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Abstract 

En stor mängd forskning visar att både lokalt ägande och kvinnligt deltagande i fredsprocesser              

ger positiva effekter på hur samhället formas efter konfliktens slut. Denna uppsats undersöker             

om olika strukturer inom gräsrotsrörelser påverkar graden av jämställdhet i Liberia och Kenya             

under en tioårsperiod. Undersökningen utgår från ett teoretiskt ramverk som väver samman            

teorierna kring lokalt ägande och kvinnligt deltagande. Jämställdheten mäts utifrån statistisk data            

från tre valda variabler: sysselsättning, utbildning och officiell representation. Det resultat vi            

nådde visar att kvinnorna inom dessa rörelser spelar en viktig roll i att samhället efter konflikt                

utvecklas mot ett mer jämställt sådant. Effekter av deras deltagande ser vi främst inom den               

officiella politiska representationen och utvecklingen i Kenya var den mest framträdande, med            

mer än en fördubbling av kvinnor i deras riksdag.  

 

Nyckelord: gräsrotsrörelser, fredsbyggande, jämställdhet, Kenya, Liberia. 

 

Antal ord: 7306 

 

  

1 



 

Innehållsförteckning 

Abstract 1 

Innehållsförteckning 2 

Introduktion 3 
1.1 Inledning 3 
1.2 Bakgrund 4 

1.2.1 Kenya 4 
1.2.2 Liberia 5 

1.3 Syfte och frågeställning 6 

Teori 7 
2.1 Tidigare forskning 7 
2.2 Lokalt ägande 7 
2.3 Kvinnligt deltagande 9 
2.4 Vårt egna teoretiska ramverk 11 
2.5 Centrala begrepp 12 

Forskningsdesign och metod 12 
3.1 Val av design och varför 12 
3.2 Val av fall 15 
3.3 Material 15 

Empiri, resultat och analys 16 
4.1 Gräsrotsrörelserna 16 

4.1.1 Kenya 16 
4.1.2 Liberia 18 

4. 2 Resultat 20 
4.2.1 Kenya 20 
4.2.2 Liberia 21 

4.3 Analys 22 
4.4 Vidare diskussion 24 

5. Slutsats och vidare forskning 26 

Källförteckning 28 
  

2 



1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Både Kenya och Liberia har inomstatliga konflikter i sin historia. Sådana växer oftast fram i               

stater som redan innan kriget bryter ut är svaga och påväg att falla sönder. Detta är länder där                  

politiska institutioner ofta undermineras och lämnar utrymme för icke-statliga aktörer, såsom           

krigsherrar, att ta kommando över territorium och grupper i samhället (Aggestam 2017: 36).             

Dessa konflikter anses vara särskilt komplicerade att lösa genom fredsförhandlingar, på grund av             

landets prekära situation (Svensson 2017: 207). Men något som Kenya och Liberia båda har är               

starka gräsrotsrörelser, rörelser som präglas av kvinnligt ledarskap och initiativ. I Liberia har den              

politiska aktivismen tagits över av den starka kvinnorörelsen Women of Liberia Mass Action for              

Peace (LMAP), som med symboliska vita tröjor tagit sig in förhandlingssalar och krävt att bli               

hörda. I Kenya har Kenya Women’s Consultative Group (KWCG) organiserat sig med en tydlig              

agenda: att förändra politiken inifrån. Dessa rörelser är unika för regionen och har bidragit till att                

fredsavtal har undertecknats (Prasch 2015; Wamai 2013: IPTI 2016) Detta väcker således tankar             

om kvinnans påverkan på fredsprocesser. 

 

Att traditionellt fredsbyggande har en tradition av att exkludera kvinnor från förhandlingar och             

medling i officiella sammanhang har kritiserats. Kvinnligt deltagande anses bidra till att fler             

perspektiv tas i åtanke i fredsförhandlingar och därmed skapas en mer stabil grund för en hållbar                

fred och demokrati (Olsson 2017: 264). Synen på kvinnligt deltagande inom fredsbyggande har             

skiftat under senaste 30 åren. Inflytelserika aktörer - såsom Förenta Nationerna (FN) och Kofi              

Annan - har uttryckt sitt stöd åt ett ökat fokus på kvinnans perspektiv och deltagande i alla                 

processer som berör fred, såväl byggande som bevarande. År 2000 skapades resolution 1325 av              

FN, som gjorde det ännu tydligare att konsensus kring kvinnligt deltagandes positiva effekter             

existerar (Ringera 2014: 172). Men vad har det kvinnliga deltagandet egentligen för påverkan på              

det postkonfliktuella samhället? Förbättras förhållanden för kvinnor i ett samhälle där hon själv             
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har varit med och utformat den postkonfliktuella politiken? Med stöd i teorin om både kvinnligt               

deltagande och den om lokalt ägande ämnar denna uppsats att undersöka ovanstående            

funderingar, utifrån frågeställningen: påverkar strukturen hos gräsrotsrörelser graden av         

jämställdhet i det postkonfliktuella samhället? 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kenya 

Kenya utropades till en självständig republik 1963 efter att ha varit under brittisk protektorat och               

senare koloni i närmare 70 år. Under 1980-talet omvandlades Kenya till en enpartistat men efter               

utländska påtryckningar tilläts ett flerpartisystem 1991. Den politiska utvecklingen under          

1990-talet präglades av en allt mer ökad politisk pluralism samt etniska och religiösa             

motsättningar. Regimen ansågs ha en bristande respekt för mänskliga rättigheter hos           

befolkningen vilket gjorde att flera sanktioner från bland annat internationella valutafonden           

(IMF) inleddes mot slutet av årtiondet (NE, u.å. “Kenya”) 

 

På grund av fortsatta politiska oroligheter, indragna internationella bistånd och en ökad etnisk             

och religiös splittring var Kenya i början av 2000-talet nära ett ekonomiskt sammanbrott.             

Vändningen kom dock i samband med valet 2001 då landet fick sin första koalitionsregering,              

vilket uppmuntrades av både befolkning och det internationella samfundet. Lyckan blev           

emellertid kort och regeringen splittrades inför valet 2007. När Mwai Kibaki kom till makten var               

det många som ifrågasatte hans seger och vägen till den. Valet 2007 var karaktäriserat av etniska                

och religiösa splittringar, samt anklagelser om valfusk och korruption. Experter menar att            

konflikten som följde var ett resultat av genomgripande strukturella problem såsom politiskt            

diskriminering, historiska missnöjen över landområden, korruption inom regeringen, ekonomiska         

kriser en utbredd arbetslöshet och fattigdom. Mot slutet av året dödades ca 1500 människor och               

ca 600 000 fördrevs från sina hem (NE u.å. “Kenya”). Medlingsprocesser startades tre veckor              

efter att våldet utbröt och den processen pågick i 41 dagar och utmynnade i en koalitionsregering                

med ett system av maktdelning och en konstitutionell reform (CFR u.å. “Kenya”). 2013 och              
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2017 hölls nya val i Kenya under fredliga former utan att större våldsamheter, som kan mäta sig                 

med de under 2007 utbröt (Mutahi & Mutuma 2019: 257). 

