


Abstract

This study aims to investigate how the Swedish feminist foreign policy is understood by NGOs

in development aid work who receive government funding, and how one can understand this

through a feminist postcolonial and postmodern perspective. To gain a better insight and

understanding of this, the focus has been on the close links between different notions within

feminist postcolonial and feminist postmodernist theoretical frameworks and development aid

practice. These notions constitute a central point of the thematic analysis along with five

interviews with different NGOs. The interviewed NGOs are all dedicated to development and

receive funding from the Swedish government. The results of the study concludes that

responsibility constitute a central part of the NGOs understanding of and approach to the

feminist foreign policy. The feminist foreign policy has been successful in bringing the NGOs

more legitimacy in their feminist work, although the study indicates that the NGOs had a

feminist focus prior to the feminist foreign policy. Subsequently, it also demonstrates how a

feminist postcolonial and feminist postmodern perspective is important in understanding the

development aid discourse.

Keywords: Development aid work, NGOs, Sida, Feminist postcolonialism, Feminist

postmodernism.
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1. Introduktion

I den granskning (Peer Review) som OECD-DAC våren 2019 gjorde av Sveriges

utvecklingssamarbete konstaterade organisationen att den feministiska utrikespolitiken har

underbyggt ett systematiskt och framgångsrikt arbetssätt och bekräftat Sveriges roll som

internationell ledare inom jämställdhet (Regeringen 2019: 22).

I en skrivelse från regeringen, år 2019, redogörs det att Sverige sedan år 2014 haft en feministisk

utrikespolitik. Ambitionen med den politiken är hög och syftar till att stärka alla kvinnors och

flickors rättigheter, representation och resurser (Regeringen 2019: 4). Den feministiska

utrikespolitiken behandlas av olika aktörer som arbetar inom det utrikespolitiska området, varav

utvecklingssamarbete utgör en viktig del i politiken (Regeringen 2019: 5). Vidare beskriver

regeringen hur Sverige är ledande i världen när det kommer till att prioritera jämställdhet och

mänskliga rättigheter inom det internationella utvecklingssamarbetet (Regeringen 2019: 21).

Dock utförs inte alla biståndsinsatserna utav regeringen själva, utan även med hjälp av

icke-statliga organisationer (NGOs) som får statliga finansiella medel (Sida 2021a). Den

feministiska utrikespolitikens framgångsrika arbetssätt, utgörs även av de icke-statliga

organisationernas arbetssätt, vilka därmed har en stor roll i att upprätthålla den framgångsrika

utrikespolitiken. Bistånd har dock problematiseras från olika synvinklar, där postkolonial och

postmodern kritik präglar debatten.

Min avsikt med denna uppsats är att framföra de delaktiga organisationernas perspektiv i ämnet,

eftersom det internationella biståndet är en del av Sveriges utrikespolitik. Jag vill inte påstå att

deras perspektiv talar för hela civilsamhället, eftersom jag inte haft möjlighet att intervjua deras

lokala samarbetspartners. Men min avsikt är att denna uppsats ska ge ett perspektiv på hur den

statliga utrikespolitiska feminismen fungerar inom området för utvecklingsbistånd.

Denna uppsats behandlar aspekter rörande globala rättvisefrågor, globala samarbeten samt

möjlighet och begränsning till solidarisering. Dessa frågor utgör ett centralt fokus inom

2000-talets feministiska forskning (Jaggar 2013: 196). Särskilt belyser detta feministiska fält
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iden om 'första världens kvinnor' som överlägsna 'tredje världens kvinnor', där grunden för detta

tankesätt utgörs av fördomar om: västvärlden som mer påläst, och 'tredje världen' som beroende

och inkompetent. Dessa perspektiv bidrog till en avhumaniserande bild av kvinnor utanför

globala väst och en distinkt “vi och dem” syn (Jaggar 2013: 197). Eftersom ämnet jag ämnar

undersöka och de teman som präglar uppsatsen genomgående behandlar perspektiv av denna typ

är det av högsta betydelse att situera uppsatsen i förhållande till detta fokusområde inom den

feministiska forskningen.

1.2 Problemformulering, syfte & frågeställning

Jämställdhet utgör en prioriterad fråga inom det svenska internationella biståndsarbetet, och

genomsyrar de flesta insatser som Styrelsen för internationellt biståndsarbete (Sida) stödjer.

Vidare har Sida en handlingsplan för ökad jämställdhet, där dialog med samarbetspartners utgör

en viktig del (Sida 2021b). Den feministiska utrikespolitikens inverkan och förståelse inom det

internationella biståndet kommer i denna uppsats lägga fokus på de icke-statliga

partnerorganisationerna som Sida finansierar. Eftersom politikens praktiska handlingar och

projekt till viss del utförs av dessa organisationer är det av intresse att deras erfarenheter,

verksamheter och aspekter på politiken framhävs, för att få ett annat perspektiv på politikens

effektivitet och påverkan.

Litteratur och forskning gällande utvecklingsbiståndet präglas av postkoloniala och postmoderna

aspekter och kritik. Således är det betydelsefullt att tillämpa detta perspektiv på analysen, för att

få vidare förståelse för varifrån kritiken kommer respektive hur det påverkar den feministiska

utrikespolitiken.

Denna uppsats ämnar därför undersöka hur en feministisk utrikespolitik tar plats och fungerar i

det internationella biståndet. Syftet är att förstå hur Sidas strategiska partnerorganisationer

förhåller sig till och förstår Sveriges feministiska utrikespolitik. Det är av intresse eftersom

biståndsorganisationerna får statligt finansiellt stöd, men är icke-statliga organisationer med egna

hjärtefrågor och ideologiska bakgrunder. För att åstadkomma detta ställs följande

frågeställningar:
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● Hur behandlas den feministiska utrikespolitiken av Sidas strategiska

partnerorganisationer inom internationellt bistånd?

● Hur kan detta förstås ur ett feministiskt postkolonialt och ett feministiskt postmodernt

perspektiv?

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsens första kapitel kommer att utgöras av en övergripande bakgrund där ämnet

presenteras, vidare introduceras en problemformulering, syftet, frågeställning och uppsatsens

disposition. I kapitel två, presenteras en kontextuell bakgrund. Kapitel tre utgörs av en

forskningsöversikt med relevans för uppsatsens ämne och syfte. Kapitel fyra behandlar

uppsatsens teoretiska ramverk och presenterar uppsatsens nyckelbegrepp: tredje världens kvinna,

den andre, the fixed global language och NGO-feminism. I kapitel fem, beskrivs kvalitativa

intervjuer och tematisk analys, dessa utgör uppsatsens metodologiska utgångspunkt. Kapitlet

syftar även till att beskriva materialinsamlingen, som består av fem stycken intervjuer av olika

icke-statliga biståndsorganisationer som får finansiellt stöd av Sida. Uppsatsens sjätte kapitel

består av en analys och problematisering av materialet. Vidare appliceras uppsatsens teoretiska

ramverk på analysens teman. Kapitel sju utgörs av slutsatser för att besvara studiens

frågeställningar, samt idéer för framtida forskning.
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2. Kontextuell bakgrund

2.1 Svenska biståndsverksamheten

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar på uppdrag av den svenska regeringen samt

under Utrikesdepartementet (Sida 2021c). Biståndsverksamheten styrs av fem olika perspektiv;

1. fattiga människors perspektiv på utveckling

2. rättighetsperspektivet

3. konfliktperspektivet

4. jämställdhetsperspektivet

5. miljö- och klimatperspektivet

Dessa genomsyrar hela det svenska biståndet och är besultat av regeringen (Sida 2021d). Vidare

existerar två olika sorters bistånd: humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete.

Utvecklingssamarbetet utgörs till 40% av multilateralt bistånd, vilket innebär att det sker genom

andra internationella organisationer, medan resten är bilateralt bistånd, vilket innebär bistånd

direkt från Sverige (Sida 2021a). I denna uppsats är det bilaterala utvecklingssamarbetet av

intresse. Det bilaterala biståndet behandlas bland annat av Sidas strategiska partnerorganisationer

(SPO), som fungerar som aktörer för civilsamhället. För närvarande har Sida 16 stycken

strategiska partnerorganisationer. Syftet för samarbetet mellan Sida och de strategiska

partnerorganisationerna utgörs av två mål: bidra till fattigdomsminskning genom att stärka

kapaciteten hos civil samhällsaktörer i låg-och medelinkomstländer, samt underlätta för ett

förmånligt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i sammarbetsländerna (Sida 2021e).

2.2 Sveriges feministiska utrikespolitik

Med utgångspunkt att exkludering och systematisk underordning skapar krig och osäkerhet

deklarerade Sverige 2014 en feministisk utrikespolitik för att skapa fred och säkerhet.
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Utrikespolitiken ämnar att visa resultat i form av stärkta rättigheter, representation och resurser

för kvinnor och flickor. Detta åstadkoms med en breddad jämställdhetsintegrering som

genomsyrar utrikespolitiken (Regeringen 2019: 4). Det internationella utvecklingssamarbetet är

en viktig del av den feministiska utrikespolitiken vilket gör jämställdhet till en prioriterad fråga.

De fokusområden som utrikespolitiken fokuserar på genomsyrar även alla biståndsinsatser inom

utvecklingssamarbetet, såsom mänskliga rättigheter för alla kvinnor och flickor, stöd vid

fredsprocesser för att stärka kvinnors roll, och arbete mot könsrelaterat våld (Regeringen 2019:

21 & 23).
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3. Översikt av forskningsfält

Forskningsfältet rörande ämnet denna uppsats ämnar studera tar avstamp i olika typer av

forskningsfält. Översikten av forskningsfältet kommer att begränsas till relevant forskning som

behandlar feminism och jämställdhet i bistånd på statlig samt icke-statlig nivå. Även forskning i

förhållande till bistånd med en feministisk postkolonial och feministiskt postmodern analys

kommer att presenteras. Denna begränsning görs i relevans till de frågeställningar uppsatsen

ämnar besvara. Därav kommer forskningsfältet rubriceras: Feminism i utvecklingsbistånd,

svenska staten och bistånd samt feministisk postkolonialism och postmodernism i

utvecklingsstudier.

