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Abstract 

English: 

Through the use of feminist critical discourse analysis this study examines Sierra Leone’s 

National Action Plan in its implementation of UN Security Council Resolutions 1325 and 

1820. The aim is to investigate whether gendered discourses in resolution 1325 have been 

included in the national action plan and provide an assessment of the impact this has had 

on the perception of women and gender within the sector of peace and security. The ana-

lysis shows that the Sierra Leone’s National Action Plan consistently portrays women as 

passive victims in need of protection, as they are incapable of this themselves. While 

women are included in the objectives and strategies, they are excluded as primary stake-

holders. Responsibility for the execution of the transformative process and implementat-

ion of the action plan falls on higher political and governmental institutions. It also fails 

to address the patriarchal destructive power structures that form the basis for the low 

representation of women in this institutional decision-making and the ever-prevalent sex-

ual- and gender-based violence. The findings prove that Sierra Leone's national action 

plan adheres to a gendered discourse that reinforces and reproduces gender hierarchy, 

while marginalizing female actors and trapping them in a permanent state of victimhood. 

Thus, the action plan fails in achieving its goal to strengthen women’s position in peace 

building and security. Sierra Leone, a country still struggling with its past, is fated to fail 

in its work to improve women's rights if the transferal of such a discourse remains preva-

lent.  

 

Key words: Sierra Leone, feminist critical discourse analysis, national action plans, Re-

solution 1325, gender, peace, security, Björkdahl & Mannergren-Selimovic 

 

 

 

 

 

 



 

 

Svenska:  

Genom en feministisk kritisk diskursanalys granskar denna studie Sierra Leones nation-

ella handlingsplan för implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 

1820. Syftet är att undersöka huruvida könade diskurser inom resolution 1325 överförs 

till nationella handlingsplaner samt vilken påverkan detta har för föreställningar om kvin-

nor och könsroller inom sektorn för fred och säkerhet. Analysen visar att Sierra Leones 

nationella handlingsplan genomgående framställer kvinnor som passiva offer i behov av 

beskydd, inkapabla att skydda sig själva. Kvinnor inkluderas i handlingsplanens mål och 

strategier men exkluderas från rollen som primära intressenter. Ansvaret för verkställan-

det av den transformativa processen och realiseringen av handlingsplanernas målsätt-

ningar tillfaller istället högre politiska och statliga instanser. Den misslyckas även med 

att angripa de patriarkala och destruktiva maktstrukturer som kan tänkas ligga till grund 

för problem rörande höga siffror av sexuellt- och könsbaserat våld och låg representation 

av kvinnor i beslutsfattande samhällsorgan. Detta resultat bevisar att Sierra Leones nat-

ionella handlingsplan följer en könad diskurs som befäster och reproducerar en könshie-

rarki som marginaliserar kvinnligt aktörskap och tillskriver kvinnor en roll som ständiga 

offer. Genom ett feministiskt perspektiv misslyckas handlingsplanen med sitt mål, att 

stärka kvinnors position inom fred och säkerhet. För ett land likt Sierra Leone, som fort-

farande tampas med sviterna från ett elva år långt inbördeskrig, innebär överförandet av 

denna diskurs, från en global till en nationell kontext, att arbetet för att förbättra kvinnors 

rättigheter försvåras snarare än behjälps.  

 

Nyckelord: Sierra Leone, feministisk kritisk diskursanalys, genus, nationella handlings-

planer, Resolution 1325, Björkdahl & Mannergren-Selimovic 
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1 Inledning 

Efter ett elva år långt inbördeskrig som beskrivs som ett av de blodigaste i historien har 

Sierra Leone haft en lång väg tillbaka för att kunna etablera hållbar fred. Fred, i såväl 

bemärkelsen avslutande av krig som säkrandet av social och ekonomisk trygghet och 

skydd mot våld i den privata sfären. Enligt offentliga register ska upp till 50 000 männi-

skor ha mist livet i stridigheterna men många fler föll offer för brutala former av våld så 

som stympning, tortyr och sexuellt- och könsbaserat våld. Majoriteten av de drabbade i 

konflikten tillhörde civilbefolkningen varav kvinnor beskrivits som en av de mest utsatta 

grupperna av landets regering, FN och flertalet människorättsorganisationer. De freds-

processer som inleddes efter krigets slut 2002 har trots stora framgångar inte lett till den 

fulla upprättelse många hoppats på. Kvinnor är i flera avseenden fortfarande en mycket 

utsatt grupp. Sexuellt- och könsbaserat våld främst riktat mot kvinnor fortsätter att vara 

ett stort problem i landet. Den utbredda fattigdomen och låga utbildningsnivån hos kvin-

nor, tillsammans med djupt rotade patriarkala attityder och beteenden i det lokala sam-

hället, begränsar kvinnors möjligheter och förutsättningar att ta del av arbetet för fred och 

säkerhet.1 

I ett försök att angripa de strukturella problem kopplade till kvinnors säkerhet vad 

gäller beskydd, representation och deltagande följde Sierra Leone FN:s säkerhetsråds re-

kommendation och tog fram en nationell handlingsplan för implementeringen av resolut-

ion 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.2 Resolutionen, som antogs år 2000, hävdar att 

kvinnor är den grupp som drabbas värst under och efter väpnade konflikter och ämnar 

stärka kvinnors position i samtliga instanser av samhället involverade i frågor rörande 

säkerhet eller konflikt. 3 Sierra Leones handlingsplan för åren 2010-2014 utvecklades ge-

                                                                                                                                               

 
1 Pratt, Nana; Sowa, Amara & Mcarthy Rosaline, ”Security Council Resolution 1325: Civil Society Moni-

toring Report 2014: Sierra Leone”, Global Network of Women Peacebuilders, 2015. 
2 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008), 4/3 2010.  
3 UN Security Council, Security Council resolution 1325 (2000) [on women and peace and security], 

31/10 2000, S/RES/1325.  
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nom ett samarbete mellan regeringen och civilsamhällegrupper och hade som mål att fast-

ställa en detaljerad plan och budget för implementeringen av resolution 1325 och resolut-

ion 1820.4 Undersökningar har dock visat att kvinnor i Sierra Leone fortfarande har en 

underordnad position vad gäller deltagande i beslutsfattande samhällsorgan så som par-

lamentet, rättsväsendet, polis och militär.5 Detta, tillsammans med vetskapen om kvinnors 

utsatthet i den privata sfären, indikerar att kvinnors roll i samhället, både rörande aktör-

skap och utsatthet fortfarande är mycket problematisk. Det är därför relevant att ställa 

frågan om huruvida den nationella handlingsplanen varit ett bra medel för att förbättra 

kvinnors situation och deltagande utifrån de mål som anges i resolution 1325. Min ingång 

till ämnet är genom en feministisk kritisk diskursanalys av Sierra Leones nationella hand-

lingsplan för implementeringen av resolution 1325 och resolution 1820. På så sätt är det 

möjligt att urskilja hur kvinnors förutsättningar för att förbättra sin position stärkts eller 

försämras genom en nationell agenda som är starkt influerad av den överordnade inter-

nationella diskurs som visar sig FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. En fe-

ministisk kritisk diskursanalys av handlingsplanen kan även bidra till en bättre förståelse 

av utvecklingen rörande kvinnors beskydd, representation och deltagande kan kopplas till 

landets kulturella, politiska och historiska kontext. 

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I Sierra Leone har utvecklingen rörande kvinnors säkerhet och deltagande gått mycket 

långsamt, enligt rapporten ”Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring 

Report 2014: Sierra Leone”, utgiven av civilsamhällegrupper i Sierra Leone ansvariga för 

monitoreringen av implementeringen av resolution 1325 i landet.6 Detta är problematiskt 

ur både ett demokratiskt- och människorättsperspektiv då konsekvensen av att utesluta 

kvinnor ur deltagande i fredsprocesser, att tala om kvinnors säkerhet istället för med kvin-

nor om deras säkerhet samt att betrakta kvinnor som en grupp i första hand i behov av 

                                                                                                                                               

 
4 UN Security Council, Security Council resolution 1820 (2008) [on acts of sexual violence against civili-

ans in armed conflicts], 19 June 2008, S/RES/1820.  
5 Pratt et al., 2015. 
6 Pratt et al., 2015. 
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beskydd, är att en upprätthåller de könsstrukturer som medverkar till att försvaga kvinnors 

position i relation till mäns.7 I ett land som fortfarande tampas med eftersviterna av ett 

brutalt inbördeskrig som drabbade civilbefolkningen, och framförallt kvinnor, mycket 

hårt är det viktigt att det finns en jämn fördelning av makt mellan könen när det kommer 

till deltagande och representation i beslutande organ och processer rörande konfliktföre-

byggande och säkerhet.  

Det vidare syftet med denna undersökning är att finna en eller flera kopp-

lingar mellan den långsamma implementeringen av resolution 1325 och det diskursiva 

språk nationella och internationella fredsprocesser och policys ger uttryck för. Mer spe-

cifikt vill jag undersöka om och i så fall hur Sierra Leones nationella handlingsplan för 

implementeringen av resolution 1325 och resolution 1820 är problematisk ur ett genus-

perspektiv enligt Björkdahl & Mannergren-Selimovic. Genom att studera Sierra Leones 

nationella handlingsplan genom en feministisk kritisk diskursanalys vill jag undersöka 

huruvida den är utformad på ett sätt som utmanar eller bekräftar äldre könsstrukturer vilka 

tenderar att marginalisera kvinnor och begränsa deras kapacitet. Med hjälp av denna form 

av kritisk diskursanalys ska jag pröva den teori Björkdahl och Mannergren-Selimovic 

förespråkar för att problematisera fredsprocesser och fredspolicys ur ett genusperspektiv. 

Jag vill se om det går att urskönja diskurser i Sierra Leones nationella handlingsplan som 

överensstämmer med de slutsatser Björkdahl och Mannergren-Selimovic presenterar i sin 

analys. Teorin beskriver hur det språk som används i FN:s traktat och policys rörande 

kvinnor, fred och säkerhet är en del av en diskurs som, till en viss del, befäster och repro-

ducerar traditionella könsroller och motverkar kvinnors förutsättningar till aktörskap, 

istället för att stärka kvinnors ställning. Denna internationella diskurs överförs sedan till 

nationella handlingsplaner vilket kan bidra till att hämma deras utveckling inom arbetet 

för kvinnor, fred och säkerhet.8  

Björkdahl och Mannergren-Selimovic bygger sin analys på de tre centrala 

begreppen inom resolution 1325; beskydd, representation och deltagande. Dessa begrepp 

kommer även att representera de teman inom vilka jag analyserar Sierra Leones nationella 

handlingsplan ur ett feministiskt kritiskt perspektiv. Genom en sådan analys är det möjligt 

                                                                                                                                               

 
7 Även om det existerar fler kön än kvinna och man kommer jag endast analysera dessa två i enlighet med 

hur kön är definierat i mitt primärmaterial. 
8 Björkdahl, Annika & Mannergren-Selimovic, Johanna, ”Translating UNSCR 1325 from the global to 

the national: protection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzego-

vina and Rwanda”, Conflict, Security & Development, Vol. 15, No. 4; 311–335, 2015.  
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att komma närmare en slutsats om huruvida nationella handlingsplaner baserade på reso-

lution 1325 på ett generellt plan varit en givande metod eller om de skulle kunna ersättas 

eller kompletteras med traktat eller policys av en mer könsinkluderande karaktär vilka 

utmanar nuvarande könsmaktstrukturer och begränsningar av kvinnors aktörskap och del-

tagande. Enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic har en djupare akademisk gransk-

ning av staters nationella handlingsplaner i förhållande till specifika lokala dynamiker 

varit efterfrågad.9 En granskning av diskursen i Sierra Leones nationella handlingsplan 

ur ett kritiskt genusperspektiv skulle således kunna bidra till forskningen om hur globala 

policys om kvinnor, fred och säkerhet översätts i en nationell politisk kontext och vilka 

konsekvenser det kan leda till.  

 

För att kunna uppnå mitt syfte med undersökningen har jag valt att analysera och proble-

matisera följande frågeställningar: 

 

 Vilka könade diskurser synliggörs i Sierra Leones nationella handlingsplan kopp-

lade till beskydd, representation och deltagande? 

 Hur överförs den globala diskursen i FN:s resolutioner om kvinnor, fred och sä-

kerhet till en nationell kontext?  

 Vilken inverkan kan detta antas ha på kvinnors aktörskap, roll och deltagande 

inom fred och säkerhet? 

 

1.2 Material och avgränsningar  

I detta avsnitt presenterar jag mitt val av primärmaterial samt de avgränsningar jag gjort 

med hänsyn till min frågeställning. Jag kommer att genomföra en kritisk granskning av 

Sierra Leones nationella handlingsplan ur ett genusperspektiv och analysera de diskurser 

som den uppvisar efter Björkdahl och Mannergren-Selimovic strategi. Denna handlings-

                                                                                                                                               

 
9 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 313. 
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plan kommer således att utgöra mitt primärmaterial. Sekundärmaterialet presenteras un-

der avsnitt 3; litteraturöversikt och tidigare forskning, där jag även diskuterar framträ-

dande personer och verk som har bidragit till forskningsfältet. 

 

1.2.1 Primärmaterial 

I samband med att FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 uppmanades medlemslän-

derna att utforma en nationell handlingsplan för uppfyllandet av resolutionen. I mars 2010 

presenterade Sierra Leone sin nationella handlingsplan som gällde implementeringen av 

resolution 1325, om kvinnor; fred och säkerhet (2000) samt resolution 1820, om sexuellt 

våld mot civila i konflikter (2008). Handlingsplanen är 45 sidor lång och baserad på re-

sultat från bedömningar, kartläggande samt bredare samråd som genomförts av Departe-

mentet för Social Välfärd, Jämställdhet och Barns Rättigheter (eng. Ministry of Social 

Welfare, Gender and Children's Affairs), olika civilsamhällesorganisationer och NGO:er 

samt med stöd av UN Country Gender Team och National Task Force on 1325.10  

Enligt handlingsplanen utgör FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 

1820 tillsammans ett verktyg för möjliggörandet av kvinnors engagemang inom konflikt-

förebyggande, konfliktlösning, fredsbyggande samt inom arbete som identifierar och 

snabbt hanterar effekterna av sexuellt- och könsbaserat våld riktat mot kvinnor och flickor 

under väpnad och obeväpnad konflikt. De senare resolutionerna om kvinnor, fred och 

säkerhet som säkerhetsrådet har kompletterat 1325 med, så som 1886, 1888 och 1889 

beskrivs i handlingsplanen som ett nästa steg för Sierra Leones arbete inom området. 

Därför sätts hög press på implementeringen av 1325 och 1820. Flertalet förundersök-

ningar inför kartläggandet av situationen rörande kvinnors deltagande i fredsprocesser 

visade att det fanns flertalet initiativ med koppling till resolution 1325 runt om i landet 

men att dessa genomfördes enskilt och okoordinerat. Det fanns heller inte tillräckligt med 

personal, varken hos regeringen eller bland NGO:er. Detta ledde fram till skapandet av 

en nationell handlingsplan beståendes av fem grundläggande pelare om hur resolution 

1325 och 1820 ska implementeras och hur handlingsplanen ska monitoreras:11  

                                                                                                                                               

 
10 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008), 4/3 2010. 
11 Ibid, s. vii.  
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1. Prevention of conflict including violence against women/children (SGBV).  

2. Protection, empowerment of victims/vulnerable persons especially women and 

girls. 

