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Abstract 

År 1981 ratificerade El Salvador CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination agains Women), och konventionen trädde i kraft i landet senare samma år. 

Trots att landet har ratificerat denna konvention, och därigenom gått med på att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att avskaffa all diskriminering av kvinnor, kränker flera av El 

Salvadors nationella lagar CEDAW och diskriminerar kvinnor och deras rättigheter. Det 

primärmaterial som ligger till grund för denna uppsats är två rapporter inskickade av El 

Salvador till FN:s kommitté över all diskriminering av kvinnor (Committee on Elimination of 

Discrimination against Women), år 2007 och 2015. Syftet med uppsatsen är att utifrån en 

kritisk diskursanalys analysera och undersöka de olika diskurser som synliggörs i El 

Salvadors politiska kontext. Syftet är vidare att analysera hur landet genom dessa diskurser 

talar kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i 

rapporterna. Undersökningen har gjorts med hjälp av van Dijks kritiska diskursanalys (CDA), 

vars fokus är att identifiera olika diskursiva strukturer och strategier, för att sedan analysera 

dessa utifrån termer så som makt, dominans och maktskillnader. De huvudsakliga diskurserna 

som har identifierats i undersökningen är bland annat en patriarkal diskurs, en kulturell 

diskurs och en typ av förnekelsediskurs, med flera. Resultatet i analysen har även visat att El 

Salvador använder sig av flera diskursiva strukturer och strategier i form av bland annat 

argument och retoriska figurer, detta i syfte för att försöka dölja språkets sociala 

maktstrukturer och relationer. 

Nyckelord: El Salvador, CEDAW, diskurser, kvinnor, kritisk diskursanalys, sexuella och 

reproduktiva rättigheter, maktstrukturer  
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1. Inledning  
 
Konventionen om avskaffande av all diskriminering av kvinnor (CEDAW) antogs av 

FN:s generalförsamling år 1979 och trädde i kraft två år senare.  År 1981 ratificerade El 1

Salvador CEDAW, och konventionen trädde i kraft i landet senare samma år. Trots att 

landet har ratificerat denna konvention, och har därigenom gått med på att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor, kränker flera av El 

Salvadors nationella lagar CEDAW och diskriminerar kvinnor och deras rättigheter.   2

  El Salvadors politiska klimat gällande sexuella och reproduktiva rättigheter 

kännetecknas av en global ökning av en religiös fundamentalism, men även av en 

kulturell globalisering. I många länder i Latinamerika identifierar sig majoriteten av 

invånarna som katoliker, och det är just kyrkan som är den största motståndaren mot 

erkännandet av kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och kyrkan utövar även 

ett betydande inflytande över landets politik. Då kyrkan har ett betydande inflytande 

över landets politik, har kyrkan och religionen, samt de värderingar som religion för 

med sig kommit att påverka kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.   3

  År 1999 stramades landets abortlag, och dess fulla kriminalisering av abort åt, 

till följd av en grundlagsändring som innebar att man nu definierade en människa från 

”befruktningsögonblicket”. Detta har kommit att påverka kvinnors situation i landet då 

både abort och missfall har kommit att ses som mord.  Utöver abortfrågan och hur 4

kvinnor diskrimineras genom att inte ha tillgång till sjukvård vid aborter, är våld mot 

kvinnor dessutom ett stort problem i landet. I nästan ett årtionde har El Salvador 

konsekvent pekats ut som ett av de mest våldsamma länderna i världen. Våld och inte 
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minst sexuellt sådant är än idag väldigt utbrett i landet, och något som kränker kvinnors 

rätt till sin egen sexualitet.  Mycket av de bidragande orsakerna till att landet kränker 5

kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter har alltså att göra med kyrkan och 

religionens påverkan på landets politik. Att inte ha tillgång till läkarvård vid abort, eller 

att inte våga söka läkarvård under graviditeten, samt att inte har tillgång till landets 

hälso- och sjukvård, är något som kränker kvinnors mänskliga rättigheter.  6

  Förutom det religiösa samhället, finns det i El Salvador även ett tydligt 

patriarkat. Att mannen ses som högre och mer värd än den kvinnliga motsvarigheten 

framkommer i bland annat exempel som har med de sexuella och reproduktiva 

rättigheterna att göra. Detta patriarkala samhälle har kommit att bidra till kvinnors 

diskriminerande roll och svårigheter att kämpa för sina rättigheter. Kvinnor 

diskrimineras då de inte får sina röster hörda eller deras åsikter censureras. Då El 

Salvador är ett av världens mest kränkande länder för kvinnor, och där det existerar ett 

tydligt patriarkalt samhälle är det, tillsammans med kyrkans stora politiska påverkan, 

ännu svårare för kvinnor att göra anspråk på sina rättigheter.  7

  Just områden så som kvinnors integritet och sexuella och reproduktiva 

rättigheter är ett undanskymt problem i El Salvador och kommer att diskuteras och 

analyseras i denna uppsats.  

 

1.1  Problemformulering, syfte och frågeställningar  
 

Trots att El Salvador har ratificerat konventionen om avskaffandet av all diskriminering 

av kvinnor (CEDAW), och således gått med på att vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

avskaffa all diskriminering av kvinnor, kränker El Salvador flera artiklar i denna 

konvention och diskriminerar således kvinnor och deras rättigheter. Utifrån denna 

problematik kommer jag att i denna uppsats analysera de diskurser, strategier och 

strukturer som synliggörs när landet talar kring kvinnors mänskliga rättigheter, och brott 

mot dessa.  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  Syftet med denna uppsats är att utifrån en kritisk diskursanalys analysera och 

undersöka de olika diskurser som synliggörs i El Salvadors politiska kontext. Syftet är 

dessutom att analysera hur landet genom dessa diskurser talar kring kvinnors sexuella 

och reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i rapporterna. Men även att 

synliggöra och analysera de maktsturkturer som identifieras i rapporterna.  

  För att uppnå detta syfte kommer jag att undersöka och kritiskt analysera två 

periodiska rapporter inskickade av El Salvador till FN:s kommitté för all avskaffande av 

diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) år 2007 samt 2015.  Syftet är inte att 8

granska hur landet utifrån olika diskurser talar kring alla kvinnors rättigheter, utan jag 

kommer snarare att fokusera på kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och 

områden så som abortfrågan, kvinnors integritet (rätten till sin egen kropp) samt 

kvinnors rätt till hälso- och sjukvård. Genom en kritisk diskursanalys som både metod 

och teori grundat i van Dijk och hans artikel ”Principles of critical discourse analysis”, 

vill jag alltså kritiskt analysera de diskurser som synliggörs i rapporterna, och hur El 

Salvador utifrån dessa talar om kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, och 

avsaknaden av dessa.  

  För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag att använda mig utav följande 

frågeställningar:  

- Hur och utifrån vilka diskursiva strategier och strukturer talar regeringen i El Salvador 

kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?  

- Hur kan dessa diskurser analyseras utifrån van Dijks teori om makt, dominans och 

ojämlikhet?  

 

1.2 Material och Avgränsningar  
 

Det primärmaterial som kommer granskas och analyseras i denna undersökning är två 

rapporter från El Salvador inskickade till FN-kommittén över avskaffandet av all 

diskriminering av kvinnor (CEDAW- kommittén) år 2007 samt år 2015. I dessa olika 
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rapporter diskuterar landet själv kvinnors mänskliga rättigheter och vilka framgångar 

och motgångar landet har med att implementera och förverkliga CEDAW i landet. Det 

är just hur landet talar om dessa motgångar och framgångar, och hur de utifrån olika 

diskurser gör detta, som kommer att analyseras i denna uppsats. Övrigt material som 

kommer att användas till denna uppsats är bland annat rapporter, vetenskapliga artiklar, 

tidigare forskning och studier inom liknande område som denna undersökning. 

Uppsatsens primärmaterial, samt uppsatsens sekundärmaterial, beskrivs och presenteras 

mer i styckena nedan ”1.2.1 Primärmaterial” och ”1.2.2 Sekundärmaterial”.  

  Övrigt material som används för uppsatsen diskuteras och presenteras mer 

ingående under teori och material, samt under tidigare forskning.  