3.1 Feminism i utvecklingsbistånd

Feminism inom utvecklingsbiståndet har studerats med olika perspektiv i fokus. Maitrayee

Mukhopadhyay diskuterar detta i relation till gender mainstreaming i Mainstreaming gender or

'streaming' gender away: feminists marooned in the development business (2007). Hon

adresserar två relaterade problem; även efter tre årtionden av feministisk aktivism tvingas

institutioner inom bistånd påminnas om behovet av genusanalys i dess arbete samt hur

feministiska förespråkare har ändrat tillvägagångssätt men förändring institutionellt uteblir

(Mukhopadhyay 2007: 135). Även Katja M. Guenther trycker på problematik relaterat till

feminism inom bistånd i The Possibilities and Pitfalls of NGO Feminism: Insights from

Postsocialist Eastern Europe (2011), med fokus på icke-statliga organisationer och aktörer. Hon

menar att icke-statliga aktörers beroende av finansiering av statliga medel skapar en problematik

i förhållande till dess feministiska arbete. Hon refererar till så kallad NGO-feminism, vilket syftar

på hur dessa icke-statliga organisationer lägger fokus på en liten delmängd av frågor kvinnor står

inför, och betonar pragmatiska svar på dessa frågor snarare än en bred feministisk agenda som

försöker förändra strukturella könsskillnader (Guenther 2011: 874).

Likaså sätter Signe Arnfred jämställdhet inom biståndsverksamhet i fokus i Women, Men and

Gender Equality in Development Aid – Trajectories, Contestations (2011). Arnfred tar avstamp i
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FN:s fjärde världskonferens om kvinnor 1995, där tonvikten lades på jämställdhet, vilket därefter

implementerades i stor utsträckning inom biståndsverksamheten. Med detta som grund utreder

Arnfred hur jämställdhet och genus uppfattas inom bistånd (Arnfred 2011). Arnfred identifierar

två diskurser om kvinnor inom utvecklingsbistånd; den handlingskraftiga, med förmågor att dra

nytta av, respektive den fattiga lidande kvinnan som behöver räddas med hjälp av donatorer

(Arnfred 2011: 58).

Karin Aggestam och Annika Bergman-Rosamond ämnar i Swedish Feminist Foreign Policy in

the Making: Ethics, Politics, and Gender (2018) att undersöka Sveriges feministiska

utrikespolitik och lyfta fram framtida inriktningar inom ämnet (Aggestam &

Bergman-Rosamond 2018: 34). Aggestam och Bergman-Rosamond beskriver hur en feministisk

utrikespolitik inte står helt utan etiska och politiska dilemman och utmaningar (Aggestam &

Bergman-Rosamond 2018: 327-328). Aggestam och Bergman-Rosamond uppmärksammar hur

den svenska regeringen har fått utstå kritik från organisationer inom det civila samhället.

Kritiken tillkom under flyktingkrisen 2015, i vilken den svenska regeringen misslyckades leva

upp till sin egna feministiska agenda. De restriktioner som regeringen införde kom att påverka

kvinnor i större grad än män. Detta har även haft effekt på kvinnor i det globala syd1, eftersom att

regeringen omdirigerade 30 procent av den statliga utvecklingsassistansen (Aggestam &

Bergman-Rosamond 2018: 329). Vidare finns det en skepticism gällande en statscentrisk

feministisk utrikespolitik av en liberal stat, där militarism är starkt centrerat. Det ifrågasätts om

en sådan makt kan leda till att stärka den patriarkala synen på skydd och upprätthålla de

könsrelaterade maktförhållandena (Aggestam & Bergman-Rosamond 2018: 330).

3.2 Svenska staten och bistånd

Maj-Britt Öhman har i “Sverige hjälper”- att fostra svenska folket till medvetenhet om sin egen

storhet och andras litenhet (2008) studerat och analyserat den första svenska utredningen för

bilateralt bistånd. I analysen beskriver Öhman tematiska mönster i utredningen, som hon menar

1 Denna uppsats kommer att använda benämningen globala syd. Begreppet kan förstås skildra och innefatta en hel
kolonial historia och differentiell ekonomisk och social förändring genom vilket stora ojämlikheter i livslängd,
tillgång till resurser och levnadsstandard upprätthålls (Dados & Connell 2012: 13). Jag är medveten om att
begreppet har kritiserats för att ge en homogeniserande bild av människor, vilket inte är min avsikt. Begreppet
används i denna uppsats som en benämning på en förståelse och ett resultat av globala maktstrukturer.

10



visas i formuleringar och tillskrivande identitet (Öhman 2008: 60). I artikeln beskrivs ett nära

samband mellan altruism och egenintresse i förhållande till Sveriges utvecklingsbistånd, detta

kan även identifieras ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv (Öhman 2008: 62). I förhållande

till den svenska biståndspolitiken hölls insamlingar. Till dessa drar Öhman kopplingar från det

koloniala biblioteket. Insamlingarna bygger på influenser från det koloniala biblioteket i form av

en tillskriven identitet som underutvecklad och misär av det södra halvklotet till skillnad från ett

modernt och utvecklat Sverige (Öhman 2008: 64 & 65).

Maria Eriksson Baaz har även studerat bistånd i förhållande till svenska staten och Sida i

Biståndet och partnerskapets problematik (2001). Begrepp som partnerskap och

utvecklingssamarbete är närvarande i åtgärder för ett mer jämlikt biståndsarbete, vilka har

implementerats av många biståndsgivare inklusive Sverige. Hon refererar till detta som

partnerskapsdiskursen vilket framhäver samarbetspartners ansvar, ägande, och en transparent,

öppen och ömsesidig relation. Vikten här läggs på att inte få saker till stånd för

“utvecklingsländerna” utan tillsammans med dem. Eriksson Baaz menar på att denna åtgärd

brister praktiskt sett på grund av den dimension av partnerskapets problematik som behandlar

kulturell identitet (Eriksson Baaz 2001: 160-161). Eriksson Baaz diskuterar även bistånd i

förhållande till postkolonial teori, men till skillnad från Öhman motsätter sig att dra kopplingar

till det koloniala biblioteket, då det medför redan färdiga identiteter. Eriksson Baaz menar istället

på att biståndsrelationen utgör en stor del i att skapa identiteter, i vilket biståndsgivaren blir

positionerad i en maktposition (Eriksson Baaz 2001: 164-165).

3.3 Feministisk postkolonialism och postmodernism i utvecklingsstudier

Uma Kothari menar i Feminist and Postcolonial Challenges to Development (2002) på att

utvecklingsstudier är i behov av att tillämpa en mer postkolonial och feministisk litteratur, för att

utmana den existerande kunskap på kön och rasism som grundas i ett västerländskt maskulint

perspektiv (Kothari 2002: 36). Det feministiska postkoloniala perspektivet framkommer främst i

förhållande till den koloniala och maskulina kunskapsproduktionen i vilket postkolonialismen

agerar i linje med marginaliserade gruppers perspektiv och historia i förhållande till utveckling.

Den postkoloniala feminismen beskrivs som viktigt i relation till att decentralisera den
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västerländska kunskapen som präglas i diskurser kring utveckling, främst i förhållande till

hierarkiska maktförhållanden (Kothari 2002: 45-46).

Michael Wooldridge beskriver i The Developing World's Need for a Postmodern Understanding

of Feminism (2015) hur en feministisk postmodern förståelse är av vikt för att begripa hur den

konstruerade verkligheten normaliserar och legitimerar ojämlikhet inom utvecklingsdiskursen.

På så sätt kan de strukturella maktförhållandena som institutionaliserar dem åtgärdas

(Wooldridge 2015: 1). Wooldridge sätter den postmoderna feminismen gentemot den liberala

feminismen, på så sätt förklarar Wooldridge att en liberal feminism är nödvändig, men räcker

inte till för att åtgärda könsskillnader i sin helhet. En postmodern förståelse av feminism i

utvecklingsländer behövs för att förändra dessa könsrelaterade ojämlikheter som utgår från en

villkorad konstruktion, som i sin tur bygger på könshierarkier och maktförhållanden (Wooldridge

2015: 5).
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4. Teoretiskt ramverk

I denna uppsats tar jag inspiration av Kotharis argument för behovet av en mer feministisk

postkolonial analys på utvecklingsstudier (Kothari 2002: 36) samt behovet för en feministisk

postmodern förståelse enligt Wooldridge (Wooldridge 2015: 5). Studiens material kommer

således att analyseras med hjälp av feministisk postkolonial samt postmodern litteratur och

forskning. Denna uppsats befinner sig i skärningspunkten mellan feministisk postkolonialism

och feministisk postmodernism på så sätt att jag är intresserad av språkliga konstruktioner.

Därför presenteras ett antal nyckelbegrepp som denna uppsats kommer ta avstamp i. Begreppen

behandlar inte uteslutande postkoloniala och postmoderna perspektiv, utan även begrepp som

greppar institutionellt, med speciellt fokus på feminism inom icke-statliga biståndsaktörer.

De begrepp som uppsatsens teoretiska ramverk tar avstamp i vilar på en förståelse och

uppfattning av maktstrukturer, och har en stark koppling till forskning och studier som berör

globala maktstrukturer med fokus på väst i förhållande till globala syd. Begreppen belyser

således effekter väst har haft på det globala syd. Jag därav kommer att rubricera min teoretiska

genomgång utifrån dessa nyckelbegrepp, vilka är; Tredje världens kvinna2, Den andre3, The

fixed global language och NGO-feminism.

4.1 Tredje världens kvinna

I Feminism utan gränser: avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet (2007) använder sig

Chandra Talpade Mohanty av ett feministiskt postkolonialt teoretiskt ramverk. Mohanty studerar

framställningen av tredje världens kvinna som ett monolitiskt ämne inom västerländska

feministiska texter, genom en diskursiv definition av kolonialism beskriver hon hur kunskap

produceras, om kvinnor i det globala syd, av feminister i det globala nord (Mohanty 2007: 33).

Mohanty hävdar att västerländska feministiska skrifter koloniserar olikheter, historiska samt

materiella, av kvinnor som lever i det globala syd. Detta producerar och konstruerar en homogen

tredje världens kvinna. Mohanty uttrycker således hur en homogenisering av kvinnor i det

3 Jag kommer i denna studie använda mig av begreppet den andre, detta görs i förhållande till den litteratur som
används i studiens teoretiska ramverk.

2 Jag kommer i denna studie använda mig av begreppet tredje världens kvinna, detta görs i förhållande till den
litteratur som används i studiens teoretiska ramverk.
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globala syd som tredje världens kvinna existerar i förhållande till hur västerländska feminister

har arbetat “på” dessa kvinnor. Vidare problematiserar hon hur västerländska feministiska texter

om kvinnor i det globala syd har en bristfällig förståelse av den västerländska forskningens

effekter på det globala syd, i ett världssystem dominerat av väst (Mohanty 2007: 35).

