgå, då 
kulturrelativister argumenterar för att traditioner har ett värde i sig självt då de pågått under en 
längre tid, eller flickorna, som här utsätts för diskriminering, våld och intrång på deras integritet 
och hälsa, enligt universalismen. En del kulturrelativister må anse att traditioner har ett 
intrinsikalt värde i sig självt och att bacha posh bör rättfärdigas då det är en gammal tradition. 
Alla kulturrelativister argumenterar dock inte för att bacha posh ska tillåtas då det anses vara 
en gammal tradition utan för att det är en nödvändig och kreativ lösning i en säregen kontext. 
Kulturrelativismen ifrågasätter vem som har makten att konstituera rätt och fel och beskriva för 
resten av omvärlden vad som är den absoluta sanningen. Enligt kulturrelativismen finns det inte 
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bara en sanning.  Wilson menar att de som kommer till tals är en homogen grupp med mycket 
makt som sedan är skickligt retoriska och övertygande (Wilson 1997, 12).  
 
Genom att argumentera för att bevara traditioner och kulturer kanske man indirekt uppmuntrar 
förtryck. Bacha posh strider uppenbart mot flera mänskliga rättigheter som världens länder har 
skrivit under på att följa. Hur kan man låta det fortgå? Genom att vara kulturrelativist och ta 
hänsyn till den sociala kontexten menar Nussbaum att det är detsamma som att motarbeta 
feminismen, kvinnors rättigheter och levnadsvillkor. Enligt en rapport av UNDP blir mer än 87 
% av kvinnorna i Afghanistan utsatta av någon form av fysisk, sexuell eller psykologiskt våld 
(UNDP Afghanistan). Genom att sätta upp universella värden och globalt erkänna att 
kvinnomisshandel fel och bör motarbetas har vi kommit en god bit på vägen menar 
universalismen. I och med internationella mänskliga rättigheter går det att skydda människor 
och sprida en universell moralisk agenda. Om universalismen anser att bacha posh motstrider 
de universella mänskliga rättigheterna så kan dessa universella bestämmelser finnas som ett 
skyddsnät och motverka förtyckande traditioner som i detta fall skadar barn i Afghanistan enligt 
universalismen. Den kulturrelativistiska teori jag utgår ifrån är dock inte motstridig kring alla 
universella världen utan utgår som sagt utifrån män och kvinnors lika värde, vilket leder till att 
könsbaserat våld är fel.  Hur dessa internationella mänskliga rättigheter implementeras går dock 
att kritisera och där erkänner även Nussbaum kritik. ”Också övertygade universalister kan 
känna berättigad oro över den demokratiska trovärdigheten hos internationella organ för 
mänskliga rättigheter, när dessa försöker påtvinga demokratiskt ansvariga nationalstater 
bestämda normer.” (Nussbaum 2002, kap 7). 

Alla samhällen har dock inte förtroende eller intresse av internationella bestämmelser eller 
myndigheter. Att något bestämt i teorin är inte detsamma som dess implementering i praktiken. 
” I ett område som sönderslits av våld mellan olika grupper, där polisen är antingen maktlös 
eller korrumperad, och där det är allmänt känt att det ofta förekommer våldtäkt av kvinnor i 
fängsligt förvar, är det inte mycket lönt att hänvisa till författningen.” (Nussbaum 2002). Med 
jämställdhet som gemensamt mål, behövs ett långsiktigt arbete med förändring av normer och 
strukturer i samhället. Det finns dock olika sätt att implementera mänskliga rättigheter. 
Antropologen Dahre menar att att det behövs kunskap och den lokala kontexten och dess 
historia för att kunna implementera mänskliga rättigheter på ett långsiktigt och respektfullt sätt. 
”Att finna lösningar på diskriminering av kvinnor eller ursprungsfolk genom att bara analysera 
samtiden blir för begränsat eftersom den historiska kontexten i strukturerna inte beaktas.” 
(Dahre, 2013).  Barnkonventionen behöver även präglas av kunskap kring hur strukturer ligger 
till grund för problem som motverkar jämställdhet. Historiska händelser som kolonialism ligger 
till stor grund för hur många av världens länder fungerar idag. För att formulera och 
implementera internationella mänskliga rättigheter behövs likaså kunskap om den 
världsomspännande manliga hegemonin som tar sig i uttryck i patriarkala strukturer som leder 
till förtryck mot kvinnor.  
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4.3. Bacha posh som lösning mot förtryck av kvinnor 
 