 

1.2.1 Primärmaterial  
 

Uppsatsens primärmaterial består av två rapporter från El Salvador inskickade till FN-

kommittén över avskaffandet av all diskriminering av kvinnor, kallad ”Committee on 

Elimination of Discrimination against Women” (CEDAW- kommittén). I enlighet med 

artikel 18 i CEDAW ska varje land som ratificerat denna konvention lämna in en 

rapport till kommittén minst vart fjärde år.  I de olika periodiska rapporter diskuterar de 9

olika länderna själva de problem, framgångar och motgångar som landet har med att 

uppfylla CEDAW och kvinnors rättigheter. I dessa rapporter diskuteras även den kritik 

som CEDAW- kommittén har gentemot landet och mot deras brott mot kvinnors 

mänskliga rättigheter. Jag har valt att som primärmaterial i denna uppsats använda mig 

av delar från El Salvadors sjunde, åttonde och nionde periodiska rapporter inskickade  

till CEDAW-kommittén i april 2007, samt juni 2015.  El Salvador har valt att slå ihop 10

landets åttonde och nionde periodiska rapporter till kommittén och lämnat in dessa 

samtidigt år 2015. Alltså är rapporterna inskickade år 2007 och 2015 de senaste 
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periodiska rapporterna som El Salvador skickat in till CEDAW-kommittén. Jag har valt 

att använda mig av landets senaste rapporter då dessa är mest uppdaterade och mest 

relevanta för denna uppsats.  

  Jag kommer att avgränsa primärmaterialet till att endast fokusera på de 

områden i de två olika rapporterna som rör frågor kring kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter. Ämnen som ingår under dessa är bland annat rätten till fri 

abort, kvinnlig integritet (rätten till sin egen kropp) och rätten till likvärdig hälso- och 

sjukvård för kvinnor i El Salvador. Jag kommer alltså endast undersöka och analysera 

vissa citat och utdrag från de olika rapporterna, och kommer således inte att analysera 

alla diskurser som synliggörs i primärmaterialet.  

  Att jag har valt att inte endast använda mig av en rapport från El Salvador, utan 

två stycken beror på flera olika orsaker. Dels kommer primärmaterialet att bestå av två 

olika rapporter för att få en bredare förståelse för hur El Salvador talar om sina 

handlingar mot kvinnors rättigheter, samt att få ett bredare material att studera då jag 

inte kommer att studera hela rapporterna. Främsta orsaken till att två olika rapporter 

kommer att undersökas, är på grund av chansen att såvida synliggöra och analysera fler 

av de diskurser som framkommer i rapporterna. Då det i de olika rapporterna även 

skrivs mycket om till exempel kvinnors rätt till utbildning, rätten att engagera sig 

politiskt och rätten till lika lön är det bra att använda sig av fler än en rapport, detta för 

att få bredare material att studera och således ett tydligare och bredare resultat.  

   

1.2.1.1  Källkritik  
 

Något som absolut har kommit att påverka språket och de diskurser som synliggörs i 

uppsatsens primärmaterial, är att primärmaterialet har kommit att översättas i två steg. 

El Salvador har från första början skrivit rapporterna till CEDAW-kommittén på landets 

nationalspråk spanska, som senare har översatts av FN till engelska, vilket är det språk 

som jag har läst rapporterna på. Dessutom har jag till viss mån kommit att översätta de 

stycken och utdrag i rapporterna som är relevanta för denna uppsats till svenska, och 

såvida har alltså originaltexten kommit att översättas i flera steg. Däremot är det viktigt 

att påpeka att landets originaltexter inte på något sätt har redigerats formellt innan de 
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översattes, och det är således landets originaltexter som direkt har översatts.   11

  Att rapporterna har översatts i flera steg och till två olika språk är alltså något 

som har kommit att påverka rapporterna och deras innehåll. Detta kan bland annat 

innebära att de diskurser som framkommer i landets ursprungliga text inte på samma 

sätt synliggörs i den engelska översättning som FN har gjort, vilket kan komma att 

påverka undersökningen och dess resultat. Detta är på grund av att när ett språk 

översätts till ett annat (exempelvis från spanska till engelska) finns det risk för att olika 

ord och uttryck som är specifika för ett språk och kanske bara existerar i det språket, 

försvinner i översättningen, eller översätts fel. Detta kan bidra till att vissa uttryck eller 

språkliga ordval och begrepp, försvinner i den engelska översättningen, och som kan 

komma att försvinna ytterligare från den engelska till svenska översättningen.  

 

1.2.2 Sekundärmaterial  
 

En rapport som används som en del av sekundärmaterialet för denna uppsats, och som 

diskuterar El Salvadors samhälle och kvinnors situation i landet i förhållande till 

mänskliga rättigheter och internationella konventioner, är bland annat en rapport från 

september 2008 kallad ”Women’s Rights in El Salvador, Alternative Report”. Rapporten 

är skriven av den internationella NGO:n CLADEM (Committee for Latin America and 

the Caribbean for the Defense of Women's Rights). Rapporten presenterar och 

diskuterar flertalet av de problem som existerar i El Salvador gällande kvinnors 

mänskliga rättigheter, och tar upp exempel på olika artiklar och internationella 

konventioner som landet bryter emot. Bland annat diskuterar rapporten ämnen så som 

kvinnors rätt till utbildning, rätten till politiskt deltagande samt sexistiska stereotyper. I 

rapporten presenteras även mycket bakgrundsfakta kring El Salvador, som är till 

användning för denna uppsats.   12

  Utöver denna rapport skrev FN:s kommitté över de mänskliga rättigheterna 

(United Nations Human Rights Committee) år 2010 en rapport kallad ”Report on 

violations of women’s human rights due to the complete criminalization of abortion; In 
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response to the periodic report of El Salvador”. Denna rapport liknar till viss del den 

föregående rapporten och behandlar frågan om den fullständiga kriminaliseringen av 

aborter i El Salvador. I rapporten diskuteras och presenteras även bristen på hälso- och 

sjukvård för kvinnor som måste avbryta en graviditet, detta genom att kritiskt granska 

en av El Salvadors rapporter inskickad till FN:s kommitté över de mänskliga 

rättigheterna. I denna rapport kritiserar kommittén även El Salvador och de kränkningar 

de gör mot kvinnors mänskliga rättigheter i förhållande till flera olika FN-

konventioner.  Till skillnad från min undersökning som fokuserar på CEDAW och El 13

Salvadors rapporter till kommittén av all avskaffande av diskriminering mot kvinnor, så 

fokuserar denna rapport på att kritisera ”International Covenant on Civil and Political 

Rights” (ICCPR) och de artiklar som El Salvador bryter mot i denna konvention.  14

  Det material som kommer ligga till grund för uppsatsens teori och metod, 

alltså det material som används för att praktiskt utföra uppsatsens undersökning och 

analys, är en artikel skriven av den holländska forskaren Teun A. van Dijk kallad 

”Principles of Critical Discourse Analysis”.  Denna artikel beskriver och diskuterar hur 15

man använder en kritisk diskursanalys som både metod och teori. I artikeln diskuterar 

även van Dijk frågor så som vad en kritisk diskursanalys egentligen är och hur den 

skiljer sig från andra typer av diskursanalyser. I artikeln diskuterar även van Dijk hur 

man använder hans kritiska diskursanalys (CDA) som metod och teori i olika texter och 

kontexter, men även vad målet med analysen är.   16
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2. Teori och metod   
 

Under detta avsnitt kommer mitt metodologiska verktyg och min teoretiska 

utgångspunkt att redogöras. Jag kommer att som både metod och teori att använda mig 

av en kritiskt diskursanalys (CDA). En diskursanalys beskrivs ofta som en analys av hur 

språket förhåller sig till den sociala världen, hur den sociala världen konstrueras genom 

språket. Syftet med en diskursanalys är således att analysera och identifiera hur olika 

fenomen och språkliga uttryck förhåller sig till världen och till olika kontexter.  17

 

Jag kommer att för både uppsatsens teori och metod att använda mig av samma kritiska 

diskursanalys som har sitt ursprung i den holländska forskaren Teun A. van Dijk och 

hans artikel ”Principles of Critical Discourse Analysis”.  18

 

2.1 Diskursbegreppet 
 

För att förstå vad en diskursanalys är och används för, samt varför den är relevant som 

metod och teori för denna uppsats, är det viktigt att först identifiera och specificera 

innebörden av ordet diskurs.  

  Termen diskurs är inte helt entydig utan har flera olika innebörder och 

definitioner. Den vanligaste och enklaste definition av begreppet är att en diskurs ”är ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”.  En diskurs är alltså människors konkreta 19

språkanvändning i muntlig eller skriftlig form, och en diskurs består helt eller delvis av 

språkanvändning som en del av en slags social praktik.  Vidare är diskurser olika 20

tankemönster uttryckta i språk, och något som sätter sociala gränser för vad som kan 

sägas om en fråga, ämne eller ett problem. De begrepp som kommer att ha särskild 

betydelse för diskursen och för diskursanalysen kallas för ”noder”, och det är kring 
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dessa noder som textens samtalsordning organiseras.  Exempel för noder som kan 21

komma att vara relevanta för min uppsats är bland annat jämställdhet, dominans, 

patriarkatet och makt.  