1.2.2 Liberia 

Liberia blev en självständig republik 1847 med en författning byggd på maktdelning. Under             

andra halvan av 1800-talet invandrade drygt 16 000 före detta slavar från de nordamerikanska              

sydstaterna tillbaka till Liberia. Dessa människor bildade tillsammans med frigivna liberiska           

slavar den nya politiska, ekonomiska och sociala eliten i Liberia. Deras politiska parti, True              

Whig Party (TWP) styrde landet mellan 1877 och 1980. På 1980-talet började det bli oroligt i                

landet, med en militärkupp i början av decenniet där presidenten mördades. Sergeanten Samuel             

Doe styrde landet diktatoriskt fram till 1984, då man antog en ny författning och tillsatte ett                

tillfälligt parlament. Doe valdes till president ett år senare, men många menar att detta skedde               

genom valfusk. Det första inbördeskriget inleddes i slutet av 1989, när National Patriotic Front of               

Liberia (NPFL) genomförde ett rebelluppror mot president Doe (NE u.å. “Liberia”).  

 

På initiativ av Nigeria skickades en fredsbevarande styrka - bildad av Economic Community of              

West African States (ECOWAS) - till landet för att hindra NPFL från att erövra huvudstaden               

Monrovia. Den fredsbevarande styrkan tillsatte en övergångsregering samtidigt som NPFL          

fortsatt kontrollerade den större delen av landsbygden. Inbördeskriget och de fortsatta regionalt            

och etniskt baserade konflikterna i Libera drev över 600 000 liberianer på flykt och resulterade i                

minst 150 000 dödsfall. Under tiden försökte ECOWAS få igenom flertalet fredsavtal utan             

framgång, fram tills det elfte avtalet skrevs på 1996 och gav vapenvila samt en ny               

övergångsregering. Redan 1999 utbröt nya våldsamheter i den västra delen av landet, med             

gerillarörelsen Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) som en av parterna.            

Först efter fyra år kunde ett fredsavtal skrivas på. ECOWAS skickade en fredsbevarande styrka              

på cirka 3500 man, som sedan omorganiserades till FN-styrkan United Nations Mission in             

Liberia (UNMIL), som under 2004 ökade i storlek (NE u.å. “Liberia”).  
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2005 genomfördes allmänna val som ledde till att den första kvinnliga presidenten Ellen Johnson              

Sirleaf valdes till president. Hon skulle sedan komma att sitta kvar fram till 2017. I hennes                

valkampanj ingick det många aktiva kvinnor ur civilbefolkningen som ansåg att hon skulle             

kunna bidra till en ökad jämställdhet i landet (Debusscher & Martin de Almagro 2016: 300).               

Johnson Sirleaf fokuserade på att bygga upp landets ekonomi, något hon lyckades göra. Hon              

förhandlade sig ur stora delar av statsskulderna och lyckades lyfta ekonomiska sanktioner från             

internationella källor, vilket tillät landet att nå ekonomisk tillväxt. Utöver detta fann hon privata              

ekonomiska resurser för att återuppbygga skolor, sjukhus och marknader. Dessutom skapade hon            

2006 en Truth and Reconciliation Committee (TRC), för att minska etniska spänningar och             

undersöka korruption (UN u.å.). 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida strukturerna hos kvinnoledda           

gräsrotsrörelser i fredsprocesser har någon effekt på graden av jämställdhet i landet, eller ej.              

Detta kommer att undersökas genom en komparativ studie mellan Liberia och Kenya under åren              

2003-2013 respektive 2007-2017. Mätningen av jämställdheten i landet kommer baseras på tre            

variabler; sysselsättning, utbildning och officiell representation inom politiken.  

 

Vi kommer att göra antaganden utifrån vårt egenkomponerade ramverk grundat i teorier om             

kvinnligt deltagande och lokalt ägande. Dessa antaganden är dels att den lokala nivån inom              

fredsbyggande är mer komplex än förhållandet mellan internationell aktör och lokal aktör, och             

att det inom den lokala nivån finns politiska hierarkier (Paffenholz 2013: 16) Ett annat antagande               

är att kvinnligt deltagande ger positiva effekter på fredsförhandlingar, vilket således kan utveckla             

ett mer demokratiskt och jämställt samhälle (UN Women 2016). Med uppsatsen ämnar vi             

uppmärksamma kvinnors roll som fredsbyggare på lokal nivå och hur detta kan eller inte kan               

påverka ojämställda strukturer i det postkonfliktuella samhället.  

 

Vår frågeställning lyder därav som följande: Påverkar strukturen hos gräsrotsrörelser graden av            

jämställdhet i det post-konfliktuella samhället? 
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2. Teori 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns en betydande mängd forskning kring de områden vi berör i denna uppsats. Teorin om                

lokalt ägande är väl undersökt på en global skala, detsamma med forskningen kring kvinnligt              

deltagande inom fredsprocesser. I denna uppsats vill vi därför följa den tidigare forskningslinjen             

och bidra med ytterligare en komparativ, statistisk undersökning. Vi skapar ett eget teoretiskt             

ramverk för att kunna kombinera fokus på gräsrotsrörelser och kvinnligt deltagande i skapandet             

av jämställdhet.  

2.2 Lokalt ägande 

Begreppet “lokalt ägande” innebär att det lokala - såväl befolkning som kontext - har en aktiv                

och kontrollerande roll i skapandet och implementerandet av metoder och strategier som är en              

del av fredsprocessen (Donais 2009: 3-4). Fokuset på lokalt ägande av fredsprocessen har ökat              

de senaste åren. Det har skiftat från de traditionella - ofta FN-ledda - top-down metoderna som                

under 2000-talet fick motta mycket kritik, till ett bottom-up-perspektiv där den lokala kontexten             

väger tyngre (Ramsbotham et al. 2016: 272). Genom att ha ett lokalt fokus blir arbetet med                

fredsbyggandet en stärkande process den nationella, lokala och individuella identiteten, ett           

skapande av välfungerande institutioner och politiska apparater. Detta menar man skapar större            

chans för hållbar fred i det postkonfliktuella landet. En vanlig metod är att den externa aktören                

väljer att stödja organisationer på lokal nivå med ekonomiska hjälpmedel och särskild kunskap             

från tidigare erfarenheter, för att låta freden växa fram underifrån (Gizelis & Joseph 2016: 541). 

