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Abstract 

This thesis is a research on why women in conflict countries cannot feel safe with peacekeeping 

troops, if it is based on attitudes or structural problems and how to provide safety for women in 

conflict countries with peacekeeping troops from feminist theories on security. The material that 

has been used for this research is interviews with military personnel, reports from Human Rights 

Watch and other reports made on security for women in the Democratic Republic of the Congo. 

Books on how women are used through wars have also been used. The result of this research is 

that the structure in the military needs improvement. Recruiting more women to peacekeeping 

troops could be one solution. Other solutions could be to educate the military and try to change 

the acceptance of sexual violence towards women that exists today, try to abolish the impunity 

that exists in the DRC so that soldiers actually get punished for their abuse towards women, take 

more advantage of the international organizations in DRC, which can help to educate the military 

on women rights and values. If some of these suggestions could be implemented then we might 

see an improvement on how safe women feel with peacekeeping troops near their homes.  

Key words: DRC, Women, Safety, Peacekeeping troops. 
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1. Kvinnors upplevelser i väpnade konflikter 

‖ I was at my house with my aunt and her five children when a group of Interahamwe 

came shouting and making noise. We tried to escape. Everywhere, people were being 

killed. I was caught by a group of Interahamwe on 1 April 1994, along with about 

twenty other women, and we were held by them in Gatare sector. Some of them 

decided to rape us before killing us. Others of them refused to rape us. The ones that 

wanted to rape us began to rape the women one by one. About ten of them would 

gang-rape a woman, and when they had finished, they would kill her by pushing a 

sharpened stick the size of a broomstick into her vagina until she was bleeding and 

almost dead. I saw them do this to several women. All the time, they were saying 

things like, ―We want to have a taste of Tutsi women.‖ One of them told us that they 

were going to chop the Tutsi women into pieces over days – one leg today, another 

arm tomorrow – until we died slowly. I managed to escape from them while they were 

raping and hid in the bushes until 2 May when the Rwanda Patriotic Front saved 

us.‖ (Barstow, 2000 s.93) 

Det här var vad Jane från Rwanda blev utsatt för under folkmordet i Rwanda vilket är ett exempel 

på vad många kvinnor blir utsatta för i väpnade konflikter och krig. Ett av de tydligaste exemplen 

på diskriminering av kvinnor, som existerar i alla samhällen under fredstid och som eskalerar 

under väpnade konflikter, är våld mot kvinnor. Det är allmänt känt att våld är den mest använda 

metoden för att kontrollera kvinnor och för att visa sig stark som man (General Assembley, 

1993). Denna undersökning kommer att fokusera på problemen i Afrika och framför allt 

Demokratiska Republiken Kongo där våld mot kvinnor används som krigsföring. För att visa att 

våld mot kvinnor är ett utbrett problem i hela världen och inte bara i fattiga och krigsdrabbade 

länder presenteras här några exempel. I Sverige anmäldes ungefär 22 700 fall av misshandel mot 

kvinnor år 2004. En kvinna våldtas var 90:e sekund i USA och i Frankrike våldtas 25 000 

kvinnor om året (Amnesty, 2009). Anledningen till att exempel från andra länder än fattiga och 

krigsdrabbade länder presenteras är för att visa att våld mot kvinnor för att visa makt som man är 

ett vanligt problem över hela världen och att det blir värre i krigssituationer. Vidare är våld mot 

kvinnor i hemmet vanligt i alla länder och när väpnade konflikter bryter ut ökar våldet. I samband 

med väpnade konflikter har sexuellt våld mot kvinnor varit särskilt utbrett. Detta kan visa sig på 

många sätt så som våldtäkt, tvingat samlag eller andra sexuella handlingar med 

familjemedlemmar, påtvingad graviditet, sexuell stympning, sexuell förnedring, medicinska 

experiment på kvinnors sexuella och fortplantningsorgan, tvång till abort, tvång att steriliseras 
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samt påtvingad prostitution. Dessutom kan de bli utpressade att utföra sexuella tjänster mot till 

exempel mat eller vatten, eller för att få tillbaka sina barn. De involveras även i människohandel 

med kvinnor, pornografi och tvingas till äktenskap. Kvinnor blir utsatta för sexuellt våld i många 

olika situationer och oberoende av var de befinner sig, händer det ofta att de blir utsatta för 

sexuellt våld framför andra, till exempel familjen. 

I dagens samhälle är sexuellt våld mot kvinnor regel snarare än undantag när det gäller väpnade 

konflikter (Gardam och Jarvis, 2001). Mellan åren 1992-1994 blev 20 000-50 000 kvinnor 

våldtagna under kriget i Bosnien och Herzegovina. Sedan april 2003 har det rapporterats att minst 

400 kvinnor och unga flickor har våldtagits under och efter kriget i Bagdad. 94 % av kartlagda 

tvångsförflyttade hushåll i Sierra Leone hade blivit utsatta för sexuellt våld inklusive tortyr, 

våldtäkt och sexuell slavhandel (Amnesty, 2009). 

För att försöka skydda sina flickor från sexuellt våld av militär och rebellgrupper händer det att 

föräldrarna väljer att gifta bort sina flickor till äldre män, men det kan också vara så att flickorna 

själva väljer det för att de inte ser någon annan möjlighet till överlevnad. Flickor blir även 

bortskickade för att jobba som ”hushållsslavar”, men riskerar då även att bli utsatta för sexuellt 

våld av sin ”herre” och ofta får de heller ingen lön för sitt arbete (Mazurana, et al., 2005).   

Kränkning och utnyttjande av kvinnor används numera som krigsföring. Att våldta kvinnor och 

utnyttja dem sexuellt blir alltmer vanligt i krig istället för att ”bara” försöka skada sina 

motståndare fysiskt. Human Rights Watch gick i april 2009 ut med att rebeller från Rwanda, 

regeringens soldater och deras allierade hade våldtagit minst 90 kvinnor och flickor i 

Demokratiska Republiken Kongo sedan slutet av januari 2009 (Human Rights Watch, 2009).  

Kvinnors säkerhet i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är vad denna undersökning 

kommer att fokusera på. I DRK är det inte bara rebellgrupper som våldtar kvinnorna utan även 

regeringens soldater som är där för att skydda sin egen befolkning. Under de senaste 15 åren har 

tiotusentals kvinnor och flickor blivit utsatta för sexuellt våld i DRK och har följaktligen kommit 

att bli kallat ”the worst place on earth to be a woman” av arbetare från humanitära organisationer 

och andra institutioner/myndigheter som håller landet under observation (Human Rights Watch, 
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2009). Rapporter, artiklar, med mera beskriver om hur kritisk situationen är för kvinnor i krig och 

i DRK. Det finns soldater på plats men har de någon möjlighet att stoppa dessa övergrepp som 

pågår eller är även de en bidragande faktor till det som pågår i DRK? Skulle det bli mindre våld 

mot kvinnor om det ingick fler kvinnor i militären? 

 

 

2. Syfte 

Utifrån teorier kring säkerhet från ett feministiskt perspektiv som beskrivs nedan är syftet att 

undersöka varför kvinnor i krigsdrabbade länder inte kan känna sig trygga även om där finns 

fredsbevarande styrkor och hur man kan gå tillväga för att få kvinnor i krigsdrabbade länder att 

känna sig trygga/säkra i sina hem med fredsbevarande styrkor i landet.  

 

2.1 Frågeställning 

För att få svar på syftet ställs följande frågor: 

Varför kan kvinnor i DRK inte känna sig trygga/säkra i sin hemby med fredsbevarande styrkor i 

sin by? 

Har orsakerna till otrygghet för kvinnorna att göra med attityder i landet eller med strukturella 

problem? 

Vad kan man göra för att få kvinnor i DRK att känna sig trygga/säkra i sin hemby med 

fredsbevarande styrkor i sin by? 