  Begreppet diskurs utgår alltså ifrån en konstruktivistisk idé, vilket innebär att 

språket konstruerar vår verklighet, eller hur vi förhåller oss till den verklighet som vi är 

en del av och förhåller oss till. Diskursanalytiker menar således att det inte handlar om 

att med hjälp av språket återge en slags verklighet, utan snarare om att skapa och forma 

den.  22

  Nedan diskuteras delarna teori och metod var för sig mer ingående, detta för att 

på bästa sätt förstå hur dessa fungerar i praktiken, och även hur de kommer att vara 

användbara för att genomföra uppsatsen och dess syfte och frågeställning.  

 

2.2  Teori  
 
Jag kommer att som teoretiskt perspektiv att använda mig av van Dijks kritiska 

diskursanalys. Enligt van Dijk innebär en diskurs människors språkanvändning i 

muntlig eller skriftlig form, och är något som sätter sociala gränser för vad som kan 

sägas om en fråga, ämne eller ett problem. van Dijk menar även att diskurser används 

för att inneha kontroll över andra grupper, och att denna tillgång till kontroll kan ses 

som en maktresurs.  23

  Genom van Dijks teoretiska diskursanalys söker forskaren svar på hur världen 

(i detta fall El Salvador) via det skrivna eller talande språket framställs, skapas och 

presenteras. Att utifrån detta kritiska perspektiv studera och analysera diskurser innebär 

alltså att fundera över vad det är som underförstått i en text.  En kritisk diskursanalys 24

kan översiktligt beskrivas som ”[…] an instrument whose purpose is to expose veiled 

power structures”.  van Dijk menar med detta citat att en kritisk diskursanalys kan 25

beskrivas som ett instrument, ett verktyg för att avslöja och identifiera olika 
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maktstrukturer i det skrivna språket. Jag kommer således att använda mig av van Dijks 

kritiska diskursanalys som teoretisk utgångspunkt genom att se till det språk som 

används i rapporterna, och genom detta identifiera och avslöja textens dolda 

maktstrukturer. Med hjälp av van Dijks kritiska diskursanalys kommer jag alltså även  

att undersöka hur maktförhållandet män och kvinnor emellan syns i språket, samt hur 

denna ojämlikhet upprätthålls.   26

  Vad innebär då dominans och makt enligt van Dijk och hans kritiska 

diskursanalys, och hur definierar han detta? van Dijk menar att makt och dominans 

innebär kontroll genom en grupp över en annan. Han definierar dominans som 

utövandet av social makt som utförs och upprätthålls genom olika eliter, institutioner 

eller grupper. Detta är något som resulterar i social ojämlikhet som kan vara baserat på 

grunder såsom politik, etnicitet, klass, kön och kultur.  van Dijks definition av 27

dominans kan visa sig i språket och i olika diskurser genom olika antagande, 

framställningar, förnekande eller undanhållande av dominans i språket. Detsamma 

gäller för maktstrukturerna i språket. Sannolikt kan vissa former av dominans vara 

socialt acceptabla, exempelvis de mellan poliser och medborgare, men van Dijk 

fokuserar och analyserar snarare de former av dominans som resulterar i social 

ojämlikhet.  Om män utesluter kvinnor från ett sammanhang, har vi ett exempel på 28

dominans inom en diskurs, nämligen kommunikativ diskriminering eller 

marginalisering som bidrar till att vissa röster censureras, att åsikter inte hörs och att 

vissa perspektiv ignoreras.  van Dijk definierar makt som en typ av privilegierad 29

tillgång till högt uppsatta positioner, status och inflytande. I den här uppsatsen kommer 

fokus ligga på att analysera den dominans, och den makt som landets regering och 

männen i landet har över landets kvinnor, och hur detta bidrar till ojämlikhet. Detta görs 

ofta genom ofta om övertalning eller manipulation från den gruppen som har makt, och 

van Dijks teoretiska perspektiv fokuserar på de olika diskursdimensionerna av 

maktmissbruk och de orättvisor och ojämlikhet som följer av dessa.  

  Enligt van Dijk är en grundförutsättning för att textens forskare och analytiker 
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ska kunna tillämpa hans kritiska diskursanalys som teori, att uppsatsens analytiker 

direkt från början åtar sig ett perspektiv utifrån den utsatta gruppen. Alltså den grupp 

som utsätts för social ojämlikhet och dominans.  30

  Målet med van Dijks teoretiska utgångspunkt i denna uppsats är således att 

studera och kritisera social ojämlikhet, och att identifiera textens olika maktstrukturer 

och dominanta diskurser. Detta görs genom att utifrån det skrivna språket analysera hur 

maktskillnader män och kvinnor emellan framställs i de olika rapporterna från El 

Salvador. Men även genom att titta på hur dominans och utövandet av social makt från 

en grupp över en annan upprätthålls språkligt. Således kommer jag att utifrån van Dijks 

teoretiska utgångspunkt och hans förståelse av termer som makt, dominans, ojämlikhet 

och maktstrukturer analysera uppsatsens primärmaterial. Jag kommer även, utifrån  van 

Dijks teoretiska perspektiv, att fokusera på att försöka analysera vad som egentligen, 

underförstått, sägs av El Salvador i de olika rapporterna.  

 

2.3 Metod  
 
van Dijk presenterar i sin artikel flera olika sätt att metodologiskt undersöka en text, 

men jag har valt att som mitt metodologiska verktyg i denna undersökning använda mig 

för något som van Dijk kallar för diskursiva strategier och strukturer.  Dessa strategier 31

och strukturer presenteras mer nedan i rubrikerna ”2.3.1 Diskursiva strukturer” och 

”2.3.2 Diskursiva strategier”. Jag kommer att genom de valda metodologiska verktygen, 

undersöka de diskursiva strukturer och strategier som synliggörs i de olika rapporterna, 

inom området för sexuella och reproduktiva rättigheter.  

  Termen ”sexuella rättigheter” står inte uttryckligen nedskriven i någon 

internationell konvention rörande mänskliga rättigheter och inte då heller i CEDAW, 

och eftersom det inte finns någon bestämd definition av begreppet kan det således tolkas 

olika. Vid tillämpning av begreppet ”sexuella rättigheter” och ”reproduktiva rättigheter” 

i denna uppsats kommer begreppen att grunda sig på forskaren Bonnie Shepards 

definition. Termen sexuella rättigheter kommer således att omfatta rätten till sexuell 

hälsa samt individens rätt till kontroll och fria beslut i frågor som rör hens sexualitet, 
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detta fritt från tvång, diskriminering och våld. Begreppet ”reproduktiva rättigheter” 

kommer i denna uppsats att innebära den grundläggande rätten för alla individer att fritt 

bestämma hur många barn hen vill ha samt vilken tid i livet personen i fråga vill ha 

barn. Även att få den information och de medel som behövs för att kunna göra detta. 

Reproduktiva rättigheter innehåller även, liksom sexuella rättigheter, rätten till fria 

beslut om reproduktion, detta utan diskriminering, tvång och våld.  Jag kommer i 32

uppsatsens analys och under rubriken ”Diskursiva strategier” att fokusera på tre olika 

underrubriker: Kränkning av rätten till abort, kränkning av rätten till kvinnlig integritet 

och kränkning av rätten till likvärdig hälso- och sjukvård. Att just dessa underrubriker 

används är dels för att de ingår under reproduktiva och sexuella rättigheter, men även 

för att El Salvador och dess regering i många fall kränker dessa rättigheter.  

  Fördelen med att använda sig av en kritisk diskursanalys är att en 

diskursanalys till skillnad från många andra metoder inkluderar olika kontexter.  En 33

diskursanalys kommer att komma väl till användning för att identifiera och titta närmre 

på de diskurser El Salvador använder när de talar kring kvinnors mänskliga rättigheter. 

Syftet är att utifrån van Dijks teori identifiera de diskursiva strukturers och strategier 

som El Salvador använder sig av då de talar om kvinnors rättigheter. Att uppsatsen 

kommer att utgå från van Dijks kritiska diskursanalys, och inte någon annan forskare 

inom ämnet för diskursanalys, beror på att hans kritiska diskursanalys fokuserar på 

diskurser i förhållande med dominans och makt, men framförallt på grund av att van 

Dijk menar att diskurser är något som existerar och används av samhällets elit för att 

skapa mer makt.  