 

Argumenten för lokalt ägande av fredsprocesser är många. Fredsbyggande instanser rotade i den             

lokala kontexten (det vill säga lokala strukturer, hierarkier, kulturer och dylikt) kan            

implementeras mer effektivt. Detta dels på grund av att lokalbefolkningen känner en relation till              

metoderna som används, men även för att lokala aktörer får chans att använda sig av sina egna                 
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nätverk för att sprida de strategier och metoder som insatsen består av. Dessutom är hinder för                

implementering av fred - såsom tabubelagda ämnen, samhällets historia och narrativ - ett             

betydligt mindre problem ifall lokala aktörer får chansen att komma på egna vägar runt om dessa                

(Autesserre 2014: 64). Undersökningar från Bosnien-Hercegovina visar att faser inom          

fredsbyggande insatser som präglas av högt lokalt deltagande går att associera med låg grad av               

fientlighet mellan parter, medan fredsbyggande insatser utan lokalt deltagande tenderar att           

associeras med en ökad grad av våld och protester (Autesserre 2014: 103). Därmed kan inte               

fredsavtal skapa fred förrän de också kan omvandla förhållanden mellan människorna i samhället             

där kriget fått effekter. Större konsensus och insikt kring det faktum att effekterna av krig               

påverkar lokalbefolkningen assymetriskt och denna typ av hänsyn till kontext spelar en stor roll i               

vilka medel som sedan krävs för utveckling och fredsbyggande arbete i ett samhälle som upplevt               

krig (Atashi 2009: 45, 47).  

 

Det har dock riktats kritik mot antagandet att lokalt ägande av fredsprocessen automatiskt skulle              

innebära inkludering. Timothy Donais menar exempelvis att man inte kan se på det lokala som               

en homogen grupp där alla drivs av samma agenda med samma mål, utan att det är en komplex                  

sammansättning av människor med olika erfarenheter och intressen (Donais 2009: 21). Det finns             

en risk att den lokala eliten börjar styra fredsbyggandet i den riktning som gynnar dem själva,                

vilket politiserar hela processen. Sådana aktörer tenderar att uppmuntra till våld samt            

exkludering av olika grupper i samhället, vilket kan spä på en eventuell framtida konflikt              

(Autesserre 2014: 65). 

 

John Paul Lederach delade i sin pyramidmodell (se modell 1) upp aktörerna på den lokala nivån i                 

tre grupper: (I) toppnivån, där den nationella, politiska eliten innefattas, (II) mellannivån, där             

övriga makthavare sitter, inflytelserika filosofer, professorer, kommunpolitiker och dylikt, samt          

(III) gräsrotsnivån, där den stora massan finns, de som civilsamhället består av. I denna uppsats               

kommer vi att undersöka gräsrotsrörelser och deras påverkan på det postkonfliktuella samhället.            

Vi väljer definiera gräsrotsrörelser utifrån Lederach. Han definierade den politiska aktivismen på            

gräsrotsnivå som den enda rörelsen som kan representera den stora massan. Dessa rörelser kan              

8 



representera olika samhällsklasser och marginaliserade grupper, vilket således ger ett ansikte till            

de lokala kontexter som nämndes ovan som viktiga för byggandet av en hållbar fred (Paffenholz               

2013: 5-6). 

Modell 1. 

 

2.3 Kvinnligt deltagande 

Genom FNs resolution 1325 som togs fram år 2000 blev det tydligare att det finns en ökat                 

konsensus kring att kvinnligt deltagande och kvinnliga perspektiv har positiva effekter på en mer              

effektiv och hållbar fred både på lokal och nationell nivå. De anses nödvändiga för att skapa en                 
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grund för formella fredsavtal, freds- och institutionsbyggande (Ringera 2014: 172; Olsson 2017:            

264). 

 

Länge har kvinnor ignorerats inom fredsforskning och fältet har varit kritiserat för att vara              

“gender blind”, där “gender” innebär den historiska och sociala konstruktionen av olika roller             

mellan män och kvinnor som bygger på maktförhållanden och har effekt på alla samhällets              

områden och institutioner (Ramsbotham et al. 2016: 360). Misslyckandet med att inkludera ett             

kvinnligt perspektiv på konfliktens konsekvenser och fredsbyggande har skapat hinder för           

kvinnor att aktivt kunna delta i fredsbyggande processer och på andra sätt bidra till att samhället                

utvecklas i en riktning som lägger ett större fokus på jämställdhet (Ramsbotham et al. 2016:               

363).  

 

Kvinnligt deltagande möjliggör således för att fler perspektiv inkluderas (Ringera 2014: 174).            

Genom att inte enbart rekonstruera samhället som det såg ut innan kriget utan lägga fokus på en                 

positiv fred som bidrar med social rättvisa, skapas enligt Björkdahl och Mannergren-Selimovic            

en “gender-just peace”. Det innebär en fred som bidrar till att skapa ett omfattande skifte i                

tillhandahållandet av kvinnliga rättigheter relaterade till deras roller och en omvandling och            

omdefinition av könsroller och könshierarkier i samhället (Björkdahl & Mannergren-Selimovic          

2013: 202). Mycket av den fredsforskning som finns idag pekar på att att det finns en positiv                 

länk mellan kvinnors deltagande och ett fredligt samhälle, att jämställda samhällen är mer             

fredliga och att de har en större kapacitet att förhindra en återgång till väpnad konflikt               

(Müeller-Hirth 2018: 165). Lederach fortsätter med att argumentera för att kvinnligt deltagande            

öppnar dörrar för hur man kan hantera och ta sig an konflikter. Han menar att kvinnor inte är                  

drivna av samma typ av individualism och autonomiskt tänkande som män, utan använder sin              

kunskap om familj för att skapa band mellan människor och hålla dessa samman oavsett religiösa               

eller etniska olikheter (Lederach 1996: 76-78). Följaktligen är kvinnors insatser viktiga och kan             

fungera som en katalysator för att processer på högre nivåer startar, men utesluts ofta från de                

formella förhandlingarna och beslutsfattande.  
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Müeller-Hirth lyfter dock viss kritik mot det kvinnliga deltagandet. Hon menar att ifall kvinnorna              

som är aktiva i fredsprocessen och förhandlingar agerar utifrån den könsroll hon blivit tilldelad,              

riskerar denna roll att följa med in i den politiska sfären. Rollerna under krig ser olika ut för män                   

och kvinnor, och kvinnorna tvingas in i de mer stereotypiska funktionerna som omsorgsfulla och              

omhändertagande mödrar, roller som sedan lever kvar även efter krigets slut (Ramsbotham et al.              

2016: 363) Ifall det kvinnliga deltagandet inte präglas av nya könsroller, följer således de              

traditionella rollerna med in i det postkonfliktuella samhället. Detta kan bidra till en             

essentialistisk syn på kvinnan som både ett omhändertagande och fredligt väsen, men kanske             

även bilden av kvinnan som offer. Detta kan förhindra ökad jämställdhet (Mueller-Hirth 2018:             

165).  