Den afghanska politikern Azita, med egen erfarenhet av att vara bacha posh, menar att hon 
lyckades nå sina karriärplaner tack vare bacha posh. I och med sin erfarenhet så har hon vana 
av att avslappnat umgås med män, något som är mycket sällsynt för kvinnor i Afghanistan då 
de olika könen i de flesta situationer hålls isär. Azita berättar att då hon delvis lekt och växt upp 
bland pojkar och män aldrig varit rädd för män och inte heller är det idag. Hon har också en 
unik erfarenhet av att växa upp delvis som flicka och delvis som pojke, vilket givit henne 
lärdomar av båda umgängeskretsar och hur de olika grupperna interagerar. Azita menar att tiden 
som bacha posh förändrade henne till något bättre, hon blev mer energisk och mer stark. ”Nu 
kan inga män ignorera min makt. Ingen kan ignorera min förmåga.” Hon vill låta sin dotter få 
leva vara pojke och umgås med pojkar då det ger ovärderliga erfarenheter som hon kommer att 
behöva för att kunna växa upp i detta patriarkala klimat. Azita erkänner dock att det är ett 
experiment och att hon noga kommer planera övergången när hennes dotter ska bli flicka igen. 
Hon säger till Nordgren att hon förstår att detta beslut kan vara svårt att förstå och anses 
onormalt. ”Men jag kan tala om för dig att det händer saker i Afghanistan som ni 
västerlänningar inte ens kan föreställa er.” (Nordgren 2014b, 144-146). 
 
Genom sin roll som politiker vill Azita arbeta för kvinnors rättigheter och försöka påverka den 
politiska agendan att ge kvinnor bättre levnadsvillkor. I och med sin roll som kvinnlig politiker 
menar Azita att hon genom sin representation även visar andra kvinnor att det är möjligt att ta 
sig till de politiska rummen och göra sin röst hörd. ”För Azita handlar fenomenet bacha posh 
inte om en önskan att få söner, utan det är snarare ett symptom på hur dåligt det afghanska 
samhället fungerar. Men precis som i politiken måste hon inse att verkligheten är som den är. 
Och ibland, säger hon, är det nödvändigt att komma på tillfälliga lösningar medan man långsamt 
försöker förändra någonting större.” (Nordgren 2014b, 146). 
 
Internationella mänskliga rättigheter likt FNs barnkonvention finns för att människor ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter, oavsett var i världen de föds. Om ett syfte med 
barnkonventionen är att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter och denna lösning gör att 
flickor får samma rättigheter som pojkar, borde inte det resultera i att bacha posh gå i linje med 
barnkonventionen? FN säger att de vill ”empower women” för att uppnå jämställdhet och om 
detta är en väg att få kvinnor starka och ta plats i arbetslivet kanske det går i linje med bacha 
posh (UN Women b). Azita är ett levande exempel där hennes bakgrund som bacha posh gav 
henne erfarenheter som gjorde henne till en mer välmående och självständig person som kan 
uppnå sina egna mål, i detta fall bli politiker. Fenomenet bacha posh är en lösning som kommer 
från den lokala kontexten och som i, vissa fall, leder till att flickor får samma rättigheter som 
pojkar, vilket också är barnkonventionens mål. Dahre argumenterar för att rättigheter borde 
förankras i problem som människor själva definierar och försöker lösa (Dahre, 2013). Fallet 
bacha posh har uppkommit ur ett patriarkat samhälle som diskriminerar flickor och kvinnor, 
bacha posh  är ett resultat och en lösning uppkommit av personerna som det berör. Därför borde, 
enligt Dahre, rättigheter skrivas utifrån fenomen likt bacha posh.  
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4.4. Kön, klass, etnicitet och identitet 

