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This study concerns the conflict in Liberia and the following peace process.
Liberia states a good example for a case where the UN resolution 1325 (2000) has
been implemented in the peace process. This essay seeks to investigate how the
UN resolution 1325 has taken a part in the post-conflict politics too. The main
purpose is to screen how Liberias first president after the conflict, Ellen Johnson
Sirleaf, have been affected by the implementation of UN resolutions and how it
can be identified in her political speeches. The study is done through careful text
analysis of her speeches in which the authors seeks for different strategies to
empowering women which can be related to the UN resolutions. The study shows
many examples of these kinds of strategies.
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1. Inledning
1.1. Syfte och frågeställning
Den 8 november 2005 valdes Ellen Johnson Sirleaf till Liberias första kvinnliga
president. Hon blev därmed även den första kvinnan i ett afrikanskt land att inta
presidentposten. Detta val anses vara det mest fria och rättvisa val Liberia
någonsin haft. Dock var det demokratiska val som hölls 2005 inte en självklarhet
då Liberia varit konfliktdrabbat och splittrat under de senaste decenniernas
inbördeskrig (Harris 2006:375ff). De efterföljande fredsprocesserna var unika i
sitt slag då de fredsavtal som undertecknades framtvingades genom krav från
främst kvinnliga demonstranter och aktivister. Samtidigt opererade en FN-styrka
under beteckningen UN Mission In Liberia (UNMIL) i landet. Unikt för denna
insats var att den präglades av den nyligen etablerade resolution 1325 (2000)
(Karim & Beardsley 2017:138ff). Målet med resolutionen är enligt FN att
inkludera och implementera kvinnor och deras intressen i fredsprocesser i syfte att
skapa och upprätthålla en mer hållbar fred. En tydlig målsättning som identifierats
i resolutionen är att bemyndiga kvinnor inom flertalet områden i samhället i och
efter en konflikt (FN 2000). Därmed bidrog UNMILs arbete i Liberia till att
fredsprocessen genomsyrades av ett genusperspektiv. Liberia anses även vara ett
fall av en fredsprocess där implementering av resolution 1325 fungerat väl
(Operation 1325 u.å.). Resolution 1325 (2000) belyser även vikten av att
implementeringen fortsätter även efter fredsprocessens avslut, vilket är något som
varit möjligt i Liberias fall. Efter konfliktens slut har Ellen Johnson Sirleaf, som
Liberias första valda president, spelat en stor roll i det fredsbyggande arbetet.
2011 tilldelades hon nobels fredspris för sitt arbete för att främja fred och
kvinnliga rättigheter (Norwegian Nobel Institute 2018). Denna studie bygger
därmed på antagandet att Johnson Sirleaf influerats av 1325s värderingar och att
dessa har kommit till uttryck i kommunikationen av hennes politik.
Syftet med denna uppsats är således att undersöka hur Johnson Sirleaf
kommunicerar resolution 1325s målsättningar i sin politik, och mer specifikt i sina
tal. Studien ämnar då se vilka strategier som Johnson Sirleaf presenterar för att
uppnå dessa mål. Frågeställningen som vi avser att besvara med studien är;
“Vilka politiska fokusområden och vilka idéer har präglat Johnson Sirleafs
strategier för att uppnå målsättningarna i resolution 1325, såsom dem uttrycks i
hennes tal?”
Författarna avgränsar sig genom att undersöka Ellen Johnson Sirleafs tal, då de
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utgör ett bra material för att besvara vår frågeställning. Ytterligare avgränsning
har gjorts till tidsperioden 2006-2011, som utgör Johnson Sirleaf första
mandatperiod.

2. Bakgrund
2.1. Liberias konflikt och fredsprocess
Efter självständighet från USA 1847 styrdes Liberia av en auktoritär regim
bestående av Americo-Liberianer. Denna regim störtades 1980 genom en
militärkupp ledd av Sergeant Samuel Doe, dock vidhölls ett diktatoriskt styre med
Doe vid makten. Nio år senare inleddes det som kom att bli ett inbördeskrig när
Americo-Liberiska rebellstyrkor försökte återta makten i Liberia (Karim och
Beardsley 2017:110). Under inbördeskriget gjordes flera försök att teckna
fredsavtal i Liberia från den västafrikanska organisationen ECOWAS, vilket
lyckades först efter ett tiotal försök år 1996. Däremot ledde inte detta fredsavtal
till att oroligheterna upphörde. ECOWAS bidrog så sent som 2003 med en
fredsbevarande styrka i Liberia, som senare kom att omvandlas till FN-styrkan
UN Mission in Liberia (UNMIL). Först år 2005 var situationen i Liberia
tillräckligt stabil för att fria val skulle kunna hållas (Nationalencyklopedin 2018).
Trots att kvinnor anses ha varit inkluderad i Liberias fredsprocess så medverkade
de inte officiellt i landets fredsförhandlingar. Deras delaktighet utgjordes av
massprotester från tusentals kvinnor, som blev avgörande för att
fredsförhandlingarna signerades 2003 (Operation 1325 u.å.). De första
fredsförhandlingarna i Liberia misslyckades både med såväl kvinnlig
representation som att beakta kvinnors intressen och behov efter konflikten.
Dessutom var fredsprocessen utdragen och ineffektiv. Dessa faktorer ledde till att
kvinnor i Liberia inledde en fredlig demonstration sex veckor efter att
fredsförhandlingarna inletts. Initialt omfattades demonstrationen av drygt 200
kvinnor som anordnade en sittstrejk utanför den lokal där fredsförhandlingarna
ägde rum. Syftet med denna strejk var att förhindra parterna i fredsförhandlingen
att lämna byggnaden innan dess att fredsavtalet tecknats. Med denna
demonstration ville kvinnorna i Liberia kommunicera till landet och omvärlden att
de hade fått nog av konflikten, och nu ville agera för att bevara och utveckla det
som fanns kvar av samhället (Gbowee 2009:50f). Denna inledande demonstration
resulterade i att de fredsförhandlande parterna ingick i en överenskommelse med
de demonstrerande kvinnorna att följande krav skulle tas i beaktning:
1. Representanter i fredsförhandlingarna skulle delta regelbundet och effektivt
2. Representanterna i fredsförhandlingarna skulle respektera kvinnorna i sin
demonstration
4
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3. Fredsavtalet ska signeras inom två veckor, annars skulle demonstrationerna
utanför byggnaden återupptas
Dessa krav efterföljdes och ledde därmed till att parterna som officiellt var
delaktiga i fredsförhandlingarna två veckor senare kunde enas kring och signera
ett fredsavtal för Liberia. Kvinnornas demonstrationer anses därmed ha spelat en
avgörande roll för uppkomsten av fredsavtalet, och därmed även i fredsprocessen
som helhet, även om de saknade formell delaktighet (Gbowee 2009:51). Vidare
var flertalet kvinnor engagerade i att tillgodose att fredsavtalet vidhölls, och
inledde bland annat ett samarbete med den FN-styrda och fredsbevarande insatsen
UNMIL. Insatsen blev därmed ett framträdande exempel där reformeringen av en
säkerhetssektor, utförd av en internationell organisation, haft ett tydligt
genusperspektiv (Karim och Beardsley:139). Detta på grund av att reformering till
stor del präglades av FNs resolution 1325, vars syfte är att implementera kvinnooch genusperspektiv i fredsprocesser (FN 2000). UNMIL är den insats som
erhållit störst stöd av FNs fredsbevarande insatser (Karim och Beardsley:138),
och anses även efter samarbetet med Liberias kvinnodemonstranter, vara den
första insats att inkludera kvinnor i fredsprocessen. UNMIL har även spelat en
avgörande roll i implementeringen av genusreformer i det återuppbyggande
arbetet efter konflikten, bland annat i utvecklandet av en nationell handlingsplan
(Karim och Beardsley:140). Samarbetet med UNMIL resulterade även i att
kvinnor var involverade i nedrustningen av konfliktens parter (Gbowee 2009:51f).
Resultatet av fredsavtalet ledde slutligen till att Liberia i augusti år 2005 höll
demokratiska val. Dessa val anses även vara det mest rättvisa och fria val i
Liberias historia (Harris 2006:378). På grund av de närvarande FN-styrkorna som
opererade i Liberia, bland annat genom UNMIL, var den politiska processen
fredlig och lugn i motsats till tidigare val i liknande afrikanska länder som
befunnit sig i ett läge av post-konflikt. Valet i Liberia 2005 bröt därmed emot
flera tidigare och förväntade mönster i sitt utfall (Harris 2006:375ff). Det faktum
att landet röstade fram Ellen Sirleaf Johnson till presidentposten och därmed
gjorde henne till Liberias, men även Afrikas första kvinnliga politiska ledare var
ett omvälvande utfall av valet (Harris 2006:391).
Johnson Sirleafs politiska karriär tog sin början efter att hon återvänt till Liberia
efter att ha erhållit en masterutbildning i offentlig förvaltning vid Harvard
University. Kort efter sitt återvändande involverade sig Johnson Sirleaf politiskt i
Liberia och under Does auktoritära regim tillfångatogs hon och tvingades kort
därefter i exil, då hon spenderade sin tid i Kenya och USA. Under dessa år blev
Johnson Sirleaf en inflytelserik ekonom för en rad institutioner och var bland
annat chef för den regionala byrån för Afrika i FNs utvecklingsprogram. Under
1997 återvände Johnson Sirleaf igen till Liberia för att kandidera som president
för Unity Party. Dock ledde det valet till förlust för Johnson Sirleaf, och vinnande
kandidaten Charles Taylor tvingade återigen henne i exil då hon anklagades för
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förräderi. År 2003 tvingades istället Charles Taylor i exil efter att inbördeskriget
trappats ner, och Johnson Sirleaf återvände till Liberia där hon engagerade sig i
kommissionen för rättvis styrning. Denna kommission var ansvarig för
nödvändiga förberedelser innan anordnandet av ett demokratiskt val i Liberia,
vilket hon senare vann (Encyklopedia Britannica, 2018).