 

Men forskning visar ändå att kvinnligt deltagande i politiska processer överlag, ökar graden av              

demokrati inom ett land. Kvinnor har visat en högre förmåga att arbeta över partipolitik för att få                 

frågor rörande jämställdhet i centrum för diskussionen. Misslyckas man med att möjliggöra för             

kvinnor att delta i politiska processer, kan man inte heller skapa ett jämställt samhälle (UN               

Women 2016). Denna uppsats kommer fokusera på de positiva aspekterna av kvinnligt            

deltagande inom fredsprocesser och den politiska sfären.  

2.4 Vårt egna teoretiska ramverk 

Utifrån de två ovanstående teorierna om lokalt ägande och kvinnligt deltagande har vi formulerat              

ett eget teoretiskt ramverk som vi kommer att använda oss av i vår uppsats.  

 

Ur teorin om lokalt ägande kommer vi att välja att fokusera på delen om hur lokala aktörers                 

förståelse för den lokala kontexten - inkluderat diverse narrativ, tabubelagda ämnen, samhällets            

historia etc. - skapar större möjligheter för en hållbar, positiv fred. Vi kan även genom dessa                

teorier se den komplexitet som finns inom det lokala, något vi använder oss av Lederachs               

pyramid för att visualisera. Vi ser även att påverkan av konflikt ter sig asymmetriskt och alla                

olika grupper i samhället upplever den olika. En av dessa grupper är kvinnor, och därför anser vi                 

att teorier kring kvinnligt deltagande fungerar som ett bra komplement till teorierna kring lokalt              
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ägandeskap. Detta kommer vi sedan använda för att testa mot vår empiri när vi genomför vår                

undersökning med att mäta utvecklingen av jämställdhet hos vardera land under en tioårsperiod.             

Genom att kombinera dessa teorier ämnar vi att studera huruvida strukturen hos de kvinnligt              

ledda gräsrotsrörelserna påverkar graden av jämställdhet inom landet.  

 

2.5 Centrala begrepp 

National assembly  

I denna uppsats kommer vi att översätta “national assembly”, den politiska institution som             

existerar både Liberia och Kenya, som riksdag. Detta enligt Nationalencyklopedins definition av            

ett underhus, vilket har samma funktion som en “national assembly” och riksdag (NE u.å.              

“Underhus”).  

 

Gräsrotsrörelser  

Vi kommer att utgå från Lederachs definition av gräsrotsrörelser, vilket innebär aktivism som             

sker på den grundläggande nivån i samhället. Detta innefattar såväl NGO:s som folkrörelser,             

därav benämningen “gräsrotsrörelse” på båda de två fallen vi undersöker, trots de strukturella             

skillnaderna mellan grupperna (Paffenholz 2015: 860). 

 

3. Forskningsdesign och metod 

3.1 Val av design och varför 

I denna uppsats kommer vi att genomföra en komparativ fallstudie där vi undersöker om              

gräsrotsrörelsers struktur påverkar det postkonfliktuella samhället, i detta fall med fokus på            

kvinnligt ledda organisationer och jämställdhet i samhället. Vi kommer att undersöka dessa            

gräsrotsrörelser och sedan mäta hur graden av jämställdhet har påverkats tio år efter rörelsens              

start. Graden av jämställdhet kommer att mätas utifrån tre valda mätinstrument: 
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(I) Andel kvinnor med sysselsättning  

Kvinnor bidrar stort till ekonomier i allt från industri och jordbruk till obetalt arbete i hemmen.                

Trots detta påverkas de av fattigdom, diskriminering och exploitation på ett mer komplext sätt              

och i högre utsträckning än män. Den ojämställdhet som finns inom sysselsättning gör att              

kvinnor ofta innebar osäkra låginkomstarbeten och därmed lite att säga till om angående             

skapandet av ekonomiska och sociala reformer, vilket ökar klyftorna i ett samhälle (UN Women              

u.å.). Genom att öka den kvinnliga sysselsättningen kan man därmed öka graden av jämställdhet              

i ett land. Kvinnors ekonomiska bemyndigande är centralt för jämställdheten och är en del av               

både nummer ett, fem, åtta och tio av FNs globala mål för hållbar utveckling (UN Women 2018).  

 

(II) Andel kvinnor inskrivna på lågstadiet 

Idag finns det 17 miljoner flickor som aldrig kommer att få börja skolan och 116 miljoner som                 

aldrig kommer att avsluta lågstadiet för att kvalitén på utbildningen är så dålig. 516 miljoner               

kvinnor är inte läskunniga vilket ofta resulterar i fattigdom och diskriminering. FN:s organisation             

för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO u.å.) anser att utbildning är en mänsklig rättighet              

för alla. Det är nummer fyra i FNs globala hållbarhetsmål och ligger till grund för UNESCO:s                

arbete med att utrota fattigdom, bygga fred och skapa en hållbar utveckling (UNESCO 2013).              

Genom att öka möjligheterna för att flickor ska få tillgång till grundläggande utbildning skapar              

man en grund för dessa att göra val sitt liv grundat i samma förutsättningar som pojkar. När                 

flickor som får möjlighet till utbildning minskar sannolikheten för att de gifter sig ungt samtidigt               

som deras inkomster ökar, de får ta del av beslut som påverkar deras liv och att de kan bygga en                    

bättre framtid för sig själva och sina familjer (UNICEF u.å.). Både utbildning och sysselsättning              

är viktiga faktorer i flickors och kvinnor rättigheter till säkerhet. Miljontals kvinnor har hamnat i               

en cyklisk tillvaro av fattigdom och våld och fattiga kvinnor löper en större risk att bli utsatta för                  

våld. Två sätt att förhindra detta är genom utbildning och olika former av sysselsättning (True               

2012: 17-18). På så sätt kan man en öka jämställdheten i samhället på flera plan, både                

ekonomiskt, socialt och politiskt.  
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(III) Andel kvinnor i riksdagen 

Det finns ett större erkännande kring kvinnors kapacitet som ledare idag och under de senaste 20                

åren har representationen av kvinnor i nationella parlament ökat. Kvinnors deltagande i politik             

har påtagliga positiva effekter på demokratin i sin helhet. Representation av kvinnor i den              

offentliga sfären öppnar upp för en bredare uppfattning om sociala strukturer som drabbar främst              

kvinnor och de policyförslag som läggs fram gällande dessa frågor, vilket således leder till ökad               

jämställdhet (Celis 2009: 98; Pepera 2018). Att öka andelen sittande kvinnor innebär att man              

ökar jämställdheten inom riksdagen, vilket sedan återspeglas på resten av samhället (Morozova            

2011: 21) Vi har valt att mäta graden av officiell representation genom att mäta förändringen av                

andelen kvinnor som sitter i riksdagen i respektive land. I och med den nya konstitutionen i                

Kenya som infördes 2010, fick landet ett nytt överhus, en senat. Denna uppsats är baserad på en                 

strukturerad, jämförande metod som innebär att vi ställer samma frågor och mäter samma             

variabler till respektive fall. Eftersom Liberia inte har en senat, men båda länderna har en               

riksdag, har vi därför valt att göra en avgränsning och enbart mäta statistik som berör sittande                

kvinnor i just riksdagen. 