 
I barnkonventionens ”Artikel 8: Rätt att behålla identitet” beskrivs ett barns identitet genom 
”medborgarskap, namn och släktförhållanden”. Om något av dessa tre rättigheter tas ifrån 
barnet bryter man emot internationella överenskommelser. När föräldrar beslutar att göra om 
deras dotter till pojke utser de ofta ett nytt (pojk)namn till henne, vilket strider emot artikel 8. 
Något som dock inte nämns angående barnets identitet är kön. I den bästa av världar kanske 
inte könet markant behöver styra över vem man är, utan att man istället får vara den man vill 
vara, oavsett kön. Så ser dock inte verkligheten ut i Afghanistan. Även i Sverige, som anses 
vara ett mycket tolerant och jämställt land, är kön starkt kopplat till identitet då det finns starka 
normer och förväntningar kring hur en kvinna respektive man bör vara och se ut. När bacha 
posh tillskrivs sitt nya kön som pojke beskriver Nordgren hur hon upplevt nya färdigheter och 
egenskaper växa fram hos barnen. Som pojke börjar Mehran intressera sig för teknik och är den 
som gärna fixar med sladdarna i hemmet. Hon bryr sig inte längre om sin vikt eller att hon ska 
ha fina kläder på sig i skolan. Hon slåss, brottas i lera och spelar fotboll tills hon blir svettig. 
Detta påvisar att de egenskaper som förknippas med pojkar/män inte nödvändigtvis sitter i det 
biologiska könet utan är starkt kopplat till den sociala konstruktionen av att vara en man. Det 
leder till att Mehrans egenskaper som enligt samhället kodas som ”manliga” möjligtvis varit 
undantrycka (omedvetet eller medvetet) och nu får blomma ut då det anses acceptabelt enligt 
normen att som man vara intresserad av teknik och slåss i lera. Denna tydliga förändring är en 
tydlig förklaring på att kön och dess tillskrivna egenskaper är socialt konstruerade och inte 
biologiska.  
 
Nordgren skriver att ” I Afghanistan är kön och makt samma sak” och efter de berättelser jag 
tagit del av vill jag dra samma slutsats; det kön du föds till i Afghanistan kommer att styra dina 
levnadsvillkor livet ut. Därav är det en brist i barnkonventionen att kön inte nämns som en del 
av barnets identitet. Den postkoloniala feministiska teorin, som går i linje med 
kulturrelativismen, ser hur kön, klass etnicitet är tätt sammankopplade och även 
identitetgrundande. Utöver att barnkonventionen bör ta hänsyn till de strukturer som finns 
kopplade till kön så bör även ett perspektiv rörande klass och etnicitet införas. Delvis kopplat 
till identitet men borde även genomsyra hela barnkonventionen. På samma sätt som att en 
persons kön styr ens levnadsvillkor påverkar även klass och etnicitet hur du har möjlighet att 
leva ditt liv. Detta på grund av förtryckande strukturer som drabbar de sämre ekonomiskt 
ställda, icke-män och icke-vita. Genom att barnkonventionen inte adderar detta intersektionella 
perspektiv pekar det på okunskap eller ovilja att erkänna strukturer som förtrycker de 
oprivilegierade och återupprepar den liberalistiska vita universalismen (De los Reyes & 
Mulinari 2012).  
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4.5. Barnkonventionens brister 
 

Barnkonventionen räknar inte in kön som en del av ett barns identitet, vilket gör att 
universalismen inte kan påvisa att bacha posh strider emot ”Artikel 8: Rätten till identitet” trots 
att kön påvisas vara starkt kopplat till identitet. Detta bevisas inte minst genom empiriska 
studier där Nordgren bevittnat hur barnens beteende förändras när de tillskrivs ett nytt kön. 
Detta är även en brist enligt det kulturrelativistiska perspektivet då fallet om bacha posh faller 
mellan stolarna. Grunden till att fenomenet bacha posh existerar är på grund könsbaserad 
diskriminering. Om barnkonventionen adderade en medveten dimension om att alla samhällen, 
vissa mer än andra, är styrda av en manlig hegemoni vore det möjligtvis lättare att finna stöd i 
barnkonventionen i fall likt dessa.   
 
Enligt kulturrelativismen påvisar barnkonventionen även brister i att den behandlar ”barn” som 
en homogen grupp vilket blir problematiskt när verkligheten inte ser likadan ut för alla barn 
beroende på deras kön, klass och etnicitet. Barnkonventionen bör addera ett intersektionellt 
perspektiv som visar på medvetenhet kring att personer strukturellt förtrycks för att de har det 
sämre ekonomiskt ställt eller blir utsatta för diskriminering på grund av sin etnicitet.  
 
