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Abstract 

Är kvinnors aktiva eller passiva roller som aktörer under konflikt avgörande för hur 

inkluderande fredsavtalet sedan är för kvinnor och kvinnors problem? Denna jämförande 

analys undersöker frågeställningen utifrån både bakgrundsinformation och fredsavtal från 

konflikterna i Colombia och Kambodja. Teorin som används i uppsatsen är baserad på 

artikeln ”Towards Inclusive Peace: Analysing gender-sensitive peace agreements 

2000–2016” skriven av Jaqui True och Yolande Riveros-Morale och hypotesen är att det 

finns en skillnad på hur inkluderande fredsavtalen är för kvinnor och kvinnors problem 

beroende på kvinnans roll i konflikten. Kvinnorna i Colombia hade en mycket mer aktiv roll 

än kvinnorna i Kambodja. Analysen påvisar att vår hypotes överensstämmer med 

verkligheten då vi utifrån fredsavtalen kunnat avgöra i vilken utsträckning kvinnor omnämns 

och deras problem behandlas. 
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1. Inledning 

När det kommer till forskningsfältet angående kvinnor och fredsavtal finns det en lucka 

angående hur kvinnornas aktörskap innan fredsprocessen påverkar fredsavtalet. Majoriteten 

av tidigare forskning undersöker kvinnor och deras deltagande som aktörer i 

fredsförhandlingar och i fredsprocessen, men inte hur tiden innan detta sker har för 

konsekvenser för fredsavtalet. Det finns alltså en lucka som denna uppsats ämnar undersöka 

för att ta ställning i och dra en slutsats kring om kvinnligt deltagande i konflikt har en 

påverkan på om fredsavtalet tar upp kvinnors särskilda utsatthet och de problem som kvinnor 

utsätts för i krig, fred och som konsekvenser av krig. 

Den fråga som ställs är således om kvinnors deltagande i konflikt har någon påverkan på 

fredsavtalet, med syftet att ställa fredsavtalen mot ett antal teoretiskt grundade sökord, 

empirin gällande fallen och att jämföra de två fallen mot varandra för att kunna dra en slutsats 

kring om det stämmer att kvinnors deltagande i konflikten påverkar hur och om det 

efterföljande fredsavtalet benämner kvinnor och tar hänsyn till de problem som specifikt 

drabbar kvinnor. Förhoppningen är att kunna se om det teoretiska ramverk som anpassats till 

frågeställningen visar liknande resultat som i tidigare undersökningar om kvinnor i 

fredsprocesser, eller om så inte alls är fallet. Teorin i fråga är baserad på kvinnors deltagande 

i fredsprocesser och inte i konflikter, vilket gör att de resultat som teorin har slutat i tidigare 

kan vara skilda från de som kommer kommas fram till i den här uppsatsen. 

Fallen som valts för undersökningen är inbördeskriget mellan Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) och regeringsstyrkor i Colombia och Kambodja från 

och med de Röda Khmerernas välde, under det vietnamesiska ockupation och till och med 

fredsavtalet 1991. Tidsperioderna som avses är från och med den väpnade konfliktens utbrott 

till att fredsavtalet undertecknades, i Colombias fall från 60-talet fram till 2016 och för 

Kambodja från 1970 till 1991.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Den teoretiska aspekten av denna uppsats är baserad på tidigare forskning om kvinnors 

deltagande i fredsförhandlingar och processer, och till största del på en specifik artikel av 

Jaqui True och Yolande Riveros-Morales (2018), ”Towards Inclusive Peace: Analysing 

gender-sensitive peace agreements 2000–2016”. Artikeln analyserar kvantitativa data 

gällande kvinnors deltagande i fredsprocesser och faktorer som påverkar hur fredsavtalen tar 

upp kvinnor och den särskilt utsatta position i samhället de har i både krig och fred. De som 

författarna kommer fram till som slutsats är det som främst påverkar om kvinnor tas upp i 

fredsprocessen är kvinnors deltagande i processen. Annan forskning pekar också på kvinnors 

deltagande som en avgörande faktor för att de problem som kvinnor måste hantera tas upp, 

där de fredsavtal som saknar kvinnlig medverkan tydligt är utan detta, samt att freden blir 

mer hållbar om kvinnor är med och deltar. Exempel på detta är Mlinarevic, Isakovic & Rees 

observationer av fredsprocessen och Daytonavtalet i Bosnien-Hercegovina där kvinnor inte 

deltog och där problemen för kvinnor fortsatt (Mlinarevic, Isakovic & Rees, 2018:). 

Westendorf (2018) vittnar också om hur viktigt det är med kvinnlig närvaro vid 

förhandlingsbordet för att fredsavtalet ska ha lyckad och önskad effekt i det långa loppet både 

för kvinnor och samhället i övrigt (Westendorf, 2018:). 

Det som dock är ett genomgående tema är att det just är kvinnors deltagande i fredsprocessen 

i sig som pekas ut som det avgörande, vilket gör att dessa inte går att applicera direkt på 

frågeställningen i den här uppsatsen utan en teori baserat på den tidigare forskning måste 

anpassas för att fungera som teori i det här fallet. För att göra det ska teorin om att kvinnors 

deltagande leder till att representationen av kvinnors problem blir större i fredsavtal 

kombineras med antagandet att konflikt och krig skapar möjligheter för kvinnor att bryta sig 

ur stereotypa roller, men samtidigt också förstärka dem. Det finns också en stor möjlighet att 

konfliktperioden är mer av en parentes och att könsrollerna faller tillbaka så fort konflikten är 

över och det vanliga livet övertar vardagen (Ní Aoláin et al, 2011: 40–45). Sammantaget av 

detta är att konfliktperioders brott mot den vanliga ordningen gör det möjligt för kvinnor att 
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ta plats som aktörer i samhället, men att det inte är en självklarhet att de efter konfliktens slut 

bibehåller dessa. 

Med denna teori om kvinnors deltagande och hur det påverkar fredsavtalets innehåll med 

fokus på kvinnofrågor, kombinerat med detta antagande att det är möjligt för kvinnor att 

förändra sina roller i samhället genom den miljö som skapas genom konflikt men också risk 

för att dessa faller tillbaka vid konflikten slut finns då ett högst intressant vakuum. Teorin 

säger att kvinnors närvarande är avgörande, men om kvinnors deltagande är beroende på den 

roll de haft i konflikten är det viktigt att undersöka om det finns ett samband mellan detta 

eller ej. 