 

Vi har valt att definiera jämställdhet utifrån ovanstående kriterier och tillhörande källor. Vi vill              

tillägga att vi är medvetna om att den form av jämställdhet som porträtteras i denna uppsats inte                 

nödvändigtvis är ett ideal eller en målbild som bör eftersträvas. Denna bild av vad som anses                

vara jämställt är skapad utifrån ett visst perspektiv och därmed ej nödvändigtvis helt och hållet               

objektiv. Dock anser vi - som ovanstående motiveringar visar - att de tre variabler vi har valt att                  

mäta är grundläggande faktorer för kvinnors säkerhet och välbefinnande i samhället. Eftersom vi             

gör en statistisk undersökning vill vi få en generell bild över vilka chanser och möjligheter               

kvinnorna i respektive land erhåller, och anser att dessa variabler kan bidra till detta. Vi strävar                

efter att respektera kulturella skillnader, och anser att vi har gjort detta i och med användandet av                 

dessa variabler.  
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3.2 Val av fall 

Vi har valt att undersöka fallen Kenya och Liberia. Detta är länder med fredsprocesser där               

gräsrotsrörelser har haft en utmärkande roll. Båda länderna har haft starka gräsrotsrörelser            

bestående av kvinnor, men strukturen hos dessa rörelser har sett olika ut. Kenyas var mer               

formellt organiserade och Liberias mer informellt. Det är också länder som dels har haft Afrikas               

första kvinnliga president, dels en konstitutionsreform som ämnar öka kvinnlig representation.           

Om dessa rörelser har haft någon inverkan på jämställdheten är något vi fann intressant att               

bedriva forskning inom. Undersökningen inleds därmed beskrivande för att senare inta en mer             

förklarande ansats till frågeställningen.  

 

Vår beroende variabel är graden av jämställdhet i respektive land, och den oberoende variabeln              

är strukturen och organisering hos gräsrotsrörelserna. Eftersom båda länderna har haft           

inbördeskrig och kvinnoledda gräsrotsrörelser involverade i fredsprocessen, ansåg vi att detta           

skulle vara bra fall för denna komparativa fallstudie. 

3.3 Material 

En hög andel kvinnor i statistiken representerar en högre grad av jämställdhet inom detta              

område. Datan vi använder oss av för att mäta de tre ovanstående variablerna är empirisk och                

byggd på statistisk, kvantitativ data. För undersökningen av själva strukturen hos           

gräsrotsrörelserna använder vi oss av artiklar och undersökningar om de två fallen, alltså             

kvalitativ data. I den undersökningen ämnar vi att göra en bred analys av de valda fallen. Därför                 

är de källor som används i uppsatsen sekundära sådana. Möjlig kritik skulle kunna riktas mot               

avsaknaden av primära källor. Avvägningen är dock baserad på arbetsekonomiska skäl, och dels             

för att vi anser att det skapar bäst förutsättningar för att kunna använda flera olika perspektiv i                 

analysen och därmed kunna besvara uppsatsens frågeställning.  
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4. Empiri, resultat och analys 

4.1 Gräsrotsrörelserna 

4.1.1 Kenya 

Även Kenya har en lång tradition av offentligt engagemang, där lokala kvinnoorganisationer            

historiskt har spelat en viktig roll (IPTI 2016: 4). I samband med valet 2007 utbröt som tidigare                 

nämnt våld i landet. Ett fredsavtal skrevs sedan under 2008. Två personer var framträdande i att                

avtalet slöts, President Mwai Kibaki och premiärminister Raila Odinga. Även det internationella            

samfundet bidrog med ett antal medlingsinsatser. De officiella samtalen fick namnet Kenya            

National Dialogue and Reconciliation och leddes av Panel of Eminent African Personalities som             

bestod av Graca Machel, tidigare första dam i Mozambique och Sydafrika samt Benjamin             

Mkapa, tidigare president i Tanzania och Kofi Annan, tidigare generalsekreterare vid FN. Under             

dessa samtal fick inte kvinnliga aktivister delta, men det fick skriva ner sina krav för Kofi Annan                 

att läsa vid separat tillfälle (Ringera 2014: 180). Det var under liknande villkor med likartade               

informella metoder som gräsrotsrörelser i Kenya inledningsvis började bedriva sitt arbete. 

 

För civilsamhället spelade en stor och viktig roll i Kenyas fredsprocess. Direkt efter att våldet               

utbröt 2007 samlades ett flertal rörelser från det civila samhället för att diskutera olika strategier.               

Det kvinnliga bidraget till fredsprocessen skedde bland annat genom att föra dialog och arbeta              

över politiska, religiösa och socioekonomiska gränser och skillnader för att placera gemensamma            

prioriteringar i centrum för diskussionen. I Kenya består den inhemska befolkningen av mer än              

60 etniska grupper och det talas ca. 55 språk (NE u.å., “Kenya”). Det många av rörelserna bidrog                 

med var att bredda agendan och använda sig av många av dessa religiösa och etniska gruppers                

kunskaper för att skapa en inkluderande rörelse.  

 

De många kvinnogrupperna påverkade fredsprocessen på ett positivt sätt och KWCG var den             

största och mest framstående gruppen. KWCG består av kvinnor som delar samma bakgrund             
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inom fredsbyggande och utveckling. Gruppen kontaktade medlarna i den officiella          

fredsprocessen och fick gradvis mer och mer inflytande vilket tillslut gjorde dem till             

semi-officiella rådgivande organ. De hade därmed inledningsvis informella roller för att sedan            

under processens gång få allt mer formella roller i fredsförhandlingarna. KWCG:s målbild var att              

få in ett kvinnligt perspektiv i de förhandlingar som pågick. De skickade bland annat ut               

inbjudningar till ett flertal kvinnliga organisationer runtom i landet och höll samtal med dessa.              