Mohanty synliggör fortsättningsvis hur kvinnor på olika sätt används som analyskategori av

västerländska feminister med fokus på kvinnor i det globala syd, i vilket ett återkommande tema

är en homogenisering av dessa kvinnor (Mohanty 2007: 39). I förhållande till utveckling

identifierar Mohanty hur den västerländska feminismen kategoriserar dessa kvinnor som en

enhetlig grupp, som alla antas ha samma problem och intressen, redan innan de blivit del av

utvecklingsprocessen. Kvinnor inom det globala syd förutsätts alltså vara en enda homogen

identitet redan innan dem får ta del av de utvecklingspolitiska processerna (Mohanty 2007: 46).

Begreppsanvändning av kvinna samt utveckling (development) saknar således olika infallsvinklar

och intersektionell förståelse, vilket skapar en bild av tredje världens kvinna som en specifik

individ eller identitet (Mohanty 2007: 45-48). Vidare menar Mohanty att föreställningen om

kvinnor som en förtryckt grupp i västerländska feministiska studier med ett fokus på tredje

världens kvinna besitter en kolonial ådra. Detta uttrycks i hur den västerländska kvinnan utgörs

som subjekt i motsats till tredje världens kvinna som får inta status som objekt. Resultatet blir en

kolonisering av dessa kvinnor, genom att homogenisera dem som en grupp så fråntas dem

historisk och politisk makt (Mohanty 2007: 54 & 55).

Det är värt att nämna att även om Mohantys ideer påstås härstamma ur ett postkolonialt

perspektiv har ideérna av många blivit tilldelade en postmodern etikett, som hon själv sedan

utmanar. Postmodernister hävdar att ideerna som Mohanty lyfter fram upplevs ogilla alla typer

av generaliseringar och vidare uppmärksamma skillnader på bekostnad av gemensamheter, vilket

uppfattas överensstämma med en postmodern diskurs (Mohanty 2007: 251 & 252).

Även Nira Yuval-Davis (1997) beskriver hur kvinnor inom det globala syd existerar i en

konstruktion av den västerländska kvinnan, som baseras på underkastelse snarare än ekonomisk

och social kontext. Således existerar kvinnor inom det globala syd i en mall konstruerad av den

västerländska kvinnan, där problem och prestationer bedöms utifrån denna konstruktion. Detta
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resulterar i en undanröjning av dessa kvinnor i historien och en förståelse om dem som evigt i

behov av vägledning av väst (Yuval-Davis 1997: 118).

Marianne H.Marchand och Jane L.Parpart applicerar ett feministiskt postmodernt tankesätt på

kön och utveckling i Feminism/Postmodernism/Development (2003). Utöver att uppmärksamma

kvinnor inom det globala syds upplevelser inom utvecklingsdiskursen identifieras villkor för ett

mer inkluderande och öppet klimat i förhållande till kön och utveckling (Marianne H.Marchand

& L.Parpart 2003:1) Eudine Barriteau (2003) beskriver hur nutida genusrelationer inom

utveckling har sitt ursprung i ett modernistiskt tankesätt. Hon menar på att de ekonomiska

modellerna i förhållande till detta bygger på dessa genusrelationer snarare än att de skapats utan

underliggande värderingar eller ideologier (Barriteau 2003: 142-143). Barriteau uttrycker hur

feministisk postmodernism utgår från “where there is society there is gender” (Barriteau 2003:

144), vilket syftar till att avslöja hur sociala relationer har en könad grund, främst patriarkal

påverkan på kvinnors liv. Den feministiska postmodernismen ämnar även till att genom politisk

handling ge makt åt marginaliserade grupper (Barriteau 2003: 144). Det feministiska

postmoderna tillvägagångssättet utgörs till stor del av tankesättet om dekonstruktion. Barriteau

menar att samhällsforskning grundas i epistemologier som exkluderar kvinnor, det krävs vidare

en dekonstruktion av denna tilldelade kunskap för att forskningen ska kunna förändras (Barriteau

2003: 147).

Sammantaget kommer jag att att använda mig av begreppet tredje världens kvinna i analysen, för

att urskilja hur västerländsk feministisk kunskapsproduktion har haft en påverkan på kvinnor och

det feministiska arbetet inom internationellt bistånd.

4.2 Den andre

Mohanty problematiserar hur begrepp som kvinna och öst blir definierade som den andre, då det

står i motsats till det som står i centrum; den västerländska mannen (Mohanty 2007: 57). Även

Edward Said (2016) använder sig av begreppet den andre. Han beskriver hur koloniala strukturer

kommer till uttryck genom en befintlig dikotomi mellan västvärlden och Orienten (det som

upplevs som motsatt västvärlden), och hur Orienten existerar med en tillskriven identitet av

västvärlden och dess kunskap om denna (Said 2016: 113). Den andre, det vill säga Orienten,
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beskrivs som direkt motsatt västvärlden i tal, tanke och handelsförmåga och identifieras av den

anledningen som irrationell, annorlunda och fördärvad (Said 2016: 112). Orienten existerar

fullständigt för västvärldens skull, i vilket Orienten får inta position som den passiva motspelaren

till västvärlden som huvudaktör. Detta innebär att allt rörande Orientens beteende bedöms av väst

som jury (Said, 2016, s.200).

Postkolonialistisk feminism upplevs som bidragande för att synliggöra hur konstruktionen av

kvinnor utanför Europa situeras utanför det feministiska projektet (De los Reyes, Molina &

Mulinari 2005: 17). Tanken om modernisering och idén om världens befinnande i olika

utvecklingsstadier kan begripas i förhållande till den framställning av kvinnor som olika, där

tanken den andre är framstående. Denna ordning grundas i koloniseringen av världen utanför

Europa, i vilket dagens rasism är uppdagad ur. Genom att tillämpa postkolonial feminism har

redskap uppkommit där syftet är att analysera rasismen i relation till ordningen och

konstruktionerna som kolonialismen har efterlämnat sig (De los Reyes, Molina & Mulinari 2005:

17-18).

Denna studien kommer således att använda begreppet den andre för att skildra en en postkolonial

förståelse om hur globala maktstrukturer kommer till uttryck och påverkar aspekter inom det

internationella utvecklingsbiståndet.

4.3 The fixed global language och NGO-feminism

Det är av intresse att återkoppla till Signe Arnfreds artikel Women, Men and Gender Equality in

Development Aid – Trajectories, Contestations (2011) även i den teoretiska diskussionen.

Arnfred ställer sig frågan om stater och kvinnoorganisationer innehar samma uppfattning om

jämställdhet och kvinnors rättigheter, samt om uppfattningen är densamma kvinnoorganisationer

emellan (Arnfred 2011: 52). Vidare beskrivs det hur icke-statliga organisationer från globala

nord lobbar för en västerländsk statlig konstruktion av feminism, även om föreställningen av

organisationernas ingripande till synes tycks vara frånkopplat statlig inblandning (Arnfred 2011:

53). Arnfred refererar till the fixed global language vilket inkluderar Right Based Approaches

(RBAs) samt hur rättigheter talas om. Därpå åsyftar hon, till hur detta är förankrat i det globala

nord och i förhållande till dess institutioner. Kvinnor från det globala nord anser sig således agera
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utifrån alla kvinnors behov och på en solidaritetsgrund, när de i vilket fall agerar utifrån sin egen

positionering som givare från det globala nord (Arnfred 2011: 54).

Även Katja M. Guenthers studie The Possibilities and Pitfalls of NGO Feminism: Insights from

Postsocialist Eastern Europe (2011) och begrepp NGO-feminism är av relevans i uppsatsens

teoretiska fält. Guenther resonerar kring feministiska icke-statliga organisationers roll i ett

feministiskt civilsamhälle. Fortsättningsvis beskriver hon hur organisationerna kan ses som en

nyckelspelare som återfinns mellan staten och familjen (Guenther 2011: 868). Vidare redogör

hon för hur kritiken mot NGO-feminism främst syftar till hur icke-statliga organisationer ämnar

förändra strukturer men samtidigt är beroende av de strukturella funktioner som behöver

omvandlas (Guenther 2011: 874). En annan viktig problematik inom NGO-feminism är de

icke-statliga organisationernas beroende av finansiellt stöd och hur det kan komma att påverka

och komprimera deras verksamhet till färre frågor (Guenther 2011: 878 & 879). Vidare behandlar

kritiken av NGO-feminism bristen på ifrågasättande av staten utifrån icke-statliga organisationers

perspektiv. Dock beskrivs hur specifika policys och praxis utmanas, men ett ifrågasättande av

helheten saknas (Guenther 2011: 880 & 881).
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5. Material och metod

I detta avsnitt kommer jag att beskriva mitt val av forskningsmetod för att sedan presentera ett

resonemang kring urvalet av organisationer samt respondenter. Vidare kommer jag introducera

de olika organisationerna som deltagit i studien genom att sammanfatta dess arbete, dessa

kommer att benämnas som organisation A-E. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid

materialinsamlingen.  Till sist diskuteras studiens forskningsetik.

5.1 Val av forskningsmetod

5.1.1 Kvalitativa intervjuer

Inom det feministiska forskningsfältet uppfattas kvalitativ forskning som den mest kompatibla,

detta baseras på feminismens fundamentala grundsatser och hur kvalitativ forskning agerar mer

lämpligt i förhållande till dessa (Bryman 2018: 491). Vidare förstås kvalitativa intervjuer som

den föredragna metoden inom feministisk forskning. Bryman menar att dessa intervjuer behöver

besitta vissa komponenter (Bryman 2018: 588-589);

● rymmer en hög grad av tillit och förtroende mellan intervjuare och

intervjuperson,

● uppvisar en hög grad av ömsesidighet från intervjuarens sida,

● tar hänsyn till de synsätt som de intervjuade kvinnorna har,

● innehåller en icke-hierarkisk relation (Bryman 2018: 588).

Eftersom att den forskning jag ämnar att göra befinner sig inom det feministiska fältet ser jag det

som en fördel att använda mig av kvalitativa intervjuer. Även uppsatsens syfte ligger till grund

för valet av forskningsmetod. Uppsatsen grundas i att undersöka de intervjuade

biståndsorganisationernas perspektiv i förhållande till ämnet, därav ligger organisationernas

tankar och aspekter till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar. Kvalitativa intervjuer

fokuserar på intervjupersonernas tankar och idéer, och anpassas i större grad på intervjupersonen

och dess intresse snarare än forskarens. Vidare beskrivs kvalitativa intervjuer producera ett
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djupare innehåll än kvantitativa intervjuer, då de kvalitativa intervjuerna efterlyser mer detaljrika

och kraftfulla svar (Bryman 2018: 562).