3. Prosecute, punish perpetrators effectively and safeguard women/girls' human 

rights to protection (during and post-conflict) as well as rehabilitate Victims/Survi-

vors of SGBV and perpetrators.  

4. Participation and representation of women. 

5. Promote coordination of the implementation process including resource mo-

bilization, monitoring and evaluation of and reporting on the Sierra Leone National 

Action Plan.12 

 

Dessa pelare ska enligt handlingsplanen reflektera de mest prioriterade frågorna rörande 

kvinnors behov och intressen ur ett genusperspektiv. Varje pelare följs av en detaljerad 

plan innehållandes ett eller flera utgångsmål, strategier, specifika aktiviteter, indikatorer 

för hur målen uppnåtts, primära intressenter, övriga partners samt en tidsram för varje 

enskilt mål. Inför utformandet av handlingsplanen sattes ett monitorerings- och eva-

lueringsprogram upp och det beslutades även att den skulle utformas så att den stod i linje 

med landets strategi för fattigdomsbekämpning (eng. Poverty Reduction Strategy) och 

andra essentiella institutionella och politiska ramverk om hållbarhet. Handlingsplanen 

fastslår även att det nära samarbetet mellan regeringen och civilsamhället i framtagandet 

av handlingsplanen bör fortsätta i hela implementeringsprocessen, det placeras alltså ett 

stort ansvar på civilsamhället för uppfyllandet av handlingsplanens mål.13  

Jag har valt att granska Sierra Leones nationella handlingsplan eftersom den 

representerar en strategi för hur kvinnors ställning inom arbete rörande kvinnor, fred och 

säkerhet ska stärkas. Den speglar hur Sierra Leone tolkat och översatt ett internationellt 

policydokument som resolution 1325 till en nationell kontext formad av en särskild poli-

tisk och kulturell historia. Då flertalet forskare inom fred och säkerhet hävdat att resolut-

ion 1325 innehåller formuleringar och begreppsanvändningar som ur ett kritiskt genus-

perspektiv är problematiska ur flera anseenden, exempelvis genom att framställa kvinnor 

                                                                                                                                               

 
12 Ibid, s. viii. 
13 Ibid, s. ix.  
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ur en huvudsakligen viktimiserad synvinkel, anser jag att en diskursiv analys av en nat-

ionell handlingsplan är befogad. Med en sådan går det att belysa hur eventuella diskursiva 

strukturer flyttas från en global kontext och återskapas i en nationell kontext.14 

Denna problematik är huvudfokus i min undersökning och kommer således 

genomgå en fördjupad utredning i analysdelen. Eftersom jag genomför en analys av dis-

kursiva element i handlingsplanen vilket innebär att språket står i fokus har jag valt att 

återge utdrag ur texten på sitt originalspråk engelska då jag är av uppfattningen att en del 

av den språkliga betydelsen kan gå förlorad vid en översättning till svenska.  

 

1.2.2 Avgränsningar  

Trots att Sierra Leones nationella handlingsplan åsyftar implementeringen av både reso-

lution 1325 och resolution 1820 kommer min studie ha ett något större fokus på resolution 

1325. Detta för att denna är den första av säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred 

och säkerhet och därför legat till grund för stora delar av FN:s arbete för att stärka kvin-

nors position i väpnade konflikter. På så sätt kan resolutionen även betraktas som ett dis-

kursbildande dokument. Resolution 1325 kan också betraktas som en mer övergripande 

resolution än resolution1820 vilken koncentrerar sig runt en enskild fråga. Med detta sagt, 

ska det förtydligas att resolution 1820 inte behandlar ett mindre viktigt ämne, utan endast 

att den kommer att ta mindre plats i min analys. Resolution 1325 har betraktats som en 

milstolpe inom sektorn för fred och säkerhet i och med att det var den första av säkerhets-

rådets resolutioner som riktade sig enbart till kvinnor i konflikter. Därför är den ett popu-

lärt ämne för många forskare inom fältet för kvinnor, fred och säkerhet, däribland Björk-

dahl och Mannergren-Selimovic.  

Då diskursen har en central roll in min studie kommer jag att lägga mycket 

lite fokus på de rent tekniska eller finansiella delarna av handlingsplanen som beskriver 

hur kostnaderna för de föreslagna åtgärderna ska fördelas och vilka eventuella bistånd 

som kan bidra till att bekosta processerna.  

 

                                                                                                                                               

 
14 Exempelvis Shepherd, Laura J., ”Power and Authority in the Production of United Nations Security 

Council Resolution 1325”, International Studies Quarterly, 52: 383–404, 2008.  
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1.2.3 Källkritik 

Sierra Leones nationella handlingsplan gavs ut år 2010 och är ämnad för åren 2010-2014, 

den kan alltså betraktas som ett relativt nytt material. Handlingsplanen är ett politiskt 

laddat dokument då den framtagits och skrivits under av den sittande regeringen 2010 

under president Koromas regim. Koroma sitter fortfarande vid makten vilket innebär att 

landets politik inom kvinnors rättigheter, däribland implementering av resolution 1325 

och resolution 1820, bör följa någorlunda samma linje nu som då. Vid framtagandet av 

handlingsplanen medverkade representanter från FN samt flertalet civilsamhälleaktörer. 

Detta innebär att dess innehåll och syfte tagits fram och granskats av många parter från 

olika positioner och med varierande agendor, från global till lokal nivå. Handlingsplanen 

presenterar information och statistik baserad på undersökningar och kartlägganden ge-

nomförda genom ett samarbete mellan stat och civilsamhälleorganisationer. Detta innebär 

att icke-statliga aktörer bidragit till både utformandet av handlingsplanen och den inform-

ation planen tar stöd ifrån för att utforma dess målsättningar, strategier och specifika ak-

tiviteter.   
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2 Teori och metod 

I studien “Translating UNSCR 1325 from the global to the national: protection, represen-

tation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda” 

genomför Björkdahl och Mannergren-Selimovic en feministisk kritisk diskursanalys av 

nationella handlingsplaner för implementeringen av resolution 1325 för att se om dessa 

utmanar eller reproducerar existerande könshierarkier.15 Jag kommer att utgå ifrån ett lik-

nande upplägg i min undersökning, men istället studera Sierra Leones nationella hand-

lingsplan för implementeringen av resolutionerna 1325 och 1820 genom en feministisk 

kritisk diskursanalys. 

Min teoretiska och metodologiska utgångspunkt kommer hämtas direkt ur 

Björkdahl och Mannergren-Selimovics analyser. Eftersom underlaget för min och deras 

undersökning är av samma karaktär, det vill säga studiet av nationella handlingsplaner 

för implementeringen av resolution 1325, anser jag att det bästa sättet att pröva deras teori 

och slutsatser på är att göra en undersökning med samma metod som de använder. I föl-

jande avsnitt presenterar jag Björkdahl och Mannergren-Selimovic och mitt val av teori. 

Detta följs av en närmare granskning av de artiklar jag konstruerar min teori av och av-

slutas med en sammanfattning av de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna jag kom-

mer att anta i min undersökning. Därefter kommer jag att presentera min metod, också 

den hämtad från Björkdahl och Mannergren-Selimovic, som visar hur en feministisk kri-

tisk diskursanalys kan användas för att granska den globala diskursen inom 1325 och dess 

reproduktion i nationella handlingsplaner och på så sätt avslöja uppkomsten och upprätt-

hållandet av dominerande diskursiva strukturer. 

 

                                                                                                                                               

 
15 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 313. 
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2.1 Teori 

Björkdahl och Mannergren Selimovic har tillsammans författat ett antal artiklar som ana-

lyserar och problematiserar könade strukturer i fredsbyggande metoder och processer av 

övergångsrättvisa i post-konfliktsamhällen. Annika Björkdahl är professor i politik och 

freds- och konfliktstudier vid Lunds universitet. Hennes forskning inkluderar internation-

ellt och lokalt fredsbyggande med särskilt fokus på genus, övergångsrättvisa och freds-

byggande i urbana miljöer. Björkdahl har gett ut och medverkat i ett flertal böcker, anto-

logier och artiklar inom ovanstående forskningsfält varav fem verk är utgivna tillsam-

mans med Johanna Mannergren-Selimovic.16 Mannergren-Selimovic är seniorforskare 

vid Utrikespolitiska institutet och bedriver forskning inom fredsbyggande efter konflikter 

med fokus på övergångsrättvisa, minnespolitik, försoningsprocesser, dynamiken i delade 

städer och genus. Till Mannergren-Selimovic publicerade verk hör flera böcker, veten-

skapliga artiklar och policyrapporter.17 

Jag har valt att undersöka fyra artiklar författade av Björkdahl och Manner-

gren-Selimovic för att sedan låta dessa utgöra underlaget för min teori. Björkdahl och 

Mannergren-Selimovics gemensamma verk är publicerade mellan 2013- 2016 och har 

flera gemensamma beröringspunkter. De antar alla ett kritiskt genusperspektiv på ämnen 

som berör fred, rättvis fred mellan könen, övergångsrättvisa och kvinnligt aktörskap. 

Björkdahl och Mannergren-Selimovic vill hitta ett alternativ till liberalt fredsbyggande 

vilket är en dominerande metod i fredsbyggande processer i post-konfliktområden men 

som misslyckas med att synliggöra de orättvisor som skapas av djupt befästa könshierar-

kiska strukturer.  

Artiklarna är resultat av både intervjustudier och teoretiska undersökningar 

som jag anser tillsammans utgör en omfattande översikt av Björkdahl och Mannergren-

Selimovics syn på könade orättvisor inom fred, säkerhet och konflikt. Även om flertalet 

av artiklarna baseras på fältstudier i Bosnien-Hercegovina jämförs resultaten med ut-

vecklingen i andra konfliktdrabbade områden och fredsprocesser, så som Sierra Leone, 

vilket gör att analysen, och således teorin, blir applicerbar på ett stort antal situationer och 

                                                                                                                                               

 
16 Lunds Universitet, Annika Björkdahl, Statsvetenskapliga institutionen, 2016-03-22.  
17 Utrikespolitiska Institutet, Personalsidor/Johanna Mannergren-Selimovic, Utrikespolitiska Institutet. 
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områden. Tillsammans utgör Björkdahl och Mannergren-Selimovics verk alltså en fler-

dimensionell analys av olika sidor av fred, genus och rättvisa vilken jag anser är mycket 

användbar inför min undersökning. De upprepade hänvisningarna som görs till deras ti-

digare gemensamma verk är även en indikator på att de behåller ett relativt oförändrat 

förhållningssätt till dessa frågor. Jag har valt att granska just Björkdahl och Mannergren-

Selimovics analyser av könade orättvisor då jag finner deras förhållningssätt till frågor 

om genus i förhållande till fred och fredsbyggande mycket intressant. Jag är medveten 

om risken som medföljer med att använda Björkdahl och Mannergren-Selimovics ana-

lyser både inför min teori och metod. Jag tror mig dock kunna urskilja diskursiva indika-

torer i Sierra Leones handlingsplan som skiljer sig från deras resultat, utan att varken 

styras eller begränsas av dessa.  

Jag har valt ut fyra artiklar av Björkdahl och Mannergren-Selimovics ge-

mensamma verk som jag anser innehålla relevant information inför min undersökning. 

Dock kommer jag använda mig mer av vissa av dem och endast hämta ett fåtal begrepps-

förklaringar ur andra då de behandlar ämnen som är mer eller mindre kopplade till min 

undersökning. De artiklar jag har valt är ”Gender: The Missing Piece in the Peace 

Puzzle”18, ”Gendered Justice Gaps in Bosnia–Herzegovina”19, ”Gendering agency in 

transitional justice”20 samt ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: 

protection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Her-

zegovina and Rwanda”21. 

Den artikel jag främst kommer att använda mig av är ”Translating UNSCR 

1325 from the global to the national: protection, representation and participation in the 

National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda”. Björkdahl och Mannergren-

Selimovic studerar här två staters nationella handlingsplaner; tillhörandes Rwanda re-

spektive Bosninen-Hercegovina, för att undersöka hur resolution 1325 och åtföljande re-

solutioner om kvinnor, fred och säkerhet konstituerar kvinnor och kön samt hur de genom 

                                                                                                                                               

 
18 Björkdahl, Annika & Mannergren-Selimovic, Johanna, ”Gender - the missing piece in the peace 

puzzle” i Richmond, Oliver et al. Dimensions of Peace: Disciplinary and Regional Approaches, 181-192, 

Palgrave McMillan, 2016.  
19 Björkdahl, Annika & Mannergren-Selimovic, Johanna,"Gendered Justice Gaps in Bosnia-Heregovina", 

Human Rights Review.15(2): 201-218, 2014.  
20 Björkdahl, Annika & Mannergren-Selimovic, Johanna, ”Gendering Agency in Transitional Justice”, 

Security Dialogue 46(2): 165-182, 2015. 
21 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015. 
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sin diskursiva konfiguration påverkar post-konfliktsamhällen. De hävdar att resolution 

1325 innehåller en viss agenda som motverkar dess mål; att stärka kvinnors beskydd, 

representation och deltagande i förebyggande, hantering och lösning av konflikter. Ge-

nom en kritisk diskursanalys av två staters nationella handlingsplaner bevisar Björkdahl 

och Mannergren-Selimovic att de globala diskurser som återfinns i flera av säkerhetsrå-

dets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet överförs till olika länders nationella dis-

kurser. På så sätt riskerar handlingsplanerna att bidra till att vidmakthålla status quo istäl-

let för att användas som ett verktyg för en omfattande samhällsförändring som stöttar 

kvinnligt deltagande.22  

De argument som framförs i denna studie kommer ligga till grund för det 

teoretiska förhållningssätt jag antar när jag undersöker Sierra Leones nationella hand-

lingsplan ur ett feministiskt kritiskt perspektiv. Jag kommer att pröva deras teori på min 

undersökning av Sierra Leones nationella handlingsplan för att se vilka diskursiva lik-

heter och skillnader som uppenbarar sig mellan de olika handlingsplanerna och tillika 

diskursiva konstruktion av kvinnors roll i fredsprocesser. Denna artikel kommer dock inte 

endast utgöra grunden till min teori, utan även fungera som min metod. Den version av 

feministisk kritisk diskursanalys Björkdahl och Mannergren-Selimovic har utformat i 

“Translating UNSCR 1325 from the global to the national: protection, representation and 

participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda” komplet-

terar deras teoretiska utgångspunkt mycket väl. Eftersom mitt syfte är att pröva deras teori 

på ett annat material inom samma kategori anser jag att det mest fördelaktiga är att hämta 

både teori och metod från samma analys. En djupare diskussion av metod och metodval 

kommer dock ta plats i nästa avsnitt. 