Som ett resultat av detta lyckades KWCG få inflytande på båda nivåer, både genom samtal med                

officiella medlare och även genom nätverk med kvinnogrupper i konfliktdrabbade områden över            

hela landet. Genom detta lyckades KWCG påverka flera olika delar av processen och dess              

resultat, bland annat genom att driva en utredning av könsbaserat våld under konflikten samt att               

ett flertal av deras förslag kring försoning och rekonstruktion med ett särskilt fokus på kvinnor               

skrevs in i det officiella fredsavtalet. Kvinnorna var därmed inflytelserika inte bara genom att              

pressa parterna till ett avtal utan även genom deras aktiva deltagande kunna vara med och               

utforma en del av agendan för förhandlingarna (Wamai 2013: IPTI 2016).  

 

Men likt Liberia hade även Kenya rörelser som var ägnade sig mer åt aktivism än direkt politik.                 

Ett exempel på detta är International Peace Initiatives (IPI), vars filosofi lyder “peace begins              

with me”. Rörelsen spelade en viktig roll i Kenya på så sätt att den tillät människor att lyssna och                   

förstå varandra. Genom samtal och workshops kunde kvinnorna dela med sig av sina             

erfarenheter genom att lyssna på varandra och sörja tillsammans, oavsett etnisk, politisk eller             

religiös tillhörighet. De genomförde även påtryckningar för att stärka kvinnors rättigheter i            

samhället, i allt från preventivmedel till utbildning och möjligheterna för kvinnor att vara             

delaktiga i beslutsfattande processer på alla nivåer (Ringera 2014: 190-191, 194).  

 

Både KWCG och IPI lobbade för att internationella och nationella organisationer skulle            

prioritera humanitära frågor med särskilt fokus på könsbaserat våld i samband med konflikt.             

Båda dessa aspekter stod sedan med i det slutgiltiga avtalet med särskilda kommissioner för våld               

mot kvinnor. De kvinnligt ledda gräsrotsrörelserna bidrog starkt till att fredsavtalet skrevs under             

och att det implementerades. De var även en bidragande faktor till att en ny konstitution trädde i                 
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kraft 2010. Det infördes ett överhus i form av senaten och även maktdelning. Ändringen i               

konstitutionen skapade nya möjligheter för kvinnligt deltagande inom politiken. Två betydande           

ändringar gjordes, bland annat att inte mer än två tredjedelar av valda eller utsedda organ inom                

politiken får vara av samma kön. Utöver det måste det även finnas 47 stycken valda kvinnliga                

representanter från varje län inom riksdagen (IPTI 2016: CFR u.å.). 

 

Det finns ett flertal faktorer som möjliggjorde de kvinnliga rörelsernas omfattande inverkan på             

fredsprocesserna. Bland annat på grund av det ihållande engagemanget, deras långa historia och             

tidigare erfarenhet av engagemang. Även deras förmåga att handla snabbt och effektivt var en              

bidragande faktor, samt att det fanns en mottaglighet hos den officiella gruppens medlare (IPTI              

2016).  

4.1.2 Liberia 

Liberia har en tradition av starka kvinnorörelser. Under 1940-talet hade man kvinnogrupper som             

gav en fristad åt kvinnor av alla åldrar, där de kunde ägna sig åt egna hobbys som inte                  

cirkulerade kring mannens behov och måsten. Kampen för lika rösträtt drevs även den på av               

kvinnor och innan kriget var en fjärdedel av eleverna vid det främsta universitet kvinnor, en               

högre siffra än i grannländerna (Fuest 2008: 207-208). Efter kriget ökade antalet            

kvinnoorganisationer - upp emot 70 stycken kunde registreras 2006 - och detta anser man ha               

bidragit till det ökade politiska engagemanget bland kvinnor på lokal nivå. Dessa organisationer             

fokuserar på allt från jordbruk och traumabehandling till fredsaktivism och politisk aktivism            

riktad mot lokal såväl som regional och nationell nivå (Fuest 2008: 213). 

 

LMAP är en fredsrörelse som startade i samband med slutet på det andra inbördeskriget i Liberia                

2003. Leymah Gbowee räknades som ledare, och hon tillsammans med LMAP påbörjade            

storskaliga icke-våldsamma protester i huvudstaden Monrovia med syfte att driva fram ett            

fredsavtal. Protesterna innehöll taktiker som sexstrejker och hot om förbannelser. Ett känt            

exempel är hur medlemmar ur LMAP närvarade vid fredssamtal i ECOWAS kontor och hotade              

med att ta av sig tröjorna ifall männen lämnade rummet innan man hade tagit nya beslut. Det                 
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som var unikt för denna rörelse var hur den sträckte sig över såväl socioekonomiska klasser som                

religiösa gränser. Muslimer och kristna gick sida vid sida med samma mål (Prasch 2015:              

193-194, 196). De använde sig av många symboliska resurser för att sprida sin agenda och skapa                

gemenskap. Utöver ramsor, sånger och slogan så bar alla kvinnor vita tröjor och hårband för att                

visa upp gruppen som en enhet. De kom att kallas “women in white”. Bland annat har man                 

lobbat för att minst en tredjedel av demokratiskt valda representanter på lokal och nationell nivå               

ska vara kvinnor, dock utan ännu visat resultat (Fuest 2009: 119-120). 

 

Den starka civila rörelsen bland kvinnor drevs på av flertalet faktorer inkluderat identitetspolitik             

och externa intryck. Fuest menar att man kan finna flera anledningar till varför rörelsen växt och                

bibehållit sin styrka. En annan viktig aspekt kan vara kvinnans förändrade sociala roll. Även fast               

kvinnor främst porträtteras som offer, så förändrar krig ofta de tidigare sociala strukturerna och              

öppnar upp landskapet för full förändring. I Liberia var kriget omvälvande på ett sådant sätt, att                

kvinnor tog till sig roller som de tidigare inte kunnat. De tilläts tillträda mentala och fysiska                

utrymmen som tidigare inte varit möjliga för dem att använda, bland annat kunde de nu gå ut på                  

gatan och demonstrera utan att bli kritiserade för politiskt engagemang. Så trots att exempelvis              

LMAP utnyttjade de traditionella könsrollerna för att bedriva sin aktivism, fanns det samtidigt en              

ovilja att återgå till de strukturer som präglade samhället innan kriget (Ansatha Garnett &              

Øygard 2019: 25). 
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4. 2 Resultat 

4.2.1 Kenya 

I Kenya ökade den kvinnliga sysselsättningen med 1,4% mellan 2007 och 2017. Andelen             

kvinnor inskrivna på lågstadiet ökade med knappa 0,4% under samma tidsperiod. Antalet            

kvinnor sittande i riksdagen ökade dock relativt kraftigt med 14,6 % (se graf 2). 

Graf 2. 

(World Bank Database, 2019. “Labor force, female - Kenya”), (CEIC, 2018. “Kenya Primary             

Education: Pupils - Female”), (World Bank Database, u.å. “Proportion of seats held by women in               

national parliaments - Kenya”).  