  Den största nackdelen med att använda sig av en diskursanalys är de mjöliga 

svårigheterna att identifiera vad som är och inte är en diskurs, och vidare vilka 

konsekvenser detta medför. Då det inte finns några tydliga och specificerade riktlinjer 

för vad en diskurs är och hur man identifierar en diskurs, blir det också svårt att i vissa 

sammanhang använda sig av en diskursanalys. En diskursanalys som metod och teori 

går hand i hand, vilket kan bidra till att det kan vara svårt att förstå vad som metod eller 

teori. Men och andra sidan skapar detta en helhetslösning, och jag anser att för att få ut 

det mesta av undersökningen är det en fördel att använda sig av den kritiska 

Sida �12

 Shepard, 2000, s.112.32

 Bergström, Boréus, 2012, s. 358.33



diskursanalysen som både teori och metod.  

 

2.3.1 Diskursiva strukturer  

 

För att få en djupare inblick och förståelse för en text och de maktstrukturer och 

diskurser som används bör man undersöka en text, och en text olika strukturer, på det 

som van Dijk kallar för en makro- och mikro-strukturell nivå. Med detta menar han att 

man genom olika dimensioner av texten kan få en djupare inblick och förståelse för den, 

och att man gör en fullständig diskursanalys genom att fokusera på både dessa 

nivåerna.   34

  Diskursiva strukturer handlar om att titta på en text och språkets uppbyggnad 

och stil. Att analysera en text på makrostrukturell nivå innebär att man fokuserar på 

textens i sin helhet, och dess strukturer och organiseringen av information i den text 

man granskar.  En mikrostrukturell nivå fokuserar snarare på att studera texten in i 35

minsta detalj där saker så som textens sammanhang, innebörd och stil har stor betydelse. 

Här ligger fokuset alltså på texten och den kommunikativa interaktionen, och analysen 

sker på meningsnivå.  Här tittar man exempelvis på textens stil och ordval, och hur 36

skribenten anger en grupp som ”frihetskämpar” eller som ”terrorister”.  

  Enligt min läsning av van Dijk och hans mikro- och makrostrukturella nivåer 

har jag avgränsat mig till att undersöka primärmaterialets olika diskursiva strukturer och 

organiseringen av texten i sin helhet, men jag har även valt att undersöka textens stil och 

sammanhang genom att gå närmre in och undersöka olika meningar och 

meningsbyggnader på en mikrostrukturell nivå.  

 

2.3.2 Diskursiva strategier  

 

Till skillnad från när man använder en diskursanalys som teoretisk utgångspunkt, då det 

är viktigt att sätta sig själv i den utsatta gruppens position, är det viktigt att när man 

använder en diskursanalys som metodologiskt verktyg att man tar avstånd från den 
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utsatta gruppen och tittar mer objektivt på texten. Det är alltså författarens text, och inte 

den utsatta gruppens perspektiv som kommer att undersökas via diskursiva strategier. 

Dock kommer den utsatta gruppens perspektiv att tas till hänsyn då jag applicerar 

uppsatsens teoretiska utgångspunkt. van Dijk argumenterar i sin artikel för att det ofta 

finns en tendens att i en text framhäva sina egna positiva åsikter och argument, 

samtidiga som man framställer ”de andra” negativt. Strategier är ofta diskreta och 

används genom bland annat övergeneralisering eller förskönande av sina egna attribut.  

Diskursiva strategier används i en text genom bland annat retoriska figurer, språkets 

uppbyggnad och argument av olika stil, detta för att försöka dölja språkets sociala 

maktstrukturer och relationer.  För att synliggöra textens dolda diskursiva strategier har 37

jag med hjälp av van Dijk och de olika punkter han lägger fram i sin artikel, tagit fram 

en lista på olika punkter/frågor som kommer att användas för att hitta och analysera 

dessa strategier:  

 

A) Argumentation: Vilka är de argument som läggs fram i texten?  

B) Retoriska figurer: Överdriven förbättring av sina handlingar och åtgärder genom                                  

exempelvis eufemismer (förskönande omskrivningar), förnekelse och underdrift av  sina 

negativa handlingar.  

C) Lexikal stil (språket): Existerar det några ordval som implicerar negativa eller 

positiva värderingar, och vad förmedlar användningen av dessa ord?  

D) Citerar eller refererar författaren till trovärdiga vittnen, källor eller experter etc?  38

 

Uppsatsens undersökning kommer inte att fokusera på alla olika sätta att identifiera 

diskursiva strategier på som van Dijk ger förslag på i artikeln, då vissa inte är fullt 

relevanta för den undersökning som förs. Jag har därför valt att avgränsa mig till dessa 

fem punkter, A-D, ovan, och kommer utifrån dessa fokusera på att synliggöra och 

analysera  El Salvadors diskursiva strategier i förhållande med CEDAW. Att jag valt att 

använda mig av just punkterna ovan och inte några andra beror dels på att det är dessa 

punkter van Dijk lägger mest fokus på i artikeln, men även dels då jag anser att min 

undersökning kan genomföras på bästa sätt utifrån dessa specifika punkter.  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3. Litteraturöversikt och tidigare forskning  
 
Forskningsfältet angående frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter 

i El Salvador, är ett område som inte är väl utforskat. Under detta avsnitt kommer jag att 

diskutera tre olika artiklar och gå igenom huvuddragen i dessa, och hur de är relevanta 

för min undersökning. Det forskningsfält som kommer att redovisas nedan handlar i 

största hand om reproduktiva och sexuella rättigheter, likväl som diskurser och 

abortfrågan. Däremot har ingen forskning som undersöker El Salvador i förhållande till  

internationella konventioner, och som enbart fokuserar på diskurser i landet identifierat. 

Mycket av den forskning som finns om ämnet är skrivet på El Salvadors nationalspråk 

spanska, och jag har således inte kunnat ta del av denna forskning.  

  Bonnie Shepards artikel ”The Double Discourse on Sexual and Reproductive 

Rights in Latin Amerika; The Chasm between Public Policy and Private Actions” 

fokuserar på reproduktiva och sexuella rättigheter, och på dessa i förhållande till olika 

diskurser. Författaren undersöker hur olika politiska kontroverser påverkar kvinnors  

förmåga att utöva och göra anspråk på landets sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Författaren hävdar vidare att olika samhällen innehåller motstridiga meningar och 

uppfattningar om sexualitet och reproduktion, vilket bidrar till vad Shepard menar en 

dubbel diskurs. Artikeln är inte en heltäckande översikt av regionens alla brott mot 

kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, utan är snarare en analys av den sociala 

och politiska dynamiken i samband med problemen som rör reproduktiva och sexuella 

rättigheter.  39

  Shepard diskuterar alltså något som hon har valt att kalla för dubbla diskurser. 

Shepard menar att samhället rymmer motstridiga uppfattningar om sexualitet och 

reproduktion via vad hon kallar ett dubbelt diskurssystem. Dessa diskursiva system 

upprätthåller ett oförändrat läge i den förtryckande och kränkande offentliga politiken, 

samtidigt som en förändring sker på det privata planet, ”bakom” politiken. Shepard 

pratar alltså om en skillnad, en klyfta, mellan den offentliga och privata diskursen. I den 

offentliga diskursen upprätthålls traditionella och religiösa föreskrifter som begränsar 

individens val och deras rättigheter, medan det i den privata diskursen är mer öppet för 

förändring. Hon menar således att det finns en skillnad, de offentliga och privata 
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diskurserna emellan, och att det är detta som bidrar till ett det bildas en dubbel diskurs. 

Shepard diskuterar således hur den offentliga politiken och de offentliga normerna 

begränsar och förhindrar individernas rättigheter.  40

  Till skillnad från min undersökning, vars syfte är att kritiskt analysera och 

undersöka olika diskurser som synliggörs i de båda rapporterna, handlar denna artikel 

snarare om att undersöka samhällets motstridiga tankar angående sexuella och 

reproduktiva rättigheter, och författaren diskuterar även hur samhället således bidrar till 

en dubbel diskurs.  41

   Ytterligare en artikel som behandlar frågan kring kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter är en artikel skriven av Johanna Zacarias i februari 2015 kallad 

”Suffering in Silence: The Urgent Need to Address El Salvador’s Lack of Reproductive 