I ”Gender: The Missing Piece in the Peace Puzzle” diskuterar Björkdahl och 

Mannergren–Selimovic genus i förhållande till fred i olika dimensioner av samhället så 

som det offentliga rummet och den privata sfären. De belyser och utmanar dikotomier 

inom krig och fred genom ett kritiskt genusperspektiv för att urskilja de strukturer som 

återfinns i historien såväl som idag. Denna artikel är användbar för min undersökning då 

den förklarar och kopplar samman de viktigaste delarna av en genusförståelse av freds-

studier, liberalt fredsbyggande och resolution 1325.23  

                                                                                                                                               

 
22 Ibid.  
23 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, 2016. 
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”Gendered Justice Gaps in Bosnia–Herzegovina” handlar om ansvarsskyl-

dighet, erkännande och kompensationer som enligt författarna representerar de största 

jämställdhetsklyftorna i processer av övergångsrättvisa i Bosnien-Hercegovina. I denna 

artikel analyserar Björkdahl och Mannergren-Selimovic de faktorer som begränsar kvin-

nor att delta i skapandet och implementeringen av övergångsrättvisa. Studien är baserad 

på intervjuer genomförda under fältstudier i Bosnien-Hercegovina under en period på 

över fem år. Eftersom Björkdahl och Mannergren-Selimovic antar ett perspektiv av över-

gångsrättvisa från gräsrotsnivå beskriver de sin intervjustrategi som en mycket bra källa 

till information, just för att de får möjlighet att ta del av kvinnors berättelser och erfaren-

heter på lokal nivå. Denna information kan sedan användas till att bekräfta de mer ab-

strakta akademiska argumenten i studierna.24 Eftersom den handlingsplan jag undersöker 

vittnar om stora problem angående kvinnors säkerhet, aktörskap, egenmakt och mänsk-

liga rättigheter, är denna analys högst relevant för min undersökning. 

”Gendering agency in transitional justice” behandlar kvinnors aktörskap 

inom processer av övergångsrättvisa genom att belysa olika vägar till att skapa rättvisa. 

Genom intervjuer från fältstudier i Bosnien-Hercegovina samlar Björkdahl och Manner-

gren-Selimovic kvinnors berättelser och erfarenheter för att fylla de kunskapsluckor om 

kvinnor som oftast marginaliseras till att vara passiva offer istället för subjekt i situationer 

om konflikt eller post-konflikt. De framför kritik mot metoder av liberalt fredsbyggande 

och hävdar att ett genusperspektiv är att föredra därför att en sådan analys medför både 

trovärdighet och substans till begreppet rättvis fred (eng. just-peace) samt kan bättre 

handskas med rättvisefrågor på gräsrotsnivå.25 Denna approach till kvinnors aktörskap är 

viktig att förhålla sig till då aktörskap är en viktig del av jämställdhetsarbete vilket även 

nämns i Sierra Leones nationella handlingsplan.26 

Sammanfattningsvis stävar teorin efter att åskådliggöra hur globala makt-

strukturer speglas i den lokala kontexten genom implementeringen av internationella re-

solutioner. Björkdahl och Mannergren-Selimovic visar hur nationella handlingsplaner 

tenderar att vidmakthålla diskursiva stereotyper och marginalisera kvinnors röster genom 

att tillskriva dem en identitet som könade säkerhetssubjekt eller framställa kvinnor som 

                                                                                                                                               

 
24 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, 2014. 
25 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Gendering Agency in Transitional Justice”, 2015. 
26 Se ”Pillar 2: Protection, empowerment of victims/vulnerable persons especially women and girls” samt 

”Pillar 4: Contribute to increased Participation and representation of women” i The Sierra Leone National 

Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council Resolutions 1325 (2000) & 

1820 (2008), 4/3 2010. 
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förmånstagare och skadade offer i behov av hjälp. Denna beskyddande diskurs påverkar 

målet att öka kvinnors deltagande i fredsprocesser eftersom kvinnor ofta skildras som en 

grupp och endast tillåts delta som representanter för sitt kön. Resolutioner om kvinnor, 

fred och säkerhet, såsom 1325, vilken ligger till grund för de flesta nationella handlings-

planerna, menar Björkdahl och Mannergren-Selimovic borde omvärdera sin syn på kvin-

nors aktörskap som idag begränsas av diskursen rörande kvinnors deltagande och repre-

sentation.27 De föreslår ett kritiskt förhållningssätt som utmanar maktrelationer, ifråga-

sätter rådande normer och metoder, konfronterar en ojämn maktfördelning av resurser 

samt försvarar och utvidgar kvinnors rättigheter. Vidare måste destruktiva strukturer rö-

rande socio-ekonomiska förhållanden, sexuellt- och könsbaserat våld samt patriarkala 

kulturella värderingar synliggöras och transformeras för att kunna uppnå en rättvis fred. 

Någonting som Björkdahl och Mannergren-Selimovic menar inte framkommer tillräck-

ligt i resolution 1325.28 Idag är en stor del av politiken och forskningen rörande fred och 

säkerhet könsblind. I försök att åtgärda detta har det ibland hänt att ett genusperspektiv 

appliceras utan att adressera de underliggande strukturer som oftast är roten till könshie-

rarkiska strukturer, även kallat ”add-women-and-stir”29. Att studera fred och säkerhet ur 

ett genusperspektiv är därför viktigt för förståelsen av positiv och negativ fred samt för 

utarbetandet av globala och nationella policys så som resolutioner, fördrag och handlings-

planer.   

 

2.2 Metod 

Den metod jag använder mig av för att besvara min frågeställning hämtar jag från Björk-

dahl och Mannergren-Selimovic “Translating UNSCR 1325 from the global to the nat-

ional: protection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-

Herzegovina and Rwanda”.30 Inspirerade av Michelle Lazars31 metod som för samman 

                                                                                                                                               

 
27 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 329.  
28 Ibid, s. 330. 
29 Ibid, s. 318. 
30 Ibid.  
31 Lazar, Michelle M., ”Feminist Critical Discourse Analysis: Articulating a Feminist Discourse 

Praxis”, Critical Discourse Studies, 4(2): 141-164, 2007.  
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kritisk diskursanalys med genusstudier har Björkdahl och Manergren-Selimovic utformat 

en egen modell av feministisk kritisk diskursanalys som belyser maktförhållanden i pro-

duktionen av globala och nationella diskurser i avseende av resolution 1325. Med hjälp 

av den kan de granska den globala diskursen inom resolution 1325 och dess reproduktion 

i nationella handlingsplaner samt avslöja uppkomsten och upprätthållandet av eventuella 

dominanta eller hegemoniska diskursiva föreställningar. Enligt Björkdahl och Manner-

gren-Selimovic är en diskurs mer än bara ett visst språk. Det är “ett system av exklude-

rande metoder och strukturer: inte bara etiketter, utan antaganden, frånvaranden och so-

ciala förväntningar”. Att studera hur diskursen förhåller sig till exkluderande metoder och 

hur den bidrar till att konstruera vår uppfattning om identitet och verklighet, hävdar de är 

särskilt viktigt då dessa metoder systematiskt ger mening åt de objekt de beskriver. Bety-

delsen av olika begrepp både kan formas och begränsas av den rådande diskursen, detta 

blir tydligt vid studier av begrepp som genus, kvinnor och flickor. Begreppet kvinna kan 

exempelvis innefatta en rad olika motstridiga betydelser som dessutom ändras över tid. 

Men genom fixeringen av vissa ord inom en diskurs försvåras en variation av begreppets 

många betydelser. En diskurs är dessutom högst relativ då den befinner sig i ständig kon-

flikt med andra diskurser och sociala praktiker inbäddade i en social kontext.  

Enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic är ett feministiskt förhåll-

ningssätt inom kritisk diskursanalys att föredra då det ifrågasätter anonymiteten och ab-

straktionen i diskursiva strukturer och istället försöker lokalisera individuellt aktörskap 

och identifiera de aktörer som kan kopplas till produktionen av diskurser.32 Inför deras 

egen undersökning använder de en feministisk kritisk diskursanalys de delvis själva ut-

format för att undersöka hur den dominerande diskursen inom resolution 1325 framställer 

kvinnor som könade säkerhetssubjekt genom att presentera och representera dem på ett 

visst sätt. Ett språk, menar Björkdahl och Mannergren-Selimovic, som sedan överförs 

sedan till de nationella handlingsplanerna.  

I sin variant av feministisk kritisk diskursanalys tittar Björkdahl och Man-

nergren-Selimovic på hur genus presenteras och representeras genom specifika ordval 

                                                                                                                                               

 
32 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 314. Enligt Lazar är feministisk kritisk diskursanalys en viktig gren av kritisk diskurs-

analys då det finns en åtskillnad mellan studier av genus i diskurser och feministiska studier av genus i 

diskursen (som antar ett mer kritiskt perspektiv). Vidare menar hon att fältet för kritisk diskursanalys do-

mineras av heterosexuella män och att feministisk kritisk diskursanalys ger ett bredare perspektiv då bi-

dragande forskare är kvinnor med olika ursprung som inte alla är vita eller heterosexuella. Lazar, 2007, 

s.142-143. 
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och formuleringar, och hur denna framställning skiljer sig mellan kvinnor och män. Ett 

exempel på detta är då de illustrerar hur Bosnien-Hercegovinas nationella handlingsplan 

kungör att kvinnliga offer är berättigade till förmåner och rättigheter i samma mån som 

militära offer men att detta också kommer till ett visst pris. Handlingsplanen innehåller 

en lista på krigsrelaterade former av sexuellt våld så som retraumatisering och allvarliga 

personlighetsförändringar. Denna lista gäller dock endast för kvinnliga offer, militära of-

fer patologiseras alltså inte på samma sätt. På så sätt kan Björkdahl och Mannergren-

Selimovic konstatera att det finns tecken på en process av andrafiering av kvinnliga offer 

av sexuellt våld som konstruerar dem som konstant skadade.33 De studerar även motstri-

diga delar av innehållet, så som att Rwandas nationella handlingsplan förklarar att dess 

främsta syfte är att stärka kvinnors aktörskap men samtidigt utelämnar kvinnliga aktörer 

eller kvinnogrupper från att aktivt delta i majoriteten av de specifika aktiviteter planen 

presenterar.34 Centralt för Björkdahl och Mannergren-Selimovic analys är dock undersö-

kandet av frånvaron och utelämnandet av kvinnor eller kvinnors perspektiv, en metod 

som återfinns i flertalet typer av feministiska analyser, inte enbart feministisk kritisk dis-

kursanalys. Detta synliggörs i både Bosnien-Hercegovinas och Rwandas nationella hand-

lingsplaner, exempelvis genom att de inte adresserar de könshierarkiska strukturer som 

kan tänkas ligga bakom lågt kvinnligt deltagande i beslutsfattande samhällsorgan, fred- 

och säkerhetsprocesser eller höga siffror av sexuellt- och könsbaserat våld. Tre centrala 

begrepp och tillika teman i Björkdahl och Mannergren-Selimovic analys är beskydd, re-

presentation och deltagande. Med utgångspunkt från dessa undersöks det diskursiva språ-

ket i handlingsplanerna, vilket inbegriper begreppsanvändning, motstridiga meningar och 

exkluderande metoder.35  

Då den globala diskursen för kvinnor, fred och säkerhet bryts ner och flyttas 

från en diskursiv kontext till en annan sker översättningen med hänsyn till vissa diskur-

siva element av vilka de centrala i Björkdahl-Mannergrens analys är beskydd, represen-

tation och deltagande. Dessa begrepp, tagna ur resolution 1325, producerar olika förstå-

elser av genus, könad säkerhet och aktörskap. För att förstå hur dessa förståelser överförs 

i nationella handlingsplaner och på vilket sätt kvinnor aktiva inom fred och säkerhet kan 

                                                                                                                                               

 
33 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 321.  
34 Ibid, s. 322. 
35 Ibid, s. 314.  
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begränsas av diskursiva mönster krävs en metod som kombinerar kritisk feministisk dis-

kursanalys med metoder för etnografisk forskning inom fältet för den globala och lokala 

diskursen för resolution 1325. En sådan metod, menar Björkdahl och Mannergren-Se-

limovic är bra för att urskilja “the production of NAPs [National Action Plans; min anm.] 

as a temporary fixation of discourse”.36 Deras pågående etnografiska arbete i Rwanda och 

Bosnien-Hercegovina möjliggör en kontextualisering av texterna i de nationella hand-

lingsplanerna samt, genom en analys som kopplar samman den diskursiva konstruktionen 

med den politiska och sociala kontexten i post-konfliktländerna, utröna sätten på vilka 

sammanflätade konstruktioner av beskydd, representation och deltagande överförs till de 

nationella handlingsplanerna. På så sätt, hävdar Björkdahl och Mannergren-Selimovic, är 

deras analys byggd på ett dialektalt förhållande37 mellan diskurs och den sociala kontext 

och praktiker inom vilken diskursen är producerad, översatt och reproducerad.38  

 Jag kommer använda Björkdahl och Mannergren-Selimovics metod genom 

att studera hur Sierra Leones nationella handlingsplan presenterar och representerar 

kvinnor. Jag har delat in min analys i tre teman efter de tre centrala begrepp Björkdahl 

och Mannergren-Selimovic har plockat ur resolution 1325; beskydd, representation och 

deltagande. Sierra Leones nationella handlingsplan är baserad på både resolution 1325 

och resolution 1820, handlingsplanens fem huvudpelare representerar således båda reso-

lutionerna. Samtliga pelare har dock en stark koppling till resolutionens tre fokusområ-

den, även om det finns ett tydligt fokus på beskydd i jämförelse med representation och 

deltagande.  

Likt Björkdahl och Mannergren-Selimovic har jag studerat hur begreppet 

kvinna används i olika samband, meningar och sammanhang. Ett exempel på detta är hur 

handlingsplanen adresserar motverkandet och förebyggandet av sexuellt- och könsbaserat 

våld. Planen beskriver kvinnor och flickor utan åtskillnad, vilket reducerar kvinnors ka-

pacitet rörande aktörskap och förändring och framställer dem som passiva offer. Jag kom-

mer även att undersöka huruvida handlingsplanen innehåller motsättningar genom att 

studera kvinnors representation och roll i dess uttalade syften och målsättningar och sedan 

                                                                                                                                               

 
36 Ibid, s. 315. 
37 Inför detta dialektala förhållande hänvisar Björkdahl & Mannergren till Fariclough som identifierar det 

som ”‘[...] the bridging of the gap between texts and contexts’”. Fairclough, Norman, Critical Discourse 

Analysis, The Critical Study of Language, Longman, Harlow, 1995.  
38 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 315.  
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jämföra detta med de åtföljande aktiviteterna. Detta är kopplat till den övergripande frå-

gan inom Björkdahl och Mannergren-Selimovics version av feministisk kritisk diskursa-

nalys om diskursiva metoder för uteslutande av kvinnor som en grupp med avseende på 

beskydd, representation och deltagande. Mer specifikt ska jag undersöka hur kvinnors 

behov och intressen framställs i förhållande till mäns rörande frågor om fred och säkerhet 

samt se hur pass inkluderade kvinnor är i handlingsplanens strategier, aktiviteter och mål-

sättningar. Slutligen vill jag försöka se om och i så fall hur handlingsplanen har för avsikt 

att ta itu med de könshierarkiska strukturer som Björkdahl och Mannergren-Selimovic 

hävdar är essentiella att angripa för at uppnå en förändring av kvinnors marginaliserade 

position i samhället. 

Mitt metodval hör ihop med valet att använda Björkdahl och Mannergren-

Selimovic som teori. Jag anser att det bästa sättet att applicera deras teoretiska förhåll-

ningssätt på ett material av samma typ som deras är att utgå ifrån den metod de skapat. 

Björkdahl och Mannergren-Selimovic feministiska kritiska diskursanalys är speciellt ut-

formad för att analysera diskursen i både nationella handlingsplaner och resolution 1325. 