 

 2.2 Tidigare Forskning 

Tidigare forskning har tagit upp kvinnors situationer i väpnade konflikter. ”Women, Armed 

Conflict and International Law” av Judith G. Gardam och Michelle J. Jarvis (2001) beskriver hur 

kvinnor påverkas av väpnade konflikter och hur den internationella humanitära lagen påverkar 

dem i väpnade konflikter. De tar upp hur kvinnor har blivit behandlade under väpnade konflikter 

och hur kvinnor blev utsatta under andra världskriget men tar inte upp något om de 

fredsbevarande styrkornas roll i det hela. ”Sexual Violence in Armed Conflict – Global Overview 

and Implications for the Security Sector” är en rapport skriven av Megan Bastick, Karin Grimm 
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och Rahel Kunz (2007) som undersöker sexuellt våld i Afrika, Amerika, Asien, Europa och 

Mellanöstern. Dessutom tar de även upp fredsbevarande styrkors inblandning i det sexuella 

våldet i väpnade konflikter och hur man ska möta det, samt rekommendationer. Ray Murphy 

(2006) har skrivit en rapport om hur FN-soldater i DRK har utövat sexuellt våld mot kvinnor där 

ett citat från Kofi Anan finns med där han erkänner att sexuellt våld mot kvinnor utfört av FN-

soldater har förekommit. I den rapporten finns rekommendationer för vad man kan göra för att 

försöka få slut på det sexuella våldet. Det finns tidigare forskning om kvinnors säkerhet och 

sexuellt våld mot kvinnor i DRK men ingen har tidigare tagit upp frågan hur man kan göra för att 

få kvinnor i DRK att känna sig tryggare med fredsbevarande styrkor i sitt land. Dessutom är den 

tidigare forskningen inte tillräckligt omfattande för att inte undersöka problemet ytterligare. Den 

tidigare forskningen angående fredsbevarande styrkor och sexuellt våld fokuserar mer på att 

beskriva vad som försiggår än på hur man kan åtgärda problemet. Det finns brister i forskningen 

angående diskussioner om vad man kan göra för att få kvinnor att känna sig säkra med 

fredsbevarande styrkor i landet. Problemet är inte tillräckligt uttalat och diskuterat och behöver 

därför uppmärksammas mer. Därför ställs frågan; hur kan man göra för att få kvinnor i DRK att 

känna sig trygga och säkra med fredsbevarande styrkor i sitt land? att undersökas i denna uppsats. 

 

2.3 Material och Metod 

Metoden som använts till denna uppsats är kvalitativ textanalys eftersom det finns dokumenterat 

material som jag fann användbart. Anledningen till att jag har valt kvalitativ textanalys är för att 

jag vill fånga kvinnors upplevelser. Det är alltså inte mängden av kvinnor som blivit utsatta som 

räknas utan det är den specifika händelsen som kvinnor råkat ut för som är relevant. Därför anser 

jag att kvalitativ textanalys passar bäst då man analyserar intervjuer, rapporter och texter för att få 

fram den essentiella meningen. Då jag är intresserad av att fånga kvinnors upplevelser har jag 

använt mig av intervjuer och även rapporter från bland annat Human Rights Watch. Då syftet var 

att undersöka kvinnors upplevelser ansåg jag att den kvalitativa analysen passade bäst då den får 

fram mening, process och sammanhang (Marsh och Stoker, 2002) vilket gör att man kan gå in på 

djupet med vad som sägs. Materialet har jag granskat kritiskt för att undersöka hur man kan göra 

för att kvinnor i krigsdrabbade länder ska kunna känna sig säkra med fredsbevarande styrkor i 
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landet. För att begränsa mig och hålla ihop texten har jag formulerat tre frågeställningar (se ovan) 

som ska hjälpa mig att besvara syftet. För att besvara frågeställningarna har jag granskat 

rapporter från Utrikesdepartementet och Human Rights Watch som beskriver hur kvinnors 

situation i DRK ser ut. Jag har även sökt artiklar i bibliotekets databaser och funnit vetenskapliga 

rtiklar som jag ansåg vara användbara. 

 

På grund av att jag inte har haft möjlighet att intervjua kvinnor som upplevt situationen i DRK 

har jag använt mig av intervjuer som andra har utfört.  Till exempel har Eriksson Baaz och Stern 

(2008) gjort intervjuer med soldater i DRK som jag har kunnat ta del av som en primär källa. Det 

är själva intervjun med de faktiska svaren och inte analysen som jag tagit del av och kan därför se 

det som en primär källa även om det inte är jag själv som har utfört intervjun. Sekundära källor 

som jag använt är då rapporter som sammanfattar situationen i DRK som till exempel rapporter 

från Utrikesdepartementet, Human Rights Watch samt böcker och internetsidor där det inte är 

klara intervjuer utan mer av en analys. Det jag kan se som primära källor därifrån och i böcker är 

citat, annars får man se den andra informationen som sekundär eftersom det är författarnas 

tolkning av den information de har fått. 

 

För att kunna besvara den andra och tredje frågan har jag granskat rapporter och intervjuer som 

tar upp kvinnors säkerhet och fredsbevarande styrkor i både DRK och andra länder för att sedan 

eventuellt kunna applicera det på situationen i DRK. För att kunna förklara empirin har jag 

problematiserat begreppet säkerhet. Utifrån dessa teorier har jag då försökt förklara min analys. 

Kvalitativ textanalys har kritiserats för att vara subjektiv, att man som forskare tolkar information 

olika (Marsh och Stoker, 2002). Man kan som forskare försöka att tänka objektivt och inte låta 

sina egna uppfattningar om situationen påverka men helt objektiv är det svårt att vara eftersom 

man är en person med egna uppfattningar och åsikter och man har blivit lärd på ett visst sätt som 

påverkar ens syn på saker och ting. För att kunna stärka informationen som jag funnit har jag 

försökt hitta fler än en källa som säger samma sak. Hittar man bara en källa som påstår en 

händelse är det svårt att verkligen lita på att det stämmer. På grund av det behövs fler källor som 

beksriver samma eller liknande händelse för att stärka trovärdigheten (Esiasson, 2007). 
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2.4 Definitioner 

DRK – Demokratiska Republiken Kongo 

MONUC – Mission de l’Organisation des Nations Unies en RD .Congo 

FARDC – Forces Armées de la République Démocratique du Congo 

AFDL - l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre 

FN – Förenta Nationerna 

Sexuellt våld - innefattar våldtäkt, sexuellt utnyttjande, prostitution, trafficking, tvångsgraviditet, 

tvingad abort, utföra sexuella tjänster i utbyte mot något annat, att tvingas att utföra sexuella 

handlingar med familjemedlemmar etc.  

Fredsbevarande styrkor – innefattar i det här fallet MONUC som är FNs fredsbevarande styrkor i 

DRK, regeringens militär FARDC och även DRKs polisstyrka (Bastick, et al., 2007). Kvinnor i 

DRK - inkluderar kvinnor och även unga kvinnor/flickor i tonåren.  

Män – när begreppet män nämns i denna uppsats menas det med manliga soldater inte män 

generellt. 

Struktur – Struktur beskriver hur till exempel en organisation så som militären är uppbyggd och 

organiserad (Svenska Akademins ordlista, 2007 ). Att det finns en överbefälhavare och sedan 

soldater under honom som lyder hans order. Eller till exempel strukturen i landet, att landet har 

brist på mat och vatten, att det råder utbredd straffrihet samt att regeringen inte har kontroll över 

landet.  

Attityd - Attityd är ett begrepp som beskriver en människas inställning till något, till exempel vad 

personen har för åsikter om en specifik sak (Svenska Akademins ordlista, 2007). En människas 

attityd kan överföras till andra så att en grupp omges av samma attityd, åsikt, inställning men det 

betyder inte att det blir en struktur av det. 
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3. Situationen i Demokratiska Republiken Kongo 

Demokratiska Republiken Kongo blev självständigt från Belgien 1960 och 1965 tog Mobutu 

makten genom en statskupp. Mobutu förde en förtryckande diktatur i 32 år. När Belgien drog sig 

ur DRK på 60-talet var det fullt av inre konflikter och dålig infrastruktur. Belgien var det land 

som förde en av de brutalaste koloniregimer i världen men inga större förbättringar skedde efter 

att Mobutu tagit över. Hans regim var full av korruption och våldsamheter, vilket ledde till 

missnöjda invånare och uppror i stora delar av landet. Mobutu lyckades dock hålla kvar makten 

trots oroligheterna med hjälp av militärt och ekonomiskt stöd från USA. Anledningen till att USA 

stöttade Mobutu var att han ansågs vara en viktig allierad till kriget i Angola. Missnöjet växte och 

till slut blev det så stort att det inte gick att undvika ett maktskifte 1996 startade upproret mot 

Mobutu i DRKs östra, del södra Kivu som är den del av DRK som regeringen aldrig riktigt haft 

någon kontroll över. Södra Kivu gränsar till Rwanda, Burundi och Uganda och området hade 

länge varit påverkat av Rwandas inbördeskrig mellan tutsier och hutu när upproret bröt ut. Över 

en miljon människor av folkslaget hutu valde att fly från Rwanda till södra Kivu 1994 och slog 

sig ner i stora flyktingläger. Interhamwe, som är en hutu-milis från Rwanda fanns med bland 

flyktingarna och fortsatte att gå till angrepp mot tutsier men nu i DRK istället. De använde även 

flyktinglägren som en utgångspunkt och korsade gränsen till Rwanda för att fortsätta mörda 

tutsier där 
1
. Under ledning av Laurent- Désiré Kabila bildades AFDL som är en sammansättning 

av olika politiska och etniska grupper och som även stöttades av Rwanda och Uganda i sin kamp 

att befria DRK från Mobutu (Wiess, 2000). 