Rights”. Zacarias utgår i sin artikel från ett fall som handlar om 22-åriga Beatriz, en 

gravid kvinna som inte har någon chans att överleva sin graviditet, och trots detta nekas 

abort från regeringen i El Salvador. Zacarias fokuserar utifrån fallet med Beatriz på 

behovet av reformer i El Salvadors abortlagar. Hon diskuterar även mänskliga 

rättigheter för kvinnor i samband med rätten till liv, och betydelsen av reproduktiv hälsa 

för kvinnor.  42

  En övervägande del av den forskning som förts kring El Salvador och kvinnors 

reproduktiva och sexuella rättigheter har kommit att handla om abort och El Salvadors 

kriminalisering av alla former av abort. Alejandra Zúniga-Farjuris artikel från 2013  

kallad ”Human Rights and The Right to Abortion in Latin America” redogör för och 

problematiserar den fullständiga kriminaliseringen av abort i El Salvador, samt 

problematiserar landets nuvarande abortlag.  Denna studie ifrågasätter det faktum att 43

abort i vissa länder i Latinamerika (varav bland annat El Salvador) fortfarande är 

förbjudet i alla situationer. Författaren menar på att trots att debatten kring rätten till 

abort är mångfacetterad, används inte de mänskliga rättigheterna särskilt ofta för att 

försvara rätten till abort. Artikeln syftar till att visa på att mänskliga rättigheter bör 

omfatta rätten till abort, men artikeln syftar även till att svara dem som hävdar att 
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abortfrågan inte går att lösa.  Skribenten diskuterar vidare hur dessa latinamerikanska 44

länder totalförbjuder all form av abort, även om kvinnans liv är i fara, och hur detta är 

tortyr och något som negligerar kvinnans grundläggande rättigheter. Hon diskuterar hur 

det är religion och den katolska kyrkan som är en av de största anledningarna till att 

abort är totalförbjudet i regionen, då kyrkan argumenterar för att abort är att döda en 

annan människa, och att döda en annan människa går emot Guds lag. Zúniga-Farjuri 

menar alltså att problemet med abortlagen i första hand är kyrkan och kyrkans makt i 

regionen. Hon menar även att just abortlagen har blivit så omstridd på grund av att när 

fostret räknas som en människa är olika överallt, och således blir frågan angående foster 

och embryo en viktig punkt i artikeln.    45

  Artiklarna och undersökningarna presenterade ovan är användbara för min 

uppsats för att bland annat titta på de kvinnliga rättighetskränkningar som görs i El 

Salvador, och hur de ställs i kontrast med CEDAW. Men dessutom för att få en bild över 

hur landets religiösa och kulturella samhälle ser ut, detta för att få en bättre förståelse 

för landets bakomliggande diskurser.  

  Övrig forskning inom området handlar till stor del om kvinnors politiska, 

ekonomiska och utbildningsmöjliga rättigheter, och denna uppsats kommer således att 

bidra till detta forskningsfält bland annat genom att fokusera på andra områden, mer 

specifikt kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. Uppsatsen kommer även att 

bidra till detta forskningsfält genom att studera El Salvadors egna rapporter till CEDAW 

och undersöka hur de själva talar om kvinnors mänskliga rättigheter, och vidare göra en 

diskursanalys av detta. Uppsatsen kommer alltså att bidra till forskningsfältet genom att 

undersöka och analysera staten El Salvadors egna ord kring kvinnors mänskliga 

rättigheter. Denna typ av undersökning är ett forskningsområde som jag inte har hittat 

någon tidigare forskning om.  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4.  Analys  
 

Uppsatsens analys kommer gå till på sådant sätt att jag, med hjälp av Teun A. van Dijks 

diskursiva strategier och strukturer, först kommer att synliggöra och undersöka de 

diskurser som använd i de olika rapporterna från El Salvador. För att på bästa sätt 

identifiera och undersöka de diskurser som existerar och som används av El Salvador, 

kommer utdrag och citat från rapporterna att redovisas i analysen.  

  Uppsatsens analys är uppdelad i två underrubriker: ”Diskursiva strukturer” och 

”Diskursiva strategier”. Orsaken till att analysen är uppdelad i dessa underrubriker är 

för att få en bättre struktur och stil på analysen, där jag först kommer att fokusera på att 

identifiera rapporternas olika strukturer och strategier utifrån uppsatens metodologiska 

verktyg, för att sedan genomgående i texten använda mig av van Dijks teoretiska 

utgångspunkt för att analysera de olika diskurserna och citaten. Jag har valt att dela upp 

underrubrikerna på samma sätt som van Dijk delar upp de diskursiva strukturerna och 

strategierna i sin artikel.  

  Uppsatsens teori kommer genomgående att användas i analysen för att utifrån 

termer så som makt, ojämlikhet, dominans, och olika maktstrukturer analysera 

rapporterna och dess diskursiva strukturer och strategier. Jag kommer även att genom 

det teoretiska perspektivet fokusera på att försöka analysera vad som egentligen, 

underförstått, sägs av El Salvador i de olika rapporterna.  

 

4.1 Diskursiva strukturer  
 
Jag kommer under denna rubrik att fokusera på att identifiera och undersöka olika 

diskursiva strukturer utifrån van Dijks teori kring en mikro- och makrostrukturell nivå.  46

  Något som har kommit att påverka innehållet i primärmaterialet och textens 

språkliga uppbyggnad och innehåll sett utifrån en makrostukturell helheltsnivå, är den 

kontext som rapporterna har skrivits i. Hur man använder sig av olika diskurser och hur 

man talar kring vissa fenomen förändras beroende på vilken kontext man befinner sig i, 

och precis som van Dijk menar så är hur staten El Salvador pratar kring kvinnors 

mänskliga rättigheter och dess användning av olika diskurser, en produkt av den kultur 
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och den kontext den skapats i. I El Salvador existerar det en statlig organisation kallad 

”The Salvadoran Institute for the Advancement of Women” (ISDEMU). Som 

kommitténs kritik till El Salvador i rapporten från 2007 visar på, kan vi se hur denna 

organisation varken har politisk eller ekonomisk kapacitet att kunna säkerställa kvinnors 

rättigheter. Det här visar på att den kontext som El Salvador befinner sig i åsidosätter 

kvinnor och deras rättigheter, då de trots att de har infört en organisation vars mål är att 

upprätthålla kvinnors rättigheter, inte lägger tillräckliga politiska eller ekonomiska 

resurser på att förverkliga dessa.   47

  Strukturen i de olika rapporterna är i sin helhet utformade i princip på samma 

sätt, men medan El Salvadors första rapport från 2007 har en löpande text är rapporten 

från 2015 skriven i punktform. Båda rapporterna är dock utformade på ett sätt som visar 

på att de tar åt sig av kommitténs kommentarer (concluding observation) och svarar på 

dessa i olika utsträckning. Att rapporterna har skrivits inom en politisk kontext har 

kommit att bidra till att textens struktur och framförallt språket i texten blivit väldigt 

formellt och välstrukturerat. På grund av rapporternas formella ton och politiska vikt har 

alltså olika formella uttryck och begrepp framkommit i de båda rapporterna. Bland 

annat refererar rapporterna flertalet gånger till landets egna regering och andra 

trovärdiga källor och organisationer, detta för att få texten att verka så trovärdig och 

pålitlig som möjligt. De olika rapporterna använder uttryck så som ”The Government of 

El Salvador”, eller ”The Salvadoran Government” etc. Fler exempel på hur det i 

rapporterna flertalet gånger refereras till landets regering kan vi i exemplen nedan:  

 

  The Government of El Salvador recognizes the obstacles faced due to non- 

  ratification of the Optional Protocol to the Convention and the reservation on  
  article 29 (1) of the Convention […].  48

   
  The Salvadoran Government reports that in 2013 the Institute designed the  
  System of Statistics and Monitoring for Equality (SEMI), for the purpose of  
  fulfilling article 14 of the LIE Act.  49
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Viktigt att påpeka angående rapportens diskursiva strukturer, är att det är regeringen i El 

Salvador som själv har skrivit rapporterna. Det är således också landets regering som 

har formulerat textens struktur och det språk som används, något som har kommit att ha 

betydelse för texten och de diskursiva strukturer som rapporterna innehar. Ifall 

rapporten hade varit skriven av någon utomstående part så som exempelvis NOG:s, 

hade uppsatsen och dess resultat mynnat ut i något annat. Man kan exempelvis diskutera 

för hur rapporterna, om de hade varit skrivna av en helt utomstående part, hade varit 

mer kritiska mot El Salvador och deras brott mot kvinnors mänskliga rättigheter, än vad 

rapporterna är i nuläget.  