Den är även kombinerad med metoder för etnografisk forskning vilket kontextualiserar 

deras analys och stärker deras teori. Min undersökning kommer dock endast utgå från en 

diskursiv läsning av Sierra Leones nationella handlingsplan och således placera sig på ett 

huvudsakligen teoretiskt plan. Min analys förankras i en nationell kontext genom flertalet 

litterära verk samt resultat från kvantitativa undersökningar och rapporter vilket jag anser 

är tillräckligt för att få en uppfattning av de diskursiva framställningarna av genus, säker-

het och aktörskap mitt material uppvisar. Civilsamhälleorganisationer, likt de som ligger 

bakom den rapport jag hämtar en stor del information ifrån, utgör inte bara en viktig del 

av arbetet med att stärka kvinnors position i Sierra Leone, utan är även central aktörer i 

monitoreringen av implementering av resolution 1325 och resolution 1820.39 Därför kan 

jag utgå ifrån att de är en tillförlitlig källa för information som bidrar till att kontextuali-

sera mina resonemang och min analys.  

Det är fördelaktigt att Björkdahl och Mannergren-Selimovic jämför två 

olika staters nationella handlingsplaner, utvecklade och implementerade i två vitt skilda 

kontexter. Enligt dem själva möjliggör en sådan jämförelse för att låta fallstudierna “tala 
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med varandra” 40. På så sätt går det att urskilja gemensamma beröringspunkter vilket pla-

cerar deras analys på en högre, mer övergripande nivå. Detta innebär att min undersök-

ning kan ta stöd från slutsatser dragna utifrån två fall vars kontexter är mycket olika men 

vars diskursiva strukturer och normer rörande kvinnors aktörskap och säkerhet har desto 

större likheter. Att utgå ifrån Björkdahl och Mannergren-Selimovic analys är således att 

föredra framför en fallstudie av enbart ett land. Deras metod och teori, två samverkande 

komponenter, kommer att diskuteras och utvärderas i diskussionsavsnittet som följer efter 

min analys.   

                                                                                                                                               

 
40 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 315. 
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3 Litteraturöversikt och tidigare 

forskning 

Då min undersökning faller inom kategorin för kvinnors deltagande i fredsprocesser har 

jag även studerat flertalet mer generella studier inom genusinkluderande forskning om 

fred och säkerhet. Björkdahl och Mannergren-Selimovic har tillsammans skrivit flera ar-

tiklar om fredsprocesser ur ett kritiskt genusperspektiv. Båda författarna betraktas som 

framstående inom forskningsfältet till vilket de bidragit med ett feministiskt perspektiv 

genom analyser baserade på både fältstudier och teoretiska undersökningar. Då jag valt 

att utgå från Björkdahl och Mannergren-Selimovics analyser för att skapa min teoretiska 

utgångspunkt har jag gett en mer ingående presentation av dessa under avsnittet som be-

handlar teori.  

En annan central forskare inom feministiska studier av internationella relat-

ioner, krig och konflikt är Laura Sjoberg. Hennes böcker Gender, war and conflict41, 

Gendering global conflict: toward a feminist theory of war42 samt antologin Gender, War 

and Militarism43 utgör en omfattande analys av genusbegreppet i konfliktsammanhang. 

Sjoberg är därför en viktig teoretiker att förhålla sig till då en undersöker genus i situat-

ioner rörande fred och konflikt. I Gendered Peace: Women's Struggles for Post-War 

Justice and Reconciliation44 samlar Donna Pankhurst olika perspektiv av kvinnors situ-

ation och kamp i processer som följer efter krig i både en internationell och lokal kontext, 

däribland Sierra Leone. En intressant iakttagelse, som tas upp i flera verk inom forskning 

om kvinnor och säkerhet, är hur studiet av genus i konflikt eller fredsbyggande arbete 

mycket sällan omnämns i verk som inte uttryckligen placerar sig inom genusforskning. 

Det skapas istället en uppdelning mellan “analyser av konflikter och dess följder” och 

                                                                                                                                               

 
41 Sjoberg, Laura, Gender, war and conflict, Polity press, Cambridge, 2014. 
42 Sjoberg, Laura, Gendering global conflict: toward a feminist theory of war, Columbia University Press, 

New York, 2013. 
43 Sjoberg, Laura & Via, Sandra (red.), Gender, war, and militarism: feminist perspectives, Praeger, Santa 

Barbara, Calif., 2010. 
44 Pankhurst, Donna (red.), Gendered peace: women's struggles for post-war justice and reconciliation, 

Routledge, New York, N. Y., 2008.  
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“analyser av kvinnor i konflikter och dess följder” vilket leder till att kvinnors berättelser 

bortprioriteras och osynliggöras i stora delar av forskningen.45  

Ett flertal forskare har analyserat resolution 1325 och dess implikationer, 

och en del av dessa har gjort studier av nationella handlingsplaner för implementeringen 

av resolutionen. I Christine Bell and Catherine O’Rourkes artikel ”Peace Agreements or 

Pieces of Paper? The Impact of UNSC Resolution 1325 On Peace Processes and their 

Agreement” undersöker de hur resolution 1325 har påverkat utformningen av internat-

ionella och nationella fredsavtal.46 Laura Shepherd ställer sig kritisk till den diskursiva 

terrängen i resolutionen och menar att internationella institutioners inverkan på hur freds-

avtal formuleras och implementeras bör ifrågasättas och utmanas.47 Torunn L. Tryggestad 

antar dock en motsatt ståndpunkt och hävdar att Resolution 1325 representerar framväx-

andet av en ny norm i fred- och säkerhetssektorn som uppmärksammar frågor om kvinnor, 

fred och säkerhet och belyser dem ur nya perspektiv.48  

De undersökningar som gjorts med fokus på nationella handlingsplaner för 

implementeringen av resolution 1325 är dock betydligt färre.49 Flertalet av dessa disku-

terar endast hur de målsättningar som presenteras i handlingsplanerna är utformade samt 

hur väl dessa har uppnåtts. Jag har funnit två artiklar som analyserar diskursen i nationella 

handlingsplaner, utöver Björkdahl och Mannergren-Selimovics “Translating UNSCR 

1325 from the global to the national: protection, representation and participation in the 

National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda” som jag baserar min metod 

och större del av teori på. Den första är Rebecca Teissens ”Gender essentialism in Cana-

dian foreign aid commitments to women, peace, and security”. Genom en kritisk diskur-

                                                                                                                                               

 
45 Denna frånvaro är exempelvis tydlig i två omfattande verk om fredsprocesser i post-konfliktområden; 

Stan, Lavinia & Nedelsky, Nadya, Encyclopedia of Transitional Justice, Volume 1-3 [Elektronisk resurs], 

Cambridge University Press, 2013; samt Kritz, Neil J. (red.), Transitional justice: how emerging de-

mocracies reckon with former regimes. Vol. 2, Country studies, United States Institute of Peace Press, 

Washington, D.C., 1995.  
46 Bell, Christine & O'Rourke, Catherine, ”Peace Agreements or Pieces of Paper? The Impact of UNSC 

Resolution 1325 on Peace Processes and their Agreements”, International and Comparative Law Quar-

terly, 59: 941-980, 2010.  
47 Shepherd, Laura J., ”Power and Authority in the Production of United Nations Security Council Reso-

lution 1325”, International Studies Quarterly, 52: 383–404, 2008.   
48 Tryggestad, Torunn L., ”Trick or Treat? The UN and Implementation of Security Council Resolution 

1325 on Women, Peace and Security”, Global Governance 15(4): 539–557, 2009. 
49 Se även två kandidatuppsatser om Sveriges nationella handlingsplan: Ericsson, Alexander, ”Gender 

Mainstreaming in the Swedish National Action Plans to Implement Agenda 1325”, Lunds Universitet, 

Statsvetenskapliga institutionen, 2015; Kyllsen, Sanna, ”What gender equality are you mainstreaming? -

an assessment of two national action plans on women, peace, and security”, Lunds Universitet, Statsve-

tenskapliga institutionen, 2013.    
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sanalys med ett feministiskt genusperspektiv granskar Teissen den kanadensiska nation-

ella handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet samt resultat från intervjustudier med 

ett antal forna och sittande regeringstjänstemän för att åskådliggöra könessentialistiska 

tendenser inom den kanadensiska agendan för utvecklingsbistånd. Hon hävdar att de an-

tagna policydokumenten om införandet av ett genusperspektiv inte har tagits i hänsyn i 

stora delar av Kanadas utvecklingsarbete i instabila stater, och att landets nationella hand-

lingsplan är ett tydligt exempel på detta. Det retoriska framställandet av kvinnor som 

hjälplösa offer, menar Teissen, fråntar kvinnor deras möjligheter till aktörskap inom ut-

vecklingsarbete och upprätthåller en könsessentialistisk diskurs. Teissen har även jämfört 

Kanadas nationella handlingsplan med motsvarande handlingsplaner i Finland, Nederlän-

derna och Schweiz. Hon hävdar att en sådan jämförelse kan bidra till ett skifte i diskursen 

då staternas planer skulle kunna komplettera varandra väl. Teissens undersökning är ett 

djupgående analys av en stat vars huvudsakliga arbete för implementeringen av resolution 

1325 fokuserar på bistånd och utvecklingsarbete i instabila länder.50 För min undersök-

ning, som istället behandlar implementeringen av resolution 1325 i ett land som fortfa-

rande lider av sviterna från ett elvaårigt inbördeskrig, utgör Teissens analys en intressant 

källa till jämförelse. Genom att studera diskursen i olika staters nationella handlingsplaner 

är det möjligt att urskilja hur dessa ter sig i olika nationella kontexter och hur de påverkas 

av den övergripande globala diskursen i internationella policydokument som resolution 

1325.  

Utöver Teissens undersökning har jag även funnit en masteruppsats som 

diskuterar hur resolution 1325 är tolkad och översatt i nationella handlingsplaner. Lisa 

Malmborgs studie ”Women or victims?” undersöker fem länders nationella handlingspla-

ner genom en kritisk diskursanalys; Korea, Irak, Nigeria, Makedonien och Kirgizistan. 

Resultaten visar på att resolutionen överförts till de nationella kontexterna med varierande 

utgång, men att samtliga handlingsplaner tenderar att använda en retorik som förstärker 

djupt rotade genusstrukturer så som föreställningen om att kvinnor är offer i behov av 

beskydd. Malmborgs analys är betydelsefull för min studie då våra val av material, teori 
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och metod är av liknande struktur vilket innebär att jag kan ta stöd från hennes slutsatser 

då jag analyserar mitt material.51  

För en närmare förståelse av kvinnors roll i Sierra Leones politiska utveckl-

ing och hur deras situation ser ut idag har jag studerat ett flertal verk om landets historia 

och nuvarande politiska och sociala förhållanden, vilka således utgör mitt sekundär-

material. De jag har hämtat mest information ifrån är rapporten ”Security Council Reso-

lution 1325: Civil Society Monitoring Report Republic of Sierra Leone”52, Sierra Leone: 

a political history53 av David Harris samt Gender and power in Sierra Leone: women 

chiefs of the last two centuries av Lynda Day. 

Rapporten ”Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring 

Report Republic of Sierra Leone” har jag använt mig av för statistik om kvinnor respek-

tive mäns deltagande i beslutsfattande processer rörande kvinnors skydd, representation 

och deltagande i fredsprocesser i Sierra Leone. Rapporten är utgiven av The Global 

Network of Women Peacebuilders (GNWP), en sammanslutning av kvinnogrupper och 

andra organisationer i civilsamhällen över hela världen aktiva inom påverkansarbete för 

att möjliggöra för implementeringen av säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och 

säkerhet. Den omfattande studien om kvinnors positioner i ett flertal statliga och sociala 

samhällsinstanser vittnar om de stora bister i jämställdhet i beslutsfattande organ och pro-

cesser som råder i landet. Jag anser GNWP vara en pålitlig källa för trovärdig information 

då de monitorerat och rapporterat om implementeringen av Resolution 1325 sedan 2010 

då den nationella handlingsplanen offentliggjordes. Vidare har civilsamhällegrupper stort 

inflytande över landets utvecklingsarbete rörande kvinnor och säkerhet. De betraktas som 

en viktig del i kartläggande, monitorering och rådgivning i olika processer om hur arbetet 

kan förbättras. Rapporten gavs ut år 2014 kan således betraktas som en relativt ny analys 

av jämställdhetsarbete i Sierra Leone. De årliga framsteg som skett inom området mellan 

2013-2014 hävdar rapporten är mycket små, vilket vittnar om att uppgifter insamlade vid 

ett senare tillfälle sannolikt kommer peka på en liknande utveckling.54 

Harris Sierra Leone: a political history är en omfattande och detaljerad läs-

ning av Sierra Leones politiska historia sedan 225 år tillbaka. Den djupgående analysen 
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beskriver både historiska vändpunkter så kolonisationen, självständighetsförklaringen 

1961 och inbördeskriget 1991 och de sociala och kulturella processer som format landets 

politiska utveckling. Boken gavs ut 2014 vilket innebär att den innehåller uppdaterad in-

formation om landets politiska förhållanden. Den ger även en nyanserad bild av de libe-

rala fredsprocesser som inleddes efter konfliktens slut. Det är ur detta verk jag hämtat 

information om Sierra Leones historia vilken presenteras, om än i en mycket kortfattat 

form, i nästa avsnitt.55 Ur Days Gender and power in Sierra Leone har jag samlat inform-

ation om kvinnors politiska ställning i Sierra Leone genom historien som jag presenterar 

under nästa avsnitt för att bredda Harris perspektiv. Boken adresserar Sierra Leones kö-

nade politiska styre och studerar kvinnors roll i historien ur ett lokalt, nationellt och glo-

balt perspektiv.56 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns mycket begränsad forsk-

ning om hur diskurser i nationella handlingsplaner kan förstärka traditionella könshierar-

kier inom frågor rörande fred och säkerhet genom språket. En djupare analytisk gransk-

ning av staters nationella handlingsplan har efterfrågats vilket tyder på att det finns en 

lucka i forskningsfältet. Målet med min undersökning är att bidra till en bättre förståelse 

om hur diskurser i nationella handlingsplaner för implementeringen av resolution 1325 

kan påverka dess utfall. Genom att analysera Sierra Leones handlingsplan ur ett feminist-

iskt kritiskt perspektiv kan jag tillföra nya insikter om landets arbete för kvinnor, fred och 

säkerhet vilket än så länge är en tämligen outforskad kontext.   
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4 Bakgrund 

Sierra Leones historia är kantad av en dramatisk politisk utveckling som vuxit fram ur 

landets multi-etniska och multi-religiösa kontext. Trots att landet är rikt på naturtillgångar 

är det ett av världens fattigaste, med en förväntad livslängd på 50 år.57 Jag kommer här 

att ge en komprimerad sammanfattning av Sierra Leones historia för att skildra några av 

de avgörande händelserna. Jag ska även belysa hur kvinnors ställning i landet har sett ut 

före, under och efter inbördeskriget 1991-2002.  