Då organisationerna besitter mer kunskap än mig rörande det ämne intervjun kommer att

behandla är det av fördel att intervjuerna inte besitter den strukturerade metoden som utgör

kvantitativa intervjuer. Faran med strukturerade intervjuer är risken att missa information och

tankar som inte hade tagits upp på grund av bristen på kunskap från mitt håll, i och med att dessa

organisationer besitter mer erfarenhet och kunskap gällande ämnet än jag själv besitter. Därav

kommer semistrukturerade intervjuer ligga till grund för materialinsamlingen. Genom att

använda mig av semistrukturerade intervjuer framställs en intervjuguide som sätter de teman som

kommer beröras, men svaren konstrueras i större grad av intervjupersonen. Detta ger även chans

för frågor och funderingar som uppkommer utöver intervjuguiden och tillför en relevans till

studien (Bryman 2018: 563).

5.1.2 Tematisk analys

Tematisk analys är ett av de mest vanliga analysmetoderna när det gäller kvalitativ data (Bryman

2018: 703). Därav appliceras en tematisk analys i denna studie för att urskilja koder i

materialinsamlingen, som sedan syftar till att göra en analys utifrån organisationernas

infallsvinklar och perspektiv. Därför har teman identifierats utifrån uppsatsens forskningsfrågor

och upprepningar intervjuerna emellan (Bryman 2018: 705). Koderna i materialet valdes således

ut i förhållande till likheter och upprepning i relation till de andra intervjuerna samt för att kunna

besvara uppsatsens frågeställningar. De övergripande teman som kommer agera samlingsplats för

de olika delteman som identifieras är; Organisationernas positionering, den feministiska

utrikespolitikens påverkan, det feministiska arbetets svårigheter och det internationella arbetets

utmaningar.

5.2 Urval

I det följande avsnittet kommer jag att redogöra för hur urvalet av organisationer och

respondenter har gått till. Jag kommer även att presentera de organisationer som valt att delta i
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intervjuerna. Det ges även en kort beskrivning av organisationernas syfte och arbete.

Organisationerna har avidentifieras, vilket innebär att jag inte kommer hänvisa till deras egna

hemsidor utan utgå från information jag införskaffat under intervjun vid beskrivningen av

respektive organisation.

5.2.1 Val av organisationer

Sida agerar och verkar med hjälp av olika aktörer och organisationer. De har i sin tur 16 stycken

andra organisationer, även kallade strategiska partners, som arbetar mot det civila samhället.

Organisationerna finansieras av Sida med uppdraget att stärka det civila samhället i de länder

som återfinns i samarbetet. Vidare hänvisar Sida till dessa strategiska partnerorganisationer för

information om partnerskap mellan svenska och lokala organisationer, då det är dem som

förmedlar bidrag från Sida (Sida 2021e).

Jag ämnar i min studie att undersöka hur biståndsorganisationer med statligt bidrag förhåller sig

till samt behandlar den svenska statens feministiska utrikespolitik. Därav är alla strategiska

partnerorganisationer som Sida har av relevans för min studie, jag tog därför kontakt med alla 16

organisationer. Urvalet skedde på så sätt i förhållande till studiens forskningsproblem och

kriterierna för urvalet var fastställt redan i studiens början. Således skedde urvalet i linje med ett

priori-urval (Bryman 2018: 498).

5.2.2 Val av respondenter

Respondenterna i studien har en bakgrund med fokus på organisationernas feministiska arbete. I

vissa fall har dessa kontaktats direkt om kontaktinformation till dessa har hittats. I annat fall har

organisationen i stort kontaktats och vidare hänvisat mig till en person med denna kunskap.

Studien ämnar till att undersöka organisationernas perspektiv snarare än enstaka individers, men

det har varit gynnsamt att de deltagande respondenterna har en stor kunskap och erfarenhet i det

feministiska arbetet, eftersom det är av relevans i denna uppsats.
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5.2.3 Organisation A

Organisation A är en paraplyorganisation som arbetar tillsammans med medlemsorganisationer,

vilka utgörs av kristna organisationer och kyrkor. Medlemsorganisationerna jobbar med olika

frågor med fokus på lokal samhällsutveckling. Kansliet sitter i Sverige men styr inte innehållet

utan stödjer medlemsorganisationernas projekt med hjälp av riktlinjer och policys. Således är det

inte Organisation A som kommer med idéer eller äger projekt.

5.2.4 Organisation B

Organisation B är en politiskt oberoende icke-religiös organisation som verkar både i Sverige

och internationellt. De arbetar i låg- och medelinkomstländer med frågorna; tillgång till säker

abort, tillgång till sexualundervisning, och icke sexuell och icke diskriminering av

HBTQ-personers rättigheter.

5.2.5 Organisation C

Organisation C identifierar sig som den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för

internationell verksamhet. Organisation C finns till för att stötta den svenska arbetarrörelsen och

att få till utbyten med liknande organisationer i andra delar av världen. De arbetar dessutom med

att bilda den svenska arbetarrörelsen om internationella frågor. Fokus hos Organisation C ligger

på demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Deras mål är att ge makt åt människor att förändra

sitt samhälle och liv.

5.2.6 Organisation D

Organisation D är en medlemsbaserad solidaritetsorganisation som arbetar med stöd till

civilsamhällesorganisationer och sociala rörelser i södra Afrika, vilket innefattar länderna

Angola, Namibia, Mozambique, Zimbabwe och Sydafrika. Organisation D arbetar även med

kommunikation, påverkan och insamling i Sverige. Organisationen har tre övergripande
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fokusområden; sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter, mat och markrättigheter, och

naturresurser, företag och mänskliga rättigheter. Deras biståndsarbete utgör den största delen av

deras verksamhet och de stödjer cirka 30 organisationer i södra Afrika.

5.2.7 Organisation E

Organisation E har funnits i 40 år och var en av de första ramorganiationerna (numera kallat

strategiska partnerorganisationer) för Sida. Organisation E verkar som hela svenska

fackföreningens samlande biståndsorgan och grundades på en förfrågan av Sida. Organisationens

vision är att vara en del av den svenska fackföreningsrörelsen, arbeta för en värld där mänskliga

rättigheter i arbetslivet respekteras och säkerställs. Alla arbetstagare ska ha goda arbetsvillkor

och social trygghet samt alla människors rättigheter och lika värde. De arbetar för en värld där

jämställdhet, solidaritet, demokrati och hållbar utveckling utan fattigdom råder.

5.3 Tillvägagångssätt

Initialt konstruerades en intervjuguide med relevans till uppsatsens syfte och frågeställningar. I

och med att intervjuerna baserades på en semi-strukturerad intervjuform hölls frågorna öppna

(Bryman 2018: 563). Organisationerna fick en inbjudan via mejl, i vilket deltagandet var

frivilligt. Innan intervjun tog plats fick de deltagande organisationerna ytterligare information om

uppsatsen, där etiska riktlinjer, kontaktuppgifter samt intervjuguiden skickades via mejl.

På grund av den rådande coronapandemin genomfördes alla fem intervjuer via Zoom.

Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter. Inledningsvis i alla intervjuer presenterade jag mig själv,

min studie, och dess syfte ytterligare för att vidare presentera vetenskapsrådets etiska principer.

Jag gav deltagaren chans att ställa frågor till mig innan intervjuguiden tillämpades på samtalet,

samt att tillägga aspekter och tankar som inte inkluderats i intervjuguiden. Intervjun utgick

därefter från intervjuguiden, men deltagarna informerades om att även beröra andra aspekter om

de såg det som relevant.
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5.4 Forskningsetik

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ligger till grund för hur studien har framställts och

genomförts (Vetenskapsrådet 2002). De uppgifter och material som samlats in har endast använts

i forskningssyfte och deltagarna har fått ge sitt samtycke för inspelning av samtalet, som sedan

raderades efter transkriberingen. Lunds universitet rekommenderar den krypterade versionen av

Zoom som universitet besitter (Lunds Universitet 2020). Insamlandet av material genom

intervjuer har således skett via Zoom, i vilka de deltagande har fått ge sitt samtycke till.

De deltagande organisationerna har avidentifierats. I denna studie innebär det att det inte ska

kunna kartläggas för en oberoende vem som har deltagit i studien eller vad denne har sagt. Det

kan dock innebära att närstående till organisationerna kommer kunna förmoda om en viss

organisation har deltagit. Den avidentifiering som har genomförts diskuterades med deltagarna

innan intervjun började (Karlsson 2020: 127).

Reflexivitet är av vikt i feministiska postkoloniala och postmoderna studier. Detta kräver att jag

reflekterar över min egen position i förhållande till ämnet och studien (Leavy & Harris 2018:

103). Således vill jag belysa att denna uppsats ämnar till att undersöka kontexter i ett globalt

sammanhang med fokus på arbete i det globala syd, men jag som forskare befinner mig i väst

och detta blir därav en västerländsk kunskapsproduktion. Jag vill även lyfta fram att de

organisationer som deltagit i studien också befinner sig i väst.
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6. Analys

I detta kapitel presenteras den tematiska analysen av intervjumaterialet för att besvara uppsatsens

frågeställningar. Analysen är organiserad efter fyra övergripande teman; Organisationens

positionering, den feministiska utrikespolitikens påverkan, det feministiska arbetets svårigheter

och det internationella arbetets utmaningar. Till varje tema tillkommer delteman som har

identifierats ur intervjumaterialet vid transkribering.

6.1 Organisationens positionering

I detta övergripande tema diskuteras organisationernas arbetssätt i relation till dess

biståndsverksamhet med samarbetspartners, andra länder och organisationens inflytande. Två

delteman identifierades: Lokalt ägarskap och ansvar gentemot regeringen.

6.1.1 Lokalt ägarskap

Vid samtal angående organisationernas arbetssätt blev det påtagligt hur ett flertal av

organisationerna benämnde vid dess arbetsrelation med samarbetsorganisationer i andra länder,

där aspekter rörande lokalt ägarskap utgör en påtaglig reflektion. Organisation A återkom till

reflektionen ett flertal gånger under intervjun och det framgick hur aspekten styr organisationens

verksamhet, i vilket det är upp till de lokala aktörerna att ansöka till dem snarare än att

Organisation A väljer ut samarbetspartners.