År 1997 föll Mobutus regim då AFDL intog huvudstaden Kinshasa. Kabila blev president men 

blev snabbt ovän med sina tidigare allierade i AFDL. 1998 började stridigheterna igen och än en 

gång började de i de östra delarna av DRK. Konflikten var väldigt lik det uppror som Kabila själv 

hade lett, den största skillnaden var dock att denna gång var våldet riktat mot honom. 

Stridigheterna ledde denna gång till att flera länder blev involverade och kriget har kommit att 

kallas Afrikas första världskrig. Vidare blev kriget mycket mer komplicerat än vad det hade varit 

förut. Länderna som var involverade var bland annat: Rwanda, Burundi, Angola, Namibia, 

                                                           
1
 http://www.globalis.se/Konflikter/Den-demokratiske-Republiken-Kongo, 2006  

http://www.globalis.se/Konflikter/Den-demokratiske-Republiken-Kongo
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Uganda och Zimbabwe och orsaken till att de engagerade sig var, enligt dem, för deras egen 

säkerhet. Det har å andra sidan kommit fram information som tyder på att det inte bara var 

ländernas säkerhet de var rädda om, de ville också ta del av DRKs naturtillgångar. DRK har, vad 

man vet så här långt, Afrikas mest omfattande diamantförekomster och även stora tillgångar till 

coltan; som används i mobiltelefoner, dvd-spelare och dylikt, guld och koppar. År 1999 

bestämdes det att FN skulle skicka fredsbevarande styrkor till DRK och att Kabila skulle börja 

avväpna rebellgrupperna. Kabila var inte så intresserad av detta och mördades 2001 av sin 

livvakt.  

Kabilas son tog då makten och försökte visa sig mera fredlig. Detta ledde till att utländska styrkor 

drog sig ur landet 2002 och FN beslutade 2003 att sätta in en franskstyrd, multinationell styrka 

för att stärka de fredsbevarande styrkor de redan hade där. Dessutom fick man år 2003 också 

igenom ett avtal som visade att Afrikas första världskrig officiellt var avslutat. Trots att kriget 

officiellt är slut så har inte oroligheterna slutat. Värst är det i östra Kongo där regeringen, som 

tidigare nämnts, aldrig haft någon riktig kontroll. Det sägs även att andra länder fortfarande 

stöttar olika rebellgrupper vilket gör det svårare att få slut på oroligheterna. DRK befinner sig nu 

i en stor humanitär kris och kriget i DRK har karaktäriserats som en av de allvarligaste 

humanitära kriserna i modern tid
2
. Mitt i allt detta är kvinnor extremt utsatta: 

―We were three young women and we were on our way to Cirunga.... They [the 

soldiers] raped us and dragged us to their camp which was not far away. I stayed 

there for one month, under constant supervision.... There was no conversation 

between us, he had sex with me at any moment, when he felt like it, and with a lot of 

violence. I spent my days crying. I begged God to free me from this hell‖. 

— 23-year-old woman, Kabare, South Kivu, April 2009 (Human Rights Watch, 2009) 

‖Våld mot kvinnor och särskilt sexuellt våld når ofattbara nivåer i DRK. UNICEF 

uppskattar att hundratusentals kvinnor och flickor har utsatts för sexuellt våld sedan 

konflikternas början i mitten av 90-talet. Sexuellt våld mot kvinnor används som 

                                                           

2 http://www.globalis.se/Konflikter/Den-demokratiske-Republiken-Kongo, 2006. 

 

http://www.globalis.se/Konflikter/Den-demokratiske-Republiken-Kongo
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strategi i krigföring för att tortera och förödmjuka. Genom våldtäkt förstör förövarna 

familjer och hela samhällsstrukturer‖ (Utrikesdepartementet, 2007). 

 

Så lyder Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken 

Kongo 2007. 

 

4. Teoriram 

För att kunna ta reda på om kvinnor i DRK kan känna sig trygga/säkra med fredsbevarande 

styrkor i sin by behövs begreppet säkerhet beskrivas ytterligare och undersökas. Vidare kommer 

säkerhet att bli förklarat ur ett genusperspektiv då det är kvinnor som är i fokus i undersökningen.  

Eftersom krig och väpnade konflikter har förändrats, förekommer det inte längre bara krig eller 

konflikter mellan stater utan det kan även förekomma inom en stat (Kaldor, 1999), som till 

exempel som situationen ser ut i DRK. Därför behöver man också se säkerhet utifrån ett annat 

perspektiv än realismen. Det är alltså inte längre bara statens säkerhet som diskuteras utan även 

de civilas säkerhet inom en stat vilket innebär att man erkänt att civila kan bli förtryckta coh 

hotade inom staten inte bara utifrån.Det har nu arbetats fram en alternativ säkerhetsdiskurs av 

kritiker till traditionella teorier om säkerhet för att kunna använda säkerhet på mer än bara 

nationell nivå. Den alternativa säkerhetsdiskursen tillåter nu att man kan se bortom den nationella 

staten och se andra objekt så som kvinnor, andra hot så som staten själv och även andra grupper 

som är aktuella i den här undersökningen (Stern, 2001). Hot är då något man kan uppleva varje 

dag och inte bara när det finns risk för en militär attack.  

Det har även utvecklats en norm som kallas Responsibility to Protect (Skyldighet att skydda) som 

ska appliceras när stater inte längre kan skydda sin egen befolkning. Det är alltså individens 

säkerhet som ska komma i första hand. Staten får sin legitimitet genom att tillföra säkerhet för 

individen. Vidare ska en stat kunna skydda sin befolkning och dess individer och genom det blir 

det en legitimerad stat. Är en stat oförmögen att skydda sin befolkning mot brott mot mänskliga 

rättigheter är den inte längre legitim och omvärlden får genomföra en intervention 

(Responsibility to Protect). Precis som Kaldor (1999) menar, att krig har förändrats efter kalla 
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kriget, så är det därför man även har fått omvärdera vad säkerhet innebär och utveckla en ny 

strategi som bland annat då är Responsibility to Protect. Enligt Responsibility to Protect så finns 

där tre steg att följa: 

1. Responsibility to Prevent –  innebär att man ska försöka att förebygga brott mot 

mänskliga rättigheter inom en stat.  

2. Responsibility to React – har man inte haft möjlighet att förebygga brott mot mänskliga 

rättigheter eller att det har gått för långt så har man en skyldighet att göra en intervention 

för att skydda medborgarna i landet. 

3. Responsibility to Rebuild – efter att interventionen ägt rum ska man även hjälpa till att 

bygga upp landet igen och på det viset ändra strukturen i landet så att samma sak inte 

händer igen (ICISS, 2001).  

Säkerhet som härstammar från teorin realism har alltid varit en maskulin teori. Man utgår från 

mannens perspektiv och ser kvinnan som svag. Att skydda staten mot hot utifrån har setts som 

patriotiskt och det är ett ord som förknippas med styrka och manlighet. Går vi längre tillbaka i 

tiden till början av 1500-talet då Machiavelli levde ansåg han att kvinnan är ett hot mot krigarens 

manlighet. Detta synsätt och kvinnans roll i realismen och säkerhet har levt kvar tills idag. Enligt 

Machiavelli är kvinnan det farligaste hotet mot både männen och staten för att kvinnor är svaga, 

rädda, obeslutsamma och beroende av andra. Dessa fördomar finns kvar än idag när man 

undersöker om kvinnan skulle passa i militären och även när man undersöker utförandet av 

utrikespolitik (Tickner, 1992). ‖To be a soldier is to be a man, not a woman; more than any 

other social institution, the military separates men from women‖ (Tickner, 1992 s.40).  