 

4.6. Avslutande diskussion 
 

Mehrans pappa, som har upplevt det omtumlande livet under krigen i Afghanistan, menar att 
det är bäst att tänka ”här och nu” och inte planera för mycket inför framtiden. På samma sätt 
tror han att beslutet om att göra Mehran till en bacha posh är rätt val just nu och hon mår bra av 
det de möjligheter det för med sig. ”Det här är vad vi behöver i dag, men imorgon vet jag inte 
hur det blir. Hon vet att hon är en flicka, och när hon växer upp kommer hon att förstå skillnaden 
bättre också.” (Nordgren 2014b,105). 
 
Om det visar sig att det är ”barnets bästa” att under några år av sin livstid i Afghanistan få vara 
en pojke och i praktiken kunna ta del av de aktiviteter och friheter som FN vill säkerhetsställa 
alla barn får i sin uppväxt – går bacha posh då i linje med barnkonventionen? Även om bacha 
posh utförs med motivet till att hon ska sluta skolan, arbeta och tjäna pengar för familjens 
överlevnad, så kanske det är barnets bästa i förlängningen. Det har dock visat sig vara plågsamt 
för vissa barn att byta identitet och bacha posh är antagligen inte barnets bästa för alla barn, 
utan för vissa. I denna patriarkala struktur där familjer gör sitt bästa för att överleva och ge sina 
barn ett gott liv utefter deras situation finns det inga tydliga svar på om bacha posh är rätt eller 
fel, varken enligt universalismen eller kulturrelativismen. Uppsatsen syftar efter att undersöka 
ifall bacha posh strider emot, eller går i linje med, barnkonventionen, något som är beroende 
av tolkning. Rätten till identitet, rätten till att vara sig själv och rätten att få lika levnadsvillkor 
oavsett kön är något vi värderar oerhört högt. I den valda kontexten ses dock detta som en 
sekundär önskan, då den första är rätten till liv. ”Att definiera sin könstillhörighet blir en 
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angelägenhet först efter att frihet har uppnåtts. Då kan varje människa börja fylla ordet med ny 
mening.” (Nordgren 2014b, 236).  
 

5. Slutsatser  
 
 

5.1 Resultat  
 
I denna uppsats har jag avsikten att besvara ifall barnkonventionen rättfärdigar bacha posh. Jag 
har utifrån teorierna om universalism och kulturrelativism analyserat ifall detta kulturella 
fenomen går i linje med, eller strider emot, artiklarna i barnkonventionen. Genom att studera 
spänningen mellan teorierna och applicera dem på den afghanska kontexten har jag fått två 
resultat. Ur universalismens perspektiv så rättfärdigas inte bacha posh av barnkonventionen då 
fenomenet strider emot flertalet artiklar.2 Bacha posh rättfärdigas inte heller ur 
kulturrelativismens perspektiv, dock med anledning av att fallet ”ramlar mellan stolarna”. 
Barnkonventionen är formulerad utifrån universella idéer utan hänsyn till barnets 
levnadssituation eller kontextens bakomliggande strukturer. Enligt kulturrelativismen går 
bacha posh varken i linje med eller emot barnkonventionen, utan pekar snarare på brister bland 
konventionens artiklar. Avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv med aspekter kring kön, 
klass och etnicitet gör att bacha posh inte behandlas utifrån sin kontext, vilket är 
kulturrelativismens kärna. Anledningen till att barnkonventionen inte avser att ta hänsyn till 
barnets levnadssituation eller den berörda kontextens historia och strukturer är för att 
säkerhetsställa att alla barn, oavsett vem de är och var de bor, ska få ta del av samma rättigheter. 
Hur mänskliga rättigheter bör se ut för att vara möjliga att implementera i alla kontexter är 
därav beroende på hur man ser  människans natur. Antingen är alla människor födda på jorden 
med samma förutsättningar att leva ett gott liv och kan då utgå ifrån universella rättigheter. 
Eller så menar man att yttre faktorer påverkar människors förutsättningar, vilket gör att alla inte 
har samma utgångsläge och därav inte har samma möjligheter att ta del av de universella 
rättigheterna. 
 