2.2 Vårt teoretiska ramverk 

Med den här tidigare forskningen som grund läggs ett nytt teoretiskt ramverk fram för att 

passa just den här undersökningens syfte och frågeställning. Utgångspunkten är hämtad från 

den teoretiska antaganden som gjorts i den tidigare forskning som presenterats ovan och 

sedermera kombinerad till ett sammanhängande ramverk som kommer att presenteras i 

följande stycke. 

Med bas i främst True och Riveros-Morales (2018) utgår denna artikel från att kvinnligt 

närvarande och deltagande leder till att kvinnors intressen och särskilda behov gentemot 

andra grupper i samhället representeras i större grad i fredsavtal, men att det beror på den roll 

och ställning som kvinnor har och når under konflikten som fredsavtalet följer. Genom att 

applicera detta på två fall där kvinnor haft olika ställning och möjlighet till att vara aktörer är 

förhoppningen att se om denna teori överensstämmer med de resultat som denna 

undersökning slutar i. 

Avslutningsvis presenteras en hypotes som denna undersökning utgår efter. Den lyder så att 

det fredsavtal som följer på de konflikter där kvinnor varit större aktörer och haft möjlighet 

att delta i högre grad kommer att i högre utsträckning ta hänsyn till kvinnor och kvinnors 

problem i samhället, jämfört med det fredsavtal från den konflikt där kvinnor saknat 

aktörskap och aktivt deltagande i konflikten. 
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3. Metod och forskningsdesign:  

3.1 Metod  

Vi har valt att göra en jämförande studie mellan Kambodja och Colombia. Studien kommer 

göras genom att studera fredsavtalen från konflikterna i båda länder med hjälp av olika 

sökord. Vi är sedan tidigare medvetna om att det finns en tydlig skillnad mellan konflikterna i 

Kambodja och Colombia gällande i vilken grad kvinnorna var delaktiga, vilket är anlednign 

till att de valdes, denna information kommer vi i denna studie ställa emot fredsavtalen för att 

se om det finns någon skillnad i utformningen av dessa som kan kopplas till det kvinnliga 

deltagandet i själva konflikten. Anledningen till att vi har valt att göra en jämförande studie är 

då vi anser att detta tillvägagångssätt är bäst lämpat för vår frågeställning. Syftet med studien 

är att ta reda på om kvinnors aktiva eller passiva roll i konflikt senare påverkar 

fredsfördraget, varför en jämförande studie med två skilda fall passar bäst.  

 

För att undersöka om kvinnors deltagande i konflikten har någon påverkan på fredsavtalet 

har, som tidigare nämnt, ett antal sökord valt ut för att se om, när och hur frekvent dessa 

nämns i dokumenten. Orden som valt ut är: women, sexual violence, gender, gender equality 

och empowerment, baserat på deras koppling till kvinnlig representation. Genom att 

analysera detta och jämföra de två avtalen med varandra och deras bakgrunder är tanken att 

ett resultat ska nås om det är någon skillnad mellan fallen. 

 

3.2 Material 
Det material vi främst kommer att utgå ifrån i vår studie är fredsfördragen för respektive 

konflikt. Fredsfördragen kommer att ligga till grund för studien och det är genom dessa vi 

kommer få den huvudsakliga informationen. I övrigt kommer vi att använda oss av diverse 

vetenskapliga texter och artiklar samt böcker på ämnet. Det är även en mer systematisk 

datainsamling av information som avses användas. Detta på grund av att det varken handlar 

om analys av texter eller en statistisk studie, utan ett försök att förstå om det faktiska 

kvinnliga deltagandet och aktörskapet under konflikten gör någon skillnad i fredsfördraget.  
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3.3 Val av fall 

Vi har valt Kambodja och Colombia som våra fallstudier. Konflikterna i Kambodja och i 

Colombia är båda inbördeskrig som krävt många offer, även om krigen haft olika skepnader. 

1975 tog de Röda Khmerna, vilka var en kommunistisk gerillarörelse, i Kambodja över 

makten och enligt beräkningar dog ungefär 1,7 miljoner människor under deras styre. Under 

kriget i Kambodja levde kvinnorna under ett stor förtryck och utsattes för massvåldtäkter och 

bortgifte. Under inbördeskriget i Kambodja begicks grova brott mot mänskligheten, bland 

annat folkmord.  

 

Inbördeskriget i Colombia mellan regeringsarmén och marxistiska FARC-guerillan startade 

1964 och beräknas ha  kostat över 200 000 liv. FARC kämpade för ett regimskifte och ett mer 

demokratiskt styre. Kvinnor har under inbördeskriget i Colombia haft en aktiv roll i 

guerillorna, som bland annat kombattanter. Även under detta krig har allvarliga brott mot 

mänskligheten begåtts.  

 

Vi anser att inbördeskrigens olika skepnader samt kvinnornas olika roller gör dessa konflikter 

passande fall att använda oss av för att besvara vår frågeställning. För att kunna studera 

huruvida kvinnors passiva eller aktiva roll i konflikt påverkar de senare fredsavtalen krävs det 

minst ett fall där kvinnor innehaft en aktiv roll och minst ett fall där kvinnor innehaft en 

passiv roll. Anledningen till att valet föll på just dessa två länder har och göra med att vi har 

har en tidigare kännedom kring krigen samt att deras olikheter samt likheter gör dem till 

intressanta fallstudier för vårt arbete. När det kommer till fredsavtalen har vi, då det i vissa 

fall finns ett flertal dokument som handlar om freden efter en konflikt, begränsat oss i 

Colombias fall det det slutgiltiga fredsavtalet för hela konflikten och i Kambodjas fall valt 

mest omfattande.  

3.4 Definitioner  

Två av de viktigaste begreppen som används i den här uppsatsen är “aktiv” och “aktörskap”, 

vilket är anledningen till att de är viktigt att definitionen av dessa begrepp klargörs för att 

undvika några missförstånd. Aktivt deltagande i konflikt definieras i den här rapporten som 
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när individ deltar i väpnat våld mot fienden, och inte som exempelvis sjukvårdspersonal eller 

budbärare. Aktörskap definieras här som något en individ har då denne har makt nog att 

kunna påverka något. I det här fallet skulle det kunna vara att utfärda en order eller delta i 

utformningen av strategier.  