2.2. Resolution 1325
I oktober år 2000 antogs resolution 1325 av FNs säkerhetsråd. Det primära syftet
med resolutionen var att inkludera kvinnor och kvinnors intressen i fredsprocesser
i vilka FN är delaktiga (FN 2000). Idén bakom resolutionen bygger på antagandet
att kvinnors deltagande i fredsprocesser inte sällan leder till en mer hållbar och
rättvis fred (Karim och Beardsley 2017:2). Resolutionen fokuserar främst kring att
inkludera kvinnor i arbeten för förebyggande och lösning av konflikter,
fredsförhandlingar, fredsuppbyggande, humanitärt verksamhet och
återuppbyggande efter konflikt. Samt understryker vikten av jämställd
representation och fullt deltagande i allt arbete i syfte bibehålla och främja fred.
Resolutionen uppmanar även inblandade parter i konflikt att anta specifika
åtgärder i syfte att skydda kvinnor och flickor från könsrelaterat våld, och då i
synnerhet våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp. Resolutionen ger även
viktiga mandat till delvis medlemsstater men även FN-styrkor, för att underlätta
arbetet med implementering av resolution 1325. Förutom de riktlinjer som
resolutionen anger gällande konflikthanteringen, så läggs även vikt vid
upprätthållandet av kvinnors och flickors rättigheter efter konfliktens slut (FN
2000). I resolutionens inledande del återfinns citatet:

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of
conflicts and in the peace-building, and stressing the importance of their
equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance
and promotion of peace and security, and the need to increase their role in
decision-making with regard to conflict prevention and resolution.
Reaffirming also the need to implement fully international humanitarian and
human rights law that protects the rights of women and girls during and after
conflicts (FN 2000).

I resolutionen uttrycks därmed även målsättningar om att kvinnor och flickors
rättigheter skall efterses även efter konflikten, och att deras deltagande är
avgörande i denna process. Bemyndigande av kvinnor och förstärkande av deras
roll i samhället efter konflikten tycks därmed även vara ett grundläggande tema
för resolutionen och dess ambitioner.
Även om kvinnor inte officiellt deltog i fredsprocessen i Liberia, tycks deras
6
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inflytande ha spelat en avgörande roll. Samtidigt har FN-insatsen UNMIL, vars
arbete är implementerat av resolution 1325, varit verksam under och efter
fredsprocessen. Det är tydligt att resolution 1325 och dess ambitioner och mål har
varit närvarande på flera sätt i Liberias fredsprocess, och därmed även i den
efterföljande politiken.