5.2 Förslag till fortsatt forskning  
 
Uppsatsens resultat går möjligtvis att generalisera till liknande fall där kön, klass eller etnicitet 
har en avgörande roll för barnets levnadsvillkor. Fallet bacha posh är starkt kopplat till dessa 
aspekter och det har därav funnits vissa svårigheter med att applicera fallet på 
barnkonventionen. Möjligtvis är inte kulturrelativism den optimala teorin att granska mänskliga 
rättigheter ur då det redan från början finns givna idékrockar. Benhabib menade att det inom 
kulturrelativismen och universalismen finns intellektet nog att sammanslå dessa teorier och 

                                            
2 Artikel 3: Barnets bästa,  Artikel 7: Rätt till namn och nationalitet, Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten 
att bli hörd, Artikel 28: Rätt till utbildning, Artikel 31: Vila och fritid, Artikel 32: Skydd mot 
ekonomiskt utnyttjande.  
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skapa en teori med vissa absoluta, kompromisslösa, värden samtidigt som man tar hänsyn till 
den berörda kontexten. Det vore intressant att se hur dessa teorier utvecklats och ifall dessa 
motpoler kan mötas i en tredje teori som verktyg till att uppnå jämställdhet. Jag är även spänd 
inför eventuell kommande forskning och analys kring fenomenet bacha posh och dess 
konsekvenser. FN vill uppnå jämställdhet i alla världens länder och jag kommer förväntansfullt 
följa deras arbete i Afghanistan.  
 
 

6. Referenser 
 
 
Al Jazeera, 2013. Afghanistan plans stoning adulterers to death.  
http://www.aljazeera.com/news/asia/2013/11/afghanistan-plan-stone-adulterers-death-
20131125133453835281.html (Hämtad: 2015-11-20). 
 
Al Jazeera, 2015. Suspects in Afghanistan mob killing go on trial.  
http://www.aljazeera.com/news/2015/05/suspects-afghan-mob-killing-trial-
150503063749009.html (Hämtad: 2015-11-20). 
 
Alestig, Peter. 2015. Svenska Dagbladet. Professor: Världen måste bli mer jämställd. 
http://www.svd.se/jamstalldhet-ar-en-viktig-drivkraft-for-ekonomisk-tillvaxt (Hämtad 2015-
12-05). 
 
Badersten, Björn. 2006. Normativ metod – att studera det önskvärda. Studentlitteratur 
 
Beckman, Ludvig. 2005. Grundbok i idéanalys. Santérus förlag, Stockholm. 
 
Benhabib, Seyla. 1992. Autonomi och gemenskap – kommunikativ etik, feminism och 
postmodernism. Daidos: Göteborg 
 
Chicago University, Martha Nussbaum. http://www.law.uchicago.edu/faculty/nussbaum/ 
(Hämtad: 2015-11-20). 
 
Dahre Johansson, Ulf. 2013. De mänskliga rättigheternas relativa universalism – om 
antropologers försök att teoretisera mänskliga rättigheter. Norsk Antropologisk Tidskrift 
VOL 24 NR.2, s.112-126. Universitetsförlaget 
 
De los Reyes, Paulina & Mulinari Diana, 2012. Intersektionalitet, Liber Malmö 
Globalis, 2013. Afghanistan.  http://www.globalis.se/Konflikter/Afghanistan (Hämtad: 2015-
12-08). 
 
IMDB a = IMDB. Osama.  http://www.imdb.com/title/tt0368913/ (Hämtad: 2015-11-16). 



 

 24 

IMDB b= IMDB. The Kite Runner, http://www.imdb.com/title/tt0419887/?ref_=fn_al_tt_1 
(Hämtad 2015-11-16). 
 
Lund Universitet. Diana Mulinari. 
http://www.lu.se/lucat/user/981c81630658f81fb93350cfdaca18a7 (Hämtad: 2015-11-20). 
 
Lund University. Ulf Johansson Dahre.  
http://www.lunduniversity.lu.se/lucat/user/fc768cdf8f6f8f1a5b8d1bfdd87e07d6 (Hämtad: 
2015-11-20). 
 
NE a = Forsberg, Gunnel. Nationalencyklopedin, Jämställdhet. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/jämställdhet (Hämtad: 2016-01-03). 
 
NE b = Ek B. Sven. Nationalencyklopedin, Kultur. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kultur (Hämtad: 2016-01-03). 
 
NE c = Gerhardsson, Birger. Nationalencyklopedin, Tradition. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tradition (Hämtad: 2016-
01-03). 
 
NE d = De Los Reyes, Paulina. Nationalencyklopedin, Intersektionalitet. 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet (Hämtad: 2016-01-03). 
 
NE d = Lindahl, Rutger. Väst. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/väst (Hämtad: 2016-01-03). 
 