Staten Sierra Leone började ta form i slutet av 1700-talet då frigivna slavar 

från Amerika och Europa etablerade bosättningar under brittisk tillsyn i vad som kom att 

kallas Freetown. Denna folkgrupp döptes till krio, och innehade länge en styrande status 

i kustområdet runt Freetown främst centrerad kring handel. I samband med Berlinkonfe-

rensen 1884-85 blev de delar av Sierra Leone som inte styrdes av krio ett protektorat 

under det brittiska imperiet. De utvidgade territoriella gränserna ledde till att de två sty-

rande grupperna, britter och krio, slogs samman med redan existerande inhemska poli-

tiska kulturer.58 Dessa lokala och traditionellt styrda samhällen formades och styrdes an-

norlunda än vid krio- och europeiskt styre. Likt många områden i subsahariska Afrika 

grupperades människor under lokala hierarkier, snarare än i etniska grupper. Dessa kung-

adömen och ”chieftaincies”59 styrdes av kungar, ”chiefs”, äldre eller hemliga sällskap och 

avgränsades av folkgrupper framför territorium. Förhållandet mellan gruppens överord-

nade, ”chief”, och underordnade var inte jämlikt, men baserat på ömsesidighet och för-

troende. Styrelsesättet baserades inte på skrivna regler och policys utan en kombination 

av ömsesidiga imperativ, beslut fattade genom en ärftlig hierarkisk ordning samt religiösa 

och kulturella seder.60 Inom dessa ”chiefdoms” var kvinnliga ledare förekommande, om 

än i litet antal, och de tilldelades ett unikt ansvarsområde som överskred den väster-

ländska formen av politiskt ledarskap. De brittiska politiska influenser som kom att allt 
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större plats i landet gav dock inte lika stort utrymme för kvinnor att anta ledande posit-

ioner.61  

År 1951 slogs kolonin och protektoratet samman efter en lång process på 

närmare 30 år. Inför självständighetsförklaringen 1961 befann sig landet i ett högst oba-

lanserat utvecklingstillstånd under ledning av en politiskt- och ekonomisk övercentrali-

serad och institutionellt svag regim.62 Sierra Leone’s People Party gick segrande ur det 

första allmänna valet 1961 och Sir Milton Margai valdes till premiärminister. Styret över-

gick dock till All People's Congress 1967. Det blev början på en blodig period med fler-

talet militärkupper, politisk instabilitet och diktatorisk enväldigt styre fram tills 1996 de-

mokratiska val. Efter stora slitningar inom landet och oroliga förhållanden i grannlandet 

Liberia i kombination med rebellgruppen Patriotic Front of Liberias framfart utbröt ett 

inbördeskrig mellan regeringen och Revolutionary United Front (RUF).63 Kriget höll på 

i 11 år och resulterade i över 50,000 döda, försatte hälften av befolkningen på flykt och 

ett oräkneligt antal offer för fysiskt och psykiskt våld. Kvinnors kroppar blev en del av 

slagfältet och sexuellt våld var en mycket vanlig krigsmetod.64 

Fredsprocesserna som inleddes efter krigets slut 2002 kännetecknades av en 

form av fredsbyggande, kallad övergångsrättvisa, vars mekanismer är särskilt ämnade att 

läka ett samhälle drabbat av svår konflikt och grova kränkningar av de mänskliga rättig-

heterna. I Sierra Leone innefattade dessa processer bland annat en sannings- och förso-

ningskommission (eng. Sierra Leone Truth and Reconciliation Comission), en krigstribu-

nal i hybridform (eng. Special Court for Sierra Leone, SCSL) och ett program för skade-

stånd och gottgörelse (eng. Sierra Leone Reparations Programme). Präglat av ett mycket 

brett och flerdimensionellt mål, har det konstaterats att processerna i övergångsrättvisa 

varit framgångsrika även om många har ställt sig kritiska till denna bedömning.65 Även 

om SCSL dömde flertalet som skyldiga har civilbefolkningen, som drabbades värst i kon-

flikten, inte fått den upprättelse de blev lovade vid fredsförhandlingarna. Kvinnor, som 

pekats ut som särskilt utsatta under kriget, är i flera avseenden fortfarande en mycket 

utsatt grupp.66 Åren mellan 2007 och 2009 antogs tre nya lagförordningar om kvinnors 
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rättigheter enligt vissa av bestämmelserna i Konventionen om avskaffande av all slags 

diskriminering av kvinnor67; Domestic Violence Act68, Registration of Customary Mar-

riage and Divorce Act69 samt Devolution of Estate Act70. År 2010 utkom Sierra Leones 

nationella handlingsplan för implementeringen av resolution 1325 och 1820 vilket blev 

ytterligare ett steg mot att stärka kvinnors rättigheter.71  

 Sierra Leones kvinnor har dock en lång väg kvar till att kunna tillgodose sig 

dessa fulla rättigheter. Landet är fortfarande mycket fattigt, med en låg medelålder, hög 

arbetslöshet och låg utbildningsnivå hos landets unga. Trots politisk stabilitet och ekono-

misk tillväxt begränsas kvinnor av befintliga strukturer som hindrar dem från att ta del av 

utvecklingen på samma sätt som män. Djupt rotade könshierarkiska strukturer och höga 

siffror sexuellt- och könsbaserat våld där kvinnor är de störta offren är ett utbrett och 

mycket allvarligt problem i landet. Trots den förnyade lagen om sexuellt våld (Sexual 

Offences Act72) som ska förebygga och säkerställa kvinnor och flickors skydd mot sexu-

ellt våld är en förändring av beteenden och attityder fortfarande en framtida utmaning, 

särskilt i landsbygdsområden.73  

Under 2013 rapporterades 7,684 fall av sexuellt- och könsbaserat våld, vil-

ket uppskattas representera 85.7% av alla faktiska våldsbrott som skett. Våld i hemmet är 

den vanligast förekommande formen av sexuellt- och könsbaserat våld. Enligt rapporten 

från GNWP finns tydliga tecken på att de former av sexuellt- och könsbaserat våld som 

förekom under inbördeskriget fortfarande är synliga i landet men att de patriarkala struk-

turer som leder till en djupt förankrad marginalisering av kvinnor var närvarande redan 

innan krigets utbrott. Vidare hävdar rapporten att de höga siffrorna av sexuellt- och köns-

baserat våld beror på brist på respekt för kvinnors rättigheter, ineffektiv tillämpning av 

rådande lagverk som leder till att många förövare går ostraffade samt kvinnors generellt 

sett låga socioekonomiska status vilket placerar dem i en beroendeställning gentemot män 
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och således ökar deras sårbarhet.74 De faktorer som bidrar till det höga antal rapporte-

ringar om sexuellt- och könsbaserat våld är således förankrade i djupt rotade beteenden, 

attityder och strukturer inom landet. Dessa strukturer är starkt kopplade till de problem 

som hindrar landets kvinnor från att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, både i 

tider av fred och konflikt. Inom detta arbete har civilsamhälleaktörer i Sierra Leone länge 

haft en ledande roll. Civilsamhället är även en plats för kvinnor att mejsla ut ett eget 

utrymme inom sektorn för fred och säkerhet, och på så sätt möjliggöra för lokalt aktörskap 

att bli till nationell påverkan. Dess betydelse för arbetet inom fred och säkerhet i landet 

hävdas både i den nationella handlingsplanen och av GNWP, vilket jag kommer att dis-

kutera mer ingående i analysavsnittet.  
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5 Analys och diskussion 

5.1 En feministisk kritisk diskursanalys av Sierra 

Leones nationella handlingsplan 

I detta avsnitt kommer jag att presentera mitt undersökningsresultat och analysera de dis-

kursiva strukturer jag urskilt under temana beskydd, representation och deltagande i Si-

erra Leones nationella handlingsplan. De främsta indikatorerna inom varje tema har jag 

samlat under åtta stycken underrubriker för att åskådliggöra och konkretisera deras för-

hållande till diskursen. Genom en feministisk kritisk diskursanalys har jag studerat hur 

begreppet kvinna används i olika samband, meningar och sammanhang samt huruvida 

planen innehåller motstridiga meningar eller motsägelser. Med hjälp av min metod kom-

mer jag även kunna urskilja eventuella diskursiva exkluderande metoder för uteslutande 

av kvinnor som en grupp för att se hur kvinnors behov och intressen framställs i förhål-

lande till mäns rörande frågor om fred och säkerhet. Jag har även undersökt på vilket sätt 

Sierra Leones nationella handlingsplan utmanar existerande könshierarkiska strukturer 

och normer inom fred och säkerhet för att förändra de underliggande orsakerna till orätt-

visa mellan könen. Det är även här jag applicerar min teori, hämtad från Björkdahl och 

Mannergren-Selimovic, för att undersöka om och i så fall hur den går att applicera på en 

annan handlingsplan i en annan kontext och således hur deras slutsats kan passa för ett 

bredare perspektiv.  

 

5.1.1 Beskydd  

Fokus för Sierra Leones handlingsplan är implementerandet av två resolutioner från FN:s 

säkerhetsråd; resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt resolution 1820 om 

sexuellt våld mot civila i konflikter. Därför placeras ett stort fokus på förstärkt och för-

bättrat beskydd av kvinnor som är utsatta, har utsatts eller riskerar att utsättas för sexuellt- 

och könsbaserat våld. En överdriven användning av begreppet beskydd kan dock ibland 

visa sig vara ofördelaktigt för handlingsplanens andra mål, att stärka kvinnors aktörskap. 

Detta kommer jag gå in närmare på när jag tar in Björkdahl och Mannergren-Selimovic 
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teoretiska perspektiv. Jag kommer här att diskutera hur handlingsplanen förhåller sig till 

beskydd genom att åskådliggöra på vilket sätt den framställer beskydd i förhållande till 

deltagande, kvinnor som offer respektive aktiva deltagare samt likställandet mellan kvin-

nor och flickor/barn.  

 

Prioritering av beskydd, representation och deltagande  

I handlingsplanen betonas beskydd av kvinnor i tre av de fem pelare som accentuerar 

planens centrala frågor:  

 

1. Prevention of conflict including violence against women/children (SGBV). 

2. Protection, empowerment of victims/vulnerable persons especially women and 

girls. 

3. Prosecute, punish perpetrators effectively and safeguard women/girls' human 

rights to protection (during and post-conflict) as well as rehabilitate Victims/Survi-

vors of SGBV and perpetrators.75 

 

Pelare 1 syftar till metoder, strategier och åtgärder som beslutas på nationell nivå för att 

minska sexuellt- och könsbaserat våld riktat mot kvinnor och barn medan pelare 2 skildrar 

beskydd på individnivå genom att framhäva behovet av beskydd och egenmakt av utsatta 

personer. Pelare 3 riktar sig till både offer och förövare för att säkerställa deras rättigheter 

till beskydd och återhämtning. Det faktum att de tre första av handlingsplanens fem pelare 

syftar till att inrätta och säkerställa skydd av kvinnor tyder på att beskydd är ett centralt 

begrepp. Att “deltagande och representation av kvinnor” 76, vilket tas upp i pelare nummer 

4, är först en senare punkt vittnar om vilken prioritet beskydd har gentemot representation 

och deltagande i handlingsplanens huvudpelare. I inledningen, som undertecknats av pre-

sident Ernest Bai Koroma, framkommer dock en annan ordning av handlingsplanens fo-

kusområden:  

 

The Resolution focuses on the three key areas namely: prevention, participation and 

protection of women and girls in pre, during and post conflict periods.77  

                                                                                                                                               

 
75 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008), 4/3 2010, s. ii-iii.  
76 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008), 4/3 2010, s. iii. 
77 Ibid.  
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Detta tyder på att det antingen inte finns en uttalad prioritering av förebyggande, delta-

gande och beskydd inom handlingsplanen och att begreppen därför nämns i olika ordning 

genom hela texten. Ett andra alternativ skulle kunna vara att denna ordning representerar 

en eftersträvad prioritering men att den senare inte efterföljs.   

 

Kvinnor bör skyddas- av andra 

Det uttalade behovet av att skydda kvinnor är tydligt genom stora delar av handlingspla-

nen inom de mål, strategier, specifika aktiviteter och primära intressenter som presente-

rats för att minska sexuellt- och könsbaserat våld. Även om kvinnor adresseras i målsätt-

ningar, strategier och specifika aktiviteter som en grupp i behov av ett bättre beskydd eller 

tillgång till stöd, nämns de inte alls eller mycket sällan inom kolumnerna för primära 

intressenter och övriga partners, det vill säga de som ska medverka till att målen uppnås. 

Även då målsättningen är att öka kvinnors makt och inflytande utelämnas kvinnor eller 

kvinnogrupper ur den aktiva processen. Genom att endast inkludera kvinnor i målen men 

aldrig som en av huvudaktörerna reduceras kvinnor till passiva offer i behov av skydd. 

De framställs som inkapabla till att skydda sig själva och måste därför skyddas av någon 

annan. Den sorts kapacitetsbyggande inför sexuellt- och könsbaserat våld som föreslås i 

handlingsplanen visar på att civilsamhälleorganisationer och kvinnogrupper tilldelas ett 

visst ansvar men är långt ifrån att inta en ledande position. Åtgärder och kapacitetsbyg-

gande under pelare 1-3 involverar bland annat att översätta och förenkla resolutionerna 

till lokala språk, öka medvetenhet kring resolutionerna samt återuppbygga och stärka 

kvinnors nätverk på samtliga nivåer. Bland de primära intressenterna finns endast olika 

regeringsinstanser och myndigheter medan civilsamhälleorganisationer nämns först un-

der övriga partners.78 Det skrivs dock inte ut vilka specifika grupper som ska bistå i arbe-

tet vilket inger en bild av att civilsamhälleorganisationers deltagande är av mindre bety-

delse än andra aktörers för att kunna nå målsättningen. Denna problematik är även kopp-

lad till kvinnors behov och intressen av deltagande vilket jag kommer att diskutera under 

avsnitt 5.1.3.  

 Ett annat exempel på hur kvinnor framställs som passiva objekt som behö-

ver beskyddas av någon annan är i handlingsplanens inledning. Utdraget nedan är en 

                                                                                                                                               

 
78 Ibid, s. ii-iii. 
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fortsättning på ovanstående citat om handlingsplanens tre fokusområden förebyggande, 

deltagande och beskydd.  

 

We must therefore ensure that our women and girls are by no means threatened by 

gender-based violence; otherwise one will hasten to say that there will never be a 

real chance for peace and security.79  

 

Genom att använda begreppen vi och våra kvinnor för olika parter implicerar detta att 

kvinnor är sårbara och behövs tas hand om för att landet ska kunna uppnå fred och säker-

het. De förväntas dock inte själva deltaga i den transformativa processen mot fred och 

säkerhet utan framställs snarare som inkapabla att förbättra sin egen situation. Att dessu-

tom benämna landets kvinnor som våra kvinnor vittnar om en underliggande patriarkalisk 

föreställning om kvinnan som ett objekt och någons egendom, eller som i detta fall, en 

egendom tillhörande landet och dess invånare.  

 

Kvinnor som sammanskrivs med offer, flickor eller barn 

Flera gånger sätts likhetstecken mellan kvinnor och offer, vilket visar på att även kvinnor 

som exempelvis inte utsatts för sexuellt- och könsbaserat våld räknas som offer och såle-

des bör behandlas därefter. Detta är tydligt i pelare nummer 2: 

 

2. Protection, empowerment of victims/vulnerable persons especially women and 

girls.80 

 

Här identifieras kvinnor som “offer” och potentiellt “sårbara personer” i behov av skydd. 

Kvinnor likställs här även med flickor. Detta tyder på att det finns ett underliggande an-

tagande om att samtliga kvinnor och flickor är sårbara och potentiella offer. Kvinnor lik-

ställs flertalet gånger med barn eller flickor då handlingsplanen diskuterar beskydd men 

gör på vissa stället en åtskillnad mellan vuxna och barn. Detta blir tydligt vid en fördjup-

ning i innehållet under pelare 2 efter målsättningen “2.2 Health (psychosoical) economic 

and legal and support provided to vulnerable persons including victims and survivors”81. 

Strategierna innefattar bland annat:  

                                                                                                                                               

 
79 Ibid, s. iii.  
80 Ibid, s. ii.  
81 Ibid, s. 18-19.  
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– Intensify access to Adult/functional literacy class. 

– Training in specialized skills for older girls attending in adult education classes. 

– Role modeling/mentoring school complete and perform well. 