2.3. Tidigare forskning
En stor mängd tidigare forskning visar konsekvent på att i fall av fredsprocesser
där ett genusperspektiv varit central, har även den efterkommande freden varit
mer stabil och hållbar för landet. Ett mer jämställt perspektiv där kvinnans roll
stått i fokus genom fredsprocessen har alltså varit ett steg mot ett försäkrande om
långvarig fred (Karim och Beardsley 2017:1). Dessa forskningsresultat och
antaganden är således starkt relaterade till resolution 1325. Det har genomförts
mycket tidigare forskning rörande just Liberia och landets fredsprocess.
Exempelvis har Karim och Beardsley (2017) gjort en studie i hur väl resolution
1325 implementerats i fredsbevarande insatser och vad det resulterat i, där man
använt Liberia som en analysenhet i sin fallstudie. Studien som Karim och
Beardsley genomförde var omfattande och gav resultatet att FNs genusrelaterade
insatser inte sällan leder till olika resultat. Mycket talar för att fredsinsatser med
genusperspektiv på flera sätt främjar jämställdheten i landet, men mycket talar
också för att fredsinsatserna i sig är institutioner med ojämställda strukturer som
är svåra att förändra (Karim och Beardsley 2017:165).
Det har även gjorts mer kvalitativa studier av hur väl resolution 1325
implementerats i fredsprocessen och arbetet med att bevara freden efteråt.
Exempelvis har genusdiskursen i den handlingsplan som låg till grund för det
fredsbevarande arbetet studerats. Hudson (2017) har genomfört en studie på
Liberias och andra afrikanska länders handlingsplaner i vilken hon analyserar
diskursen utifrån ett genusperspektiv. Hudson noterar i denna studie att det finns
en tydlig genusrelaterad diskurs i dessa och att resolution 1325 i flera fall har gjort
genomslag. (Hudson 2017).
Forskning har även gjorts på Ellen Johnson Sirleaf och hennes roll som den första
valda presidenten i Liberia efter freden. Stillion Southard (2017) studerar Johnson
Sirleafs retorik gällande kvinnors ekonomiska roll, och noterar att denna har varit
gynnsam för de Liberiska kvinnornas ekonomiska ställning (Stillion Southard
2017). Studier har även gjorts på Ellen Johnson Sirleafs mandatperioder i syfte att
undersöka om det finns någon substantiell skillnad i politiken om en kvinna
innehar presidentposten under en längre tid. Resultatet visade på en ökad
representation av kvinnor inom institutioner belägna i stadsområden samt en ökad
ekonomisk status för kvinnor (Kodila-Tedika och Asongu 2017).
7
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Vi upplever att man med lätthet kan finna mycket och väl genomförd forskning
gällande fredsprocessen i Liberia och det fredsbevarande efterarbetet. I många fall
har syftet varit att på olika sätt studera hur väl resolution 1325 implementerats i
FNs fredsbevarande insats i Liberia. När man väljer att se till FNs insats UNMIL
som var verksamma i Liberia kan man finna många genusrelaterade studier och
analyser, desto mindre går att finna om hur väl resolution 1325 implementerats i
politiken efter konflikten. Inte lika stor mängd forskning har gjorts på Ellen
Johnson Sirleaf, men studierna berör inte sällan hennes retorik ur genusperspektiv
och hur hennes roll som kvinna kan ha påverkat politiken i Liberia efter
konflikten. Författarna har däremot inte funnit forskning rörande Johnson Sirleafs
retorik som är direkt kopplad till FNs resolutioner och de mål som uttrycks i
dessa. Vi vill därmed med denna uppsats utveckla forskningen angående Ellen
Johnson Sirleaf, där vi tar avstamp i den tidigare forskningen om hur väl
resolution 1325 implementerats, men där vi istället väljer att fokusera på Ellen
Johnson Sirleafs politiska strategier. Vi önskar därmed med denna studie kunna
bidra ytterligare till forskningen inom detta område.

3. Teoretiskt ramverk
Feministisk analys kring internationella relationer syftar till att belysa de
könsmaktsrelationer som åskådliggörs i bland annat internationella konflikter.
Den feministiska analysen poängterar även hur könsordningen grundar sig i en
särskild struktur av vad som är manligt och kvinnligt (Kronsell 2006:104). Det är
rimligt att anta att initiativet till resolution 1325 och dess upprätthållande, tar
avstamp i denna teoribildning. Grunderna för feministisk teori utgörs av fokus
kring den sociala uttrycksformen av kön, och anser att kön är en avgörande
kategoriseringsgrund i samhället. Detta har vidare lett fram till att en komplex
könsmaktsordning formats, där egenskaper som förknippas med manlighet
konsekvent bedöms vara av högre status än de egenskaper som anses kvinnliga
(Ibid.).
Den feministiska teoribildningen utgörs av olika inriktningar av feminism, som
alla ger olika förklaringar till varför denna maktordning uppkommit och
presenterar därmed olika metoder för hur dessa kan förändras. En sådan
feministisk inriktning är liberalfeminism som menar att samhällets institutioner,
regelverk och lagstiftning är diskriminerande och att könsordningen är ett resultat
av detta (Kronsell 2006:105). Liberalfeminismen tar sin utgångspunkt i synen på
kvinnor som aktörer och individer och understryker vikten av lika rättigheter.
Särskilt fokus läggs vid områden som politiskt inflytande, utbildning och jämställt
deltagande på arbetsmarknaden. Detta ligger till grund för en stor del av
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forskningen som presenterats på kvinnlig representation inom politiken, såväl
nationellt som internationellt (Jansson och Freidenvall 2011:19f).
Situationen i Liberia och Ellen Johnson Sirleafs arbete för att bemyndiga kvinnor
är ett fall av en politiker som försöker befästa kvinnan som en politisk deltagare
samt förbättra kvinnans roll i samhället, vilket gör att en studie av Johnson
Sirleafs tal kan ha sin grund i feministisk teoribildning. Utifrån det material som
ligger till grund för denna studie kan liberalfeministiska grundantaganden om
politiska inflytande, utbildning och jämställt deltagande på arbetsmarknaden
identifieras. Således utgör liberalfeminismen ett teoretiskt ramverk för denna
uppsats och används som en riktlinje i utformandet av vår analytiska metod.