  Precis så som de olika rapporterna flertalet gånger refererar till El Salvadors 

regering, så väljer de även i rapporterna att referera till El Salvador som det enhetliga 

för alla åsikter i landet, exempelvis genom detta citat: ”El Salvador has taken important 

legislative strides in protecting women’s rights with the adoption of the Act on Equality, 

Equity and Elimination of Discrimination against Women […]”.  I citatet kan vi se hur 50

det i rapporterna refereras till El Salvador som en helhet, som en enhet för alla landets 

åsikter, istället för att referera till en specifik institution eller liknande. Detta bidrar till 

att vi som läsare antar att det är hela El Salvador som kämpar för kvinnors rättigheter, 

och inte enbart vissa instanser eller institutioner. I nedanstående citat kan vi se 

ytterligare exempel på hur El Salvador som en enhet för hela landets åsikter används:  
 
  El Salvador has established various institutional mechanisms for directing and  
  coordinating investigation of illegal people smuggling and trafficking in   
  persons[…].  51

 
  […] El Salvador assumed a deep commitment to advance the process of structural and 
  institutional change in the country, helping to gradually transform the deep gaps of 
  inequality between women and men that persist in Salvadoran society.  52
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  Ytterligare något som framkommer i de båda rapporterna, och som har kommit 

att påverka textens och språkets struktur i de olika rapporterna, är hur El Salvador 

försöker vinkla texten till att få fram landets positiva egenskaper och handlingar. Detta 

medan kommitténs kritik mot landet och landets negativa handlingar och brott mot 

kvinnors rättigheter hamnar mer i skymundan. Det är alltså El Salvador som har makten 

att påverka texten stil och organisering och framställningen av El Salvador och av 

landet och dess handlingar, samt fördelar och nackdelar i primärmaterialet. Även om El 

Salvador har makten att organisera och strukturera texten, så är de tvungna att svara på 

kommitténs kritiska kommentarer till landet (concluding observation), vilket innebär att 

även om landet själv kan välja hur de vill strukturera och forma texten, så är de 

begränsade gällande vad rapporterna ska innehålla. Hur landets regering försöker vinkla 

texten diskuteras mer under rubriken ”4.2 diskursiva strategier”.  

  Genom att undersöka de olika rapporterna mer ingripande och i detalj utifrån 

en mikrostrukturell nivå, kan man se hur meningarna och stilen rapporterna igenom 

liknar varandra och ofta byggs upp för att framhäva landets positiva egenskaper. 

Meningarna struktureras således för att på bästa sätt visa på landets framgångar i att 

uppfylla CEDAW, detta exempelvis genom att landet lägger större fokus på de 

framgångar landet haft med att uppfylla CEDAW, än deras nackdelar. Då det är El 

Salvador som själv har skrivit rapporterna, har strukturen och stilen på de olika 

meningarna kommit att anpassas för att lyfta landet och dess positiva egenskaper, något 

som kan bidra till landet och deras tillgång till kvinnors mänskliga rättigheter ibland kan 

verka bättre än vad den faktiska situationen är.  

  Precis som tidigare nämnt så påverkar den politiska kontexten rapporterna i sin 

helhet, men den har även kommit att påverka texten och framförallt språket som 

används i rapporterna mer i detalj. Textens formella och politiska stil har påverkat 

textens struktur och olika begrepp genom olika formella kommunikativa handlingar så 

som att aldrig benämna sig själva och kommittén som ”we” och ”you”, utan att istället  

alltid referera till sig själva som ”El Salvador”, och till kommittén som ”The 

Committee”, eller ”CEDAW”.  Andra formella kommunikativa handlingar förekommer 53

även i de olika rapporterna, och bidrar till textens formella och politiska ton, och således 
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även textens politiska och formella diskurser och sätt att tala om världen.  

 

4.2 Diskursiva strategier  
 
De punkter/frågor som kommer användas för att identifiera El Salvadors och 

primärmaterialets diskursiva strategier och dolda maktstrukturer är:  

 

A) Argumentation: Vilka är de argument som läggs fram i texten?  

B) Retoriska figurer: Överdriven förbättring av sina handlingar och åtgärder genom 

exempelvis eufemismer (förskönande omskrivningar), förnekelse och underdrift av sina 

negativa handlingar.  

C) Lexikal stil (språket): Existerar några ordval som implicerar negativa eller positiva 

värderingar, och vad förmedlar användningen av dessa ord?  

D) Citerar eller refererar författaren till trovärdiga vittnen, källor eller experter etc?  54

 

Rubriken ”Diskursiva strategier” delas in i tre underrubriker och kommer således att 

lägga mest fokus på dessa områden: Kränkning av rätten till abort, kränkning av 

kvinnlig integritet (rätten till sin egen kropp) och kränkning av likvärdig hälso- och 

sjukvård. Att just dessa underrubriker används är dels för att de ingår under 

reproduktiva och sexuella rättigheter, men även för att El Salvador och dess regering 

bryter mot flera av dessa rättigheter.  

 

4.2.1 Kränkning av rätten till abort  

 

I båda rapporterna diskuteras det om abortfrågan och dess konsekvenser för kvinnors 

rätt att göra anspråk på sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Att kvinnor utesluts 

från stora delar av samhället i El Salvador och således inte får sina röster hörda och 

åsikter respekterade i samma utsträckning som män, bidrar till att vi ser en tydlig 

dominans som en diskurs i rapporterna. Just denna dominans, exkludering och 

marginalisering av kvinnorna i landet framkommer flera gånger i de olika rapporterna, 

bland annat i exempel då gravida kvinnor eller kvinnor som har behovet av att göra 
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abort, inte tillåts den sjukvård som de borde vara berättigade till.  

  Citaten nedan är utdrag från El Salvadors 8:e och 9:e periodiska rapport 

inlämnad år 2015 till CEDAW-kommittén och problematiserar frågan angående abort 

och landets abortlag från 1997.  

 

  In light of the 1997 law prohibiting all forms of abortion, El Salvador   

  recognizes the limitations this situation creates for the full enjoyment and  

  exercise of sexual and reproductive rights by Salvadoran women.  55

 

  Despite this legislative constraint, the Salvadoran Government expresses its  

  commitment to guaranteeing the human rights of women within the bounds of the law 
  and has pursued important public policy measures that have had significant impacts 
  on the lives of women, such as access to comprehensive maternal health   
  services […].  56

  

El Salvador erkänner i citaten de begränsningar som landets abortlag innebär för landets 

kvinnor och deras fulla utnyttjande av sexuella och reproduktiva rättigheter, samt vilken 

situation abortlagen skapar för kvinnors tillgång till dessa rättigheter. Trots denna 

lagstiftning uttrycker El Salvadors regering sitt fullständiga åtagande till att garantera 

kvinnors mänskliga rättigheter, men detta endast inom ramen för lagen. Om vi ser till 

punkt ’"A) Argumentation” så använder sig staten El Salvador alltså av argument att 

abortfrågan inte är inom ramen för CEDAW, och att landet således inte heller har någon 

skyldighet att respektera kvinnors rätt till abort. Detta argument grundas i att El 

Salvador inte anser att abort ingår inom ramen för de sexuella och reproduktiva 

rättigheter som står nedskrivna i CEDAW, och anser inte heller att landet kränker eller 

bryter mot denna konvention. Även om staten erkänner att El Salvadors abortlag 

försvårar kvinnors tillgång till deras reproduktiva och sexuella rättigheter, så väljer 

staten att inte diskutera denna fråga mer, utan vinklar snarare frågan till att handla om 

de framgångar landet har haft med att implementera CEDAW i nationell lag. Detta 

skapar en slags förnekelsediskurs, där landet underförstått förnekar och menar att deras 
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abortlag och landets fulla kriminalisering av abort, och konsekvenserna av denna lag, 

inte direkt bryter mot CEDAW och de artiklar som denna innehar.  

  El Salvador lägger alltså fram argumentet om hur landets fulla åtagande till att 

garantera mänskliga rättigheter för kvinnor har bidragit till att landet har infört politiska 

åtgärder som har kommit att ha stor betydelse för kvinnor och deras liv. ”B) Retoriska 

figurer” är även en av de strategier som kan identifieras i de båda citaten. Genom att 

lägga fram ett argument som förminskar landets negativa handlingar och istället riktar 

fokus mot deras positiva handling, använder sig landet av en diskursiv strategi för att 

rikta frågan mot landet positiva handlingar istället för de negativa. Landet riktar således 

bort frågan till att snarare handla om landets positiva åtaganden och handlingar, än om 

det negativa med landets fullständiga kriminalisering av abort.  

  I den sista delen av det andra citatet lägger författaren även in ord och ordval 

som innehåller positiva värderingar i syfte för att lyfta texten och få landets handlingar 

att verka bättre än vad de egentligen är, något som går under strategi ”C) Lexikal stil”. 