 

3.5 Operationalisering  

De specifika variabler som används för att besvara vår forskningsfråga är den beroende 

variabeln “representation av kvinnors särskilda problem i fredsavtal” och den oberoende 

variabeln “kvinnlig aktivitet och aktörskap i konflikt”. Den beroende variabeln ska mätas 

genom att ta användning av de fredsavtal som skrivits och undertecknats av parterna i 

konflikterna som används som fallstudier för denna uppsats. Den oberoende variabelns mäts 

genom att se på empiri kring hur kvinnors deltagande har sett ut i de fall som undersöks, det 

vill säga hur graden av aktivitet och aktörskap har sett ut under konfliktens gång fram till 

deras slut.  
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4. Fallbeskrivning 

4.1 Colombia 

4.1.1 Bakgrund  

Colombia har sedan början av 1900-talet haft interna politiska problem. Trots att landet länge 

har varit en demokrati så har avsaknaden av en stark regering med närvaro i hela regionen 

gett utrymme till uppror. Inspirerade av den socialistiska revolutionen på Kuba startades 

under 1960-talet flera vänsterpolitiska grupper som kritiserade regeringen för att föra politik 

som missgynnade landsbygden och som lämnade många människor arbetslösa. Dessa 

vänsterpolitiska grupper kom sedan till att omvandlas till gerillagrupper som tillsammans 

kämpade emot regeringen, för ett regimskifte samt ett mer demokratiskt styre. Den största 

gerillagruppen i landet är FARC och sedan mitten av 1960-talet har gruppen genomfört 

terroristattacker, kidnappningar och mord. FARC började som en bondrörelse som kan spåras 

tillbaka till 1940-talet. Bondrörelsen växte sig stor och blev slutligen en beväpnad del av 

Colombias kommunistiska parti.1964 utropade dem sig som FARC, en gerilla som var folkets 

armé samt som arbetade för förbättrade förhållanden för landsbygden och för att förbättra den 

sociala ojämlikhet som rådde i landet. 1980 gav sig FARC in i politiken genom att starta upp 

ett eget politisk parti. Partiet vann platser men partimedlemmarna blev snabbt mördade av 

paramilitära grupper vilket gjorde att FARC drog sig tillbaka från politiken (Beittel, 2015: 

2-3). 

 

Colombia innehar än idag stor roll i den illegala droghandeln världen över och har under 

väldigt lång tid varit ett en källa för både kokain och heroin, vilket är en marknad som 

gerillagrupperna styrt och kunnat finansiera sin verksamhet genom. Under tidigt 2000-tal 

beräknades det att FARC hade kontroll över mer än 60% av kokainet som lämnade Colombia 

och gerillagruppen var delaktig i hela tillverkningskedjan (Beittel, 2015: 2-3).  

 

Utöver gerillagrupperna och regeringsarmén uppkom även olika högerpolitiska och 

regeringsstödda paramilitära grupper. Den flesta av dessa var organiserade under en 
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paraplyorganisation som kallades för AUC (Autodefencas Unidas de Colombia). AUC:s  mål 

var att skydda staten mot gerillagrupperna och gruppen bestod till största del utav rika 

markägare som kände sig hotade av gerillan. AUC är den grupp som låg bakom de flesta 

övergreppen under det Colombianska inbördeskriget, även om både regeringsarmén samt 

gerillorna också gjort sig skyldiga till allvarliga övergrepp. AUC la dock ner 2003 (Beittel, 

2015; 2).  

Den väpnade konflikten i Colombia har skördat flera tiotusentals och fler än 25,000 

människor listas som försvunna. Det beräknas att omkring fem miljoner människor har blivit 

fördrivna, vilket gör Colombia till ett av de länder med flest interna flyktingar i världen. 

Denna stora fördrivningen av befolkningen har lett till en humanitär kris där framförallt 

kvinnor och ursprungsbefolkning påverkats, Ytterligare ett problem i området är landminor, 

främst utplacerade av FARC. Dessa minor har orsakat mer än 10,000 dödsfall sedan 

1990-talet (Beittel, 2015: 2).  

4.1.2 Kvinnors roll i konflikten 

Enligt FARC:s egna beräkningar var 40% av deras kombattanter kvinnliga, men enligt 

utomstående forskning ligger siffrorna mellan 20 och 30%. Oavsett vilken siffra som 

stämmer kan slutsatsen om att kvinnor hade en betydande roll i gerillan dras. När FARC 

omvandlades till en hierarkisk, fristående och militär organisation skedde även en 

massrekrytering av kvinnliga kombattanter. Från att FARC gick från att vara en bondrörelse 

till vad dem själva kallade folkets armé blev kvinnor en självklar del i processen. Kvinnor 

fick direkta militära roller som kombattanter, vilket skiljer sig från många tidigare fall där 

kvinnor enbart setts som offer (Sanín & Franco, 2017: 770). För många kvinnor var 

guerillakrigsföring det enda sättet att sätta stopp för ojämlikheter, sociala orättvisor och 

politisk uteslutning som påverkade landet (Nieto-Valdivieso, 2015: 25). 

 

Kvinnors deltagande i FARC är en pågående debatt i Colombia mellan gerillan och 

regeringen. Kvinnors deltagande men även kvinnans offerroll diskuteras då man som kvinna 

inte hade det enkelt som kombattant i gerillan. Kvinnliga kombattanter utsattes bland annat 

för extrem social kontroll, våld och orättvis behandling (Sanín & Franco, 2017: 771). Under 

1970 och 1980-talet ökade kvinnligt deltagande i gerillagrupper som FARC, vilket anses bero 

på sociala förändringar inom jordbruksexporten, familjestrukturen, urbanisering och religiösa 
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motiv. Dessa faktorer kombinerat med personliga motiv är anledningar till varför kvinnligt 

deltagande under denna period ökade, speciellt på landet. FARC utnyttjade även 

samhällsbrister för att rekrytera fler kvinnor, exempel på sådana samhällsbrister kunde vara 

ojämlikhet, våld från paramilitären, och minoritetsgruppers klagomål. FARC kunde erbjuda 

kvinnorna en form av utveckling  och självbestämmande som annars varit svårtillgänglig för 

dem på landsbygden (Sanín & Franco, 2017: 772). En anledning till varför FARC rekryterade 

många kvinnor har också att göra med viljan att få med flera samhällsgrupper då detta gynnar 

gruppen både militärt och politiskt. Det är därför FARC även började rekrytera ungdomar. 

 

När det kvinnliga deltagandet ökade var FARC tvungna att reglera kombattanternas privatliv 

för att undvika eventuella graviditeter, då en gravid kvinna eller en kvinna med barn inte 

ansågs vara lämpad som kombattant av förklarliga skäl. Kvinnorna blev därför vid händelse 

av en graviditet tvingade till att adoptera bort barnet eller göra abort. I takt med att fler 

kvinnor anslöt sig förändrades även kvinnans roll i FARC. Till en början gjordes skillnad 

mellan könen när det gällde placeringar och kvinnor fick poster som sjuksköterska, 

radiooperatör etc. Men när fler och fler kvinnor gick med var man tvungen till att placera 

kvinnor på andra poster med,och det var inte ovanligt att en kvinna var andra officer till ett 

mindre team. Ingen kvinna fick dock vara med i det beslutsfattande rådet och enbart en 

tilldelades rollen som första officer (Sanín & Franco, 2017: 775). 