4. Metod och operationalisering
4.1. Metod
Den forskningsstrategi som använts för att genomföra denna studie är en
kvalitativ textanalys. Denna typ av strategi är den som är bäst lämpad för
undersökningen då det primära syftet med en kvalitativ textanalys är att belysa
idéer och mening i texter, som enskilt är intressanta och där kontexten i vilken de
framställs är betydande (Esaiasson 2017:212ff). Denna strategi är av fördel när
man ska se till hur idéer och tankesätt förekommer i politiska debatter, vilket är
det vi avser göra i denna uppsats. Det finns ingen enskild strategi för hur en
kvalitativ textanalys ska genomföras, då den måste utformas utifrån
frågeställningen och den specifika undersökning som ska utföras (Bergström och
Boréus, 2012:146). Det finns dock olika redan satta metoder och riktlinjer för att
utföra en textanalys som i detta fall valts bort. Ett exempel är en kvantitativ
innehållsanalys som framhålls som en lämplig metod då man vill kvantifiera
förekomsten av något i en text, exempelvis specifika ord eller metaforer. I en
kvantitativ innehållsanalys är inte huvudsyftet att tolka texten, även om detta
ibland också görs. Vidare förutsätter en kvantifiering av förekomsten av olika
textfenomen ett relativt omfattande material (Bergström och Boréus 2012:50).
Denna metod anses inte lämplig vid den här typen av studie då undersökningen
syftar till att göra tolkningar kring i vilken kontext saker beskrivs och inte att titta
på specifika ord eller andra textmässiga fenomen, då det inte hade kunnat besvara
uppsatsens frågeställning. Det inhämtade materialet anses även för litet för att en
kvantifiering av texterna hade kunnat ge ett tydligt resultat. En textanalytisk
metod som hade kunnat användas är argumentationsanalys, vars syfte är att
identifiera argumentationens struktur (Bergström och Boréus 2012:24). Denna typ
av analys hade varit genomförbar på vårt material men hade inte besvarat
uppsatsens frågeställning, då syftet med studien inte är att se till argumentationens
karaktär utan snarare dess innehåll.
9
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4.2. Operationalisering
Författarna har valt att utforma egna riktlinjer för textanalysen i denna studie. För
att kunna identifiera strategier som kan kopplas till resolution 1325 har författarna
behövt identifiera ett övergripande syfte med resolutionen. En grundläggande
målsättning som återfinns i resolutionen är kvinnligt bemyndigande. Eftersom att
vi ämnar att se till hur strategier för att uppnå målsättningar inom resolution 1325
presenteras, är begreppet kvinnligt bemyndigande en god utgångspunkt för
analysen. Valet av begreppet kvinnligt bemyndigande motiveras även av att det
anses vara ett relevant mätinstrument utifrån vårt material. Vi har valt att definiera
begreppet kvinnligt bemyndigande som: strategier som ämnar att förstärka
kvinnors positioner i alla spektrum av samhället.
För att kunna göra begreppet kvinnligt bemyndigande än mer mätbart har vi valt
att ytterligare operationalisera begreppet ned till olika teman som eftersöks i
materialet och som ligger till grund för analysen av texten. Dessa teman fungerar
som verktyg när vi eftersöker olika strategier för att uppnå kvinnligt
bemyndigande och fokuseras till olika områden i samhället. Valet av dessa teman
grundar sig i det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. I den
liberalfeministiska teorin är, som tidigare presenterats, kvinnligt politiskt
deltagande, utbildning samt jämställt deltagande på arbetsmarknaden centrala
områden. De två första temana berör dessa områden och är således tydligt
kopplade till liberalfeminismen. Det tredje temat berör könsrelaterat våld, vilket är
ett återkommande tema i det material som undersökt och som även anses vara ett
bra exempel på hur könsordningen kan ta sig uttryck. Samtliga teman har därmed
koppling till feministisk teori och har även funnits centrala i materialet.
Således läggs fokus vid om Ellen Johnson Sirleaf uttrycker strategier för;
1. Flickor och kvinnors möjlighet till utbildning och arbete - inom detta tema
ingår alla typer av strategier som presenteras i syfte att underlätta för flickors och
kvinnors möjlighet att ta del av all typ av kunskap för att främja deras personliga
utveckling och därmed möjliggöra positioner på arbetsmarknaden.
2. Kvinnlig representation inom politiken - detta tema omfattar alla typer av
strategier som syftar till att underlätta möjligheten för kvinnlig representation,
såväl numerisk representation som möjlighet för kvinnor att inta ledande
positioner. Temat omfattar även strategier som syftar till att kvinnliga intressen
tillgodoses.
3. Motverkandet av könsrelaterat våld - temat inkluderar alla strategier att
motverka och minska förekomsten av alla typer av könsrelaterat våld.
Könsrelaterat våld definieras här som all typ av våld som utförs mot kvinnor för
att de är kvinnor, av män. Exempelvis; våldtäkt, våld i nära relationer, misshandel
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etc.
Undersökningen genomförs genom att analysera talen och eftersöka strategier för
att uppnå kvinnligt bemyndigande, där ovanstående tre teman är de riktlinjer som
författarna antar. Inledningsvis eftersöks allt material i tidigare forskning som kan
ha relevans för studien. Därefter görs ett urval och detta material genomläses
noggrant av båda författare. Utifrån detta görs ytterligare ett urval för att enbart
material med ytterst relevans ska ligga till grund för studien. Det material som då
återstår genomsöks och de delar vars innehåll har betydelse för studien väljs ut.
Dessa delar citeras och textanalyseras utifrån presenterad metod under 6. Analys.
Under varje citat följer en kort textanalys där författarna reflekterar över
innehållet. Citaten är sorterade efter de teman som de berör för att tydliggöra för
läsaren. Analysen efterföljs av ett avsnitt där slutsatser dras kring de resultat som
analysen presenterar. Detta val av struktur för textanalysen motiveras av att den
anses resultera i en väl genomförd textanalys (Esaiasson 2007:237ff)

5. Material
Materialet som inhämtats för studien utgörs av de politiska tal som Ellen Johnson
Sirleaf höll under sin presidentperiod. En del av materialet är primärt och
inhämtat från Liberiska regeringens officiella hemsida. Andra är av sekundär
karaktär och inhämtat från trovärdiga källor. Samtliga tal är citerade och har inte
bearbetats. Urvalet av material är strategiskt (Esaiasson, 2007:180f), då författarna
valt att utesluta tal som inte behandlar frågor som är av relevans för att besvara
frågeställningen för denna uppsats. Talen är omnämnda som A-E i analysen för att
ytterligare förtydliga för läsaren från vilka tal citatet är hämtat ur.
Ett av talen som i analysen benämns som tal A hölls under en paneldiskussion
arrangerad av FN, i syfte att belysa kvinnors avgörande effekt på demokratiskt
ledande. Flertalet av världens ledare var inbjudna till diskussionen, och samtliga
tal, Johnson Sirleafs inkluderat, handlade uteslutande om kvinnors roll i
demokratiskt ledarskap och utveckling (Johnson Sirleaf 2010). Det tal som i
uppsatsen presenteras som tal B hölls i en liknande kontext som tal A, i en av FN
arrangerad paneldiskussion med temat “bemyndigande av flickor och kvinnor”.
Även detta tal är av stor relevans för denna studie då det uteslutande berör frågor
om kvinnor och flickor och bemyndigandet av dem (Johnson Sirleaf 2010). Tal C
hölls i Oslo 2011 då Ellen Johnson Sirleaf tilldelades Nobels fredspris. Talet hölls
i syfte att tacka för priset och citaten tagna ur talet handlar i viss mån om
analysens teman i en mer global kontext. Här har författarna gjort en avvägning
och enbart valt att använda citat där Liberia lyfts som exempel (Johnson Sirleaf
2011). Samma sak gäller för tal D som hölls i FN:s generalförsamling i New York
2008, fokusområdena är här också porträtterade ur ett globalt perspektiv. Även
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här har en avvägning kring vilka delar av talet som diskuterar Liberia specifikt
valts att analyseras (Johnson Sirleaf 2008). Tal E är ett tal som hölls då Johnson
Sirleaf blev vald till Liberias president i Monrovia 2006 (Johnson Sirleaf 2006).
Citaten som analyserats handlar således enfaldigt om Liberia som land och dess
innehåll utgör en god grund för vår analys.

6. Analys
Nedan följer avsnittet som utgör textanalysen av Ellen Johnson Sirleafs tal.
Citaten som ligger till grund för analyserna har som tidigare nämnts sorterats
utifrån de teman som kan urskiljas ur dem. Inledningsvis presenteras dock tre citat
som författarna anser omfatta samtliga teman och därmed inte är möjliga att
sortera enbart under en kategori.