– Strengthening/building institutional capacities in gender responsive program-

mes/projects, including gender sensitive parenting.82 

 

Dessa strategier skiljer mellan kvinnor och flickor i olika åldrar genom att ge förslag på 

olika former av åtgärder baserat på ålder och livssituation. Under nästa strategi däremot, 

skrivs återigen kvinnor och flickor ihop: 

 

2.3 Government measures and benefits for women and girls in vulnerable situation 

increased to ensure therespect for their social and economic rights.83 

 

Detta blir problematiskt eftersom det inte görs någon åtskillnad på vuxnas och barns eko-

nomiska och sociala rättigheter vilket inte borde förväntas vara av samma karaktär. Även 

om våldsformen är densamma har kvinnor andra förutsättningar att påverka sin situation, 

i jämförelse med ett barns förmåga. Barn kan inte heller förväntas ta samma ansvar som 

en vuxen människa för sin egen situation vad gäller personlig säkerhet. Genom att inte 

göra en analytisk åtskillnad av kvinnor och flickor fråntas kvinnor sin status som aktör i 

en transformativ process. Kvinnor som identifieras som offer återfinns även i handlings-

planens preliminära budget under specifika aktiviteter:  

 

3.2.2 Engage with NaCSA [National Commission for Social Action, min anm.] to 

ensure women/victims are adequately catered for in the implementation of the repa-

ration program.84  

 

En anledning till att kvinnor identifieras som offer eller likställs med flickor kan bero på 

att en liknande framställning av de som är i behov av beskydd görs i resolution 1325 och 

                                                                                                                                               

 
82 Ibid, s. 18.  
83 Ibid. 
84 Ibid, s. 25.  
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resolution 1820, vilka Sierra Leones handlingsplan bygger på. Även i rekommendation-

erna från Sierra Leones sannings- och försoningskommission som återfinns i handlings-

planen finns det en diskursiv sammankoppling mellan hur kvinnor och flickor påverkas 

av sexuellt- och könsbaserat våld.85 Diskursen i dessa överförs således till den nationella 

handlingsplanen utan att genomgå en analytisk granskning. Att sammanställa en uppsätt-

ning strategier för att förhindra och förebygga sexuellt- och könsbaserat våld riktat mot 

både kvinnor och flickor är inte nödvändigtvis ofördelaktigt, men då bör även en skillna-

derna i de föreslagna åtgärderna tydliggöras. Att framställa kvinnor som offer och likställa 

deras roll och kapacitet med flickors är starkt sammankopplat till hur kvinnor represente-

ras som könade säkerhetssubjekt samt till vilken förutsättningar de har till aktörskap och 

deltagande.  

 

Angripa patriarkala och destruktiva strukturer 

Enligt rapporten från GNWP beror de höga siffrorna av sexuellt- och könsbaserat våld på 

djupt rotade beteenden, attityder och strukturer som marginaliserar kvinnor och försätter 

dem i en försvagad position jämte män. Det finns en bristande respekt för kvinnors rät-

tigheter vilket även är synligt inom rättsväsendet. Rapporten vittnar om fall där personer 

gripna för sexuellt- och könsbaserat våld kan undkomma rättegång genom att muta an-

svariga i rättegångsprocessen. Det finns även uppgifter om att drabbade tvingas dra till-

baka polisanmälningar på grund av traditionella sedvänjor och övertygelser i vilka det 

hävdas att dessa problem löses bäst inom familjen samt på grund av de risker för stigma-

tisering av offret som kan följa en rättegångsprocess. Kvinnor sägs även ha en lägre so-

cioekonomisk ställning än män i landet, vilket försätter kvinnor i en beroendeställning 

och därmed sårbarhet för exempelvis våld i hemmet vilken är den vanligaste formen av 

sexuellt- och könsbaserat våld.86 Detta visar att destruktiva könshierarkiska strukturer bi-

behåller kvinnor i en utsatt position, vilket förhindrar en förändring. Jag finner Sierra 

Leones nationella handlingsplan bristfällig i artikuleringen av befintliga könshierarkiska 

strukturer och hur dessa kan förändras. Transformering av beteenden och attityder är 

mycket viktigt för en strukturell förändring, men dessa begrepp adresseras mycket sällan.  

 

                                                                                                                                               

 
85 Ibid, s. ii.  
86 Pratt et al., 2015, s. 23.  
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Inom pelare 1 återfinns de strategier och åtgärder planen föreslår rörande att anta ett ge-

nusperspektiv i förhindrandet och förebyggandet av sexuellt- och könsbaserat våld. En av 

punkterna som representerar pelarens målsättning är hämtad ur från resolution 1325:  

 

Res. 1325 (OP 8b) adopt a gender perspective including, inter alia measures that 

support local women's peace initiatives and indigenous processes for conflict reso-

lution, and that involve women in all of the implementation mechanisms of the pe-

ace agreements;87 

 

Ytterligare en punkt inom pelare 1 framhåller att humanitära aktiviteter samt aktiviteter 

för främjandet av fred och säkerhet bör genomsyras av ett genusperspektiv: 

 

Take concrete measure to incorporate a gender perspective into activities to promote 

peace and security and into humanitarian activities.88 

 

Många strategier och specifika aktiviteter åtföljer dessa målsättningar. De inkluderar 

bland annat kapacitetsbyggande om resolutionerna och handlingsplanen på nationell och 

kommunal nivå, översättning av dessa till lokala språk, antagande och spridning av hand-

lingsplanen i olika institutioner under regeringen genom möten och andra forum samt 

samla in mer och utförligare data över olika former av våld mot kvinnor och flickor. Ma-

joriteten av dessa riktar sig dock till verksamheter inom statliga institutioner, istället för 

att främja en transformation i både den offentliga och privata sfären.89 Den enstaka punkt 

jag funnit som ser utanför statliga institutioner är under pelare 1, punkt 1.4 vars målsätt-

ning är följande:  

 

Gender responsive beaviour for prevention of violence against women and childre-

nand for peace consolidation strengthened.90  

 

En av de föreslagna aktiviteterna för att uppnå målsättningen är att: 

                                                                                                                                               

 
87 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security Council 

Resolutions 1325 (2000) & 1820 (2008), 4/3 2010, s. 15.  
88 Ibid.  
89 Ibid, s. 15-17.  
90 Ibid, s. 17.  
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Develop behavioral change communication message and disseminate through cul-

tural activities TV, radio drama discussion and public outreach campaigns in 

schools - formal and non-formal setting.91  

 

Detta tyder på en viss ambition att förändra övergripande samhälleliga strukturer i landet, 

men att endast adressera dessa med en punkt om hur en förändring kan skapas inom den 

privata sfären är svårt att betrakta som tillräcklig åtgärd. Återigen är kvinnor inte inklu-

derade i de åtgärder som föreslås efter dessa föreslagna aktiviteter för att bidra till för-

ändringen av patriarkala och destruktiva strukturer.  

De exempel jag tagit upp här visar hur begreppet beskydd används i hand-

lingsplanen genom etiketter, underliggande antaganden eller avsaknaden av ämnen eller 

analyser. Att tillhandahålla skydd för kvinnor (och flickor) verkar vara av högre prioritet 

än att stärka kvinnors aktörskap och deltagande. Detta, tillsammans med att exkludera 

kvinnor från aktivt deltagande och likställa kvinnor med flickor eller barn bidrar till före-

ställningen om att kvinnor är hjälplösa offer i behov av skydd utan förmåga att själva 

bidra till att förbättra sin egen situation. Granskat genom en feministisk kritisk diskursa-

nalys går det alltså att påvisa att handlingsplanen innehåller tydliga drag av en diskurs 

som befäster och reproducerar könshierarkiska beteenden, attityder och strukturer. Den 

saknar förslag på åtgärder för att förändra dessa destruktiva strukturer vilket enligt rap-

porten från GNWP är den främsta underliggande anledningen till generellt bristande re-

spekt för kvinnor de höga siffrorna av sexuellt- och könsbaserat våld.92  

 

Teoretiskt perspektiv 

Enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic är det essentiellt för en stat att kunna garan-

tera fullständigt skydd mot sexuellt- och könsbaserat våld. De hävdar dock att en ökad 

medvetenhet kring sexuellt- och könsbaserat våld i konflikter har lett till konstruktionen 

av ”kvinnor-som-offer”93, vilket bland annat leder till att kvinnors multifacetterade aktör-

skap förbises.94 Det blir problematiskt när beskydd av kvinnor är av högre prioritet än 

deras egen representation och deltagande. Björkdahl och Mannergren-Selimovic menar 

                                                                                                                                               

 
91 Ibid.  
92 Pratt et al., 2015, s. 23. 
93 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, 2014, s. 5. 
94 Ibid.  
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att den framträdande roll begreppet beskydd har i resolution 1325 och 1820 är en del av 

en global diskurs som konstruerar sexuellt våld i konflikter som en speciell aspekt av 

säkerhet och kvinnor som ett främsta mål för att säkerställa säkerhet.95 De hävdar att re-

solution 1325 innehåller underliggande värderingar om identitet som karaktäriserar kvin-

nor som sköra, passiva och potentiella offer och följaktligen som förmånstagare och mot-

tagare av vård. Detta överförs sedan till förståelsen av den könade säkerhet som finns i 

nationella handlingsplaner.96 Björkdahl och Mannergren-Selimovic har konstaterat att de 

två handlingsplaner de granskar i “Translating UNSCR 1325 from the global to the nat-

ional: protection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-

Herzegovina and Rwanda” styrs av en diskurs om sexuellt-könsbaserat våld som fram-

håller kvinnor som offer och som förmånstagare och mottagare av vård.97  

Den prioritering som framhåller beskydd framför deltagande och represen-

tation jag funnit i Sierra Leones nationella handlingsplan liknar den Björkdahl och Man-

nergren-Selimovic urskilt i Rwandas nationella handlingsplan. Den hävdar att det huvud-

sakliga målet är “’förstärkning av kvinnors kapacitet i frågor rörande fred och säker-

het’”98, men genom att göra sexuellt- och könsbaserat våld den första och andra priorite-

ringen i handlingsplanen framställer handlingsplanens diskurs Rwandas kvinnor som of-

fer för sexuellt våld och deras kapacitet för att delta i förändringen och transformationen 

åsidosätts. Fokus placeras istället främst på kvinnor som mottagare av vård.  

Björkdahl och Mannergren-Selimovic riktar även kritik mot de kapacitets-

byggande strategier som återfinns i Rwandas handlingsplan. Dessa involverar endast ut-

bildning i humanitär rätt och motverkande av sexuellt våld för fredsbevarande- och sä-

kerhetsstyrkor, men utelämnar kvinnor som agenter involverade i en förändring. Trots att 

många civilsamhälleorganisationer är involverade i frågor rörande sexuellt- och könsba-

serat våld finns inga av dessa listade som ansvariga institutioner för de olika planerade 

aktiviteterna.99 I jämförelse med Rwandas nationella handlingsplan är Sierra Leones plan 

                                                                                                                                               

 
95 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, s. 321.  
96 Ibid, s. 317. 
97 Ibid, s. 321. 
98 Ibid, s. 322.  
99 Ibid, s. 322. 
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mer inkluderande av civilsamhälleorganisationer och kvinnogrupper vad gäller kapaci-

tetsbyggande strategier för ökat medvetande och skydd mot sexuellt- och könsbaserat 

våld. Det går dock att konstatera att de sällan är en av de primära intressenterna och att 

de aldrig nämns med namn. Ansvaret för att tillhandahålla beskydd ligger istället i hän-

derna på högre politiska instanser, vilket Björkdahl och Manergren-Selimovic hävdar är 

någonting som pekas ut av flertalet feministiska forskare som ett av de tydliga diskursiva 

dragen i resolution 1325.100 

Björkdahl och Manergren-Selimovic problematiserar den diskurs som åter-

finns i resolution 1325 som sammankopplar flickor med kvinnor vilken senare överförs 

till de nationella handlingsplanerna. Dess konstruerande av genus är synonymt med bio-

logiskt kön och reproducerar en föreställning av kvinnor som könade subjekt inom säker-

het som upprepar en essentialistisk logik. Resolutionen misslyckas med att problemati-

sera kvinnan som en kategori och den ger inte heller en universell täckning för alla kvin-

nor. Enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic blottlägger således den diskursiva kon-

figurationen av kvinnor och flickor i resolution 1325 en patriarkalisk och nedlåtande syn 

på kvinnors aktörskap.101 

Björkdahl och Mannergren-Selimovic diskuterar även hur Rwandas hand-

lingsplan misslyckas med att adressera de strukturella attityder och beteenden som ligger 

bakom höga siffror av sexuellt- och könsbaserat våld. 50 % av alla kvinnor i Rwanda ska 

ha upplevt våld i hemmet, varav en stor del av den bakomliggande anledningen tros bero 

på traditionella värderingar. Denna problematik diskuteras till viss del i Rwandas hand-

lingsplan, men föreslagna åtgärder så som samhällsdialog (eng. community dialogue), 

menar Björkdahl och Mannergren-Selimovic är långt ifrån tillräckliga. De hävdar att ge-

nom vaga formuleringar om sexuellt och könsbaserat våld fördunklas de könade maktre-

lationer som ligger bakom både förekomsten av tidigare sexuella krigsbrott och nuva-

rande former av våld i hemmet.102   

I “Gendered justice gaps in Bosnia-Hercegovina” diskuterar Björkdahl och 

Mannergren-Selimovic hur konflikt-relaterat sexuellt våld i vissa geografiska områden 

ses som en privat angelägenhet, även om det är officiellt betraktat som ett samhällspro-

blem. De menar att de höga nivåer av våld som finns i dagens Bosnien-Hercegovina, som 

                                                                                                                                               

 
100 Ibid, s. 317. 
101 Ibid.  
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till en viss grad kan spåras till konflikten eller dess arv, verkar manifestera sig själv i 

ökade och allvarligare former av våld i hemmet. Något som förvärrar kvinnors utsatthet 

och avsaknad av mänskliga rättigheter. Detta är ett resultat av en återtraditionalisering av 

könsroller, där krigets följer medförde att kvinnor exkluderades från det offentliga rum-

met och att dold diskriminering inom familjer ökade.103 Kopplat till dessa strukturer är de 

brister i rättssystemet som gör att kvinnor avstår ifrån att rapportera fall av sexuellt- och 

könsbaserat våld och heller inte tillåts fortgå med rättsprocessen. I Sierra Leone är detta 

synligt i hur traditionella värderingar i vissa områden säger att våld i hemmet är någonting 

som bör lösas privat. Detta har inte bara betydelse för hur lagstiftningen appliceras i prak-

tiken utan påverkar även kvinnors förtroende till rättsväsendet.104  

Sammanfattningsvis menar Björkdahl och Mannergren-Selimovic att kvin-

nor framställs som passiva och ständiga offer i behov av hjälp i både Bosnien-Hercego-

vinas och Rwandas nationella handlingsplaner. Bilden av kvinnor som en grupp som är 

långt ifrån ägare av processen från krig till fred faller inom de traditionella könsstereoty-

perna vilka reproduceras i de nationella handlingsplanerna. Genom att misslyckas med 

att angripa de strukturella problem som ligger bakom dessa stereotyper, förstärker istället 

handlingsplanerna bilden av kvinnor som i främsta hand offer.105  

 

5.1.2 Representation  

I detta avsnitt presenterar jag min analys av hur Sierra Leones nationella handlingsplan 

representerar kvinnor och åskådliggör således den diskursiva framställningen av kvin-

nors roll inom frågor om fred och säkerhet i handlingsplanen. Min uppfattning är att det 

finns en övergripande framställning av kvinnor i Sierra Leones nationella handlingsplan 

som offer i behov av hjälp. Det finns även en avsaknad av kvinnor eller kvinnogrupper 

inom de specifika aktiviteter planen föreslår, under samtliga pelare, vilket tyder på att 

kvinnor inte förväntas anta en ansvarig roll inom arbete som främjar fred och säkerhet 

och inte heller bidra till förbättrade åtgärder för exempelvis skydd mot sexuellt- och köns-

baserat våld. Det direkta eller indirekta likställandet mellan kvinnor och offer, särskilt 

tydligt inom frågor rörande beskydd, skapar en bild av att samtliga landets kvinnor är 

                                                                                                                                               

 
103 Ibid, s. 318.   
104 Pratt et al., 2015, s. 23. 
105 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-
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Rwanda”, s. 323.  