 

Kvinnornas roll i denna konflikt var som aktiva kombattanter och många kvinnor fick bra 

militära positioner. Trots en viss ojämlikhet funnits har kvinnor I FARC haft nästan samma 

möjligheter och skyldigheter som sina manliga kombattanter, vilket  i ett land som Colombia 

där ojämlikheten annars är väldigt hög är ett relativt bra betyg sett ur ett feministiskt 

perspektiv.  

4.1.3 Fredsavtalet  

Fredsavtalet mellan regeringen och FARC 2016 skedde inte på första försöket. 

Fredsförhandlingar som ledde till det existerande fredsavtalet var det fjärde försöket på 30 år 

från regeringens sida för att sluta fred med FARC . President Santos, som låg bakom 

fredsförhandlingarna, genomförde en rad reformer när han tillträdde som president. 

Reformerna inkluderade bland annat något som kallas för offrens lag, vilken gav rätt till 
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krigsoffer att bland annat kräva ersättning för sina förluster. Ytterligare en lag som 

implementerades i Colombia rörande fredsarbetet handlade om övergångsrättvisa. Santos 

reformer anses vara en stor del till varför fredsförhandlingarna lyckades denna gång (Beittel, 

2015: 16).  

 

Fredsförhandlingarna, som påbörjades 2012, skedde i både Norge och i Kuba och följde sex 

punkter som parterna i förväg bestämt tillsammans. Samtliga centrala personer som var 

inblandade i fredsförhandlingarna från första början från både regeringens sida och från 

FARC var män. Detta kom att ändras senare (Beittel, 2015: 22).  Trots en del oroligheter 

under förhandlingarnas gång kom parterna överrems och det slutliga fredsavtalet skrevs på 25 

Augusti 2016, fyra år efter att förhandlingarna startat. Presidenten Juan Manuel Santos vann 

Nobels fredspris 2016 för sitt arbete med fredsförhandlingarna. Gerillorna har sedan dess 

demobiliserats och avväpnats och FARC har blivit ett politiskt parti som i enlighet med 

fredsavtalet är garanterade representation i kongressen i två perioder (Flores & Vargas, 2018: 

581-582).  

 

4.2 Kambodja 

4.2.1 Bakgrund  

Folkmordet 

År 1975 tog Kampucheas kommunistiska parti över makten i Kambodja efter flera år av 

revolution, inbördeskrig och intensiva utländska bombningar av landet. De Röda Khmererna, 

som är det namn de är kända som, gjorde en statskupp 1970 som utlöste dessa men dolde sin 

kommunistiska ideologi för att vinna det kambodjanska folkets stöd mot den USA-stödda 

republikanska regeringen, i koalition med den kambodjanska prinsen Sihanouk. USA hade 

sedan året innan bombat landet, vilket de Röda Khmererna kunde använda till sin fördel för 

att mobilisera support med nationalistiska argument. USA och USA-stödda 

nordvietnamesiska trupper lämnade landet efter flera år av stridigheter, och de Röda 

Khmererna kunde lägga hela statsmakten under sig i vad som kallades ”Demokratiska 
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Kampuchea” och börja inleda det folkmord som pågick i fyra år framöver (Frieson, 1993: sid. 

33–47, Kiernan, 1993: sid. 9–13).  

Det som var målet med den våg av våld och folkmord som de Röda Khmererna med Pol Pot i 

spetsen utförde var att bryta ned det gamla samhällets med dess kultur och system. 

Människorna i städerna tvingades lämna sina hem och gå till fots för att utföra arbete på 

landet, både eftersom städer ansågs vara omoraliska och för att rycka upp folkets rötter för att 

kunna implementera en ny ordning. Dessa marscher resulterade i uppemot flera hundra tusen 

döda, då miljontals människor vandrade utan några förnödenheter. Tidigare anställda av den 

republikanska regeringen som de röda Khmererna störtat dödades systematiskt både i sina 

hem framför sina familjer samt fördes bort och massakrerades. Även utbildade människor av 

olika slag fördes bort för att dödas (Quinn, 1989: sid. 179–189). Den här perioden pågick 

fram till den vietnamesiska invasionen av Kambodja 1979, men innan dess hann mängder av 

människor dö, inte bara före detta regeringsanställda och utbildade, utan även vanliga bönder 

som främst dog av svält på grund av de hemska förhållanden som rådde där de tvingades 

arbeta (Ebihara, 1993: sid. 54–58, Quinn, 1989: sid. 190). 

Vietnams invasion 

Grannlandet Vietnam invaderade Kambodja i början av 1979 (Ebihar, 1993: sid. 58), efter att 

ha försökt påverka kambodjanska kommunister att göra uppror mot sin ledning åren innan 

(Quinn, 1989: sid. 206). Enligt ett brev som skickades från den en representant från 

Demokratiska Kampuchea till Förenta Nationernas (FN) generalförsamling rörde det sig om 

en styrka på 100 000 man strax innan årsskiftet 1978/1979, något som ett halvår senare har 

ökat till 150 000 (A/34/292 S/13370). Ytterligare ett brev till generalförsamlingen från 

Folkrepubliken Laos vittnar om att Demokratiska Kampuchea störtats den 7:e januari 1979, 

deras ledare dömts till döden och att en ny regering installerats i dess ställe (A/34/475). 

Istället för Demokratiska Kampuchea var det nu Folkrepubliken Kampuchea som satts i dess 

ställe (Ebihara, 1993: sid. 58). 

Den följande perioden med Vietnamstödda Folkrepubliken Kampuchea som styrande i 

Kambodja varade tills 1989, då Vietnam drog sig ur landet och folkrepublikens ersattes av 

Staten Kambodja som 1991 skrev på det fredsavtal som ligger till grund för den analys som 

14 



 

följer senare i rapporten (Derks, 2008: sid. 27). Under dessa år kunde det kambodjanska 

folket återvända till sina hem, dock med bestående men från åren under de Röda Khmererna i 

form av skador men också en betydande förlust av människor där den stora majoriteten av de 

som dog var män (Ebihara, 1993: sid. 58–59). Banister & Johnsons (1993) statistik visar hur 

mycket mängden män i förhållande till kvinnor sjunkit under åren, och menar att det gjorde 

att det inte fanns tillräckligt mycket arbetskraft i landet något som i kombination med att 

risproduktioner övergavs hotade att orsaka svält (sid. 66–67, 74). 