The biggest thing to stay passionate about is to stay on course; to keep
sensitizing the public; to introduce in our educational systems the need for
the protection of women, the role that women play in our society; and to
have those instruments and laws that will protect women so that we continue
to make progress. (Johnson Sirleaf 2010, tal B)

Detta citat är förenligt med samtliga av de teman som ligger till grund för
denna analys. Johnson Sirleaf ger här uttryck för att arbetet för kvinnors
rättigheter och beskyddandet av dem ska fortgå och vikten av att inte tappa
fokus kring dessa frågor. Detta är ett av delmålen som presenteras i
resolution 1325, vilket indikerar på att Johnson Sirleaf arbete motsvarar
målsättningen i dessa. Med detta citat uttrycker hon även en strävan att öka
medvetenhet och kunskap om kvinnor och deras roll i samhället i
skolsystemet. Därmed kan man här urskilja en strategi som talar för att hon
vill etablera mer strukturella förändringar som inte enbart går att verkställa
genom legislativa åtgärder. Hon avslutar även med en yttring om att man
måste fortsätta göra framsteg, vilket indikerar på att framsteg gjorts, men att
det finns arbete och mål kvar att uppnå. Detta visar på höga ambitioner
inom området för bemyndigande av kvinnor och att det, enligt Johnson
Sirleaf, har avgörande effekter.

My administration shall thus endeavor to give Liberian Women prominence
in all affairs of our country. My administration shall empower Liberian
women in all areas of our national life. We will support and increase the writ
of laws that restore their dignity and deal drastically with crimes that
dehumanize them. We will enforce without fear or favor the law against rape
12
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recently passed by the national transitional legislature. We shall encourage
families to educate all children, particularly the girl child. We will also try to
provide economic programs that enable Liberian women – particularly our
market women – to assume their proper place in our economic process
(Johnson Sirleaf, 2006 tal E)

Det framgår här tydligt att Johnson Sirleaf under sin mandatperiod avsåg att lägga
fokus vid att bemyndiga kvinnor inom olika samhällsområden där uppsatsens
teman går att identifiera. Här kan en explicit koppling göras mellan uppsatsens
teman och begreppet kvinnligt bemyndigande vilket bekräftar att Johnson Sirleaf
kommunicerar strategier för att uppnå målsättningar inom resolution 1325 i sin
politiska agenda.

Liberian women have the right to land, to property and to inheritance.
(Johnson Sirleaf 2010, tal B)

Detta citat är hämtat ur ett stycke där Johnson Sirleaf förklarar att kvinnors
rättigheter till ägande har förbättrats och att de idag kan äga mark, egendomar och
arvsrätt. Genom att ge kvinnor dessa typer av rättigheter menar författarna är
ytterligare en strategi vars resultat har effekt på samtliga samhälleliga nivåer.
Genom att ge kvinnor dessa rättigheter ökar deras status generellt inom alla
områden då ägande kan ge de en ny typ av status i samhället, där de är mer
jämställda män. Denna strategi kan således leda till ett ökat bemyndigande av
kvinnor på flera sätt i Liberia.

6.1. Flickor och kvinnors möjlighet till utbildning och arbete
We focused on what we could do to empower them, starting with the
fundamental of addressing girls’ education by making primary education
compulsory and free. But that wasn’t enough, and so we focused on
improving the situation of women – giving them literacy training and better
working conditions. What that has done is to give them some upward
mobility, being able to work under different conditions and having some
literacy where they understand the basic tenets of business. […] We
therefore help women farmers to produce the foods that they have been
going across the borders to fetch […] [a]nd so we got the World food
programme (WFP) to buy their produce. (Johnson Sirleaf 2010, tal B).

Dessa utdrag från Johnson Sirleafs inledande stycke i ett tal, fokuserar kring
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bemyndigandet av kvinnor utifrån aspekter som utbildning och arbete. Hon
uttrycker vikten av flickors möjlighet att gå i skolan. Den strategi som användes
för att uppnå detta mål var genom att göra grundskolan obligatorisk och gratis.
Hon uttrycker därmed att hon använt sig av en konkret strategi som var möjlig att
genomföra genom lagstiftande politik, och som även gav positivt resultat.
Däremot menar Johnson Sirleaf att detta inte var nog, utan att kvinnors roll inom
arbetslivet även behöver förstärkas. Även här uttrycker hon tydliga och
genomförbara strategier för att förbättra och förstärka Liberias kvinnor inom
arbetsmarknadssektorn. Hennes strategier fokuserar kring att utbilda kvinnor
ytterligare inom de yrkesroller de innehar, men även att förbättra deras
arbetsförhållanden till det bättre. En ytterligare strategi som presenteras i detta
citat är att hon även etablerat World Food Programme i syfte att gynna de
kvinnliga böndernas produktion och försäljning. I detta inledande stycke från ett
av Johnson Sirleaf tal kan man därmed tydligt identifiera flera konkreta strategier
som hon använt sig av i syfte att bemyndiga flickor och kvinnor och förstärka
deras roll i Liberia inom områden för utbildning och arbetsliv.

Many couldn’t read, so we introduced literacy training programs, […]
[t]oday, many of the women aspire to just be able, in the next election, not to
have to use their thumb print, and to be able to read what’s on the ballot and
to check their choice of candidate. So that has empowered them in such a
way, giving them a voice in decision-making at their levels. (Johnson Sirleaf
2010, tal B)

I detta citat presenterar Johnson Sirleaf sin ambition om att öka läskunnigheten
hos kvinnor i Liberia. I detta stycke är syftet att öka möjligheten för kvinnorna att
aktivt medverka i val genom att underlätta deras deltagande ytterligare. Strategin
om att öka läskunnigheten hos kvinnor anses omfatta samtliga teman, då
läskunnighet kan öka kvinnors kontroll och kunskap på alla nivåer, och därmed
förstärker bemyndigandet av kvinnor i alla områden av samhället.

[W]hat that program, […] seeks to do is to train adolescent girls in particular
skills for which there is a demand by the private sector, for most of our
concessions that are opening up. We train them to go into particular jobs[.]
(Johnson Sirleaf 2010, tal B).

Johnson Sirleaf fokuserar åter kring att utbilda kvinnor för att öka deras
möjligheter att ta jobb och etablera försörjning. Det är tydligt att de strategier som
presenteras för att öka kvinnors representation på arbetsmarknaden är genom
utbildande och genom att ge kvinnor kunskap för att förbereda de för yrket. Dessa
strategier är politiskt förankrade och sker på nationell nivå genom lagstiftning och
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reformer. Johnson Sirleaf har därmed strategier som främst har en ”uppifrån-ochned-struktur” i sitt arbete att bemyndiga kvinnor.

Girls’s education, seen far too often as an unnecessary indulgence rather
than the key investment it is, is still underfunded and understaffed. Too often
girls are discouraged from pursuing an academic training, no matter how
promising they may be. (Johnson Sirleaf, 2011 tal C).