Författaren använder ord så som ”important” (viktigt) och ”significant” (signifikant, 

betydelsefull) för att bidra till ett texten får en annan betydelse och ton. Landet använder 

alltså en dold diskursiv strategi, genom att lägga in betydelsefulla och starka ord i 

texten, för att få texten att verka bättre. Vi kan även se hur det i de olika rapporterna 

flertalet gånger används ord som syftar till för att lyfta en text och dess innehåll. Ord 

som används för att lägga in en positiv eller negativ värdering i texten och språket, samt 

starka och betydelsefulla ord är alltså något som är vanligt förekommande i de olika 

rapporterna. Genomgående i de olika rapporterna använder författaren bland annat ord 

så som ”major”, ”important” och ”guarantee” ofta, något som implicerar en positiv 

framställning av en text eller mening, och fungerar som en diskursiv strategi i syfte för 

att lyfta en text och dess innehåll. Landet använder sig även av ännu en diskursiv 

strategi i citaten ovan, då de i enlighet med punkt ”D) Citat” refererar till landets egna 

regering. Detta för att göra landets åsikter och handlingar så trovärdiga och formella 

som möjlig.   

!
!
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4.2.2 Kränkning av rätten till kvinnlig integritet  

 

Rätten till kvinnlig integritet är en bred kategori där flera olika rättigheter för kvinnor 

kan ingår, men handlar främst om rätten till sin egen kropp. Fokus här kommer framför 

allt att ligga på just kvinnlig integritet men även våld mot kvinnor, och kvinnors rätt till 

sin egen sexualitet. I citatet nedan diskuterar El Salvador frågan angående våld mot 

kvinnor, detta i förhållande till både sociala strukturer och maktstrukturer:  

 

  Violence against women, whether perpetrated in the public or private domain, is  

  founded on an unequal exercise of power resulting from the social establishment of 
  gender differences that place women at a disadvantage in relation to men […] 
  Eliminating these socio-structural gender inequalities is a challenge that goes beyond 
  legal actions and the consolidation of a secure infrastructure. Intervention is needed to 
  generate changes in cultural models that leave women disadvantaged and unprotected 
  against violence.  57

 

El Salvador skriver i ovanstående utdrag om hur våld mot kvinnor, oavsett om det 

utförts inom den privata eller offentliga domänen, grundas på en ojämn maktutdelning  

män och kvinnor emellan. I citatet används just uttrycket ”unequal exercise of power”, 

vilket innebär ojämn maktutdelning. Denna ojämna maktutdelning de olika könen 

emellan placerar kvinnor i underläge mot männen då männen anses ha mera makt, och 

att det är därför som kvinnor utsätts för våld. Att författaren valt att använda sig av 

dessa begrepp indikerar även på att staten El Salvador är väl medvetna om de olika 

maktskillnaderna som existerar mellan män och kvinnor, men landet väljer att skylla 

dessa maktskillnader de olika könen emellan just på sociala könsskillnader. I och med 

begreppet ”unequal exercise of power” erkänner landet alltså underförstått att kvinnor 

och män inte är lika inför lagen då män har mer makt än kvinnor, endast av den 

anledning att de är män. Detta skapar således en tydlig dominans och en patriarkal 

diskurs, då kvinnor kränks endast på grund av deras könstillhörighet.  

  Vidare kan vi i citatet se hur El Salvador talar kring socialt konstruerade 

könsskillnader, och hur dessa sätter kvinnor i en orättvis ställning gentemot männen.  

Landet ”gömmer sig” således bakom argumentet att det är på grund av sociala 
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könsskillnader som denna maktskillnad och våld mot kvinnor uppstår, och att det inte 

ligger på lagen att förhindra detta. I citatet försöker alltså staten att gömma landets 

maktrelationer kvinnor och män emellan, genom att använda sig av en diskursiv strategi 

då landet skyller på att det är på grund av de sociala könsskillnaderna som denna 

maktskillnad uppstår, och något som man inte kan eliminera då det går förbi lagen. 

Däremot uppstår sociala könsskillnader till stor del på grund av samhället, och då El 

Salvador erkänner att denna maktskillnad och våld mot kvinnor beror på sociala 

strukturer och könsskillnader ligger det alltså på El Salvadors samhälle och inte på 

lagen att förändra dessa.    

  Vi kan även se hur landets regering menar att det krävs insatser i landets 

kulturella modeller för att denna ojämlikhet och maktskillnad ska upphöra. De menar 

alltså att det är på grund av kulturen och den kulturella pressen som bidrar till att 

kvinnor hamnar i underläge gentemot männen. I citatet ovan, men även i andra delar av 

rapporterna, kan vi således se hur landets regering även gömmer sig bakom kulturen och 

de kulturella diskurserna när det gäller kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter. 

Om vi ser till punkt ”A) Argumentation” kan vi alltså i citatet se hur staten använder sig, 

eller snarare gömmer sig bakom argument så som att det är på grund av de sociala 

könsstrukturerna och landets kultur som ojämlikhet de olika könen emellan uppstår. De 

menar även att detta inte är något som landet kan göra något åt i första hand då El 

Salvador menar att dessa kulturella problem går utöver lagen, och är ett ännu djupare 

problem. Dock kan vi fråga oss om såhär faktiskt är fallet, eller om det är en diskursiv 

strategi av staten El Salvador?  

  I citatet ovan kan vi även se en diskursiv strategi i form av punkt ”B) Retoriska 

figurer”. När landet talar om köns- och maktskillnaderna män och kvinnor emellan i 

citatet kan vi se en viss underdrift av landets negativa handlingar. Detta då de inte tar 

ansvar för maktskillnaderna och det våld mot kvinnor som uppstår utifrån detta, utan 

snarare skyller ifrån sig och lägger skulden på samhället och den kulturella strukturen.  

  I flera avsnitt i uppsatsens primärmaterial framkommer det alltså hur El 

Salvador använder sig olika sociala och kulturella diskurser och strategier då de talar 

om kvinnlig integritet och de områden som ingår under detta.  

  Om vi återigen tittar på punkt ”A) Argumentation” kan vi se i citatet nedan se 

hur landets kultur och den kulturella pressen används som ett argument för att 

situationen ser ut som den gör i dag i El Salvador, speciellt när det gäller områden som 
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kvinnors eget val att välja när de ska ha sexuella relationer. Citatet nedan är ett utdrag 

från landets 7:e periodiska rapport inskickad till kommittén 2007:   

 

  Cultural pressure is one of the obstacles faced by women in deciding to   

  undergo cytological examinations, or to practise family planning, and  
  when to have sexual relations.  58

 

Precis som i föregående citat menar El Salvador att det är kulturen och den kulturella 

pressen som bidrar till kvinnors underlägsna roll i samhället, och skyller ännu än gång 

landets problem och könsskillnaderna män och kvinnor emellan på landets kultur.  

  Om vi går vidare och pratar om kvinnors sexuella rättigheter i form av bland 

annat sexuella trakasserier kan vi se till citatet nedan:  

  Any person who performs a sexual act that is undesired by the recipient, involving 
  words, touching, signs or other conduct of an unequivocally sexual nature or content, 
  which does not in itself constitute a more serious crime, shall be sanctioned with a 
  prison term of between three and five years.  59

 

El Salvador diskuterar i citatet att varje person som utför en sexuellt handling eller ett 

övergrepp som är oönskat av ”the recipient” (mottagaren), vilket involverar ord, 

beröring med mera, ska straffas med fängelse i mellan tre och fem år. Det som är 

intressant i detta citat är hur El Salvador pratar kring sexuella övergrepp och hur de 

språkligen uttrycker sig, samt de specifika formuleringar och begrepp som landet 

använder. Först och främst så använder landet diskursiva strategier i form av punkt ”C) 

Lexikal stil”, genom bland annat olika ordval som implicerar negativa värderingar i 

texten. Bland annat beskriver El Salvador offret för de sexuella övergreppen som en 

mottagare snarare än exempelvis just ett offer eller den utsatta, något som implicerar att 

mottagaren eller offret för den sexuella handlingen, snarare tar emot sexuella 

trakasserier än utsätts för de. Landet använder sig även av begreppet ”undesired” som 

innebär oönskad för att beskriva att en handling var oönskad av mottagaren, snarare än 

att använda sig av ett ord som exempelvis att handlingen var ovilligt etc. Frågan är 
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huruvida ord så som mottagaren och oönskad är rätt ord att använda i denna kontext.  

  Om man åtar sig ett perspektiv från den utsatta gruppen, precis som van Dijk 

menar är viktigt då man utför en kritisk diskursanalys som teologisk utgångspunkt, kan 

man se hur citatet ovan och El Salvador och deras regering, som i detta fall kan ses som 

den dominanta eliten bidrar till en maktskillnad och ojämställdhet de olika grupperna 

emellan. Genom att använda ordval så som ”mottagare” när landet pratar om sexuella 

övergrepp bidrar detta således till en dominans där den dominanta eliten håller kvinnor 

och den utsatta gruppen i ojämlikhet.  