Mannen har alltid varit den som skyddat kvinnan i landet mot hot utifrån. Mannen växer upp och 

uppfostras till att vara den som ska kunna skydda; att vara en soldat som visar mod, styrka och 

ansvar och som inte visar rädsla. Även idag finns en risk att en kvinna skulle bli diskriminerad 

om hon valde att gå med i militären. Män vill inte kriga med kvinnor vid sin sida eftersom deras 

ansvar är att skydda kvinnorna i landet (Tickner, 1992). Det har visats i feministiska 

undersökningar att militären är sedd som maskulin. Militärerna fostras till att vara macho och 
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våldsamma vilket leder till svårigheterna mellan civilbefolkningen och militären när det gäller 

kommunikation och spänningar mellan dem. För att männen och kvinnorna i militären ska kunna 

skydda en stat eller nation utbildas de till att vara våldsamma eftersom de behöver visa en vilja att 

kunna döda och skydda. Genom att de blir militariserade, som är en idealtyp av maskulinitet, 

formas en vilja och kapacitet att utföra våld (Eriksson Baaz och Stern, 2008).  

Kvinnors definitioner av begreppet säkerhet är svåra att hitta, inte för att de inte finns utan för att 

de är svåra att acceptera på grund av att det är kvinnor som har skapat dem. I Kanada på 

”Women’s International Peace Conference” 1985 definierade kvinnor säkerhet som: ‖security 

meant safe working conditions and freedom from the threat of war or unemployment or the 

economic squeeze of foreign debt‖(Tickner, 1992 s.54 ). På konferensen skilde sig 

diskussionerna om säkerhet sig åt beroende på om det var kvinnor från västvärldens medelklass, 

som oroade sig för kärnvapenhotet eller om det var kvinnor från tredje världen som definierade 

säkerhet lite bredare och förknippade det med strukturellt våld, som i sin tur är förknippat med 

imperialism, militarism, rasism och sexism. Alla på konferensen kom ändå överens om att 

säkerhet inte betyder något om det bygger på någon annans osäkerhet (Tickner, 1992).  

Som tidigare togs upp ämnar jag behandla begreppet säkerhet från ett genusperspektiv. Jag har 

vidare undersökt säkerhet utifrån ett feministiskt perspektiv och även fokuserat undersökningen 

till en del på maskulinitet. Det finns olika inriktningar inom feminismen som bland annat är 

Liberala feminister, Marxistiska feminister och Radikala feminister. Liberala feminister ser som 

liberalismen till individen och institutioner fast med kvinnor i fokus (Marsh och Stoker, 1995). 

De vill att kvinnor ska vara jämlikar med män och kunna få samma jobb utifrån lika 

förutsättningar. De vill först och främst att kvinnor ska ses som jämlikar i samhället genom 

utbildning och jobb. Fortsättningsvis vill de även att män och kvinnor ska ta samma ansvar i 

hemmet. Det ska inte längre bara vara kvinnans ansvar att sköta hemmet och barnen (Bryson, 

2003). Marxistiska feminister bygger på marxism och anser att kvinnors förtryck beror på 

kapitalismen (Marsh och Stoker, 1995). Det är kapitalismen som har skapat förtrycket av 

kvinnorna och det skulle försvinna när det kapitalistiska samhället går under (Bryson, 2003). 

Radikala feminister är som namnet avslöjar mer radikala och menar att kvinnans förtryck 
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grundades i hemmet (Marsh och Stoker, 1995). Grunden till allt förtryck kommer från mannens 

förtryck av kvinnan i det patriarkiska samhälle som vi lever i och är det mest fundamentala. 

Enligt radikala feminister är kvinnan ett sexobjekt som mannen kan styra över och detta måste 

försvinna. Patriarkatet ska utrotas och kvinnan ska få sin frihet (Bryson ,2003).  I detta fall har 

jag valt att generalisera begreppet feminism eftersom jag inte ska behöva ägna för stor del åt att 

specificera de olika inriktningarna och inkluderar huvuddragen av alla grupper av feminism när 

jag använder mig av det begreppet. Jag kommer även, som nämndes ovan, att använda mig av 

begreppet maskulinitet.  

Man började diskutera maskulinitet på 70-talet när man även började diskutera feminism mer och 

feministiska grupper bildades, men då handlade det mer om männens roll och hur de blir 

socialiserade till den rollen. Detta innebär att man inte föds som man utan att man blir uppfostrad 

till man. Å andra sidan anser Butler (2007) att kvinnan är någon som socialiseras till att bli 

kvinna medan mannen är den ursprungliga människan som ej behöver förändras.  

I efterkrigstidens samhälle har kvinnans frigörelse varit en viktig del av moderniseringen men 

västvärldens ledare utgörs fortfarande en maskulin av majoritet. Även i stora företag och 

organisationer är det en majoritet av män som styr (Connell, 1998). Vi lever i en maskulin 

världsordning (Connell, 1998) och påverkas på så vis av den. Även innan media spred sin bild 

om hur mannen ska vara maskulin spreds det via andra institutioner, så som militären. I 

kolonialiseringens tid delades grupper ur ursprungsbefolkningen i de kolonialiserade länderna in i 

”manliga” och ”mindre manliga” grupper. Här ansåg sig männen från kolonialländerna vara de 

mest maskulina och såg sig själva som bättre och att de dominerade över ursprungsbefolkningen. 

De kallade männen i de kolonialiserade länderna för pojkar och såg sig själva som män (Connell, 

1998).  

Feminister uppmärksammar speciellt sårbarheten hos kvinnor inom staten, sårbarheten som växer 

fram ur hierarkiska könsrelationer som också är relaterade till internationella relationer. Det har 

visat sig att 80-90 procent av dödsfallen till följd av en konflikt sedan andra världskriget har varit 

civila och majoriteten av det har varit kvinnor och barn. Kvinnor är speciellt utsatta för våldtäkt i 
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militariserade samhällen och även om det oftast är män som skadar män offentligt är det fler 

kvinnor som känner sig hotade (Tickner, 1992).  

En berättelse som kan stärka att inblandningen av kvinnor i internationella relationer och i 

säkerhet kan göra människor tryggare och lugnare är den om Sacajewa som följde Lewis och 

Clark på deras expedition i Amerika i början på 1800-talet. Sacajewa var en kvinna från 

indianstammen Shoshone och var fru till en fransk tolk.  

―Her presence was proving invaluable to the security of the expedition’s members, 

whose task it was to explore uncharted territory and establish contact with the native 

inhabitants to inform them of claims to these territories by the United States. 

Although unanticipated by its leaders, the presence of a woman served to assure the 

native inhabitants that the expedition was peaceful since the Native Americans 

assumed that war parties would not include women: the expedition was therefore 

safer because it was not armed‖. (Tickner, 1992 s.62) 

Detta exempel visar att en inkludering av kvinnor i internationella relationer skulle kunna 

förändra sättet som vi behandlar internationella relationer och säkerhet på. Kvinnor inger ofta ett 

lugn och ett säkert sätt att lita på någon. Vidare menar Cynthia Enloe att många 

överenskommelser sker informellt mellan ambassadörer hemma hos någon när deras fruar är 

med, eftersom de inger förtroende (Tickner, 1992). 

Jämställdhet är också något som påverkar kvinnors säkerhet. Kvinnor i Demokratiska Republiken 

Kongo är väldigt utsatta och har nästan inga rättigheter utan sin make. Till exempel om en kvinna 

skulle vilja ansöka om ett pass måste hon ha mannens tillåtelse vilket också krävs om hon skulle 

vilja åka utomlands. En kvinna i DRK får inte heller öppna bankkonto utan mannens tillåtelse. 

Mannen kan också förbjuda sin fru att arbeta om det påverkar situationen i hemmet, om hon inte 

kan sköta hemmet och ta hand om barnen samtidigt. Slutligen har de inte heller samma rätt till 

utbildning som män har. (Utrikesdepartementet, 2007) 

Som man kan se ovan så är kvinnors situation i DRK allt annat än jämställd vilket påverkar deras 

säkerhet/trygghet i den meningen att de inte har något att säga till om utan sin man och att de blir 

mer sårbara i en konflikt (Gardam och Charlesworth, 2000). Förlorar de honom förlorar de allt 

och lever de med honom är det hans ord som gäller. Vidare skulle kvinnan i DRK bli säkrare med 
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bättre jämställdhet, då kvinnan blir starkare, tryggare i sig själv och har mer att säga till om. 