Citatet tydliggör att Johnson Sirleaf uppfattar bristande utbildning för kvinnor och
flickor som problematiskt, och framställs här som en nyckel-investering för
utveckling i genusfrågor. Då bristen på såväl finansiering som arbetskraft i
kvinnors utbildning lyfts som grundläggande problem, kan det tänkas att Johnson
Sirleaf menar att strategier för att främja utbildningen för kvinnor vore att åtgärda
dessa problem.

My administration shall thus endeavor to give Liberian Women prominence
in all affairs of our country. My administration shall empower Liberian
women in all areas of our national life. [...] We shall encourage families to
educate all children, particularly the girl child. We will also try to provide
economic programs that enable Liberian women – particularly our market
women – to assume their proper place in our economic process (Johnson
Sirleaf, 2006, tal E).

Johnson Sirleaf berör här vikten av kvinnors utbildning kopplat till processen att
bemyndiga kvinnor. Den strategi som presenteras här är att uppmuntra familjer till
att själva se till att utbilda sina flickebarn. Detta anses vara en strategi från
Johnson Sirleaf att etablera en mer strukturell genusuppfattning bland föräldrar.
Därmed anses citatet vara centralt för att det tydligt indikerar på att Johnson
Sirleaf hade en tydlig ambition att främja utbildning och uppfattningen om den på
gynnsamt sätt för kvinnor och flickor, och därmed bidra positivt till en
bemyndigande av kvinnor. Vidare berörs även strategier för att enklare få ut
kvinnor på arbetsmarknaden, vilket också konkret kopplas ihop med kvinnligt
bemyndigande. Här är Johnson Sirleaf mer specifik i vilken strategi som hon
avser använda då hon menar att hon ska försöka tillämpa speciella program för att
ge liberiska kvinnor i näringslivet möjlighet att ta plats i landets ekonomiska
processer.

Since education is the single most barrier to women leadership, we have put
in place special programs to support girls’ education throughout Liberia.
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These have resulted in the high rise in girl enrollment in our schools and
higher education institutions. I truly believe that when you educate the girl
child you educate the whole nation and progress will become manifest and
even. (Johnson Sirleaf, 2008, tal D).

Det blir i detta citat återigen tydligt att Johnson Sirleaf menar att utbildning för
flickor och kvinnor är nyckeln till kvinnligt bemyndigande då hon poängterar att
det är bristen på utbildning som är det största hindret för kvinnligt ledarskap. Hon
förklarar vidare att särskilda program har utformats för att öka representationen av
kvinnor i skolor och högskolor i Liberia. Exakt vad dessa program innebär
specificeras inte vidare i talet. Johnson Sirleaf har dock i andra tal som tidigare
presenterats i denna uppsats uttalat en ambition om att göra grundskolan gratis
och obligatorisk, detta skulle kunna vara en del av dessa program. Citatet är även
intressant då strategin i sig presenteras som lyckad, då Johnson Sirleaf betonar att
programmen har resulterat i att andelen kvinnor som utbildar sig har ökat. Vidare
framhävs programmen som nödvändiga för att öka kvinnligt bemyndigande och
därmed främja hela landets utveckling. Kvinnligt bemyndigande uppfattas således
inte som enbart en genusfråga inom utbildning utan uttrycks vara en del av ett
större ekonomiskt sammanhang och avgörande för Liberias ekonomiska framtid.

6.2. Kvinnlig representation inom politiken
As we know, governance epitomizes all facets of representation and
decision-making, from the community to national levels. Women in
democratic governance is when women’s access in participatory institutions
at the local, national, regional levels, are able to voice their preferences on
issues of national concern. (Johnson Sirleaf 2010, tal A)

Johnson Sirleaf inleder detta citat med att förklara att politisk ledning
sammanfattas av alla typer av representation och således även en uppfattning om
att kvinnlig demokratisk ledning innebär att kvinnor får tillträde till politiskt
deltagande i institutioner på den lokala, regionala och nationella nivån. Hon
uttrycker dessutom vikten av att de får möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor
som är av nationell angelägenhet. Detta uttalande från Johnson Sirleaf är därmed
förenligt med temat som berör kvinnlig representation inom politiken. Det är
tydligt att Johnson Sirleaf här uttrycker att demokratisk ledning omfattas av alla
grupper och individer i samhället, på alla nivåer. Hon utvecklar genom att
uppmärksamma och tala specifikt om kvinnor i detta fall. Det finns därmed en
tydlig målsättning om att förstärka och utveckla ledningen i en demokratisk
riktning, och där fokusgruppen för Johnson Sirleaf är kvinnor. Citatet är därmed
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ett tydligt exempel på att Johnson Sirleaf ämnar förstärka kvinnors roll inom
politiken, och att den strategi som presenteras är att förstärka och öka deras
representation på samtliga politiska institutioner på samtliga nivåer i landet.

The lone female voices in governance are just insufficient to make the
meaningful changes that are necessary. As a small minority in governance,
women are isolated, can be subjected to pressures, their capacities as
representatives, policy makers and decision takers are sometimes constrained
by these small numbers. So critical force will need to bring together
women's voices and perspectives, to be able to make a meaningful impact on
democracy and to sustain the effort for the empowerment of women and the
representation of women (Johnson Sirleaf 2010, tal A).

Detta är ett citat direkt följt av det tidigare där hon åter problematiserar den
kvinnliga underrepresentationen inom politiken och de svårigheter som detta
utgör för möjligheten för kvinnors deltagande samt yttrande inom politiken. Hon
förklarar i detta citat vikten av att belysa och uppmärksamma kritiska
motsättningar för den rådande situationen för kvinnor inom politiken och föra
samman dessa. Detta är en strategi i vilken Johnson Sirleaf syftar att
uppmärksamma de problem som uppstår med den kvinnliga
underrepresentationen och pekar på vikten av detta. Hon menar att det kommer ha
en avgörande och positiv inverkan på den demokratiska utvecklingen,
bemyndigandet av kvinnor samt den kvinnliga representationen i samhället. Det är
därmed tydligt att Johnson Sirleaf innehar uppfattningen av att kvinnlig
representation och bemyndigande av kvinnor är avgörande aspekter för
demokratisk utveckling.

In my own country, Liberia, our women organizations have a big pressure on
for 30 percent women's representation in throughout our political life, in our
Legislature, political parties and other organizations […]. [W]e’ll continue to
push on it until that objective is achieved (Johnson Sirleaf 2010, tal A).