NE e = Åkesson, Anders. Nationalencyklopedin, Fatwa. 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fatwa (2016-01-03). 
 
Nordberg 2014a = Nordberg, Jenny. 2014. De förklädda flickorna i Kabul. Albert Bonniers 
förlag: Stockholm 
 
Nordberg 2014b= Nordberg Jenny, 2014. Bacha posh. http://bachaposh.com/about/ (Hämtad: 
2015-11-18). 
 
Nussbaum C Martha, 2002. Kvinnors liv och sociala rättvisa – ett försvar för universella 
värden. Daidalos, Göteborg 
 
Rädda Barnen a = Rädda Barnen. Barnkonventionen styr vårt arbete.  
https://www.raddabarnen.se/om-oss/barnkonventionen/ (Hämtad: 2015-11-10). 
 
Rädda Barnen b = Rädda Barnen.  FN:s konvention om barns rättigheter. 
https://www.raddabarnen.se/Documents/om-
oss/barnkonventionen/Barnkonventionenfullversion.pdf (Hämtad: 2015-11-10). 



 

 25 

 
SIDA, 2015. Utvecklingen i Afghanistan.  http://www.sida.se/Svenska/Har-arbetar-
vi/Asien/Afghanistan/Utvecklingen-i-Afghanistan/ (Hämtad 2015-12-03). 
 
Stockholms Universitet,  2015. Paulina de los Reyes.  http://www.ekohist.su.se/om-
oss/kontakt/paulina-de-los-reyes-1.135183 (Hämtad: 2015-11-20). 
 
Svenska Dagbladet. Artiklar av Jenny Nordberg http://www.svd.se/av/jenny-nordberg 
(Hämtad: 2015-11-18). 
 
Svenska FN-förbundet, 2015. FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati. 
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/ (Hämtad: 2015-11-
20). 
 
Teorell, Jan & Svensson, Torsten. 2012. Att fråga och att svara, samhällsvetenskaplig metod. 
Malmö: Liber 
 
The Guardian, 2013. Public stoning consideration is latest setback for Afghan women's rights 
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/25/public-stoning-womens-rights-afghanistan-
government-adultery (Hämtad: 2015-11-20). 
 
UN Women a = UN Women. Afghanistan 
http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan#_ednref2 (Hämtad 2015-12-05). 

 
UN Women b = UN Women. Women’s Empowerment Principles. 
http://www.unwomen.org/en/partnerships/businesses-and-foundations/womens-
empowerment-principles (Hämtad 2015-12-05). 

 
UNDP Afghanistan, Gender Equality Project II (GEP II).  
http://www.af.undp.org/content/afghanistan/en/home/operations/projects/womens_empowerm
ent/gepii.html  (Hämtad: 2015-11-20).  

 
UNICEF a = UNICEF Sverige, Varför behövs barnkonvnetionen? 
https://unicef.se/fragor/varfor-behovs-barnkonventionen  (Hämtad: 2015-11-13).  

 
UNICEF b = UNICEF Sverige, Vem har beslutat vad barnkonventionen ska innehålla? 
https://unicef.se/fragor/vem-har-beslutat-vad-barnkonventionen-ska-innehalla (Hämtad: 2015-
11-13). 

UNICEF c = UNICEF Sverige, Vad innebär det att ratificera barnkonventionen? 
https://unicef.se/fragor/vad-innebar-det-att-ratificera-barnkonventionen (Hämtad: 2015-11�



 

 26 

13). 

 
UNICEF d = UNICEF Svergie., Tilläggsprotokoll till barnkonventionen, 
https://unicef.se/barnkonventionen/tillaggsprotokoll (Hämtad: 2015-11-13). 

 
University of Connecticut School of Law. Richard A Wilson. 
http://www.law.uconn.edu/faculty/profiles/richard-wilson (Hämtad: 2015-12-20).  

 
UNRIC, Förenta Nationernas regionala informationskontor för Västeuropa. Information om 
FN. http://unric.org/sv/information-on-fn (Hämtad: 2015-11-14).  

 
Utrikespolitiska institutet, 2015. Säkerhetspolitik. Fördjupning Afghanistan. 
http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/Afghanistan/Fordjupning/ (Hämtad: 2015-12-08).  
 

Wilson A, Richard, 1997. Human Rights – Culture and context. Pluto Press: London 

 
 
 
 
 
 

 
 