Fortsättningsvis så kan man använda sig av säkerhetsteorin från ett kvinnligt perspektiv för att 

undersöka hur man kan göra för att få kvinnor att känna sig trygga/säkra med fredsbevarande 

styrkor i sin by. Sammanfattningsvis så skulle en mer feministisk syn på säkerhet löna sig och 

inblandningen av kvinnor i internationella relationer ge en mer lugn och förtroendeingivande 

relation mellan länder och andra grupper som är del i en konflikt. Man måste försöka få bort den 

maskulina synen på säkerhet där kvinnor är den svaga parten och istället se kvinnor som några 

som tillför något till säkerhet och internationella relationer istället för att se kvinnor som några 

som hotar internationella relationer och säkerhet.  

Jag kommer att använda begrepp så som säkerhet sedd från ett feministiskt perspektiv när 

resultatet redovisas. Ytterligare begrepp som kommer att användas är maskulinitet vilket innebär 

männens sätt att tänka att mannen är den starka och den som står över kvinnan. Jämställdhet är 

ytterligare ett begrepp som används som innebär det som har förklarats ovan, att män och kvinnor 

är lika mycket värda och ska behandlas lika.  

 

5. Resultatredovisning 

Nedan följer min resultatredovisning. För att redovisa resultatet på ett strukturerat och 

lättförståligt sätt har jag svarat på frågeställningarna som användes för att begränsa uppsatsen.  

 

5.1 Varför kan kvinnor i DRK inte känna sig trygga/säkra i sin hemby med fredsbevarande 

styrkor i sin by? 

Som den här undersökningen tidigare beskrivit så är situationen i DRK allt annat än bra för 

människorna som lever där och framför allt inte för vinnorna. Det publiceras hela tiden nya 

rapporter om våldtäkter och sexuellt våld mot kvinnor i DRK. Dessutom finns den mest 

omfattande fredsbevarande styrkan i världen där
3
, men trots detta så är kvinnorna inte säkra från 

sexuellt våld eller utnyttjande.  

 

                                                           
3
 http://www.dn.se/debatt/eu-och-sverige-maste-agera-mot-overgreppen-pa-kvinnor-1.1057308, 2010 

http://www.dn.se/debatt/eu-och-sverige-maste-agera-mot-overgreppen-pa-kvinnor-1.1057308


 

 

 

18 
 

FARDC är som tidigare nämnt, regeringens armé och är en kombination av före detta 

rebellgrupper och regeringens soldater (Human Rights Watch, et al., 2009). Det är meningen att 

FARDC ska vara en fredsbevarande armé som ska skydda DRKs invånare och hjälpa dem att 

leva ett normalt liv under den pågående konflikten. Tyvärr är FARDC av de främsta förövarna 

när det kommer till sexuellt våld och deras överordnade kan inte stoppa dem. De kidnappar 

kvinnor, våldtar och gruppvåldtar vilket kvinnor dör till följd av. Hur ska kvinnor kunna känna 

sig säkra med sådana fredsbevarande styrkor? Kvinnorna som blir utsatta får inte bara fysiska 

utan även psykiska men och värst är det för de yngre kvinnorna som råkar ut för det här. De blir 

bortstötta av sin familj och får svårt att hitta en man att gifta sig med I DRK är detta viktigt om 

de ska få ett någorlunda bra liv. Ännu värre är det om de har blivit gravida till följd av våldtäkten. 

Då går det inte att dölja händelsen och hela omgivningen får reda på att kvinnan har blivit utsatt 

för sexuellt våld (Human Rights Watch, 2009).  

 

―I was just coming back from the river to fetch water.... Two soldiers came up to me 

and told me that if I refuse to sleep with them, they will kill me. They beat me and 

ripped my clothes. One of the soldiers raped me... My parents spoke to a commander 

and he said that his soldiers do not rape, and that I am lying. I recognized the two 

soldiers, and I know that one of them is called Edouard‖. 

—15-year-old girl, Minova, South Kivu, March 2009 (Human Rights Watch, 2009) 

 

Vidare kan detta leda till att hela byn stöter bort kvinnan som då inte har någonstans att ta vägen 

eller någon att hjälpa henne att försörja sig själv eller barnet. Trots att civilbefolkningen, 

mänskliga rättsorganisationer och politiker med flera protesterar så är det få soldater som blir 

dömda för de brott mot mänskligheten som de utför. Deras befäl ser bort och skyddar sina 

soldater vilket gör det svårt för domstolen att fälla dessa människor för brott (Human Rights 

Watch, 2009).  

 

We were three young women and we were on our way to Cirunga.... They [the 

soldiers] raped us and dragged us to their camp which was not far away. I stayed 

there for one month, under constant supervision.... There was no conversation 

between us, he had sex with me at any moment, when he felt like it, and with a lot of 

violence. I spent my days crying. I begged God to free me from this hell. 
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— 23-year-old woman, Kabare, South Kivu, April 2009 (Human Rights Watch, 

2009) 

 

Men om det nu är så att det är FARDC, vilket är regeringens styrka, som utsätter befolkningen 

för det här våldet så är det bra att FN:s utsända styrka MONUC är där för att skydda 

civilbefolkningen mot detta. Tyvärr är det snarare så att de kan vara mer utsatta med MONUCs 

styrkor i sin by än utan. Detta påstående kan vara lite överdrivet men 2004 kom det fram att även 

MONUCs styrkor i Demokratiska Republiken Kongo hade utnyttjat kvinnor sexuellt (Secretary-

General, 2005). Å andra sidan är det ingen ny revolutionerande upptäckt att FN-personal har 

använt sig av sexuellt våld, sådana händelser har blivit dokumenterade sedan början av 1990-talet 

i Bosnien men ändå har man inte lyckats motverka detta än (Murphy, 2006). Kofi Annan gjorde 

ett uttalande den 19 november 2004 där han uppmärksammade att det fanns bevis för att 

fredsbevarande styrkor hade utfört sexuellt våld mot kvinnorna i DRK: 

 

‖I am afraid that there is clear evidence that acts of gross misconduct have taken 

place. This is a shameful thing for the UN to have to say, and I am absolutely 

outraged by it… We cannot rest until we have rooted out all such practices from 

MONUC, from any other peacekeeping operation, and indeed anywhere in the 

Organization that they might occur. And we must make sure that those involved are 

held fully accountable‖. (Murphy, 2006 s. 532)  

 

Detta uttalande visar att problemet med att kvinnor inte kan känna sig säkra med 

fredsbevarande styrkor i närheten av sina hem, är uppmärksammat. Kvinnorna i DRK blir 

alltså inte bara sexuellt utnyttjade av rebellgrupperna i DRK utan även av de styrkor som 

ska skydda dem och få dem att känna att de kan leva ett normalt och tryggt liv. Hur ska 

kvinnorna i DRK kunna anpassa sig och leva ett normalt liv när de inte ens kan lita på de 

människor som är där för att skydda dem?  Eftersom det förekommer så mycket våldtäkter 

och sexuellt utnyttjande så finns det också många barn som föds och blir övergivna av sina 

föräldrar. De överges dels för att personerna i de fredsbevarande styrkorna inte vill veta av 

dem men överges också av sina mammor som inte hade något val utan blev gravida till 

följd av en våldtäkt.  
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Fortsättningsvis är sexuellt våld fortfarande en strävan efter att känna makt över situationen och 

kvinnorna i landet. Den maskulina och auktoritära utbildningen de får innan de åker iväg till ett 

land i konflikt kan vara en del i orsaken till att de utövar sexuellt våld mot kvinnor då de känner 

sig maskulina och starka, medans kvinnan är den som är förtryckt och inte har någon kontroll 

över situationen. Fortsättningsvis är kvinnan den timida, känsliga, mjuka människan som ska bli 

styrd över om man ser det från ett maskulint perspektiv. I slutändan är det så att även 

fredsbevarande styrkor har fått den maskulina auktoritära utbildningen och fått samma intryck av 

hur kvinnor blir utmålade i militären. Vidare leder detta till att de känner samma behov av att visa 

vilka det är som bestämmer och utöva makt i form av sexuellt våld. 