Initiativen kommer aldrig från oss, utan det kommer alltid från de

lokala organisationerna. Det är superviktigt med lokalt ägarskap,

så det inte kommer utifrån. Det är helt upp till dem att komma

med ansökning till oss.

Organisation A
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Lokalt ägarskap och självbestämmande är ett tvärgående perspektiv intervjuerna emellan och

framkommer vid olika tillfällen i samtalen samt vid olika diskussionspunkter. Organisation C

framhävde vikten av lokal självbestämmanderätt och lokalt framtagna perspektiv i förhållande

till den egna organisationens (C) arbete.

1. [... ] vi jobbar med gräsrötterna för att försöka få de organisera

sig och trycka på uppåt mot politiken för att få de förändringar

som de vill ha i sina länder [... ]

1. [... ] Så det är dem som vi vill nå ut till då, det är de här

organisationerna, det är dem vi vill stärka, så de kan bedriva

deras arbete bättre, så de kan nå sina mål. Så det är inte våra

mål som vi försöker driva igenom utan det är deras mål som vi

försöker hjälpa dem att nå.

Organisation C

Vikten av lokala perspektiv tycks således styra flertalet av organisationernas verksamhet. I

Organisation D speglas detta i den typ av stöd de ger sina samarbetsorganisationer.

Organisationen menar att de undviker projektstöd på grund av att budgetstöd gynnar partnern

mer, därav ges framförallt budgetstöd istället. Det blev tydligt i samtalen att den positionering

och självinsikt organisationerna besitter i förhållande till sina samarbetsorganisationer och

biståndsverksamhet. Detta återfinns även i Organisation Bs verksamhet.

Vi jobbar ingenting i andra länder, det finns ingen personal i

andra länder. Vi stödjer andra civilsamhällesorganisationer i

deras verksamhet.

Organisation B

Organisationerna i fråga uttrycker hur det det lokala ägarskapet fråntas om svenska

organisationer går in i andra länder och påtrycker perspektiv, värderingar och projekt. Att

organisationernas verksamhet grundas i deras samarbetspartners perspektiv och kunskap är
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positivt i relation till den problematik som Edward Said uttrycker. Said beskriver hur Orientens

identitet skapas ur en västerländsk kunskapsproduktion vilket gör dess existens som passiv

motspelare till västvärlden. Att organisationerna baserar deras biståndsarbete på den kunskap

som produceras där arbetet ska ta plats är därför värdefullt (Said 2016: 113 & 200). Genom att

arbeta på uppdrag av lokala initiativ och med lokala aktörer snarare än från svenska incitament

hämmas skapandet av dessa länder som den andre. Organisation E uttrycker detta väldigt

konkret.

1. Vi kan inte sitta i Stockholm och säga vad som funkar för läkare

på Kuba eller lärare i Malawi.

Organisation E

Intervjuerna visar således genomgående på en självinsikt i förhållande till en dikotomi mellan

väst och det som blivit tillskrivit som den andre. Arbetssättet och grunden för hur de jobbar

verkar ligga i linje med en vilja att motverka förståelsen av dessa länder som den andre, vilket

tydliggörs i hur organisationerna aktivt arbetar med ett lokalt självbestämmande och ägarskap.

Organisationernas agerande kan även, utifrån studiens teoretiska ramverk, verka för att hejda en

fortsatt västerländsk konstruktion av tredje världens kvinna. Tredje världens kvinna konstrueras i

hur västerländska kvinnor har jobbat “på” kvinnor inom det globala syd, samt av texter som

koloniserar kvinnorna till en enda identitet; tredje världens kvinna (Mohanty 2007: 35). Om

denna föreställning ska ha möjlighet att raseras krävs det att kunskapen som produceras om

kvinnor i det globala syd kommer från dem själva, snarare än från väst.

Organisationernas insikt i ett befintligt maktförhållande mellan väst och den andre grundas enligt

De los Reyes, Molina & Mulinari i koloniseringen av världen utanför Europa. Ett postkolonialt

feministiskt perspektiv betraktas fortsättningsvis utgöra redskap för att analysera

konstruktionerna som kolonialismen har efterlämnat sig (De los Reyes, Molina & Mulinari 2005:

17 & 18). Således kan organisationernas förhållningssätt och förståelse för denna problematik,

och vidare deras respons, förstås som uppkommet ur ett feministiskt postkolonialt tankesätt.
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6.1.2 Ansvar gentemot regeringen

En ytterligare aspekt i organisationens positionering i förhållande till biståndsverksamheten är i

relation till Sida som dess finansiella givare. Denna infallsvinkel skiljer sig än mer mellan

organisationerna än föregående identifierat tema. Organisationerna förhåller sig olika till hur de

ser på Sida och dess inflytande på den egna verksamheten och deras egen positionering i

förhållande till ansvar i den feministiska utrikespolitiken Sverige har deklarerat.

Ja, skulle absolut säga att vi har. Vi blir bedömda på det och det

kan påverka hur mycket pengar vi får.

Organisation A

1. Jo men det har vi ju, eftersom vi får statliga medel så ska vi ju

också följa, det är viktigt att vi följer regeringens och Sidas, UDs

strategier för Civilsamhället och för utrikespolitiken. Vi är en del

av den feministiska utrikespolitiken såklart. Vi tycker absolut att

vi har ett ansvar men vi tycker ju att vi går mycket längre. För

oss är det safe eller vad man ska säga. Men ja, vi har ett ansvar.

Det tycker jag att alla aktörer har som får statliga medel. Och

särskilt under utrikespolitikens kappa såklart.

Organisation D

Ett perspektiv som uppkom berör den positionering organisationerna besitter i förhållande till

den finansiella biten. Organisation A och D menar på att dess ansvar i förhållande till den

feministiska utrikespolitiken sammankopplas med pengarna de är givna. Organisation A

beskriver hur de blir bedömda på dess jämställdhetsarbete vilket influerar mängden bidrag från

Sida. Även Organisation D uttrycker hur de som mottagare av statligt bidrag och som deltagare

av den svenska utrikespolitiken besitter ett ansvar. Utifrån Katja M. Guenthers begrepp

NGO-feminism utgör detta en problematik. En kritik som NGO-feminism ger icke-statliga

organisationer inom feministiskt arbete är hur verksamheten påverkas av ett finansiellt beroende.
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Kritiken är centrerad till hur verksamheternas frågor kan komma att bli färre då ett finansiellt

beroende skapar förpliktelser till donatorn. Detta eftersom att givaren kan ha en inverkan på vart

verksamhetens fokus ska ligga (Guenther 2011: 878 & 879).

Ovan resonemang visar på att det finns en risk med att organisationerna känner ett ansvar

gentemot regeringen. Detta ansvar kan leda till att organisationens egen verksamhet och frågor

kan påverkas av statens beroendeställning som finansiell givare, vilket kan göra att de frågor

regeringen anser som viktiga blir fokus även i de icke-statliga organisationernas verksamheter

(Guenther 2011: 878 & 879). Ytterligare problematik som NGO-feminism belyser är hur ett

finansiellt beroende gör det svårare för de icke-statliga organisationerna att ifrågasätta statliga

ageranden (Guenther 2011: 880 & 881). Således finns det en risk att dessa organisationer inte

ställer staten till svars eller konfronterar ageranden de i själva verket anser som felaktiga eller

problematiska. Organisation D visar dock på en slags paradox i förhållande till NGO-feminism,

då de utöver att vara finansiellt beroende av staten även granskar statens feministiska

utrikespolitik.

1. Vi har sedan Sverige lanserade den feministiska utrikespolitiken,

de tre första åren skrev vi rapporter och granskade vad de säger

att de ska göra och vad vi saknar. Och sen har vi också tagit

fram en rapport, förra året eller två år sen, om klimat och den

feministiska utrikespolitiken. Vi tycker ju att det är toppen med

feministisk utrikespolitik men det måste också genomsyra allt,

inte bara biståndspolitiken.

2. Organisation D

Således kan det utläsas att Organisation D vill ha den befintliga statliga utrikespolitiken, men en

fördjupad sådan som också görs verklig. Organisation Ds infallsvinkel är i det som ovan

diskuterats angående NGO-feminism intressant. Å ena sidan ser dem att de som mottagare av

statligt finansiella medel besitter ett ansvar gentemot staten, medan de å andra sidan även aktivt

arbetar med ifrågasättande av den feministiska politiken. Ytterligare infallsvinklar av
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organisationernas positionering gentemot den feministiska utrikespolitiken uppkom hos andra

organisationer.

Myndighetsstrategi, styr ej oss och ska ej styra oss. Vi har ett

ansvar att hålla regeringen till svars för det dem säger vad de

ska göra, vi tror på de frågor som står där. Ger massa

mervärden till oss att det finns jättestor kunskapsbas på tex UD

kring feministiska perspektiv som vi kan använda oss av. Vi styrs

inte av den på något sätt.

Organisation B

Jag ser ju att vi alltid haft ett stort ansvar gentemot kvinnor i

världen som vi jobbar med. Personligen så skulle jag väl inte

säga att jag känner ett ansvar gentemot UD, det gör jag inte.

Inte att jag har ett ansvar gentemot dom utan jag tycker att vi

tagit ett större ansvar liksom redan innan den feministiska

utrikespolitiken kom. Och det är mer då att vi liksom får en liten

push i ryggen, det är ju inte att vi levererar till dem utan snarare

hjälper.

Organisation E

Dessa organisationer kommer med andra infallsvinklar än de föregående. Till skillnad från att det

finansiella ligger till grund för hur organisationens verksamhet ser ut beskriver dessa

organisationer hur de snarare besitter ett ansvar gentemot de som faktiskt agerar mottagare av en

feministisk politik. Organisation B uttrycker hur deras ansvar ligger i att ifrågasätta regeringen

istället för tvärtom. Även Organisation E förmedlar hur de har tagit ansvar inom diskursen även

innan regeringens utrikespolitiska deklaration. Detta förhållningssätt sätts därav i motsats till den

kritik icke-statliga organisationer får inom NGO-feminism, eftersom att organisationerna inte ser

något ansvar gentemot staten, vilket gör att ett ifrågasättande av staten och dess ageranden inte

utgör samma svårighet (Guenther 2011: 879-881). Dessa organisationers perspektiv går dock att

ifrågasätta utifrån Signe Arnfreds begrepp the fixed global language. Arnfred menar att

icke-statliga organisationer inom det globala nord, som till synes tycks vara frånkopplad statlig
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inblandning, dock lobbar för en västerländsk statlig konstruktion av feminism (Arnfred 2011:

53). På så sätt kan dessa organisationers verksamhet ändå kopplas samman med statliga

strukturer etablerat ur det globala nord, även om de själva uppfattar samt uppfattas som

fristående statlig påverkan (Arnfred 2011: 53 & 54). Organisation C utvecklar resonemanget än

mer.