 

 

*Fotnot: statistiken är från 2016 då det saknas statistik från senare årtal. 
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4.2.2 Liberia 

Den kvinnliga sysselsättningen i Liberia ökade med en knapp procent mellan 2003 och 2013.              

Antalet unga kvinnor inskrivna på lågstadiet ökade med 0,5%. Andelen kvinnor i riksdagen             

ökade med 4,2% på dessa tio år (se graf 1). 

 

 

Graf 1. 

(World Bank Database, 2019. “Labor force, female - Liberia”), (CEIC, 2018. “School            

Enrollment: Primary: Female: %”), (World Bank Database, u.å. “Proportion of seats held by             

women in national parliaments - Liberia”).  
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4.3 Analys 

Följande analys baseras på två huvudsakliga antaganden. Den första är att kvinnligt deltagande i              

offentliga rum bidrar till en mer hållbar fredsprocess, och även ökar chansen för ökad              

jämställdhet i landet på lång sikt. Som presenterat tidigare i teorin finns det belägg för att anta att                  

fler kvinnor runt bordet leder till att fler perspektiv uppmärksammas inom den nationella             

politiken. Detta gäller inte endast kvinnliga perspektiv utan även från andra i samhället             

marginaliserade grupper. Det andra antagandet är att det lokala innefattar hierarkiska nivåer -             

enligt Lederachs pyramid - som påverkar graden av inverkan gräsrotsrörelser kan ha på den              

nationella politiken.  

 

När vi granskar statistiken vi har tagit fram och resultaten vi har fått, är det tydligt att graden av                   

jämställdhet inte har ökat särskilt markant inom områden som berör sysselsättning och utbildning             

på grundskolenivå. Det område där vi däremot kan finna en ökning är andelen kvinnor i               

riksdagen, och detta ser vi i båda fallen. Därmed kommer vi att fokusera främst på denna                

variabel i följande analys, men resonerar kring samtliga variabler i den senare diskussionen. 

 

Utifrån våra antaganden förklarar vi ökningen av sittande kvinnor i riksdagen i respektive land              

som ett resultat av kvinnligt deltagande i den lokala kontexten. Detta ser vi uttryck för genom                

Liberias första kvinnliga president, som fick stort stöd av LMAP, samt Kenyas ändring i sin               

konstitution, som drevs på av bl.a. KWCG. Alltså påverkar såväl informella som formella             

gräsrotsrörelser jämställdheten. Men det är skillnaden mellan ökningen i Kenya och den i Liberia              

som öppnar upp för vår frågeställning: påverkar strukturen hos gräsrotsrörelser graden av            

jämställdhet i det postkonfliktuella samhället? Resterande delar av vår analys är en ansats att ge               

svar på denna fråga. 

 

Påverkar strukturen graden av jämställdhet?  

Varför har Liberia inte haft en lika stor ökning som Kenya? Utifrån från statistiska undersökning               

går det ej att förneka den stora skillnad det är på andelen kvinnor i riksdagen mellan de två                  
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länderna. Genom att granska skillnaderna i uppbyggnad hos KWCG och LMAP går det att              

utröna en möjlig förklaring. LMAP var en gräsrotsrörelse i den benämningen att det var en               

folkrörelse; en samling av människor från olika socioekonomiska och religiösa bakgrunder vars            

främsta syfte var att höras och synas. De ville att makthavarna skulle veta att folket sätter press                 

på dem, att folket vill ha en stabil fred och att kvinnorna inte bara tänker sitta och göra ingenting.                   

De aktioner som genomfördes var i ett sådant syfte, att sprida medvetenhet om kvinnors och               

andra marginaliserade gruppers vilja. KWCG hade däremot ett annat upplägg. Där var            

medlemmarna från samma professionella bakgrund och agendan var tydlig: de ville ta plats i              

makthavarnas rum. Detta lyckades dem även med, då de fick mer formella roller inom              

fredsprocessen i landet. Skillnaderna som presenteras här ovan skulle kunna förklara varför            

ökningen i Kenya är större än den i Liberia. 

 

Enligt teorin om lokalt ägande och Lederachs pyramid antar vi att det finns en redan given                

hierarki mellan nationella politiker, övriga makthavare i samhället och civilsamhället. Det krävs            

sprickor i denna hierarki för att den stora massans perspektiv skall kunna nå ända upp till den                 

högsta nivån. Vi antar även att det är nödvändigt att ta den stora massans perspektiv i åtanke                 

inom den nationella politiken, i enlighet med teorin. Detta skulle alltså kunna förklara varför              

KWCG:s mer direkta politiska inverkan, som har lyckats färdas uppåt i hierarkin, kan ge utslag               

på antalet sittande kvinnor i Kenyas riksdag. Man har i Kenya lyckats bräcka de barriärer som                

står i vägen mellan gräsrotsnivån och de högre nivåerna. Teorin om kvinnligt deltagande             

förklarar således även varför fler kvinnor i formella roller leder till en ökad grad av jämställdhet.                

Genom att utgå från samma teorier som ovan går det även att förklara varför Liberias ökning ej                 

är lika stor. LMAP:s struktur var för bred för att lyckas ta sig in i de offentliga rummen, vilket i                    

sin tur ledde till färre kvinnor vid borden. De lyckades uppmärksamma kvinnors behov, men              

dess struktur var inte tillräckligt stabil för att kunna klättra i den politiska stegen. 

 

Kenya och dess konstitution 

En stor politisk förändring i Kenya var den nya konstitutionen som kom i kraft 2010.               

Konstitutionen innehöll bland annat metoder för att få in fler kvinnor i riksdagen och därmed               
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skapa en större representation. En ändring i ett lands konstitution är en komplex process som               

säkerligen påverkas av ett flertal olika element som bland annat historia, tid och andra              

utomstående faktorer. Det vi dock finner belägg för genom den empiriska undersökning som             

bedrivits är att de kvinnliga gräsrotsrörelserna i Kenya, med KWCG i framkant, var en viktig och                

drivande aktör i att den nya konstitutionen togs fram. Möjligheterna för att de kunde organisera               

sig på det sättet grundande sig mycket i Kenyas långa historia av kvinnligt deltagande i               

fredsprocesser. Deras aktiva deltagande i fredsprocessen efter valet 2007 ledde till att gruppen             

kunde få en formell roll inom politiken. Således fick de igenom de förslag och ändringar som                

bidrog till att konstitutionen fick sitt jämställdhetsfokus.  

 

4.4 Vidare diskussion  

I denna diskussion vill vi problematisera vår egen undersökning, genom att ge exempel på andra               

möjliga orsaker till resultatet av undersökningen. 

 

Innebär det ett jämställt samhälle i stort?  