 

Det är som tidigare påpekat inte bara våldtäkter som utförs av fredsbevarande styrkor på kvinnor, 

det kan också vara att de vänder sig till kvinnor som är prostituerade. I vissa länder är prostitution 

lagligt men prostituerade kvinnor i konfliktdrabbade länder är också i en väldigt utsatt situation 

vilka fredsbevarande styrkor är där för att skydda, inte utnyttja. De ska skapa en trygghet även för 

dem vilket de misslyckas med när de utnyttjar dem (Secretary-General, 2005). Dessutom kan det 

vara situationen i landet som tvingar dem att prostituera sig vilket gör det värre om de 

fredsbevarande styrkorna utnyttjar det. Enligt en rapport som är gjord för att utreda sexuellt våld i 

DRK så händer det att män våldtar kvinnor och sedan betalar dem för att rättfärdiga det de gjort 

och kallar det för att de gått till en prostituerad och inte att de våldtagit (Secretary-General, 

2005). Detta är ytterligare ett exempel på ett maskulint maktutövande av kvinnor. De ger sig 

rättigheten att göra vad de känner för och kvinnan ska lyda på grund av normer inom uppfostran 

och samhället. Våra sociala roller där mannen är den starka som skyddar, försörjer och styr 

kvinnan finns fortfarande kvar, även det att kvinnan är hemma och tar hand om hemmet och 

barnen finns fortfarande kvar. Vidare är det inte bara i militären som mannen ses som den 

personen som ska skydda och vara stark. Det speglar sig även i det vardagliga samhället vilket 

innebär att det finns med i vår vardag och är en del av vad vi är. Detta innebär att detta beteende 

följer med i jobbet som militär och fredsbevarande styrka.   
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I DRK har FN-personal utnyttjat sårbarheten hos civilbefolkningen och utsatt dem för 

sexuellt våld. Av dem som drabbades var majoriteten flickor/kvinnor mellan 12 och 16 år 

som var väldigt sårbara och utsatta. Många av dem hade förlorat sina familjer, var fattiga 

och kunde inte läsa. De var också väldigt traumatiserade både av våldet och av det sexuella 

våldet som förekom i konflikten (Murphy, 2006). När sexuellt våld förekommer i konflikter 

som denna är det inte en sexuell drift som får personer att utföra dådet, det är en sorts 

maktutövning som får kvinnor att känna sig underlägsna. Som förklarades ovan så 

använder sig militärer av sexuellt våld för att visa att det är dem som har makten och att de 

har rätt att göra vad de vill, att kvinnorna ska underkasta sig dem (Moser och Clark, 2001) 

och för att visa att det är männen som har makten och att kvinnan inte har något att säga till 

om.  

Kvinnorna blir på så vis påminda varje dag i resten av sitt liv av den horribla upplevelsen 

som förde deras barn till världen. Här ser vi en annan maskulin aspekt, att de kan göra 

kvinnor gravida och sedan inte ta sitt ansvar för deras handlingar vilket i sin tur kan 

kopplas tillbaka till vardagslivet där det är vanligast att kvinnan ska vara hemma och ta 

hand om barnet och hemmet medan mannen är fri att jobba och resa som han vill enligt 

samhällets norm. Männen har på så vis inte huvudansvaret över barn med sig från sitt 

vardagsliv vilket kan göra att det kanske är lättare att bara lämna en kvinna och ett barn till 

sitt öde. Sett från ett maskulint perspektiv är det dem som har ansvaret och makten över sitt 

och kvinnans liv vilket innebär att de kan göra som de själva vill. Vidare kan det vara så att 

de inte ser att konsekvenserna av sitt handlande kan leda till en graviditet då en våldtäkt för 

dem i den situationen är ett maktutövande och en förnedring av kvinnorna och inte något 

som utförs av sexuell lust.  

 

5.2 Har orsakerna till otrygghet för kvinnorna i DRK att göra med attityder eller 

strukturella problem?  

Det kan vara så att orsakerna till otrygghet för kvinnorna i DRK har att göra med strukturella 

problem i landet och inte med militärens attityder. Det kan även vara en kombination av båda 

faktorerna. Som tidigare nämnts så har regeringen ingen kontroll över de östra delarna av DRK 
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där oroligheterna är som störst vilket kan vara en av anledningarna till att konflikten aldrig blir 

löst och att militären kommer undan med sexuella brott. 

 

En av orsakerna till att det förekommer så mycket sexuellt våld av fredsbevarande styrkor kan 

vara att de vet att de inte kommer att bli straffade för det. Straffriheten är väldigt utbredd i DRK 

(Utrikesdepartementet, 2007) och måste försvinna. Det är nödvändigt att kunna gå till botten med 

vem som utfört brottet och den personen måste få ta konsekvenserna av sitt agerande. Soldaterna 

som ingår i dessa fredsbevarande styrkor är bara i landet under sitt uppdrag som pågår under en 

viss tid. På grund av detta är det många soldater som lämnat landet när det kommer fram att de 

utsatt en kvinna/kvinnor för sexuellt våld och då läggs fallet ofta ned och soldaten blir inte 

straffad för sitt beteende. Vidare visar detta honom att han egentligen inte gjort något fel och kan 

fortsätta att bete sig så om han skulle komma tillbaka på ett nytt uppdrag senare.  

 

Ett annat problem är att FN inte har befogenhet att ställa personer från andra länder till rätta, de 

kan enbart straffa administrativt så som att skicka tillbaka personen till sitt hemland men själva 

rättegången eller att stå till svars för det man gjort kan bara ske i hemlandet (Murphy, 2006). 

Straffriheten sedd från säkerhet ur ett feministiskt perspektiv, som är beskrivet ovan, är en väldigt 

maskulin företeelse. Män har alltid sett sig starkare än kvinnor och haft inställningen att det är de 

som styr och att kvinnorna ska lyssna till männen. Det är inte konstigt att de anser sig berättigade 

att utföra sexuellt våld när det finns så hög straffrihet. De ska inte behöva straffas för något som 

är deras rättighet, de är män och de har alltid styrt över kvinnor och skulle det vara något fel med 

att utföra sexuellt våld mot kvinnor skulle de ju bli straffade. Vilket de nu inte blir och så skulle 

kvinnor satt sig emot detta tidigare men, de är ju det svagare könet om man tittar på säkerhet från 

ett realistiskt och inte feministiskt sätt. Det är deras maskulina och auktoritära utbildning som kan 

få dem att tänka så, att det inte är något fel att utföra sexuellt våld mot kvinnor eftersom det är de 

som bestämmer och kvinnorna ska lyda. 

 

Det förekommer även att befälen i den fredsbevarande styrkan skyddar sina soldater och inte 

rapporterar de fall där sexuellt våld förekommit. De blundar för rykten om sexuellt våld och 
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nedvärderar allvaret i brottet. Det är en sorts ”kultur” inom fredsbevarande styrkor att inte bli 

straffade för sexuellt våld och den ”kulturen” måste försvinna (Ibid). I och med att befälen 

blundar för det sexuella våldet och skyddar sina soldater samt att det inte längre bara händer 

enstaka gånger utan har blivit ens sorts kultur inom militären visar att sexuellt våld inte bara är en 

attityd inom militären längre utan har utvecklats till en struktur. Att FN inte har någon befogenhet 

att ställa personer från andra länder till rätta och fallen ofta läggs ner är ett strukturellt problem 

som behöver lösas. 

 

Det har utförts intervjuer med soldater från FARDC för att kunna förstå varför det förekommer så 

mycket våld och sexuellt våld mot kvinnor i DRK. De säger att det är förbjudet att våldta och gör 

man det bryter man mot reglerna. Man får inte våldta eller stjäla, ändå förekommer båda de 

sakerna. Anledningen till det är enligt soldaterna från FARDC, som har blivit intervjuade, är att 

de inte får det de har blivit lovade och är berättigade till, vilket är mat och medicin till både sig 

själv och familjen. De menar att våldtäkter och sexuellt våld förekommer för att de har brist på 

mat och att de är frustrerade över situationen. Frustrationen visar sig då genom sexuellt våld och 

att de stjäl mat från civilbefolkningen.  