Detta är min personliga åsikt. Men rent krasst så har vi ju ett

ansvar att följa de riktlinjer och regler som stipuleras i våra

avtal exempelvis då med Sida. För Sida är ju i det här fallet en

del av det svenska utrikespolitiken, de avtal som Sida har. Och de

har ju krav såklart att jobba med jämställdhet, vilket de haft

innan den feministiska utrikespolitiken [... ] Sen kan man ju ställa

sig frågan att även om vi inte skulle behöva följa det, skulle vi

göra det? Rent moraliskt och värderingsmässigt så tycker ju vi

att det är en självklarhet med en feministisk utrikespolitik, går

hand i hand med våra värderingar som organisation och vi

stöttar den till 100%. Även om vi inte skulle va tvingad till att

följa det så skulle vi göra det ändå för att vi tror på det. Men det

intressanta och det svåra i frågan skulle ju vara: vad händer då

om vi fick en annan regering som potentiellt kanske skulle

bedriva en utrikespolitik som snarare baseras på en

anti-jämställdhetsagenda. Då blir den här frågan lite svårare.

Att följa då regeringen och det regeringen säger för vi vill ju

bidra till jämställdhet globalt, inte tvärtom.

Organisation C

Organisation C konstaterade en problematik i förhållande till organisationens positionering

gentemot den utrikespolitiska jämställdhetspolitiken. Respondenten menade på att det är

avgörande hur den politiska ledningen ser ut i förhållande till hur organisationen förhåller sig till

ett ansvar mot regeringen och den politiska agendan. Det som kan utläsas i detta perspektiv är

således att organisationen ser sig besitta ett ansvar om politiken de svarar mot är av samma

uppfattning och karaktär som de själva står och argumenterar för. Aspekten är således intressant i
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förhållande till de teoretiska begrepp som ovan har diskuterats i relation till detta tematiska

mönster. Organisation Cs ställningstagande står emot den kritik som diskuteras utifrån

NGO-feminism. Respondenten säger uttryckligen att regeringens åsikter och perspektiv har en

stor betydelse i det ansvar organisationen känner gentemot dem. Uttalandet ger till synes

intrycket att Organisation C inte skulle backa för att ifrågasätta statens feministiska arbete om det

skulle ske ett skifte av fokus och politik som skiljer sig från organisationens egna ståndpunkter

(Guenther 2011: 880 & 881).

6.2 Den feministiska utrikespolitikens påverkan

Inom detta tema kommer delteman som urskiljts i relation till den feministiska utrikespolitikens

påverkan diskuteras. Delteman som kunnat urskiljas är: Att dra nytta av Sveriges feministiska

utrikespolitik, inga nya perspektiv samt jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra.

6.2.1 Att dra nytta av Sveriges feministiska utrikespolitik

Ett tydligt tema som uppdagades under intervjuerna är hur organisationerna uppfattar den

feministiska utrikespolitikens påverkan på organisationernas arbete, gehör och legitimitet. Ett

genomgående perspektiv som påvisades är hur de flesta organisationer ser sig dra nytta av

slagkraften som utrikespolitiken har internationellt, och hur det i sin tur ger dem, som svenska

aktörer, mer legitimitet i deras feministiska arbete.

Ett stort mervärde av att Sverige har en feministisk utrikespolitik

är att det ger att vi som biståndsaktörer kring feministiska frågor

får väldigt mycket en skjuts av att Sverige har en feministisk

utrikespolitik och att Sverige vågar stå upp för svåra frågor, det

blir en bättre genomslagskraft för vår kamp, och jag tror det

gäller även det omvända

Organisation B
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Ämnet finns på agendan och en stor ambition att jobba mer med

jämställdhet, det är svårt. Att det finns på agendan är

jätteviktigt, har influerat mycket.

Organisation A

1. Att Sverige har en feministisk utrikespolitik tycker vi bara är

briljant och naturligtvis något som vi stödjer och står bakom och

hoppas att det ska få mer avtryck på alla politikområden. Det

sänder ut viktiga signaler globalt och internationellt såklart, men

det är också väldigt viktigt att det inte bara blir talpolitik utan

att det också blir något av det.

Organisation D

Även inom den interna verksamheten har Sveriges deklaration visats ge genomslag. En av

organisationerna redogjorde för hur den feministiska politiken har gett de feministiska frågorna

en högre prioritering inom den egna verksamheten.

1. För oss så är det lite samma lika men det har ju också gett oss

lite mer legitimitet att jobba med de här frågorna och kanske

även internt. Som jag sa, vi är fyra team och de andra tre kanske

inte tycker att jämställdhet är det allra viktigaste. Så för oss som

då sitter i den gruppen så blir det också ett mer tydlig mandat.

Organisation E

Guenther beskriver hur icke-statliga organisationer agerar som en nyckelspelare mellan staten

och familj eller hushåll (Guenther 2011: 868), vilket dessa organisationers perspektiv fastställer.

Organisationerna beskriver hur de får en större genomslagskraft i sitt egna feministiska arbete

med hjälp av det statliga förhållningssättet, vilket styrker Guenthers aspekt rörande

organisationernas positionering inom den praktiska politiken. Att dessa icke-statliga

organisationer arbetar med en statlig föreställningsram som grund i dess verksamhet är dock

problematiskt sett till Arnfreds the fixed global language. Arnfred redogör för att det är

bekymmersamt att icke-statliga organisationers verksamheter bygger på en statlig institution, i
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vilket de som icke-statliga organisationer ändå agerar som givare från en statlig aktör (Arnfred

2011: 54).

Således är det positivt att organisationerna ser sig dra nytta av politiken, genom att de har fått en

större legitimitet i arbetet, som möjliggör för att påverka i de olika sektorer organisationerna

fokuserar på. Men det är problematiskt att statliga strukturer är centrerat även i icke-statliga

organisationers verksamheter. Även om organisationerna i denna infallsvinkel inte uttrycker sig

kring den statliga finansieringen kan det problematiseras om också detta perspektiv gör det

svårare för organisationerna att ifrågasätta statliga ageranden. Att icke-statliga organisationer är i

en slags beroendesituation gentemot staten är enligt NGO-feminism problematiskt i förhållande

till möjligheten att konfrontera staten i situationer där det skulle behövas (Guenther 2011: 880 &

881).

6.2.2 Inga nya perspektiv

Även om de flesta organisationer uttryckte hur utrikespolitiken har gett deras egen verksamhet

mer legitimitet, menar vissa organisationer att det egna feministiska arbetet inte har påverkats

eller förändrats efter att Sverige deklarerade utrikespolitiken.

1. Jag skulle säga att vi inte har påverkats jättemycket av den

feministiska utrikespolitiken. Jag skulle inte säga att vi har

ändrats så mycket på grund av det, har jobbat med det även

tidigare. Egentligen för oss skulle jag säga att det inte är en

nyhet, vi har inte förändrat oss efter att det kom som koncept.

Organisation C

1. Jag ser väl i ärlighetens namn kanske inte att det har förändrat

arbetet på något sätt men möjligtvis förstärkt det.

Organisation E

Att organisationerna inte är beroende av den feministiska utrikespolitiken i deras egna

feministiska arbete är positivt sett till den problematik som Guenthers NGO-feminism anför.

NGO-feminism trycker på att det finns en svårighet i att organisationernas finansiella stöd kan
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komma att påverka dess verksamhetsfrågor, eftersom att en finansiell donator kan influera vilka

frågor och ämnen verksamheten bör fokusera på (Guenther 2011: 879). Att dessa organisationers

verksamhetsfrågor verkar överensstämma med de statliga målen och värderingarna är därmed

ytterst gynnsamt. Detta visar på att den statliga agendan har liten risk att influera

organisationernas arbete till något annat, eftersom förhållningssättet inte skiljer sig åt dem

emellan. Vidare bevisar organisationernas synvinkel att dess jämställdhetsarbete existerar

oberoende av den statliga agendan. Dock kan frågan ställas kring om organisationernas arbete

kring feministiska frågor är uppkommet ur västerländska värderingar och strukturer, vilket gör

att de korresponderar bra med statens syn på feministisk utrikespolitik. Signe Arnfred menar att

icke-statliga organisationers förståelse av feminism existerar utifrån en statlig konstruktion av

feminism (Arnfred 2011: 53). Detta kan således förklara varför organisationernas arbetssätt i

förhållande till en feministisk verksamhet inte har påverkats eller förändrats sedan Sverige

deklarerade en feministisk utrikespolitik.

6.2.3 Jämställdhetsperspektiv som ska genomsyra

Vid samtal om hur organisationerna själva arbetar och förhåller sig till en feministisk

utrikespolitik betraktades ett sammanfallande tema. Flertalet organisationer beskrev hur ett

jämställdhetsperspektiv som genomsyrar hela verksamheten lägger grunden till hur de själva

förhåller sig till en feministisk utrikespolitik.

Viktigt att jämställdhetsaspekter genomsyrar hela insatsen.

Organisation A

1.

2. Det betyder att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt vi

gör och allting vi är involverade i, oavsett om projekt skulle

handla om klimatfrågor eller så. Så ska det fortfarande vara

genomsyrat av jämställdhetsfrågan.

Organisation C

1.

2. Så får vår del så är feminismen en otroligt central och viktig del

i vår existens och i allt vi gör.
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Organisation D

Som kan utvisas av citaten var detta en återkommande reflektion i tre av fem intervjuer. I denna

synvinkel kan det alltså till viss del bevisas att organisationerna emellan har en liknande

förståelse av vad en feministisk utrikespolitik innebär, vilket styrker frågan Arnfred ställer om

uppfattningen om jämställdhet och kvinnors rättigheter är densamma icke-statliga organisationer

emellan (Arnfred 2011: 52). Det uppkom även synsätt avseende hur Sida förhåller sig till en

feministisk utrikespolitik.

Tycker att Sida pratar ofta om kvinnors deltagande, ganska brett.

En grundläggande nivå. Organisationer i civil har nog en mer

nyanserad och djupare kunskap ibland, än bara det här att

kvinnors deltagande i detta tema är viktigt. Hade gärna sett en

mer intersektionell analys eller nyanserad bild om vad problemet

är.