Ovanstående utdrag är ytterligare ett citat från samma taltillfälle. Johnson Sirleaf
uttrycker här vilka konkreta riktlinjer hon har för den kvinnliga representationen i
Liberia. Ambitionen är att 30 procent av mandaten inom alla politiska och
formella institutioner ska innehas av kvinnor. Denna konkreta målsättning tolkas
därmed som att Johnson Sirleafs politiska ambitioner har en tydlig plan för
genomförande. Politiker talar inte sällan om just sådana konkreta mål, vilket visar
på Johnson Sirleafs seriositet i frågan i sin roll som politiker. Det utmärkande med
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detta uttalande är även att Johnson Sirleaf pekar på vikten av att arbeta mot detta
mål tills det är uppnått. Detta förstärker aspekten om seriositeten än mer, och är
ännu ett exempel på ett politiskt uttryckssätt där man inte sällan har för avsikt att
uttrycka att man vill arbeta mot en målsättning konsekvent och utan
kompromisser. Detta citat bekräftar därmed att Johnson Sirleaf innehar
genomtänkta strategier i syfte att öka och utveckla kvinnlig representation.

In my administration, I have six female Cabinet Ministers out of 21, but I
make sure they hold strategic positions – Justice, Foreign Affairs,
Agriculture, Commerce, Youth and Sports. That compensates for not being
able to achieve the numbers. […] At the local governmental level, our
women are visible, with 40 percent representation. We are pleased that in
our effort to enhance the empowerment of women, Liberia has made great
progress and was recognized during this session as having made the most
progress in that regard (Johnson Sirleaf 2010, tal A).

Johnson Sirleaf presenterar här en intressant och tydlig strategi för att uppnå
kvinnlig representation inom politiken. Hon förklarar att det inom hennes regering
råder en tydlig kvinnlig underrepresentation numeriskt. Strategin för att reducera
denna ojämna fördelning är att placera de 6 kvinnor som finns representerade på
betydelsefulla poster, för att höja deras status och inflytande. I detta citat kan vi
därmed identifiera en tydlig och konkret strategi som Johnson Sirleaf använder i
sin ambition att stärka kvinnors representation inom politiken, och således även i
samhället. I denna del av talet väljer hon även att tala om de framgångar som
Liberia erhållit för bemyndigande av kvinnor. Detta är även ett exempel på ett
politiskt uttryckssätt då hon vill visa att hennes arbete givit resultat och
framgångar, för att inge förtroende för fortsatt framtida arbete inom området.

Our success lies in gaining the support of civil society institutions, including
the media, religious and women’s and all the human rights groups that
promotes activism and equality in the society. We, in Liberia, will continue
to examine our laws and social institutions to eliminate any form of
discrimination against women, to bring our laws in conformity with UN
Conventions […] to examine what kind of laws and measures, approaches
and strategies have been adopted; and to exchange information on best
practices and good examples that will enhance it (Johnson Sirleaf 2010, tal
A)

I den avslutande delen av talet fokuserar Johnson Sirleaf på vikten av kvinnors
representation även inom det civila samhället, såsom inom media, religion och
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aktivistgrupper för kvinnliga rättigheter. Hon visar därmed på en uppfattning om
att kvinnlig representation måste etableras inom samtliga områden i den
samhälleliga sfären, och inte enbart inom den formella politiken. I detta citat
uttrycks även konkreta ambitioner om att lagar i Liberia bör utformas efter
konventioner som etablerats av FN. Detta bekräftar därmed på att Johnson Sirleaf
influerats och påverkats av resolution 1325 och aktivt arbetar för att uppnå dess
mål.

I come from a continent where women leadership – particularly a women
head of state and government – is still unthinkable in some quarters. At the
global level, there are only a handful of colleagues. To help sensitize and
energize the world to the reality of women leadership, my friend and
colleague, Ms. Tarja Halonen, the president of Finland and I are organizing
an international Colloquium on Women’s empowerment, leadership
development [...] I believe that to correct the inequalities in leadership and
denials that women have suffered as a result of untenable and unacceptable
practices, special efforts must be applied in support of women desirous of
elective public offices or to encourage women to seek such offices. (Johnson
Sirleaf, 2008, tal D).

Det blir i det här citatet tydligt att Johnson Sirleaf anser att politisk representation
är en central del i kvinnligt bemyndigande då hon kopplar ihop begreppet
kvinnligt bemyndigande med ledarskapsutveckling i sin beskrivning av vad som
tolkas som en strategi för att öka den kvinnliga representationen i politiken.
Strategin skulle här utgöras av det internationella seminariet som anordnats för att
uppmärksamma världen på hur målen om kvinnlig representation skall uppnås.
Detta kan tänkas motsvara någon form av informationsspridning för att vikten av
kvinnligt ledarskap i processen att bemyndiga kvinnor skall uppmärksammas.
Citatet är vidare intressant för att Johnson Sirleaf anger att bristen på kvinnligt
ledarskap är ett resultat av ohållbara och oacceptabla strukturer och syftar vidare
till att särskild ansträngning måste genomföras för att få ut kvinnor i den politiska
sfären. Exakt vad Johnson Sirleaf menar med särskild ansträngning är inte tydligt,
men det skulle kunna tolkas som ett sätt att utveckla den redan identifierade
strategin.
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6.3. Motverkandet av könsrelaterat våld

Rape continues to be a problem with us, coming from the effects of many
years of conflict, as well as gender-based violence and domestic violence.
We have a tough Rape Law in which rape is a non-bailable crime. […] We
established a Special Court to deal with domestic violence against women,
as well as a Special Unit in the ministry of Justice (Johnson Sirleaf 2010, Tal
B).

Detta utdrag är förenligt med uppsatsens tema som berör motverkandet av
könsrelaterat våld. Här identifieras legislativa strategier och åtgärder för att
motverka könsrelaterat våld. Johnson Sirleaf har gjort könsrelaterat våld och våld
i hemmet till ett allvarligare och mer straffbart brott. Hon har även etablerat nya
institutioner och förstärkt arbetet kring dessa frågor på en hög samhällelig nivå.
Med dessa legislativa åtgärder har Johnson Sirleaf ett tydligt utsagt motstånd till
könsrelaterat våld. Man kan även här identifiera tidigare nämnda ambitioner om
att implementera FN konventioner i Liberias lagstiftning, då resolution1325
tydligt och konsekvent belyser problemet med könsrelaterat våld.

My administration shall thus endeavor to give Liberian Women prominence
in all affairs of our country. My administration shall empower Liberian
women in all areas of our national life. We will support and increase the writ
of laws that restore their dignity and deal drastically with crimes that
dehumanize them. We will enforce without fear or favor the law against rape
recently passed by the national transitional legislature (Johnson Sirleaf,
2006, tal E).

Johnson Sirleaf inleder här med att förklara sina ambitioner för kvinnligt
bemyndigande vilket senare sammankopplas med problematiken kring
könsrelaterat våld och hur hon ämnar att drastiskt minska förekomsten av det. Det
tolkas här som att Ellen Johnson Sirleaf anser att könsrelaterat våld är ett centralt
område som bör prioriteras i processen att bemyndiga liberiska kvinnor.
Strategierna är här relativt tydligt presenterade och ett övergripande fokus tycks
även här ligga kring att göra lagen kring våldtäkt och annat könsrelaterat våld
striktare. Antaganden kring innebörden skulle kunna vara förhöjda straff på
könsrelaterade brott exempelvis våldtäkt, då det även framgår att en ny
våldtäktslag röstats igenom. Man kan även tänka sig att det finns en ambition att
utvidgad lagstiftning kring könsrelaterat våld då den kan tänkas vara något
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bristfällig. Det vill säga förbjuda handlingar som ännu inte är olagliga kopplat till
våld i nära relationer, våldtäkt i äktenskap eller dylikt.