Sammanfattningsvis markerades den här perioden av en våldsam period som varade i ett 

decennium med statskupp och folkmord, samt en påföljande tioårsperiod under vietnamesiskt 

stödd regim med återuppbyggnaden av ett sargat land. 

 

4.2.2 Kvinnors roll under konflikten 

Inom Röda Khmererna 

Till skillnad från andra kommunistiska revolutionära grupper hade de Röda Khmererna svårt 

att locka kvinnor till att ansluta sig till deras trupper enligt Karkaria (2003), som pekar ut fyra 

orsaker till varför det var fallet: dåliga strategier för rekrytering, uppbrytandet av familjer, 

dålig indoktrinering av kvinnor och misslyckades av att skapa en roll för kvinnor i rörelsen 

(sid. 1). Basen för de Röds Khmerernas ideologi låg i ledarskapets studier i Frankrike i deras 

ungdom (Jackson, 1989: sid. 245–248, Kiernan, 1993: sid. 13). Deras strategi gällande 

familjen och kvinnor var mycket likt Fredrich Engels, i och med att deras fokus låg vid att 

spränga familjestrukturen för att frigöra kvinnor, men den misslyckades med att övertyga 

kvinnor till att tro på deras sak. Istället var det med tvång som kvinnor togs in i trupperna 

(Karkaria, 2003: sid. 10, 13–14). Att rekrytera kvinnor som grupp var alltså något som de 

Röda Khmererna misslyckades med, i huvudsak kanske på grund av att befrielse inte var 

något som de kambodjanska kvinnorna strävade efter på samma sätt som kvinnor i andra 

länder, noterar Karkaria, och dessutom var deras roll knappt mer än transportörer av material 

(2003: sid. 12–13). Däremot fanns det kvinnor, Khieu Ponn, Ieng Thirith och Yum Yat, i det 

översta ledarskiktet; fruarna till de tre främsta ledarna spelade alla tre stora roller i 

15 



 

planerandet och utförandet av de Röda Khmerernas handlingar (Quinn, 1989: sid. 206, 230, 

236). 

Vanliga kvinnor 

Livet för vanliga kvinnor, och kvinnor som inte tvingades bort för att aktivt delta vid fronten 

följde samma ideologi som för kvinnorna vid fronten: separationen av familjen för att fria 

kvinnorna från förtryck (Karkaria, 2003: 10). Istället skulle de jobba hårt på fälten och lämna 

bort sina barn till andra för omhändertagande (Jackson, 1989: Sid. 61). Något som även 

drabbade kvinnorna i Kambodja var påtvingade äktenskap. Det kunde vara som en gåva till 

en manlig soldat för att belöna honom eller så var det påtvingat från båda håll. Det var också 

något som bröt mot den kambodjanska traditionen kring bröllop (Elander, 2016: sid. 168, 

171). Med tanke på strategin med att söndra familjestrukturen som nämnt vid ett flertal 

gånger, kan detta varit ett sätt för de Röda Khmererna att vidareutveckla detta. De Langis et 

al (2014) beskriver att giftermålen även kom med tvånget att de skulle fullbordas (sid. 29), 

vilket ledde till sexuellt våld i form av våldtäkt för kvinnorna (Ye, 2011: sid. 469–470). 

Motstånd mot giftermålen kunde också sluta i våldtäkt som straff, av mannen som de skulle 

ha gift sig med, i ett fångläger eller på en bordell (De Langis et al, 2014: sid. 82–87). 

Något som också drabbade kvinnorna var eftermälet av konflikten, då det till stor del på 

landsbygden hamnade på deras axlar och återuppbygga och försörja sina gamla hembyar, då 

betydligt fler män än kvinnor dödades under de Röda Khmerernas terror (Banister & 

Johnsons, 1993: 66–67). Tiden efter påverkade de kvinnor som tvingats in i äktenskap: De 

Langis et als intervjuer med några av de här kvinnorna vittnar om den svåra situation många 

av dem hamnade i när de antingen blev fast i förhållande med misshandel eller där de efter att 

de på något sätt separerats från sin man själv fått uppfostra sina barn under omgivningens 

förakt. Kvinnorna nämner även hur männen klarar sig undan då de inte hålls mot samma 

standard och inte ses som mindre värd på grund av det (De Langis et al, 2014: 87–101).  

4.2.3 Fredsavtalet 

Fredsavtalet undertecknades år 1991, 21 år efter statskuppen som gjorde det möjligt för de 

Röda Khmererna att ta makten i Kambodja och 12 år efter att vietnamesiska trupper gått in i 

landet och störtat dem från makten. Parterna som deltog i förhandlingarna inkluderade de 
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Röda Khmererna, på grund av att de stöddes av både USA och Kina, som båda vägrade stödja 

ett avtal utan de Röda Khmerernas deltagande (Kiernan, 1993: sid. 191, 198–202). I 

slutändan blev överenskommelsen att FN skulle ta över styrandet av landet under en 

tvåårsperiod och att det ska ordnas val för att bestämma vilken part som skulle vara den 

legitima styrande i landet (Fredsavtalet, Part I, Sektion II).  
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5. Analys 

5.1 Colombia 

För att underlätta analysen av fredsavtalet har vi, som tidigare nämnt, valt ut sökord som 

undersökningen kommer baseras på. Dessa sökord är: women, sexual violence, gender, 

gender equality och empowerment. Sökorden kommer hjälpa oss navigera i fredsavtalen och 

hitta den information vi söker. 

 

Redan i de första styckena av fredsfördraget framkommer det att detta fredsavtal lägger stor 

vikt vid grundläggande rättigheter för kvinnor, men också andra speciellt utsatta sociala 

grupper. Kvinnor, synnerligt från landsbygden listas som en speciellt utsatt social grupp i 

Colombia, som var väldigt hårt drabbade under konflikten. Jämställdhetstänket är ett 

genomgående tema i fredsfördraget och det går tydligt att urskilja hur genusperspektivet 

influerat utformningen av avtalet. I fredsfördraget från Colombia förekommer ordet ”women” 

236 gånger, medan ordet ”men” enbart nämns 74 gånger, varav flertalet av dessa är i en 

kontext där både män och kvinnor omnämns. Utifrån endast detta material kan en slutsats om 

att kvinnors roller faktiskt erkänns dras.  