Organisation A

Organisation A menar alltså att organisationerna som arbetar i civilsamhället besitter en mer

intersektionell och djupgående kunskapsnivå om kvinnors deltagande än deras statliga finansiär.

Organisation A påvisar här att de inte har en absolut överensstämmande uppfattning om vad

jämställdhetsarbete är med den statliga tolkningen, vilket hjälper till att svara på Arnfreds fråga

om stater och organisationer innehar samma uppfattning om jämställdhet och kvinnors rättigheter

(Arnfred 2011: 52). NGO-feminism ifrågasätter icke-statliga organisationers förmåga att särskilja

statliga förhållningssätt samtidigt som organisationen är beroende av finansiellt stöd från staten

(Guenther 2011: 880 & 881). I förhållande till detta är det positivt att Organisation D vågar

ifrågasätta det statliga feministiska arbetets djup. Samtidigt återfinns en viss problematik.

NGO-feminism kritiserar att icke-statliga organisationer ämnar förändra strukturer men samtidigt

är beroende av de strukturella funktioner som behöver omvandlas (Guenther 2011: 874). På

samma gång som det är positivt att organisationen utmanar det statliga feministiska

förhållningssättet återfinns en viss problematik i att de är beroende av de strukturer som de

bevisligen vill förändra (Guenther 2011: 874).
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Att Sida saknar en intersektionell analys av kvinnors deltagande är problematiskt i relation till

skapandet av kvinnor i det globala syd som tredje världens kvinna. Bristen på infallsvinklar och

en nyanserad förståelse i förhållande till kvinnligt deltagande i utvecklingsbiståndet konstruerar

en homogen bild av kvinnor som innehavande av en enda identitet (Mohanty 2007: 45-48). Detta

resulterar i att kvinnorna fråntas historisk och politisk makt (Mohanty 2007: 54 & 55). Mohanty

problematiserar hur västerländska feministiska texter om kvinnor i det globala syd har en

bristfällig förståelse av den västerländska forskningens effekt på det globala syd, i ett

världssystem dominerat av väst (Mohanty 2007: 35). Att Sida saknar ett intersektionellt

perspektiv kan således förklaras av att de har en otillräcklig förståelse av den västerländska

forskningens effekt, i och med att en avsaknad av intersektionellt perspektiv i detta ämne är

skadligt för kvinnor i det globala syd. Detta visar fortsatt på att en feministisk utrikespolitik inte

är det enda som krävs för att rasera den västerländska konstruktionen av kvinnor som

homogeniserad grupp. För att politiken ska ha största möjliga inflytande krävs det att ett

djupgående och nyanserat perspektiv ligger till grund för politiken och dess insatser. Om inte

riskerar den västerländska konstruktionen av kvinnor inom det globala syd som tredje världens

kvinna att upprätthållas oberoende av en befintlig feministisk utrikespolitik.

6.3 Det feministiska arbetets svårigheter

Det feministiska arbetets svårigheter är ett tematiskt mönster som identifierades vid

transkribering. Inom detta teman uppstod två delteman av vikt: Ökad polarisering och bygga

dialog.

6.3.1 Ökad polarisering

Samtalen berörde perspektiv på vilka svårigheter som uppkommer inom feministiskt

internationellt arbete, varav en ökad polarisering benämndes som en stor problematik av

Organisation A och B.

Det är verkligen en del i polarisering och sådär, hur

västvärldens agenda är inne i utvecklingsländer eller globala
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syd. Hur kan vi jobba på det här frågorna utan att det ska vara

att västerländska värden som styr. Det är jättesvårt.

Organisation A

Det man kan se en förändring i karaktären av motståndet mot

feministiska perspektiven, det har sett en ökad polarisering i

frågorna, man har kommit längre och längre ifrån varandra och

extremerna på oppositionssidan har blivit mer extremt.

Oppositionen till jämställdhetsfrågor är mer välorganiserad än

för ett par år sen och finns på alla nivåer, alla länder, alla

institutioner, mer välorganiserat motstånd idag än var det har

varit för 15-20 år sen och en ökad polarisering.

Organisation B

Enligt Organisation A är den ökande polariseringen sammankopplat med hur västerländska

agendor och värden styr och influerar i det globala syd. Denna infallsvinkel går i linje med det

som diskuteras i teorikapitlet rörande den andre, hur en existerande dikotomi mellan väst och

Orienten skapar en bild av globala syd som mindre utvecklat och i behov av hjälp av väst (Said

2016: 113). Detta möjliggör i sin tur för den västerländska agendan att infinna sig och konstruera

syd utifrån dess egna idéer om denna, vilket kan möjliggöra för att upprätthålla konstruktionen

av tredje världens kvinna (Mohanty 2007: 33). Mottagaren av denna feministiska politik, kvinnor

inom det globala syd, uppfattas på så vis som i evigt behov av vägledning av väst (Yuval-Davis

1997: 118).

Att Organisation A belyser ett samband mellan denna dikotomi och internationell

biståndsverksamhet kan förstås ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv. Då detta perspektiv

ämnar till att belysa denna koloniala problematik och vidare tillhandahålla verktyg för förändring

(De los Reyes, Molina & Mulinari 2005: 17-18). The fixed global language kritiserar hur kvinnor

från det globala nord anser sig agera utifrån alla kvinnors behov snarare än att inse sin egen

positionering som givare från det globala nord (Arnfred 2011: 54). Att Organisation A vidare

reflekterar kring den positionering de innehar som en västerländsk organisation inom
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internationellt bistånd utgör således en positivitet i förhållande till den kritik som the fixed global

language uttrycker.

6.3.2 Bygga dialog

Vid samtal om den feministiska utrikespolitikens svårigheter uppkom ett tematiskt mönster

mellan några intervjuer. För att undvika eller lösa problematik sammanlänkat med en feministisk

utrikespolitik framstår bygga dialog, som ett användbart verktyg.

1. För det handlar ju om att skapa förståelse om varför det är

viktigt och ha en inkluderande dialog om det. Inte bara komma

och säga att det är viktigt utan vi måste diskutera tillsammans

varför det är viktigt, för vår partner då att arbeta med frågorna.

Organisation C

Mycket handlar om hur vi kan bygga dialog i tider av

polarisering och opposition

Organisation B

2. Jag kan väl känna att en av de lite större skillnaderna är att det

kanske blivit lite öppnare dialog mellan UD och oss i civila

samhället sen det här spikades.

Organisation E

Chandra Talpade Mohanty beskriver hur en västerländsk kunskapsproduktion är orsak till

konstruktionen av tredje världens kvinna som ett monolitiskt ämne (Mohanty 2007: 33). Att

dessa organisationer tillgriper dialog som verktyg när svårigheter uppkommer gör att den

västerländska kunskapsproduktionen som skapar denna föreställning hämmas. Således är dialog

ett användbart verktyg som möjliggör för biståndsinsatser att grundas i mottagarens kunskap om

ämnet snarare än den kunskap som existerar på västerländska premisser. Detta har inte endast en

stor påverkan på det jämställdhetsarbete som kommer att genomföras, utan det bidrar även till en
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heterogenisering av kvinnor i det globala syd. En bidragande beståndsdel i homogeniseringen av

kvinnor som tredje världens kvinna förekommer i relation till hur feminister i väst har arbetat på

de kvinnorna (Mohanty 2007: 51). Fortsättningsvis hävdar Mohanty att västerländska feminister

har en bristande förståelse i de effekter dess forskning har på det globala syd (Mohanty 2007:

35). Hon problematiserar även hur västerländska feminister inom utveckling förutsätter att

kvinnor i det globala syd har en enda homogen identitet, innan de får ta del av de

utvecklingspolitiska processerna, vilket skapar föreställningen av att alla dessa kvinnor har

samma problem och är i behov av exakt samma hjälp (Mohanty 2007: 46). Att tillämpa dialog

skulle kunna vara ett hjälpsamt verktyg i att förändra dessa problematiska föreställningar, och

den politik som baseras i dem, eftersom olika perspektiv skulle uppmärksammas och skapar

således möjligheter för att förändra dessa syner.

Genom att dessa organisationer som befinner sig i väst öppnar upp för dialog, med dess lokala

samarbetspartners, uppmärksammas upplevelser av kvinnor i det globala syd inom

utvecklingsdiskursen, såsom Marianne H.Marchand & L.Parpart ämnar att göra. Detta kan vidare

leda till ett mer öppet klimat i förhållande till frågor rörande kön och utveckling (Marianne

H.Marchand & L.Parpart 2003: s.i). Eudine Barriteau hävdar fortsatt att de ekonomiska

modellerna inom utvecklingsbiståndet bygger på genusrelationer (Barriteau 2003: 142-143). Att

bygga upp en dialog som framhäver olika röster och perspektiv kan därför utgöra en positiv

förändring inom utvecklingsbiståndet.

6.4 Det internationella arbetets utmaningar

Detta tema inkluderar delteman kopplat till utmaningar inom det internationella arbetet. Dessa

är: Förändra maktstrukturer samt postkolonial problematik.
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6.4.1 Förändra maktstrukturer

Flertalet organisationer identifierade att maktstrukturer är en ytterst viktig komponent att

diskutera inom internationell biståndsverksamhet. Reflektionen görs i samband med samtal om

vad bistånd är, men även hur bistånd är beroende av maktstrukturer.

1. För jag skulle säga att allt bistånd det är makt, man kommer inte

ifrån det. För så fort du involverar dig i ett annat land, i deras

samhälle och så så har du ju någon typ av påverkan, mer eller

mindre. Och det är ju faktiskt makt.

Organisation C

Det är klart att om vi kunde bryta alla maktstrukturer så skulle vi

förmodligen inte behöva bistånd.

Organisation B

Ja, om vi tittar på vår vision så är det; en rättvis värld. Och hur

får vi en rättvis värld? Jo genom att förändra maktstrukturer och

fördela resurser på ett annat sätt. Det är liksom grunden i allting

vi gör. Det är verkligen det vi utgår ifrån, det är det som vi ser

som de största hindren för utveckling och de största hindren för

global rättvisa. Det är just den skeva fördelningen av makt och

resurser.