 

 40 

potentiella offer. Detta placerar kvinnor i ett visst fack, och tillskriver dem särskilda egen-

skaper och kapaciteter enbart baserat på deras biologiska kön. 

 

Motstridiga meningar om kvinnors roll 

Vid studiet av kvinnors framställning i Sierra Leones nationella handlingsplan blir det 

tydligt att handlingsplanen innehåller motstridiga meningar rörande den roll kvinnor för-

väntas ta inom arbetet för implementeringen av resolutionerna 1325 och 1820. I en inle-

dande beskrivning av handlingsplanen hävdas följande om dess syfte och mål:  

 

The differentiated special situation of women, are not to be recognized and addres-

sed from the perspective of victims only, but also needs to be addressed from the 

perspective of contributors either as willing or forced combatants, and peace buil-

ders whose experiences must be fully utilised for enduring peace and emerging de-

velopment stages. Women's experiences in the Sierra Leone war and their roles and 

contributions brought resolution 1325 in to practice, even though there engagement 

in conflict prevention and resolution are not widely recognised particularly at com-

munity levels. In the Sierra Leone Parliament, of 124 members, women account for 

only 12 percent. Women need to be actively represented at all decision-making 

levels in all the areas of the ongoing peace consolidation, post-conflict reconstruct-

ion and development processes.106  

 

Detta utdrag tolkar jag som att handlingsplanen vill utmana de existerande könsnormerna 

inom säkerhetssektorn genom att framhäva betydelsen av att kvinnor är aktiva aktörer. 

Kvinnors roll under inbördeskriget identifieras här som flerdimensionell då citatet hävdar 

att kvinnor kan vara både offer, kombattanter eller fredsbyggare. Handlingsplanen iden-

tifierar även kvinnor som bidragande krafter till implementeringen av resolution 1325. 

Sammantaget visar detta citat på en helt ny framställning av kvinnor i handlingsplanen än 

den jag hittills presenterat och diskuterat. Detta till trots fråntar inte det faktum att kvinnor 

i merparten av handlingsplanen framställs som offer i ständigt behov av skydd. De lik-

ställs även med flickor och barn utan en uttalad åtskillnad samt exkluderas från den aktiva 

processen av transformering och tillskrivs rollen som passiv mottagare av vård och stöd. 

Förhållandet mellan den avsiktliga framställningen och den faktiska framställningen av 

kvinnor och kvinnors kapacitet blir således paradox. Detta visar på att handlingsplanen 

innehåller motstridiga meningar om kvinnors roll inom säkerhetssektorn.  
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Kvinnors specifika egenskaper  

Ett annat utdrag ur handlingsplanen uppvisar också ytterligare tecken på en diskurs som 

skiljer sig från den dominerande:  

 

[...] many Sierra Leoneans will continue to remember the selfless sacrifices made by 

women during and after the brutal civil conflict in Sierra Leone. Therefore, it is im-

portant to note that women are not only victims of violence, but they are also a po-

werful force towards peacebuilding and decision-making on Peace and Security is-

sues.107  

 

Även här betonas vikten av att betrakta kvinnor som aktörer och inte endast som offer. 

Vad som däremot framkommer om kvinnors deltagande är att kvinnor framställs som ”en 

stark kraft mot fredsbyggande och beslutsfattande i frågor rörande fred och säkerhet”108. 

Detta implicerar att kvinnors deltagande är eftertraktat eftersom de anses besitta en viss 

uppsättning egenskaper som lämpar sig väl för fredsbyggande och beslutsfattande pro-

cesser. Citatet visar på ett tämligen snävt perspektiv på kvinnor genom att framställa deras 

kapacitet som någonting de har i egenskap av att vara kvinna, inte människa. Kvinnor är 

representerade utifrån sitt biologiska kön istället för som mångfacetterade individer med 

olika erfarenhet, kunskap och kapacitet. Denna diskurs reproducerar följaktligen tradit-

ionella bilder av könsroller inom fred och säkerhet vilket begränsar kvinnors inflytande 

och förutsättningar att deltaga.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Då Björkdahl och Mannergren-Selimovic granskat kvinnors representation i Bosnien-

Hercegovinas och Rwandas nationella handlingsplaner genom en feministisk kritik dis-

kursanalys har de funnit en stark koppling till den globala diskursen i resolution 1325. De 

hävdar att handlingsplanerna reproducerar könandet av begreppet säkerhet, jämlikhet 

mellan könen inom säkerhetssektorn, könsperspektivet inom utbildningar samt hur poli-

sen och armén arbetar för att inkludera ett genusperspektiv (eng. gender mainstrea-

ming.109  
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Centralt inom Bosnien-Hercegovinas nationella handlingsplan är ambit-

ionen om att höja representationen av kvinnor inom säkerhetssektorn. Landet har ett 

mycket lågt deltagande av kvinnor inom säkerhetssektorn vilket enligt Björkdahl och 

Mannergren-Selimovic beror på djupt rotade traditionella patriarkala stereotyper om 

könsroller och ansvarsområden.110 Det låga deltagandet av kvinnor inom Bosnien-Herce-

govinas säkerhetssektor är mycket lik situationen i Sierra Leone. Enligt rapporten från 

GNWP har poliskåren en låg representation av kvinnor, de beräknas utgöra totalt 18 %. 

Kvinnor har även svårt att nå de högsta graderna inom poliskåren inom vilken beslutsfat-

tande processer igår då de generellt har en lägre utbildning än män. Rapporten hävdar 

också att könsstereotypa strukturer har en inverkan på kvinnors karriärsval vilket resulte-

rar i att de oftare söker sig till vårdgivande yrken.111 Inom armén är endast 5 % kvinnor 

och där är också problemen rörande sexuella trakasserier är allvarligare.112 Trots att Sierra 

Leones nationella handlingsplan diskuterar poliskårens roll för implementeringen av re-

solution 1325 och resolution 1820 och hävdar att vissa åtgärder vidtagits innehåller den 

inga förslag på åtgärder under någon av handlingsplanens huvudpelare.113 Problemet rö-

rande kvinnlig representation i säkerhetssektorn, samt de könsrelaterade strukturer som 

ligger bakom, är alltså kända men inte prioriterade i handlingsplanen.  

 Denna problematik är kopplad till hur kvinnor karaktäriseras genom vissa 

egenskaper, vilka skiljer sig från mäns. Björkdahl och Mannergren-Selimovic belyser 

denna problematik i Rwandas nationella handlingsplan vilken hävdar att kvinnor har spe-

ciella egenskaper för ”dialog och icke-våldsamma metoder för kommunikation inom kon-

flikthantering”114 och borde därför inneha en framträdande roll i arbetet. Vad som dock 

lämnas osagt är hur dessa speciella egenskaper ska involveras.115 Liknande formuleringar 

går att återfinna i Sierra Leones handlingsplan som menar att kvinnor är ”en stark kraft 

mot fredsbyggande och beslutsfattande i frågor rörande fred och säkerhet”.116 Detta är 
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111 Pratt et al., 2015, s. 16. 
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tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, s. 324. 
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116 The Sierra Leone National Action Plan for the Full Implementation of United Nations Security 
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enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic en del av den sociala norm som säger att 

kvinnor i situationer av konflikt och politiskt våld är icke-våldsamma och fredliga.117 

Även historiska framställningar av genus i krig och fred visar en bild av kvinnor som 

”beautiful souls” med vissa medfödda fridfulla egenskaper, vilket står i konstrast till män-

nen som mäktiga ”just warriors”118. Enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic medför 

detta att kvinnors kapacitet inte utnyttjas till fullo för att uppnå fred och säkerhet. De 

diskuterar de motstridiga meningarna om framställandet av kvinnors egenskaper och ka-

pacitet som återfinns i både Bosnien-Hercegovinas och Rwandas nationella handlings-

planer och hävdar att de ”innehåller en besynnerlig kombination av diskurser om egen-

makt och könsdifferentiering”119. 

 Björkdahl och Mannergren-Selimovic hävdar att sättet som begreppet kön 

används på i den globala diskursen i resolution 1325 likställer genus med biologiskt kön. 

Inom detta normativa ramverk, menar dem, finns vissa förväntningar om kvinnor och 

deras kapacitet. Kvinnor förväntas representera ett offer i behov av beskydd och ett före-

mål för säkerhet, inte beskyddaren, den fredsbevarande soldaten eller polisen. Kvinnor är 

endast ”tillåtna” att vara ”pacific others”, ”the mother” eller ”the beautiful soul”120.121 

Denna normativa uppfattning om kvinnors roll inom säkerhet är tydlig inom stora delar 

av den historiska skildringen. Den lämnar inte heller någon plats för det som ligger utan-

för denna beskrivning av kvinnors roll och kapacitet utan ignorerar kvinnor i rollen som 

kombattanter eller de som tillhandahåller säkerhet.122  

Detta är en stark likhet med diskursen i Sierra Leones nationella handlings-

plan, vilken representerar kvinnor utifrån deras biologiska kön, och inte som individuella 

mångfacetterade individer. Björkdahl och Mannergren-Selimovic ifrågasätter huruvida 

processer ämnade att stärka kvinnors ställning och öka deras deltagande i arbete inom 

fred och säkerhet tar hänsyn till det faktiska aktörskapet kvinnor har möjlighet att utöva 

                                                                                                                                               

 
117 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Gendering Agency in Transitional Justice”, 2015, s. 168. 
118 Begrepp är hämtade från Elshtein, återgivna i Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating 

UNSCR 1325 from the global to the national: protection, representation and participation in the National 

Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda”, s. 324.  
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120 Begrepp hämtade från Sjoberg & Gentry, återgivna i Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Transla-

ting UNSCR 1325 from the global to the national: pro-tection, representation and participation in the Nat-
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då de reproducerar en framställning av kvinnor som enbart representanter för sitt biolo-

giska kön och reducerade till sin blotta närvaro. De påstår att handlingsplanernas fokus 

på mätbara resultat rörande ett ökat kvinnligt deltagande misslyckas med att förena kvin-

nors representation med främjandet av en genusmedveten politik. På så sätt, menar Björk-

dahl och Mannergren-Selimovic att de nationella handlingsplanerna tenderar att likställa 

kvinnligt deltagande med kvinnlig närvaro.123  

 

5.1.3 Deltagande 

När jag undersökt hur Sierra Leones nationella handlingsplan beskriver kvinnligt delta-

gande har jag kunnat konstatera att kvinnors deltagande i processer relaterade till fred och 

säkerhet värderas högt men att de samtidigt utesluts från många av de strategier och spe-

cifika aktiviteter som föreslås. I de föregående avsnitten som analyserar handlingsplanens 

framställande av beskydd och representation genom ett feministisk kritiskt perspektiv har 

jag även diskuterat kvinnligt deltagande då alla punkter är starkt sammankopplade. Vil-

ken roll kvinnor tilldelas och förväntas anta inom säkerhetsprocesser har exempelvis stor 

betydelse för den roll de senare får. I följande avsnitt kommer jag dock fokusera på de 

specifika åtgärder Sierra Leones handlingsplan föreslår för att öka kvinnligt deltagande 

och diskutera huruvida dessa är problematiska enligt Björkdahl och Mannergren-Selimo-

vic.   

 

Exkludering av kvinnor som aktiva deltagare  

Pelare 4 i handlingsplanen tar upp åtgärder för att öka kvinnors deltagande och represen-

tation. Under denna citeras bland annat två artiklar ur resolution 1325 och resolution 1820 

som behandlar samma tema:  

 

Res. 1325 (OP.1) Urges member states to ensure increased representation of women 

at all decision-making levels in national, regional and international institutions and 

mechanisms for the prevention, management and resolution of conflicts.124 
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Res. 1820 (OP. 12) Urgently Secretary-General and his special envoy to invite wo-

men to participate in discussions pertinent to the prevention and resolution of con-

flict, the maintenance of peace and security and post-conflict peace building and en-

courage all parties to such talks to facilitate the equal and full participation of wo-

men at decision-making levels.125 

 

Utgångsmålet som föreslagits i handlingsplanen för att uppnå ett ökat kvinnligt delta-

gande är kvinnor ska representera 30 % av regeringspositionerna. Strategierna för att 

uppnå detta mål inkluderar bland annat utbildning för primära intressenter (exempelvis 

olika instanser av regeringen och parlamentet) samt utbildning för kvinnor på lokal nivå 

för att uppmuntra dem till politiskt engagemang. Bland de ansvariga finns bland annat 

presidenten, olika instanser av regeringen och civilsamhällesorganisationer.126 Samma 

mönster av målsättningar, strategier och primära intressenter går att känna igen från av-

snitten om beskydd och representation; kvinnor ska inkluderas i processen men tilldelas 

inte en uttalad status som en av de centrala aktörerna för förändring. Särskilt problema-

tiskt blir detta vid diskussionen om ökat kvinnligt deltagande. Genom att inte ge plats för 

kvinnor att delta i arbetet för ökat deltagande, förbises kvinnors kapacitet som transfor-

mativa aktörer.  

Civilsamhälleorganisationer och ”kvinnogrupper” omnämns ett flertal 

gånger under övriga partners, och ett fåtal gånger under primära intressenter.127 Civilsam-

hället i Sierra Leone består av många grupper som har kvinnors rättigheter som fokusom-

råde och det är också där den främsta lobbyverksamheten sker för att förbättra kvinnors 

förutsättningar och öka jämställdheten i landet.128 Men att endast referera till civilsam-

hälleorganisationer och inte specifikt vilka organisationer detta gäller och inte heller till-

dela dem särskilda ansvarsområden eller uppgifter är otillräckligt för att hävda att kvinnor 

inkluderas som aktörer i den aktiva processen. Detta kan kopplas till diskussionen om 

civilsamhälleorganisationers representation under avsnittet om beskydd då det synlig-

gjordes att civilsamhälleorganisationer endast inkluderades under övriga partners och inte 

som primära intressenter vilket tyder på att deras kapacitet inte värderas som av högst 

relevans.  
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I de få fall kvinnors aktiva roll adresseras direkt finns en förväntan om att 

kvinnor bör delta i arbetet rörande fred och säkerhet då de besitter vissa egenskaper som 

gör dem särskilt lämpade för fredsbyggande processer, synligt i exempelvis i handlings-

planens inledande stycke.129 Denna framställning av kvinnor, vilken jag analyserat under 

tidigare avsnittet om representation pekar på att kvinnor är inkluderade just för att de är 

kvinnor, och begränsas alltså till sitt biologiska kön.  