 

De argumenterar också för att det förekommer mycket droger som de tar när de är hungriga och 

har brist på mat vilket får dem att göra ”dumma” saker. De känner sig lurade av systemet och 

enligt dem hade det sexuella våldet minskat om de hade fått det de har blivit lovade så som till 

exempel mat (Eriksson Baaz och Stern 2008). Å andra sidan medger de att en bra soldat är en 

soldat som har disciplin och gör vad han blir tillsagd. Det kan betyda att de förstår att det de gör 

är fel och så länge man vill vara en bra soldat så sköter man sig. Alltså förändras detta av 

frustration av hunger vilket leder till att soldaterna tar till droger för att kämpa mot 

hungerskänslorna vilket i sin tur leder till en ohållbar situation då man inte är vid sina sinnens 

fulla bruk när man tar droger och det blir en ond cirkel. Kan det sexuella våldet i DRK upphöra 

genom en så enkel lösning att soldaterna får mat? Denna situation är inte så enkel att det bara kan 

lösas med hjälp av att man skickar ner mer mat, situationen är alldeles för komplicerad för det. 
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Man har inte heller rätt att skylla det sexuella våldet på att man är frustrerad men det kan vara en 

stor bidragande faktor. 

 

Det är inte bara strukturen som bidrar till det sexuella våldet utan även soldaternas attityder. Ser 

man det från en feministisk säkerhets perspektiv kan man se att deras attityder är väldigt 

maskulina på det viset att de visar sin makt genom att utföra sexuellt våld visar att här är det vi 

som bestämmer och får vi inte det vi är lovade eller berättigade till tar vi ut vår frustration på 

kvinnorna i landet. Frustrationen hade kanske inte varit så stor om det hade funnits mer tillgång 

till mat för soldaterna och då hade situationen kanske sett annorlunda ut. Å andra sidan kan man 

inte bara skylla på de strukturella problemen i DRK, man måste även tänka på hur ens inställning 

till kvinnor och sexuellt utnyttjande är. Det är tydligt att både strukturen och attityderna i 

militären behöver förändras. Man kan alltså inte urskilja om det är antingen attityder eller 

strukturen som är orsaken till otryggheten, det är blandningen av båda två man måste fokusera på. 

Ändras strukturen i landet och i militären så kommer förhoppningsvis även soldaternas attityder 

mot kvinnorna att förändras. Blir soldaternas situation bättre känner de kanske inte den här 

frustrationen och behovet av att utföra sexuellt våld och då ändras även deras attityder. Ändrar 

man strukturen inom militären, utbildar soldaterna och får bort den nedvärderande synen på 

kvinnorna kommer attityderna förhoppningsvis att förändras av det. Alltså går det inte att urskilja 

de två utan de går hand i hand.   

 

5.3 Vad kan man göra för att få kvinnor i DRK att känna sig trygga/säkra i sin hemby med 

fredsbevarande styrkor i sin by? 

För att få kvinnor att kunna känna sig trygga/säkra i sin hemby med fredsbevarande styrkor i sin 

by måste allt sexuellt våld upphöra och tilliten till militären måste öka. Detta händer självklart 

inte under en natt och det är många olika steg som måste tas för att få slut på det sexuella våldet. 

 

Med hjälp av olika steg kan man bättre få bort den här ”kulturen av straffrihet” som togs upp i 

föregående fråga.  

 Den personen som utför sexuellt våld kommer att bli straffad 
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 Vet man om något fall där sexuellt våld förekommit måste man anmäla det till ett befäl 

eller undersöka fallet beroende på vilken ställning man har 

 Den person som har befälet och inte lyckas med att förebygga eller straffa en person för 

sexuellt våld kommer att ställas inför rätta. 

Det är väldigt viktigt att det blir en följd till det man har gjort om man begått ett sexuellt brott 

mot en kvinna. Det som oftast händer i fredsbevarande styrkor är att personen blir hemskickad till 

det landet han kommer ifrån (Murphy, 2006). Här visas ytterligare en maskulin realistisk faktor. 

Männen skyddar varandra. Den som är högre uppsatt rapporterar inte sin underordnade eftersom 

även de anser att de står över kvinnorna och deras säkerhet. För att få överordnade att rapportera 

fler militärer för sexuellt våld skulle fler kvinnor behöva finnas som överordnade. Kvinnans 

säkerhet är upp till kvinnan att införa eftersom män fortfarande ser sig som starkare och bättre än 

kvinnan. Straffriheten måste alltså försvinna så att männen kan bli straffade och kanske lära sig 

att kvinnor inte är ett objekt som man kan utsätta för vad som helst utan att de är människor som 

blir väldigt traumatiserade av en sådan upplevelse. 

 

Vidare är utbildning en viktig faktor och den mest effektiva metoden att förhindra sexuellt våld. 

Att man utbildar soldaterna i mänskliga rättigheter, hur situationen i landet ser ut för kvinnorna, 

deras sårbarhet och vilken traumatisk och psykiskt förstörande upplevelse sexuellt våld innebär. 

Även att man utbildar soldaterna hur man bemöter kvinnor och flickor i landet, det här fallet i 

DRK, är viktigt för deras framtida agerande som fredsbevarande styrka (Bastick, et al., 2007). Ju 

bättre utbildning man får desto mer förståelse får man för hur utsatta dessa kvinnor är. Dessutom 

blir man mer ödmjuk i och med att man har fått ta del av hur dessa kvinnor känner sig genom sin 

utbildning och får en helt ny förståelse. Att utbilda styrkorna i hur man upptäcker att en kvinna 

har blivit utsatt för en traumatisk upplevelse så som sexuellt våld eller utnyttjande är också en 

faktor man bör räkna in så att man kan bemöta den här personen på ett icke-hotande sätt och 

förebygga att kvinnan blir än mer traumatiserad (Bastick, et al., 2007). Män måste lära sig att 

dem inte är bättre än vad kvinnor är.  
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Kvinnor och män är jämlikar som ska behandlas på samma sätt. Enligt säkerhet från ett 

feministiskt perspektiv så måste män inse att de inte är bättre än kvinnor. Att det inte är tillåtet att 

utföra sexuellt våld och förödmjuka en person på det sättet. För det är vad vi alla är: vi är 

personer med lika mycket rätt att leva och må bra. Soldaten borde utbildas med värderingen 

kvinnor har lika stor rätt att leva och må bra som dem. Militärjargongen om att det är män som 

ska skydda och att det är de som är de starka måste ändras, vilket kan ske genom rätt utbildning. 

Utbildning ska ske i militären, det ska inte vara så att om man anses svag i militären att man då 

ska bli kallad för kvinna eller flicka (Tickner, 1992). Det ses som nedvärderande glåpord och ska 

få soldaterna att bli ”män” igen. Alltså måste diskrimineringen av kvinnor först och främst 

försvinna i deras utbildning. Hur ska de annars se sig som jämlika med kvinnor om de under sin 

utbildning lär sig att vara kvinna är något dåligt? Inför fler kvinnliga militärer i utbildningen och 

lär de manliga militärerna på högre nivå att vara kvinna behöver inte vara något dåligt, man 

måste få bort den mentaliteten för att en förändring ska kunna ske.  

 

Att införa fler kvinnor i de fredsbevarande styrkorna skulle kunna medföra en bättre trygghet och 

säkerhet för kvinnorna i DRK snabbare. Det skulle bli mer av en märkbar förändring för dem på 

kortare tid än vad det skulle ta att märka att männen i den fredsbevarande styrkan 

förhoppningsvis inte utför sexuellt våld längre eller att de inte längre framstår som ett hot. Det 

har visats att fler kvinnor i fredsbevarande styrkor medför en annan sorts trygghet för kvinnor i 

krigsdrabbade länder. Kvinnliga soldater framstår inte som lika hotfulla och blir inte lika lätt 

förknippade med situationer där kvinnor blivit utsatta för sexuellt våld. Kvinnorna i 

fredsbevarande styrkor ses med en mjukare framtoning än vad en man gör och kvinnorna i byn 

har lättare att anförtro sig och lita på kvinnor i militären än vad de har mot män i militären som 

ses som hårdare och kan förknippas med en hemsk upplevelse samt föra kvinnan i byn tillbaka 

till den här händelsen psykiskt (Bastick, et al., 2007). Fler kvinnor i militären skulle kunna leda 

till större säkerhet och trygghet för kvinnorna i DRK. Kvinnor har alltid setts som lugna och 

förtroendeingivande och det är en viktig del som behövs i fredsbevarande styrkor. Män behöver 

se och lära sig av kvinnor i fredsbevarande styrkor för att se att styrka och manlighet inte är allt. 