Teorier kring lokalt ägande menar att ett lokalt ägandeskap över fredsprocessen är stärkande i att               

sedan skapa välfungerande institutioner och politiska apparater. Teorier kring kvinnligt          

deltagande och kvinnor i officiell representation menar att detta sedan reflekteras ut i samhället              

och ökar jämställdheten i landet. Hade världen fungerat som en matematisk formel hade därmed              

dessa variabler kunnat adderas ihop och få det resultat som förväntas av dem, vilket i detta fall                 

innebär ett jämställt samhälle. Tyvärr, fungerar inte samhällets mekanismer på det sättet och som              

med mycket annat finns det faktorer och händelser som påverkar resultatet. Att varken Liberia              

eller Kenya ser någon ökning av varken kvinnlig sysselsättning eller flickor som får tillgång till               

utbildning är tydliga exempel på det. Detta trots att Kenya har mer än dubblat sin andel av                 

kvinnliga representanter i riksdagen. 

 

Varför ökar inte de andra variablerna av att den officiella representationen ökar? 
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Analysen ovan visar att Kenya och Liberias gräsrotsrörelser har ökat graden av jämställdhet i              

samhället, i och med en ökning av andelen kvinnliga, politiska representanter. Dock har det inte               

skett någon relevant ökning på de två övriga variablerna som varit en del av mätningen               

(inskrivning i skola samt sysselsättning). Hur kommer detta sig? I uppsatsen har vi endast valt att                

mäta andel kvinnor som sitter i riksdagen, ej vad detta har inneburit för faktiska policy- och                

lagförändringar. En undersökning av detta skulle kunna visa på ett annat resultat än det vi               

kommit fram till i analysen.  

 

Karam och Lovenduski (refererad i Morozova 2011: 20, 30) skriver att när kvinnor utgör en               

minoritet i politiska sammanhang där majoriteten består av män, tenderar kvinnorna att med             

tiden förändra sina åsikter. Det sker en slags assimilering av kön; kvinnorna anpassar sig och               

efterliknar de typiskt manliga normerna och värderingarna. Så pass att det till slut inte längre               

syns någon skillnad på om det är en man eller kvinna som befinner sig i den beslutsfattande                 

positionen. Utfallet blir ändå detsamma. Detta gör att de egenskaper som kvinnor anses ha som               

möjliggör en bredare politisk agenda och skapa en mer inkluderande politik, med tiden             

försvinner. Detta kan dock motverkas genom en högre andel kvinnor inom beslutsfattande organ.             

Desto fler kvinnor gör det därmed enklare att undvika den institutionella assimileringen            

(Morozova 2011: 29). Alltså räcker det inte med att ha ett fåtal kvinnliga representanter inom               

politiken. För att deras politiska agenda ska få gehör måste det finnas en lika stor andel kvinnor                 

som män i politiskt beslutsfattande positioner. Trots representationen i Liberia med en kvinnlig             

president, och i Kenya med 21.8% kvinnor i riksdagen, finns det ändå för få kvinnor inom                

politiken, vilket gör att en förändring för samhället i stort uteblir. Detta skulle kunna förklara               

varför den kvinnliga sysselsättningen och utbildningen inte har förändrats i Kenya och Liberia,             

trots att den offentliga representationen ökat.  

 

Så man skulle även kunna komma fram till att jämställdheten inte alls ökar, och att det i större                  

utsträckning krävs politisk aktion mot ojämställdhet för att man ska kunna anse att graden av               

jämställdhet ökar i ett samhälle. Å ena sidan, skulle den bristfälliga ökningen hos de två övriga                

variablerna kunna ses som ett tecken på att det ökade antalet kvinnor i exempelvis den               
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Kenyanska riksdagen endast har ett symboliskt värde, något som ej ger faktiska resultat. Å andra               

sidan, om vi utgår från våra antaganden om att kvinnligt deltagande genererar jämställdhet i              

samhället i stort, skulle man även kunna tänka sig att det enbart är en fråga om tid. Skulle                  

undersökningen ske om ytterligare tio år skulle man möjligen kunna se en ökning även inom               

dessa områden. 

 

Att använda sina tillskrivna kvinnliga egenskaper - en strategi som vinner i det långa loppet? 

Ytterligare en aspekt till varför sysselsättningen och utbildningen inte har ökat skulle kunna             

återfinnas i de starka normer kring en kvinnas förväntade roll i samhället. Trots att strukturen och                

de medel som respektive rörelse använde sig av skiljer sig åt, bottnade sig både LMAP och                

KWCG:s tillvägagångssätt i att de utnyttjade samhällets traditionella könsroller i sitt arbete.            

LMAP med sina vita tröjor och hot om att frigöra den tabubelagda kvinnokroppen, och KWCG               

med sin förenande och rådgivande roll. Tidigare nämnd kritik mot kvinnligt deltagande är att              

ifall ett samhälle är präglat av redan existerande starka könsroller, riskerar kvinnan att skapa sitt               

aktörskap under fredsprocessen utifrån dessa, och därmed föra dem vidare in det i den senare               

post-konfliktuella tillvaron (Mueller-Hirth 2018: 173). Samtidigt som undersökningen visar att          

rörelserna hade en positiv inverkan på att freden blev till, kan det samtidigt ha stagnerat               

utvecklingen gällande kvinnors rättigheter i samhällets efterföljande fas.  

 

5. Slutsats och vidare forskning 

Sammanfattningsvis, påverkar strukturen hos kvinnliga gräsrotsrörelser graden av jämställdhet i          

det post-konfliktuella samhället? Genom att använda oss av teorierna kring lokalt ägande och             

kvinnligt deltagande kan vi se att svaret på den frågan är ja. Strukturen påverkar graden av                

jämställdhet. Båda rörelserna har ökat graden av jämställdhet i respektive land, dock visar vår              

undersökning att olika strukturer ger olika utfall. En mer strukturerad rörelse likt KWCG             

påverkar graden av jämställdhet mer än en rörelse utan tydlig struktur som LMAP. 
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Vi vill belysa det faktum att en liknande mätning med andra variabler eller aspekter av begreppet                

jämställdhet och dess innebörd, skulle kunna landa i ett annat resultat. Med en kvalitativ metod               

skulle exempelvis en undersökning kring vad effekten av den ökade officiella representationen            

blir för resterande av landets kvinnor kunna genomföras. Detta är forskning som vi välkomnar              

och uppmuntrar för framtida personer som likt oss, finner ett intresse inom detta ämne.  

 

Kvinnor som aktörer blir allt mer uppmärksammade idag och deras röster värderas allt högre. Vi               

lever i en tid där det inte längre är helt accepterat att kvinnor exkluderas från samhällets olika                 

rum, och i takt med detta accepterar inte längre kvinnor att inte få vara delaktiga. Detta är en                  

utveckling som vi tillsammans med många andra menar är enbart positiv, och är även en               

hoppfull strålkastare riktad mot framtiden.  
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