 

En av punkterna som fredsavtalet behandlar är den omfattande landsbygdsreformen som ska 

genomföras. Eftersom att kvinnor på landsbygden anses vara några av dem som drabbats 

mest blir denna reform en positiv förändring för dessa kvinnor. FARC var från första början 

en bondarmé som önskade mer rättigheter till den bortglömda landsbygden, vilket denna 

reform som FARC tillsammans med regeringen författat blir. Syftet med reformen är enligt 

fredsfördraget att vända riktning på effekterna kriget haft samt ändra förhållandena som 

kriget skapat. Med denna reform vill man även lösa den historiska orsaken till varför kriget 

från första början bröt ut, vilket bland annat var den uteslutning av landsbygden som gjordes 

av regeringen och underutvecklingen av landsbygdssamhällena. Dessa problem har, enligt 

fördraget, varit extra svåra för kvinnor, flickor och pojkar. Vidare konstateras det att 

jämställdhet mellan män och kvinnor måste främjas, inte minst för att implementeringen av 

fredsavtalet ska ske på lika villkor och vara lika fördelaktigt för både män och kvinnor. 
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Utöver vad som redan nämnts tas även kvinnors roll i hemmet upp, likaså utbildning, 

ekonomi, hälsa, arbete och mark och fastighetsägande upp, allt direkt kopplat till kvinnor. 

Det framkommer tydligt i dokumentet att kvinnors roller som offer erkänns och att ett stort 

arbete för kompensation och förändring inom samtliga tänkbara socialt viktiga fält planeras 

att göras. Det ligger stort fokus på kvinnors roller och på hur arbetet för att förbättra 

levnadsvillkoren på landsbygden för framförallt kvinnor ska se ut. Kvinnliga organisationer 

uppmuntras, liksom kvinnligt ledarskap och kvinnligt deltagande i politik.  

 

Fredsfördraget främjar jämställdhet till största grad och belyser Colombias tidigare 

problematik med genusfrågor. Kvinnor är en oberoende medborgare med rättigheter, oavsett 

deras sociala bakgrund.  Det är även framtaget direktiv på hur arbetet för ett mer jämställt 

samhälle ska se ut och vad som behöver göras på statlig nivå liksom på gräsrotsnivå.  

 

Sexuellt våld är något som nämns ett några gånger i fredsfördraget och det presenteras olika 

tillvägagångssätt att både möta problemet men också hantera det. Sexuellt våld förekommer 

enligt information i avtalet ofta i miljöer där droger finns, vilket även det är ett problem som 

tas upp tillsammans med en rad åtgärder. Betydelsen och vikten av att erkänna och se alla 

offer, från kvinnor på landsbygden, minoritetsgrupper, offer för sexuellt våld till barnsoldater 

tas upp flera gånger och enligt avtalet är det från allra första början överenskommet mellan 

parterna att grundstenen i varje diskussion är offren samt hur dessa ska kompenseras. Offrens 

rätt till sanning, rättvisa, reparationer och löfte om att samma sak inte kommer ske igen är 

prioriterat i hela avtalet. Planen för att rättvisa ska kunna skipas innebär bland annat att en 

speciell fredstribunal skapats, genom vilken begångna krigsbrott ska tas upp och bestraffas. 

Ett helt team har avsatts för att enbart fokusera på brott relaterade till sexuellt våld.  

 

Samtliga sökord som vi valt ut ger flertalet träffar i fredsavtalet från Colombia. Största 

fokuset genom fredsavtalet är på offren, vilket det är uttalat att det ska vara. Kvinnors roller 

på samtliga plan erkänns, vilket även de olika påfrestningar och brott som kvinnor under 

konfliktens gång upplevt eller blivit utsatta för gör. Enligt True och Riveros-Morales (2018) 

artikel ger kvinnligt närvarande och deltagande att kvinnors intressen kommer med och syns i 

fredsavtalet, dock har det även betydelse vad kvinnor haft för roll under konflikten. I 

Colombias fall kan vi tydligt se att kvinnors intressen tas upp och behandlas i fredsavtalet, i 
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vilket kvinnor var delaktiga i att författa. Fokuset på offren, speciellt kvinnor från 

landsbygden, och hur dessa ska kompenseras är ett tydligt exempel på hur kvinnliga intressen 

och frågor tas upp och diskuteras. Åtgärdsplaner för olika typer av problem där kvinnor i 

huvudsak drabbas ska enligt fördraget implementeras och fullföljas. Sexuellt våld tas bland 

annat upp som ett problem och som ett brott som begåtts under kriget, vilket är ett brott ska 

bestraffas. Genusfrågor är också något som frekvent tas upp och är ett förbättring och 

utvecklingsområde som enligt avtalet kommer stöttas från statlig nivå. Väldigt många punkter 

som tas upp är på något sätt kopplade till kvinnors situation i landet och planer på hur denna 

ska förbättras efterföljer varje problemformulering.  

 

Enligt teorin krävdes också att kvinnor varit aktivt delaktiga i konflikten som föregår 

fredsavtalet, för att fredsavtalet ska ta upp kvinnor och den särskilt utsatta samhällsposition 

som dem befinner sig i både under krig men också i fred. Kvinnorna i Colombia hade en 

aktiv roll som kombattanter under kriget och erhöll många viktiga militära positioner, precis 

som de manliga soldaterna. Det är beräknat att omkring 20-30% av FARC:s medlemmar var 

kvinnor, vilket visar på hur stort kvinnodeltagande det var i konflikten. Det faktum att 

kvinnor hade en betydelsefull och aktiv roll under konflikten, tillsammans med hur 

fredsfördraget är författat visar på att True och Riveres-Morales (2018) teori stämmer in på 

verkligheten. Faktorerna om kvinnligt deltagande i fredsprocessen och kvinnligt, aktivt 

deltagande under konflikten är uppfyllda och genererar i enlighet med teorin att kvinnor 

erkänns, representeras och fokuseras på i fredsfördraget. Colombia är därav ett tydligt fall där 

kvinnligt deltagande under konflikt och fredsförhandling leder till ett fredsavtal där kvinnor 

representeras på ett rättvist och sanningsenligt sätt, både som offer och aktörer.  

5.2 Kambodja 

Återigen är det samma sökord som ska användas för att analysera det kambodjanska 

fredsavtalet för att undersöka i vilken grad kvinnors särskilda problem tas upp i fredsavtalet: 

women, sexual violence, gender, gender equality och empowerment. 