Although international tribunals have correctly declared that rape, used as a
weapon of war, is a crime against humanity, rapes in times of lawlessness
continue unabated. The number of our sisters and daughters of all ages
brutally defiled over the past two decades staggers the imagination, and the
number of lives devastated by such evil defies comprehension. [...] As we
celebrate today, we are mindful of the enormous challenges we still face. In
too many parts of the world, crimes against women are still under-reported,
and the laws protecting women are under-enforced. (Johnson Sirleaf, 2011,
tal C).

I detta stycke fortsätter Johnson Sirleaf med att kommunicera ett tydligt budskap
om hur könsrelaterat våld är ett hot mot fred då det ofta används som vapen både
under och efter konflikter globalt. Trots att Johnson Sirleaf inte talar om Liberia
specifikt anses det relevant för undersökningen ändå då argumentet är applicerbart
på Liberias efterkrigspolitik. Några distinkta strategier anges inte, men det
uppfattas som att Johnson Sirleaf anser att åtgärder måste vidtas. Hon hävdar här
att det finns en problematik kring att könsrelaterat våld inte anmäls samt att
lagarna som skall skydda kvinnor är bristfälliga. Detta indikerar på att strategier
för att minska könsrelaterat våld således siktar på åtgärder som dels får kvinnor att
rapportera könsrelaterat våld samt vid att göra lagstiftning på området striktare.

7. Slutsatser
Utifrån ovanstående analys kan man tydligt urskilja flertalet strategier som syftar
till att bemyndiga kvinnor och därmed uppnå resolution 1325s målsättningar.
Eftersom att strategierna som presenteras tydligt berör de teman som låg till grund
för analysen är det även tydligt att de är relaterade till ett liberalfeministiskt
perspektiv. De åtgärder och lösningsförslag som hon presenterar i sina strategier
är främst legislativa eller förslag på reformer, vilket även det utgör
liberalfeminismens grundåtgärder för att förändra könsordningen.
Författarna anser att Ellen Johnson Sirleaf belyser frågan om utbildning av flickor
och kvinnor som det mest centrala i processen att bemyndiga kvinnor, då hon på
flera ställen uttrycker flickor och kvinnors utbildning som en nyckelinvestering
för den framtida utvecklingen. Det framgår av analysen att hon anser att flickors
och kvinnors utbildning är den effektivaste metoden att bemyndiga kvinnor då det
tycks vara hennes grundargument i många frågor. Det är även tydligt att hon anser
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det vara avgörande för framtida demokratisk och ekonomisk utveckling. Johnson
Sirleaf uttrycker i sina tal att möjligheterna som utbildningen ger leder till
kvinnligt bemyndigande, framförallt då dem erhåller en högre status i samhället
och en ökad möjlighet till arbete. Vad gäller de specifika strategierna för att
främja utbildningen för flickor och kvinnor är de främst av legislativ karaktär, då
hon ämnar att göra grundskolan gratis och obligatorisk genom olika
lagförändringar. Hon föreslår även olika program för att underlätta skolgången för
flickor och kvinnor, dock går det inte att utifrån vårt material urskilja exakt vad
dessa program utgörs av. En annan strategi som presenteras är att hon vill
förändra attityder hos föräldrar gällande flickors rätt till skolgång, denna strategi
är av mer strukturell karaktär.
Det som återfinns i Johnson Sirleafs tal gällande kvinnlig representation är tydliga
mål. Exempelvis önskar hon uppnå målet att 30 % av mandaten i parlamentet
innehas av kvinnliga politiker samt att detta skall gälla på samtliga politiska
nivåer såsom nationell, regional och lokal. Dessa tydliga mål indikerar på att hon
har strategier för att öka representationen av kvinnor i den politiska sfären. En
framträdande strategi som presenteras är att Johnson Sirleaf avser motverka
underrepresentationen av kvinnor genom att strategiskt placera de kvinnliga
politikerna på betydelsefulla poster. Detta är därmed en strategi för att
kompensera för den numeriska ojämställdheten. Författarna finner denna strategi
som konkret användbar i arbetet att bemyndiga kvinnor. Johnson Sirleaf talar även
om en annan strategi för att bemyndiga kvinnor, där hon vill stärka deras roll i det
civila samhället, bland annat genom att höja deras representation inom religionen,
media och organisationsverksamhet. En konkret strategi som föreslås för att
uppmärksamma problemet med kvinnlig underrepresentation var genom ett
internationellt seminarium, anordnat av bland andra Johnson Sirleaf. Det är
därmed tydligt att hon genom informationsspridning vill skapa förståelse för
problemet och vikten av det.
De strategier som återfinns gällande könsrelaterat våld är enbart av legislativ
karaktär. Johnson Sirleaf föreslår uteslutande strategier som ämnar att skärpa
lagstiftning samt höja straffskalan för brott som berör könsrelaterat våld. Hennes
strategier på detta tema är därmed de mest tydliga och konkreta som kunde
urskiljas i analysen. Trots tydlighet anser författarna att det finns utrymme för att
fler strategier för att minska könsrelaterat våld. Exempelvis saknas strategier för
att förändra attityder angående våld mot kvinnor, dessutom presenteras inga
förslag till någon form av omhändertagande eller rehabilitering för kvinnor som
blivit utsatta för våld. Författarna anser att dessa två aspekter utöver Johnson
Sirleafs förslag om lagförändring, även är av betydelse i förebyggandet av
könsrelaterat våld.
Utifrån den textanalys som genomförts är det tydligt att Johnson Sirleaf talar om
olika strategier som kan kopplas till målsättningen för resolution 1325s mål
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angående kvinnligt bemyndigande. Det bedöms möjligt att med denna studie som
utgångspunkt anse att Johnson Sirleaf arbetat aktivt och presenterat flera strategier
för att vidare implementera målsättningar inom resolution 1325 i Liberia efter
konflikten. Däremot är den studie som genomförts här av för liten omfattning för
att kunna dra generaliserande slutsatser kring Johnson Sirleafs politik i stort.
Slutsatsen som däremot kan dras är att Johnson Sirleaf i sitt arbete att uppnå
resolution 1325s målsättning om kvinnligt bemyndigande, presenterar strategier
präglade av liberalfeministiska idéer där politisk representation, utbildning och
jämställt deltagande på arbetsmarknaden är fokusområden. Johnson Sirleaf
presenterar även tydliga legislativa åtgärder för samtliga områden, men främst i
den för att motverka könsrelaterat våld. Dessa typer av lösningsåtgärder går även
att koppla till de liberalfeministiska idéerna.
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