Organisation D

Organisationerna är medvetna om att maktstrukturer ligger till grund för biståndsverksamhetens

existens. Att organisationer baserade i väst erkänner den strukturella problematik som grundas i

västerländska perspektiv är hoppfullt i förhållande till det teoretiska ramverk som denna studien

tagit avstamp i. Genom att erkänna strukturella ojämlikheter visar de på en medvetenhet till dess

egen positionering som givare från det globala nord, vilket the fixed global language kritiserar

icke-statliga organisationer för att missa (Arnfred 2011: 54). Organisationerna visar också på en

kännedom i anknytning till föreställningen om att världen är befinnande i olika

utvecklingsstadier. Denna föreställning kan begripas i förhållande till idén om den andre (De los

Reyes, Molina & Mulinari 2005: 17-18). Således verkar organisationerna medvetna om mycket
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av den problematik som tillkommer i internationellt bistånd, utifrån det som presenterats i

studiens teoretiska diskussion. Lösningen på denna problematik verkar vara att dekonstruera de

strukturella institutionerna, vilket Barriteau också förespråkar (Barriteau 2003. 147). Detta kan

utläsas speciellt i beskrivningen av Organisation D.

Dock tillkommer en viss problematik utifrån detta perspektiv. Organisation B och D beskriver

specifikt hur dessa maktstrukturer behöver brytas. Vidare redogör Organisation D för hur detta

utgör kärnan i deras verksamhet. Detta är ett mycket tydligt exempel av den kritik som lyfts i

NGO-feminism. Problematiken syftar till hur icke-statliga organisationer ämnar förändra

strukturer samtidigt som deras arbete är beroende av samma strukturella funktioner som behöver

rekonstrueras (Guenther 2011: 874). Frågan kan därav ställas kring hur dessa organisationer ska

förändra maktstrukturerna som utvecklingsbiståndet vilar på samtidigt som deras arbete är

beroende av dess existens.

6.4.2 Postkolonial problematik

Ett tydligt tema som uppmärksammades vid transkribering var reflektion kring ett postkolonialt

perspektiv. Ett flertal organisationer upplever en viss problematik eller svårighet i att arbeta i väst

mot länder i det globala syd, vilket framgick specifikt av organisation A och C.

Det är ju farligt också att vi kommer utifrån och ba “såhär ska

ett jämställt samhälle se ut, lös det”, de här postkoloniala

perspektiven är viktiga i vår bransch, vi måste hela tiden vara

medvetna om det då, att de aspekterna finns och det finns en

historia som gör det lite knepigt att jobba med vissa frågor.

Organisation A

1. Och det är en väldigt fin balansgång mellan samarbete och att

ge stöd till en form av direktpolitisk påverkan eller i vissa fall

kanske till och med nya former av kolonialism.

Organisation C
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Enligt dessa organisationer återfinns en kolonial problematik sammanlänkat med internationellt

biståndsarbete. Organisation A belyser hur svårigheter uppkommer i samband med

jämställdhetsperspektiv som kommer utifrån, vilket kan förstås ur Edward Saids postkoloniala

teoretiska ramverk, där han beskriver hur väst agerar som en jury för Orientens beteenden (Said,

2016, s.200). Således visar organisationerna på en medvetenhet i att utomstående perspektiv kan

utgöra en svårighet och problematik inom internationellt biståndsarbete. Mohanty belyser hur

tredje världens kvinna är en konstruktion ur koloniala strukturer och hur kolonial problematik

existerar i samband med en västerländsk feministisk bild av kvinnor i det globala syd som en

förtryckt grupp (Mohanty 2007: 35 & 54-55). Organisationernas insikt är därför gynnsam i

förhållande till den postkoloniala problematiken som uppstår på grund av västerländsk

kunskapsproduktion av det globala syd. Det är fördelaktigt att organisationerna belyser hur en

kolonial problematik återfinns inom biståndsdiskursen, då ett osynliggörande av detta skulle

kunna agera för att upprätthålla de koloniala strukturerna.

De los Reyes, Molina & Mulinari beskriver hur konstruktionen av kvinnor utanför Europa

situeras utanför det feministiska projektet. Denna ordning grundas i koloniseringen av världen

utanför Europa (De los Reyes, Molina & Mulinari 2005: 17 &18). Att organisationerna belyser

att det finns vissa koloniala svårigheter inom bistånd kan därför möjligen skapa en större

inkludering av kvinnor inom det feministiska projektet.
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7. Slutsats och framtida forskning

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet av analysen. Syftet med denna uppsats var att

förstå hur Sidas strategiska partnerorganisationer förhåller sig till och förstår Sveriges

feministiska utrikespolitik. För att besvara detta analyserades fem av Sidas strategiska

partnerorganisationers perspektiv i förhållande till den feministiska utrikespolitiken.

Organisationernas positionering, den feministiska utrikespolitikens påverkan, det feministiska

arbetets svårigheter och det internationella arbetets utmaningar drev på analysen. Nedan kommer

en disskution kring slutsater föras i förhållande till respektive frågeställning. Avslutningsvis

presenteras ett förslag till möjlig framtida forskning.

För att återkoppla till den första frågeställningen:

Hur behandlas den feministiska utrikespolitiken av Sidas strategiska partnerorganisationer inom

internationellt bistånd?

Till att börja med är begreppet ansvar av relevans för att besvara frågeställningen. Samtliga

organisationer förmedlade hur de besitter ett slags ansvar i förhållande till Sveriges feministiska

utrikespolitik. Var ansvaret ligger finns det två olika uppfattningar om. Dels så finns det ett

perspektiv som grundas i var finansieringen ligger, där ansvaret verkar ligga gentemot

regeringen. Å andra sidan finns det ett tydligt mönster där organisationerna känner ett direkt

ansvar gentemot de kvinnor som påverkas av politiken. Ytterligare ett perspektiv framfördes, i

vilket organisationen känner ansvar mot en regering som har samma värderingar som de själva.

Den feministiska utrikespolitiken visade sig även ha ha haft stor påverkan på organisationernas

gehör i feministiska frågor, både i dess internationella och interna arbete. På så sätt har

organisationerna dragit nytta av att Sverige har en feministisk utrikespolitik även inom den egna

verksamheten. Dock visade analysen på att de feministiska perspektiven inom organisationerna

inte har förändrats i och med en feministisk utrikespolitik, vilket betyder att organisationernas

jämställdhetsarbete existerar oberoende av den statliga agendan.
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Att jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela verksamheten är ett starkt återkommande tema i

alla organisationerna. Det framkom även i analysen hur Sidas intersektionella analys verkar

brista i förhållande till de strategiska partnerorganisationernas intersektionella perspektiv.

Det som har framkommit ur materialet och i analysen är således att det finns mycket likheter

organisationerna emellan men även avsevärda skillnader i förhållningssättet till den feministiska

utrikespolitiken. Analysen har påvisat hur den feministiska utrikespolitiken inte har förändrat

organisationernas perspektiv i ämnet, utan snarare agerar som en institution för att ge dem

legitimitet i deras redan existerande feministiska verksamhet.

Hur kan detta förstås ur ett feministiskt postkolonialt och ett feministisk postmodernt perspektiv?

Studien visar på att ett feministiskt postkolonialt och ett feministiskt postmodernt perspektiv är

av stor vikt för att förstå den feministiska utrikespolitiken inom internationellt bistånd. Analysen

hänvisar till ett feministiskt postkolonialt samt ett postmodernt perspektiv i flera delar. Den

problematik som organisationerna har uttryckt i förhållande till ämnet kan till stor del förklaras

utifrån dessa perspektiv, i vilket de nyckelbegrepp som uppsatsen tagit avstamp i vägleder

analysen.

Den postkoloniala feminismen fastställs genom en existerande dikotomi mellan väst och

Orienten (Said 2016: 113), vilket har påvisats starkt i de svårigheter den feministiska

utrikespolitiken besitter. Konstruktionen av tredje världens kvinna och den andre är djupt inrotat

i det internationella biståndsarbetet och kan förklara organisationernas positionering, såväl som

problematik och svårigheter, med arbetet. De feministiska postkoloniala och postmoderna

perspektiven ges även till uttryck av organisationerna själva, där ett flertal visar på ett

medvetande om detta såväl som en vilja till förändring av dessa strukturer.

Analysen visar på att organisationernas verksamheter arbetar på olika sätt för att komma ifrån de

ideér som präglar den postkoloniala kritiken, i vilket lokalt ägarskap utgör en stark komponent.

De tematiska mönster som identifierades demonstrerade att många teman grundas i idén att

världen är befinnande i olika utvecklingsstadier, vilket i sin tur skapar en konstruktion kring den
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andre samt av kvinnor som olika. Organisationerna visade på en medvetenhet till detta som kan

förstås ur ett feministiskt postkolonialt perspektiv (De los Reyes, Molina & Mulinari 2005:

17-18).

Organisationerna visade sig arbeta nära de lokala aktörerna snarare än att applicera egna

perspektiv, således uppmärksammas upplevelser av de kvinnor som blivit identifierade som

tredje världens kvinna, vilket är positivt utifrån ett feministiskt postmodernt tankesätt (Marianne

H.Marchand & L.Parpart 2003: s.i). Infallsvinklar kopplat till dekonstruktion i förhållande till

tilldelad kunskap uppkom i sammanställningen av intervjumaterialet, vilket även det återfinns i

ett feministiskt postmodernt tillvägagångs- och förhållningssätt (Barriteau 2003: 147).

Det feministiska postkoloniala och postmoderna perspektiven har varit givande för att studera

denna diskurs. Perspektiven har visats ligga till grund i stor del av materialinsamlingen. Även om

perspektiven uppenbarar sig olika mellan organisationerna har analysen kunnat visa på att

diskursen och verksamhetsarbetet samexisterar med perspektiven.

Jag ser ett flertal sätt att bygga vidare på detta ämne i framtida forskning. Huvudsakligen ser jag

att en utökad materialinsamling med medlemsorganisationerna på plats är av relevans. Det var

inte möjligt i denna studie, men jag anser att det skulle vara av vikt att få deras egna perspektiv.

Jag ser även att framtida forskning skulle kunna innehålla perspektiv från Sida eller den svenska

regeringen, för att få perspektiv från vardera part i diskursen. Det skulle även vara av intresse att

bygga vidare på vad som skulle kunna hända om en regering med andra prioriteringar och

värderingar tillsattes. Analysen visar på att de deltagande organisationerna känner en trygghet i

att det arbete de utför härstammar från deras egna värderingsgrunder, vilket tycks korrelera bra

med den nuvarande regeringens. Detta gör det enkelt att driva arbetet framåt utan att påträffa

finansiella svårigheter eller problem. Det är därför intressant att undersöka vad som händer om

en annan regering tillsätts med en helt annorlunda prioritering för utrikespolitikens feministiska

arbete. Hur kommer samarbetet mellan icke-statliga organisationer och regering fungera då?

3.
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