Från första början är det uppenbart att det här fredsavtalet har undgått att ta upp kvinnor som 

en särskild grupp, även om det från informationen kring kvinnors liv i Kambodja som 
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presenteras ovan gör det uppenbart att de har en mer utsatt position än männen i samhället. 

Sökordet ”women” ger inga träffar i fredsavtalet över huvud taget. Däremot nämns inte heller 

”men” någonstans i avtalet, vilket pekar på att ingen särskild status för någon beroende på 

kön anses vara viktig för de parter som kommit överens om avtalet.  

När det kommer till sökordet ”sexual violence” finns det inte någon match i avtalet för den 

sammansättningen, men enbart ordet ”sexual” finns nämnt på en plats. På sista sidan i avtalet, 

som inte har sidnummer, under Annex 5, punkt 2, listas vad som ska finnas i den framtids 

kambodjanska konstitutionen gällande friheter och rättigheter. En av dessa friheter är frihet 

från sexuell diskriminering, vilket åter igen inte tar hänsyn till att kvinnor är den grupp som 

särskilt drabbas av detta. Istället väljer författarna att i förbifarten nämna det som en typ av 

diskriminering som kan drabba någon, listat tillsammans med andra former av möjliga 

diskrimineringsgrunder. 

Vidare till sökordet ”gender” är det inte heller någon som nämns någonstans i hela 

fredsavtalet. Som en konsekvens av det nämns inte heller ”gender equality”. ”Equality” 

nämns dock en gång, liksom ”sexual”, under Annex 5, punkt 2, i kontexten att alla i 

Kambodja ska vara lika inför lagen. Ingenting om jämställdhet mellan könen nämns 

någonstans i fredsavtalet. Slutligen, när det kommer till ”empowerment” är det enbart FN:s 

övergångsregering och ett oberoende rättsväsende som ska blir ”empowered”. 

Ingen av dessa ord gav alltså utslag på något som egentligen går att koppla till kvinnors 

rättigheter och hänsyn till kvinnors särskilda utsatthet, vilket är något som det här fredsavtalet 

helt saknar med det möjliga undantaget att sexuell diskriminering tas upp i det sita annexet. 

Det är en typ av diskriminering som främst drabbar kvinnor i Kambodja, som setts i 

fallstudiebeskrivningen, men formuleringen i fredsavtalet undgår ändå att nämna detta. 

Det teoretiska antagandet applicerat på detta, att kvinnors aktiva deltagande i konflikten leder 

till att fredsavtalet kommer att ta upp kvinnor och de särskilda problem som kvinnor drabbas 

av, ger en intressant bild. Kvinnor under konflikten finns representerade inom de Röda 

Khmererna både på fronten och i det översta ledarskiktet, men den roll som de har haft verkar 

ha varierat i aktivitet. Kvinnorna på fronten hade inte en lika aktiv roll som männen, att utläsa 

både av de uppgiften som kvinnorna hade samt hur många fler män som dog under 
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stridigheterna, vilket utifrån teorin minskar sannolikheten för att det i fredsavtalet ska 

förekomma formuleringar specifikt inriktade på kvinnors rättigheter. Så långt 

överensstämmer det teoretiska antagandet med empirin och fredsavtalet. Dock fanns det 

kvinnorna som var gifta med de översta ledarna i de Röda Khmererna, som var med och lade 

planerna inom organisationen. Deras roll var väldigt aktiv och de har varit aktörer, men då 

det bara var tre av dem är det svårt att se att deras närvaro skulle kunna påverka fredsavtalets 

formulering. 

Vidare till kvinnors ställning utanför de Röda Khmererna vittnar empirin om att kvinnorna 

inte hade mycket att säga till om, i och med att de som tidigare nämnts tvingades till arbete, 

giftermål och utsattes för sexuella övergrepp i anslutning till detta. De var inte heller aktiva i 

själva konflikten eftersom de var fast som arbetare på fälten, något som i ljuset av 

fredsavtalet överensstämmer med teorin. Ingen aktiv roll i konflikten i kombination med att 

de inte hade något aktörskap förklarar bristen av kvinnlig representation i fredsavtalet och 

frånvaron av de sökord som valdes ut för den här undersökningen. 

Det som gör det här fallet intressant är perioden efter de Röda Khmerernas tid vid makten, 

efter att en stor del av männen dött på grund av olika orsaker och kvinnorna blivit majoriteten 

av befolkningen. Utifrån det teoretiska antagandet att detta skulle ge kvinnorna möjlighet att 

bli mer aktiva och ta mer aktörskap både under och efter konflikten. Det som dock är 

uppenbart i det här fallet är att det inte är ett tillfälle som tagits och att kvinnornas passivitet 

under konflikten fortsatt under tiden av vietnamesisk ockupation. Konsekvensen av det här 

blir att fredsavtalet inte påverkades av kvinnlig aktivitet och aktörskap, vilket syns i 

fredsavtalet och dess totala frånvaro av formuleringar riktade mot kvinnor. 

Som det här nämnt upprepade gånger saknar fredsavtalet från konflikten i Kambodja 

benämningar kring kvinnors särskilt utsatta position i samhället och de problem som de 

bemöter, vilket överensstämmer med de teoretiska antaganden som tagit i den här uppsatsen. 

Visserligen fanns det ett fåtal kvinnor som kan refereras till som ledare under konflikten, men 

de var så pass få att det är svårt att se att deras närvaro skulle ha haft någon märkbar 

påverkan. I övrigt var kvinnornas roll under konflikten inte tillräckligt aktiv för att det skulle 

ha haft något inflytande över fredsavtalet, även om en del kvinnor deltog vid fronten ledde 

deras uppgifter inte till något aktörskap och var därför inte nog för att det skulle leda till 
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något märkbart. Inte heller tiden efter, som också är en tid av konflikt även om den inte är 

aktiv och våldsam på samma sätt som perioden innan, saknar det kvinnliga aktörskap som 

skulle leda till att fredsavtalet hade inkluderat kvinnors problem. 

 

5.3 Jämförande analys 

De två fallen Colombia och Kambodja skiljer på sig till stor grad, men de har också en del 

likheter. Mestadels gäller detta att både FARC och de Röda Khmererna var kommunistiska 

organisationer och att de hade med kvinnor i organisationen, men vad som skiljer dem åt är 

att kvinnornas roller i organisationerna var väldigt olika. Detta ställt mot att det 

kambodjanska fredsavtalet inte innehöll något specifikt inriktat mot kvinnor medan det 

colombianska upprepade gången tog hänsyn till kvinnors särskilda problem och behov ger en 

insikt i vilken typ av kvinnlig aktivitet och aktörskap i konflikt som leder till påverkan på 

fredsavtalet. 