 

4.2.3 Kränkning av rätten till likvärdig hälso- och sjukvård  
 
I de olika rapporterna diskuteras just ämnet för rätt till hälso- och sjukvård i landet ofta. 

Då detta ämne och kvinnors rätt till hälsa är ett väldigt brett, kommer även områden 

som diskuterat ovan att beröras, exempelvis hälsa i förhållande med abort.  
 
  To ensure continued provision of free services during the pregnancy, childbirth and 
  post-partum periods, and proper nutrition during pregnancy and nursing, the Ministry 
  of Health has formulated Technical Guidelines for Women’s Healthcare during pre-
  conception, childbirth, the puerperal stage and the newborn stage; Technical  
  Operational Guidelines for the Childbirth Plan Strategy; and has built the National 
  Women’s Hospital, a tertiary referral hospital provided with the necessary equipment 
  and staffed with new human resources. This infrastructure replaces the Dr. Raúl  
  Arguello Escolán National Maternity Hospital.  60

 

Citatet ovan diskuterar vikten av El Salvadors fortsatta tillhandahållande av kostnadsfria 

tjänster för kvinnor under graviditeten, förlossningen etc. El Salvador regering väljer i 

båda rapporterna att inte ta upp frågan angående abort och missfall i förhållande med 

hälso- och sjukvård, något som bland annat visar sig i citatet ovan. I början av citatet så 

nämns vikten av kostnadsfria tjänster inom sjukvården bland annat under graviditeten, 

förlossningen och tiden efter förlossningen. Även längre ner i citatet nämns perioder så 

som förlossningen, graviditet med flera. I de olika rapporterna nämns inte abort eller 

missfall i förhållande till hälso- och sjukvård en enda gång. Hur kan detta då komma 

sig? Eftersom landet i de olika rapporterna vill se så bra som möjligt ut, väljer landet att 
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i rapporterna inte diskutera de områden där kvinnor inte har tillgång till hälso- och 

sjukvård i El Salvador. Detta då landet själv inte heller anser att förbudet mot abort eller 

lagen kring missfall bryter mot CEDAW, och således inte heller behövs diskuteras i de 

olika rapporterna. Ännu en gång fokuseras det i citatet alltså snarare på de framgångar 

landet har med kvinnors reproduktiva och sexuella rättigheter, än de områden där landet 

bör sätta in flera åtgärder.  

  De strategier och argument som läggs fram under punkt ”A) Argumentation” i 

citatet är bland annat argumentet att El Salvador har infört flera riktlinjer för att 

förbättra kvinnors sjukvård under graviditeten och förlossningen. Landet argumenterar 

även för hur de har byggt ett nationellt sjukhus endast för kvinnor, och skapat olika 

riktlinjer för kvinnors hälso- och sjukvård. Dessa argument kan till synes verka bra, men 

då det inte alls i texten nämns något om abort eller missfall i förhållande till hälsovård 

kan man ifrågasätta om det är så att landet använder sig av dessa argument som en 

diskursiv strategi i syfte att rikta in texten mot landets positiva åtgärder, istället för de 

negativa.  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5. Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats var att utifrån van Dijks kritiska diskursanalys analysera och 

undersöka de olika diskurser som synliggörs i El Salvadors politiska kontext. Syftet var 

vidare att analysera hur landet genom dessa diskurser talar kring kvinnors sexuella och 

reproduktiva rättigheter, och vad som underförstått sägs i rapporterna. Genom analysen 

har frågeställningarna: ”Hur och utifrån vilka diskursiva strategier och strukturer talar 

regeringen i El Salvador kring kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter?” och 

”Hur kan dessa diskurser analyseras utifrån van Dijks teori om makt, dominans och 

ojämlikhet?” besvarats.  

  I uppsatsens analys framgår det hur El Salvador i de olika rapporterna 

använder sig av flera diskursiva strukturer och strategier, detta bland annat i syfte att 

försöka dölja språkets sociala maktstrukturer och relationer. Resultatet från analysen har 

dessutom visat på att staten använder sig av diskursiva strategier i form av exempelvis 

argument av olika slag, men även av retoriska figurer och underdrift av landets negativa 

handlingar. Många värdeladdade ord, och ord som implicerar en negativ och positiv 

värdering är även något som används i de olika rapporterna. Detta är något som 

fungerar som retoriska knep för att få fram landets positiva handlingar, och åtgärder, 

istället för landets negativa handlingar och deras kränkningar av kvinnors mänskliga 

rättigheter. Exemplevis kan vi i de första citatet under rubriken ”4.2.1 kränkning av 

rätten till abort”, se hur El Salvador använder sig av ord så som ”important” och 

”signifikant” för att implicera en positiv värdering i rapporten.  I El Salvadors 61

periodiska rapporter refereras det även flera gånger till landets egen regering och till El 

Salvador som en enhet för hela landets åsikter, något som har kommit att påverka 

rapporternas strukturella uppbyggnad. Detta bland annat genom att vi som läsare antar 

att det är hela El Salvador som kämpar för kvinnors rättigheter, och inte enbart vissa 

instanser eller institutioner.  

  De diskurser som har identifierats i uppsatsens analys är således en patriarkal 

diskurs, en kulturell diskurs och en typ av förnekelsediskurs, med flera. För att 

återkoppla till van Dijks teori om makt, dominans och maktskillnader kan vi i analysen 
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dessutom se hur staten El Salvador vid flera tillfällen är väl medvetna om den 

dominanta diskurs och de maktskillnader som existerar i landet, inom området för 

sexuella och reproduktiva rättigheter.  

   I uppsatsens analys framkommer det även hur El Salvador erkänner att landets 

fulla kriminalisering av abort skapar problem och hinder för kvinnor, och för deras 

möjligheter att göra anspråk på sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi kan 

således dra slutsatsen att El Salvador anser att landets abortlag inte bryter mot CEDAW 

och dess olika artiklar, då de anser att landets abortlag och rätten till abort inte är inom 

ramen för CEDAW. Staten använder sig även av citat och retoriska figurer i syfte att 

framhäva landets positiva handlingar istället för de problem som abortlagen medför. 

Detta gör staten genom att bland annat vinkla texten till att handla om landets positiva 

åtgärder och handlingar, istället för de negativa. Att staten förnekar att landets abortlag 

bryter mot CEDAW och kränker kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter, har 

öppnat upp till flera frågor och funderingar. Bland annat kan man diskutera för huruvida 

ett foster i El Salvador är viktigare än mamman, då det utifrån uppsatsens analys 

framstår som att det i El Salvador är viktigare att fullfölja landets fulla kriminalisering 

av abort, än att mamman ska överleva sin graviditet.  

  Låt oss återgå till den tidigare forskning presenterad i uppsatsen, och till 

Zúniga-Farjuris artikel ”Human rights and the right to abortion in Latin America”, som 

bland annat argumenterar för hur religion och den katolska kyrkan är en av de största 

anledningarna till att landet inte uppfyller kvinnors reproduktiva och sexuella 

rättigheter.  Att landets religion skulle vara det största problemen för kvinnor att göra 62

anspråk på sina sexuella och reproduktiva rättigheter, är inte något som jag har 

identifierat i min undersökning, och som uppsatsens analys har visat på. Uppsatsens 

undersökning har snarare visat på att det är främst landets kultur och landets patriarkala 

strukturer som är de huvudsakliga problemen, och det som skapar hinder för kvinnorna i 

El Salvador att göra anspråk på sina rättigheter. För att ytterligare återkoppla till den 

tidigare forskning presenterad i uppsatsen, kan vi se, precis som Bonnie Shepard till viss 

del diskuterar i sin artikel, hur samhället i El Salvador och dess politiska kontext har 

påverkat de diskurser som synliggörs i uppsatsens primärmaterial. Detta framgår 

exempelvis genom rapporternas olika diskursiva strukturer, då den politiska kontext 
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som rapporterna är skrivna i har kommit att påverka språket, och således även de 

diskurser som används i rapporterna.  

  Uppsatsens undersökning har öppnat upp för många fler frågor, som skulle 

vara intressanta för framtida undersökning. Bland annat skulle det vara intressant att 

undersöka hur El Salvador och landets abortlag ställer sig emot CEDAW och artikel 

16.1 § e, där det står att män och kvinnor ska ha ”The same rights to decide freely and 

responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the 

information, education and means to enable them to exercise these rights”.  Det skulle 63

således vara intressant att undersöka hur El Salvador menar att att deras abortlag inte 

förhindrar kvinnor att fritt bestämma över den mängd barn hon vill ha. Det skulle även 

vara intressant att göra en liknande undersökning som den som förts i denna uppsats, 

men snarare inom området för kvinnors politiska och utbildningsmöjliga rättigheter.  

 

!
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