 

Kvoteringsåtgärder 

En av åtgärderna för att öka kvinnors representation och deltagande är att utveckla kvo-

teringsmekanismer inom institutioner för brottsbekämpning, rättvisa- och säkerhet. Dessa 

kvoteringsåtgärder ska enligt handlingsplanen genomsyra samtliga nivåer och även hjälpa 

kvinnor att få utbildning på en internationell nivå. Dessa planer är dock ännu i ett utveckl-

ingsstadium och beskrivs inte mer utförligt än så. Detta tyder på en ambition att införa ett 

regelverk som garanterar ett höjt aktivt kvinnligt deltagande, och inte bara en förhöjt 

kvinnlig närvaro, men det stannar dock vid just en ambition.130  

 

Teoretiskt perspektiv 

Björkdahl och Mannergren-Selimovic diskuterar kvinnligt deltagande ur två perspektiv; 

politiskt och civilt. De hävdar att problematiken kopplad till hur numerisk representation 

blir till faktiskt deltagande blir tydlig vid granskning av diskursen i handlingsplanerna. I 

både Bosnien-Hercegovinas och Rwandas handlingsplaner framkommer att det finns en 

medvetenhet om kvinnors låga deltagande i beslutsfattande processer och begränsade in-

flytande inom post-konfliktuell politisk utveckling. Däremot saknas tydliga agendor för 

hur de mätbara indikatorerna ska leda till ett ökat deltagande. Bosnien-Hercegovina har 

enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic sett en tillbakagång av kvinnligt politiskt 

deltagande sedan kriget 1991-1995. De kvinnor som dock befinner sig inom högre poli-

tiska beslutsfattande instanser begränsas av diskriminerande strukturer och riskerar att 

utsättas för förtal. Det är även vanligt att kvinnor utan politisk erfarenhet placeras på 

väljarlistor för att uppfylla könskvoten, vilket kritiker menar är att utnyttja kvinnor för så 
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kallad ”window-dressing”. I ett konservativt könsrollssystem får kvinnors politiska del-

tagande ofta konsekvenser i den privata sfären, där kvinnor fortfarande är huvudansvariga 

för familjen. Detta problem adresseras i Bosnien-Hercegovinas handlingsplan då den ga-

ranterar att vidta åtgärder för att politiskt engagemang och familjeliv ska vara förenligt. 

Enligt Björkdahl Mannergren-Selimovic ligger lösningen i att kvinnor måste skapa sig ett 

utrymme där de kan göra sig själv till politiska agenter av förändring. De hävdar att det 

förslag som presenteras i handlingsplanen följer en diskurs om kvinnor och kvinnors po-

litiska kapacitet som befäster snarare än utmanar de ojämställda förhållandena inom po-

litiken. Kvinnor kan riskera att användas för ”window-dressing” och deras deltagande 

begränsas således till vad som tillåts inom det politiska rummet.131  

Under min studie av Sierra Leones nationella handlingsplan har jag funnit 

liknande mönster. De åtgärder som presenteras i handlingsplanen har stort fokus på just 

siffror och mindre på hur kvinnor ska inkluderas eller hur de ska kunna vara involverade 

i beslutsfattande politiska processer på en högre nivå och samtidigt fortsätta ansvara för 

en familj (en roll som oftast tillkommer kvinnan i Sierra Leone).132 Däremot anser jag att 

Sierra Leones handlingsplan innehåller flera ansatser till strukturella förändringar av be-

teenden och attityder rörande genus inom politiska instanser. Bland annat genom semi-

narier, utbildningar och insatser för ökad medvetenhet för politiker, statstjänstemän, och 

kvinnor.133 Verkningsgraden av dessa åtgärder återstår dock att se, men de kan tveklöst 

betraktas som ett steg på vägen till en strukturell förändring av genusmedvetenhet inom 

politiska instanser.  

Björkdahl och Mannergren-Selimovic analyserar även hur civilsamhället 

kan skapa ett utrymme för kvinnor att påverka och delta i beslutsfattande processer. Ci-

vilsamhälleorganisationer hävas vara huvudsakliga implementatörer av resolution 1325 i 

den nationella kontexten i både Bosnien-Hercegovinas och Rwandas handlingsplaner. 

Däremot, menar Björkdahl och Mannergren-Selimovic, tillkännages inte deras betydel-
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sefulla insatser för arbetet och de förväntas inte heller ha en aktiv roll i implementerings-

processen.134 Det finns stora likheter mellan hur Sierra Leones handlingsplan förhåller sig 

till civilsamhälleaktörer och hur deras roll framställs i Bosnien-Hercegovinas och Rwan-

das handlingsplaner. I Sierra Leones handlingsplan inkluderas civilsamhälleorganisat-

ioner ett fåtal gånger under primära intressenter och oftare under övriga partners. De 

skrivs dock aldrig ut med namn eller ges tydliga ansvarsroller för de olika föreslagna 

aktiviteterna. De huvudsakliga aktörerna är istället högre politiska aktörer, vilket Björk-

dahl och Mannergren-Selimovic menar, är en tydlig reproduktion från resolution 1325.135  

De diskuterar även hur Rwandas handlingsplan i sin indelning framhåller 

civilsamhällesorganisationer som en betydande part för uppfyllandet av handlingsplanens 

syfte men att de sedan är frånvarande genom resten av handlingsplanen.136 Denna paradox 

är nästintill identisk med den i Sierra Leones handlingsplan, där civilsamhälleaktörer som 

länge varit framträdande inom kvinnors rättigheter fråntas sitt inflytande och åsidosätts 

till förmån för politiska institutioner. Sammantaget menar Björkdahl och Mannergren-

Selimovic att de nationella handlingsplanerna misslyckas med ambitionen om att stärka 

kvinnors deltagande i övergångar från krig till fred genom att inte erkänna kvinnor som 

politiska och autonoma aktörer. Dessa handlingsplaner, med mål att öka kvinnligt delta-

gande, kan istället riskera att upprätthålla en diskurs som försvagar icke-statliga aktörers 

makt och inflytande.137  

 

5.2 Diskussion 

Men hjälp av en feministisk kritisk diskursanalys av Sierra Leones nationella handlings-

plan har jag bevisat att den innehåller könade diskurser kopplade till beskydd, represen-

tation och deltagande. Jag har även applicerat Björkdahl och Mannergren-Selimovic te-

oretiska perspektiv om diskursiva mönster i nationella handlingsplaner och jämfört detta 

med mina iakttagelser i Sierra Leones nationella handlingsplan. Enligt min mening är en 

                                                                                                                                               

 
134 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, s. 327.  
135 Ibid.  
136 Ibid, s. 327-328.  
137 Ibid, s. 329. 
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stor del av den könade diskurs som Björkdahl och Mannergren-Selimovic synliggör i 

Bosnien-Hercegovinas och Rwandas handlingsplaner tydlig i Sierra Leones handlings-

plan.  

I denna framställs kvinnor genomgående som passiva offer i behov av be-

skydd, inkapabla att skydda sig själva. De reduceras till sitt biologiska kön och faller inom 

en kategori som inte rymmer åskådliggörandet av autonoma individer med olika egen-

skaper och kapacitet. Kvinnors förmåga att vara en aktiv del av den transformativa pro-

cessen som ska stärka deras rättigheter förbises, vilket också blir tydligt då man studerar 

handlingsplanernas prioritering som framhåller beskydd framför representation eller del-

tagande. Ansvaret för verkställandet av dessa transformativa processer och realiseringen 

av handlingsplanernas målsättningar tillfaller istället högre politiska och statliga instan-

ser. Civilsamhället, ett område inom vilket kvinnor generellt sett har stort inflytande, er-

känns inte som en betydande aktör inom fred- och säkerhetssektorn. Handlingsplanerna 

misslyckas även med att angripa de patriarkala och destruktiva maktstrukturer som ligger 

till grund för de problem rörande kvinnor och säkerhet som handlingsplanerna ämnar åt-

gärda, däribland stort antal fall av sexuellt- och könsbaserat våld och låg representation 

av kvinnor i beslutsfattande samhällsorgan. Det finns ett par skillnader mellan handlings-

planerna, bland annat att Sierra Leones handlingsplan tycks vara mer inkluderande av 

civilsamhälleaktörer än de övriga två, även om denna inkludering är högst problematisk 

vilket jag redogjort i analysen. Dock finns det åtskilliga diskursiva likheter mellan de tre 

ländernas nationella handlingsplaner, synliga genom etiketter, antaganden, frånvaranden 

och sociala förväntningar. 

Genom att använda mig av Björkdahl och Mannergren-Selimovic artikel 

”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: protection, representation and 

participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and Rwanda” som min 

främsta teoretiska utgångspunkt har jag kunnat analysera diskursen i Sierra Leones hand-

lingsplan ur ett större perspektiv för att hitta gemensamma beröringspunkter. Exempelvis 

är situationen rörande sexuellt och könsbaserat våld och våld i hemmet liknande i Sierra 

Leone och Rwanda. Detta underlättar vid studier av hur respektive handlingsplan valt att 

angripa problemet. Ett annat exempel är den låga kvinnliga representationen inom säker-

hetssektorn i både Sierra Leone och Bosnien-Hercegovina, vilket inte är ett lika stort pro-

blem i Rwanda. Där är det istället av högre relevans att jämföra hur Bosnien-Hercegovi-

nas nationella handlingsplan adresserar problemet, och vilka likartade diskurser som 

eventuellt gör sig synliga där.  
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 De könade diskurser jag funnit i Sierra Leones handlingsplan som också 

bekräftats genom Björkdahl och Mannergren-Selimovic synliggörs även i Teissens studie 

av Kanadas nationella handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet. Hennes resultat visar 

att det finns ett större fokus på kvinnors utsatthet och roll som offer än de djupt förankrade 

sociala och kulturella värderingar och seder som påverkar könsmaktsrelationer. Detta gäl-

ler både inom nationella dokument om kvinnor, fred och säkerhet samt bland aktiva och 

före detta politiker och regeringstjänstemän.138 Detta är en del av den kritik som riktats 

mot handlingsplanen som menar att insatser för ökad jämlikhet blir till ett slags tillägg 

och aldrig fullt integrerade i utvecklingsprogrammen. En konsekvens av den könade ut-

satthet som tillskrivs kvinnor, menar Teissen, är att kvinnor fråntas aktörskap och exklu-

deras från fredsbyggande processer.139  

En liknande företeelse går att finna i Björkdahl och Mannergren-Selimovics 

analys av resolution 1325, där de hävdar att kvinnoperspektivet antas enligt principen 

”add-women-and-stir”140. Kvinnor inkluderas men institutioner, diskurser och praxis för-

blir oförändrade, vilket medför att begreppet närvaro endast bidrar till att upprätthålla de 

existerande könsroller, istället för att utmana dem.141 Enligt Björkdahl och Mannergren-

Selimovic synliggör handlingsplanerna hur könade föreställningar och maktrelationer 

överförs från en global kontext genom resolution 1325 och förstärks genom den nationella 

sociala och politiska kontexten.142 De hävdar att handlingsplanerna fixerar betydelsen av 

könade motiv, identiteter och narrativ om konflikt- och post-konfliktprocesser och att de 

förstärker diskursiva stereotyper och marginaliserar kvinnors röster, istället för att använ-

das som ett instrument för en övergripande samhällelig förändring.143  

Även Bell och O’Rourke diskuterar betydelsen av resolution 1325 för anta-

gandet av andra fredsavtal i förhållande till kvinnors rättigheter och roll inom fred och 

säkerhet. De hävdar att ett applicerat genusperspektiv i fredsförhandlingar och fredsavtal 

sällan definieras eller analyseras, och att det inte bör likställas med bestämmelser som 

endast nämner kvinnor. Genusperspektivet bör istället genomsyra hela bakomliggande 

                                                                                                                                               

 
138 Teissen, 2015, s. 96-97 
139 Ibid, s. 98. 
140 Björkdahl & Mannergren-Selimovic, ”Translating UNSCR 1325 from the global to the national: pro-

tection, representation and participation in the National Action Plans of Bosnia-Herzegovina and 

Rwanda”, 2015, s. 318.  
141 Ibid.   
142 Ibid, s. 328-329 
143 Ibid, s. 330.   
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processen. Dels inkludera kvinnor i formella former av förhandlingar, men också brädda 

perspektivet och ta in civilsamhälleaktörer, där kvinnor ofta har en ledande roll.144 Detta 

visar på en gemensam uppfattning om en problematisk könad diskurs inom resolution 

1325 samt flertalet brister kopplade till dess implementering och antagandet av ett genus-

perspektiv i nationella kontexter.  

 

 

 

  

                                                                                                                                               

 
144 Bell & O'Rourke, 2010, s. 979. 
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6 Sammanfattning 

Resolution 1325 har beskrivits som en milstolpe inom den internationella politiken för 

fred och säkerhet då den omvärderat kvinnors status i konflikter från offer till aktörer. 

Bland feministiska forskare inom fältet råder det ingen tvekan om att resolutionen är pro-

blematisk ur flera aspekter. Vid studier av diskursiva framställningar av kvinnor, genus 

och kvinnors roll ur ett kritiskt feministiskt perspektiv framkommer att det finns en över-

gripande diskurs som framhåller kvinnor som framförallt passiva offer och marginaliserar 

deras egenmakt och aktörskap. Denna diskurs riskerar således att upprätthålla könshie-

rarkiska strukturer istället för att transformera dem. Överförd genom nationella hand-

lingsplaner förflyttas denna diskurs från en global till en nationell kontext, vilket innebär 

att handlingsplanernas syfte, att vara ett transformerande verktyg för implementeringen 

av resolution 1325, motverkas.145 Den har istället en negativ inverkan på kvinnors aktör-

skap, roll och deltagande inom fred och säkerhet.  

 För att åter flytta fokus till Sierra Leone, kan konstateras att landet har tagit 

flera viktiga initiativ för att ta itu med den ojämlikhet mellan könen som visar sig inom 

landet vilken resulterar i att kvinnor har långt sämre livsförutsättningar än män. De fe-

ministiska framsteg som gjordes innan konflikten bröt ut 1991 avstannades i och med 

dess förödande följder som pågick under över ett decennium. Utbrett sexuellt- och köns-

baserat våld under konflikten fortsatte även efter dess slut, om än i andra former så som 

ökat våld i hemmet. Kvinnor lämnades i många fall som ansvariga för familjen, vilket i 

vissa fall lett till att de tvingats till prostitution för att kunna försörja sin familj. Många av 

de barn som växt upp under konflikten hade begränsad tillgång till skolundervisning, vil-

ket bland annat visas i landets låga utbildningsnivå och höga arbetslöshet. Detta är pro-

blem som kräver åtgärder på ett politiskt plan, men så länge dessa inte antar ett perspektiv 

som inkluderar samtliga kön eller styrs av en diskurs som marginaliserar kvinnor och 

fråntar dem aktörskap kommer den transformativa processen gå mycket långsamt.  

                                                                                                                                               

 
145 Malmborg, 2016, s. 56-57.  
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 Genom att anta ett genusperspektiv på processer i fred och säkerhet 

kan dessa problem belysas ur ett nytt perspektiv som synliggör de destruktiva struk-

turer som hindrar utvecklingen av kvinnors rättigheter. Detta perspektiv måste dock 

implementeras med hänsyn till den multifacetterade förståelsen av genus, samt till 

de diskursiva strukturer för kvinnor och könsroller som råder inom sektorn. Det är 

hög tid att betrakta kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter, istället för en 

fråga som kommer i andra hand eller ett perspektiv som kan appliceras inom be-

fintliga politiska och sociala strukturer och modeller. Begreppet kvinna kräver en 

rekonstruering inom sektorn för fred och säkerhet, och upphöra att betraktas som 

ett föremål för beskydd istället för en autonom aktör. 
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