De Röda Khmerernas aktiva kvinnor i fält var en begränsad mängd som tvångsrekryterades 

och vars uppgifter inte var som kombattanter, medan FARC:s kvinnor i många fall var aktiva 

i fält samt av de sökte sig dit aktivt med målet att delta i organisationens kamp. Att vara en 

aktiv kombattant i konflikten verkar alltså vara en förutsättning för att det ska leda till ett 

influerade över fredsavtalet, genom att deras roll utvecklas och de når högre ställning. 

Konflikten ger möjligheten att förändra den kvinnliga rollen och ta mer aktörskap, något som 

i Colombia togs, men inte i Kambodja. Enbart kvinnornas deltagande i de Röda Khmerernas 

armé var alltså inte nog, vilket går att se i fredsavtalet. 

Å andra sidan fanns det kvinnor i den översta ledningen hos de Röda Khmererna, men inte 

hos FARC. Det verkar vara så att det inte nödvändigtvis är hur mycket aktörskap en eller två 

kvinnor har i konflikten, utan att en större mängd kvinnor kan ta vara på det 

undantagstillstånd som en konfliktsituation presenterar för att blir aktiva och ta aktörskap 

som påverkar hur fredsavtalet urartar sig. Att en organisation inkluderar ett mindre antal 

kvinnor leder alltså inte automatiskt till att kvinnors problem uppmärksammas, men som 

exemplet Colombia visar kan en större mängd kvinnor som aktivt blir en del av en grupp ha 
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en inverkan på framtida bestämmelser och dokument, som i det här fallet var fredsavtalet 

mellan FARC och Colombias regering. 

De skillnader som finns mellan fallen, bland annat att de kambodjanska kvinnorna i slutet av 

de Röda Khmerernas folkmord fann sig själva i en situation där en stor del av männen hade 

dött, skapar också en ytterligare nyans till analysen. Det hade teoretisk sett gett dem en chans 

att i männens frånvaro bli mer aktiva eftersom en brist på män leder till att roller som 

traditionellt upptagits av män lämnar ett vakuum som hade gjort det möjligt för dem att ta en 

mer aktiv roll i samhället, någon som hade kunnat leda till en påverkan på fredsavtalet efter 

konfliktperioden. Detta uppenbarligen aldrig, vilket med tanke på att de under den mer aktiva 

delen av konflikten aldrig kommit till att ta aktiva roller och bli aktörer. 

Slutligen så är olikheterna större än likheterna i de två fallen. De olikheter som främst präglar 

denna analys är hur det kvinnliga deltagandet såg ut och hur det påverkade det kvinnliga 

aktörskapet och i slutändan fredsavtalen som skrevs efter konflikterna. Det verkar vara just 

denna kritiska punkt som leder utslaget i olika riktningar; om deras roll var så aktiv att de 

kunde ta aktörskap eller om de aldrig tog en aktiv roll i konflikten.  
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6. Slutsats 

Vi har i denna uppsats undersökt om kvinnors aktiva eller passiva roll i en konflikt gör 

skillnad på representationen av kvinnors särskilda problem i fredsavtalen som efterföljer 

konflikten. Vi har utifrån vår teori som bygger på ”Towards Inclusive Peace: Analysing 

gender-sensitive peace agreements 2000–2016” av Jaqui True och Yolande Riveros-Moralses 

formulerat följande hypotes: det fredsavtal från den konflikt där kvinnor varit större aktörer 

och haft möjlighet att delta i högre grad kommer att i högre utsträckning ta hänsyn till 

kvinnor och kvinnors problem i samhället, jämfört med det fredsavtal från den konflikt där 

kvinnor saknat aktörskap och aktivt deltagit i konflikten. Vi har sedan provat hypotesen på 

våra två fall för att kunna avgöra om den stämmer eller inte. Detta har gjorts genom en 

jämförande analys där vi med hjälp av olika sökord undersökt om, när och hur ofta dessa ord 

används i fredsavtalen tillsammans med bakgrundsinformation från båda fallen. Sökorden 

som använts är följande: women, sexual violence, gender, gender equality och empowerment, 

baserat på deras koppling till kvinnlig representation. Vi har sedan analyserat och jämfört 

avtalen och bakgrunden med varandra och på så sätt kommit fram till vårt resultat.  

 

Resultatet vi fått på vår studie visar att kvinnornas aktiva roller som kombattanter i konflikten 

i Colombia ledde till att fredsavtalet som sedan skrevs innehöll frågor direkt kopplade till 

kvinnor och deras särskilda problem. Att tillägga är att kvinnorna i Colombia sökte sig 

självmant till FARC och att ett stort antal av FARC:s medlemmar var faktiskt kvinnor. I 

Kambodjas fredsavtal, där kvinnorna under konfliktens gång blev tvångsrekryterade och inte 

hade en aktiv roll som kombattanter,  fanns inget som var specifikt inriktat mot kvinnor. En 

viss skillnad mellan kvinnornas roller i konflikten är dock att det fanns kvinnor i den översta 

ledningen i Kambodja, medan det inte fanns några kvinnor alls i översta ledningen i 

Colombia. Trots detta kan en slutsats dras om att det krävs att en större mängd kvinnor är 

aktiva i konflikten för att det ska synas i fredsavtalet. Det räcker inte, som i Kambodjas fall, 

att ett fåtal kvinnor sitter med i den översta ledningen för att kvinnors problem ska 

uppmärksammas i fredsavtalet. De utvalda sökorden som vi använde oss av i vår studie gav 

många träffar i fredsavtalet från Colombia, men inga relevanta i avtalet från Kambodja. Vår 

inledande hypotes om att kvinnligt aktivt aktörskap i en konflikt kommer leda till att 
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fredsavtalet som sedan skrivs i högre utsträckning kommer ta hänsyn till kvinnors problem i 

samhället visar sig alltså stämma. Kvinnornas aktiva roller som kombattanter i konflikten i 

Colombia ledde till att fredsavtalet som skrevs mellan FARC och Colombias regering tog 

extra hänsyn till kvinnor och kvinnors problem medan kvinnors passiva roller i Kambodja 

ledde till att inget sådant togs med i fredsavtalet därifrån.  

 

Resultatet av studien måste dock vägas mot det faktum att endast fallen Colombia och 

Kambodja analyserats, en jämförelse av två andra fall kan alltså leda till en annan utkomma. 

Detta öppnar upp för vidare forskning inom området, blir resultatet detsamma om en 

jämförelse mellan två andra konflikter görs? 
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