Man kan jobba som soldat i en fredsbevarande styrka utan att våldföra sig sexuellt på kvinnor och 
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skapa osäkerhet. Det är det soldaterna har missuppfattat. De är där för att skapa säkerhet, inte 

osäkerhet som de gör med sitt nuvarande beteende.  

 

Problemet med att införa fler kvinnor i militären som är en sådan auktoritär och maskulin sektor 

kan vara att kvinnorna bli maskuliniserade istället för att påverka männen och situationen till det 

bättre. Detta innebär att kvinnorna i den fredsbevarande styrkan kan bli påverkade av den 

auktoritära och manliga jargongen i militären och kan själva bli mer maskulina och bete sig 

manligt istället för att införa lugn och trygghet. Det kan vara väldigt lätt hänt att bli mer 

maskuliniserad som kvinna i militären eftersom den är så mansdominerad. Att som kvinna börja 

bete sig mer maskulint kan vara ett sätt för dem att bli accepterade som soldater av sina manliga 

kollegor. Att de lättare blir sedda som jämlikar och inte nedtryckta eller nedvärderade av sina 

soldater.  Det kan kännas som en trygghet för dem, att de beter sig mer maskulint för att inte bli 

trakasserade eller sedda som den ”svagare” delen av militären. Vidare kan det vara ett sätt för 

kvinnorna att inte bli så påverkade av den manliga jargongen inom militären, att inte ta åt sig så 

mycket av männens sexuella anspelningar mot kvinnor. Även att de förminskar risken att själva 

bli utsatta för sexuella trakasserier och våldtäkt om de beter sig mer manligt kan vara en orsak till 

att de förändrar sitt beteende (Sion, 2008). Å andra sidan kan det vara så att de blir mer 

maskulina för att de umgås med män dag ut och dag in och inte på grund av att de väljer att bli 

mer maskulina. De vänjer sig alltså vid den manliga jargongen och lär sig leva med den.  

 

Samarbete med lokala kvinnoorganisationer som kan bidra med hjälp till de utsatta kvinnorna 

och förklara eller utbilda fredsbevarande styrkor i genusperspektiv är också en faktor man borde 

fokusera på i DRK. Fortsättningsvis så har FN kommit med förslaget ”Policy Statement and 

Draft Comprehensive Strategy for Assisting and Supporting Victims of Sexual Exploitation and 

Abuse by UN Staff and Related Personnel” vilket innebär att man ska stötta kvinnor som blivit 

utsatta för sexuellt våld ekonomiskt. Ett förslag är också att stater borde tänka på vilket ansvar de 

har när det kommer till barn som har kommit till världen på grund av sexuellt våld av en person i 

den fredsbevarande styrkan. Oftast blir kvinnor och barn, som har kommit till till följd av sexuellt 

våld, i det krigsdrabbade landet övergivna av pappan som ingår i en fredsbevarande styrka, som 
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diskuterades i föregående fråga, och har då svårt att klara sig ekonomiskt. Vidare är det då också 

viktigt att man kan DNA-testa barnet så att man kan fastställa föräldraskapet och stötta mamman 

och barnet ekonomiskt. Barnet ska även ha möjlighet att bli medborgare i det landet som pappan 

tillhör, beroende på det landets regler (Bastick, et al., 2007). Stöttning av kvinnor ekonomiskt är 

om man ser till säkerhet från ett feministiskt perspektiv bra. Kvinnor får ekonomiskt stöd vilket 

innebär att de kan klara sig utan en man och på det viset växa och förstå att man kan vara stark 

och klara sig på egen hand. Man kan klara att uppfostra sitt barn och leva själv utan att vara 

beroende av en man och på det viset kunna känna sig säker och se att det är de själva som avgör 

hur deras liv ska se ut. Kvinnorna kan också ta hjälp av kvinnoorganisationer om de känner sig 

osäkra och få stöd därifrån, huvudsaken är att de ska se att man inte behöver utstå förtryck från en 

man för att överleva. 

 

Det skrivs hela tiden nya resolutioner av FN och 2008 antogs resolution 1820 – våldtäkt som 

krigsbrott (Security Council, 2008). Detta visar att situationen för kvinnor i olika länder är 

uppmärksammad och har blivit än mer uppmärksammad nu i år då Margot Wallström blev 

särskild representant i FN för kvinnors utsatta situation i krig och konflikter. Margot Wallström 

ska jobba för att implementera resolution 1820
4
 och det har blivit mer uppmärksammat i media 

hur kvinnors situation ser ut i krigsdrabbade länder under våren 2010 vilket är ett bra steg framåt 

för hur man ska kunna förbättra situationen i DRK. Resolution 1820 stärker resolution 1325 som 

antogs år 2000 och handlade om kvinnor, fred och säkerhet. Detta innebär att man ska involvera 

mer kvinnor i att förebygga, hantera och lösa konflikter (Security Council, 2000). 

Förhoppningsvis är det så nu att resolution 1820 inte bara är ytterligare en resolution som tar 

alldeles för lång tid att genomföra och att man inte ser något resultat utan att fler kvinnor blir 

involverade. Ett framsteg är Margot Wallström som särskild representant, i arbetet att jobba mot 

sexuellt våld mot kvinnor i krigsdrabbade länder och att man rekryterar fler kvinnor till 

fredsbevarande styrkor. Detta är precis så som man kan tolka att man ska göra utifrån säkerhet 

sett från ett feministiskt perspektiv: man involverar fler kvinnor och försöker lösa det från ett 

kvinnligt perspektiv. 

                                                           
4
 http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.300764-margot-wallstrom-far-toppjobb-i-fn, 2010 

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.300764-margot-wallstrom-far-toppjobb-i-fn
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Kan man implementera alla dessa steg som föreslagits ovan och se det från ett feministiskt 

säkerhetsperspektiv så kommer också det sexuella våldet mot kvinnor i DRK minska vilket leder 

till att kvinnor kan känna sig säkra med fredsbevarande styrkor i närheten precis så som det ska 

vara.  

 

 

6. Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att undersöka utifrån teorin feministiskt säkerhet hur man kan 

gå tillväga för att få kvinnor i krigsdrabbade länder att känna sig trygga/säkra i sina hem med 

fredsbevarande styrkor i landet. En slutsats som kan dras utifrån frågan: Varför kan kvinnor i 

DRK inte känna sig trygga/säkra i sin hemby med fredsbevarande styrkor i sin by? Är att de blir 

utsatta för sexuellt våld av de fredsbevarande styrkor som ska finnas där för att skydda dem och 

att det är därför de inte kan känna sig trygga/säkra. De blir nedtryckta och förnedrade av 

soldaternas maktutövande mot dem. Istället för att de ska kunna känna sig trygga och känna att de 

kan leva ett normalt liv med fredsbevarande styrkor runt sina hem får de leva med ständig 

osäkerhet och aldrig veta om det är just de som kommer att bli utsatta den dagen eller om de 

klarar sig ytterligare en dag. 

 

Andra frågan som ställdes var: har orsakerna till otrygghet för kvinnorna att göra med attityder i 

landet eller med strukturella problem? I och med att landet är så osäkert och regeringen inte har 

någon kontroll över de östra delarna är strukturen en stor del i att kvinnorna inte kan känna sig 

trygga. Både strukturen i landet och i militären behöver förändras. Landet är så stort och det är så 

många inblandade rebellgrupper som gör att situationen är så komplicerad som den är. Hade man 

kunnat få kontroll över det och förändra strukturen så hade säkert det sexuella våldet mot 

kvinnorna minskat. Å andra sidan är det, enligt soldaterna, strukturen inom militärens fel att det 

förekommer sexuellt våld i DRK. Attityderna mot kvinnor och deras inbillning att sexuellt våld 

är berättigat måste dock också förändras. Detta kan förändras genom utbildning i militären och 

även för civilbefolkningen. Hade DRK haft mer jämställdhet och en större respekt för kvinnor 
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hade det kanske bara varit strukturen som hade behövt förändras. Å andra sidan är min åsikt att 

om strukturen i landet och militären förändras genom bättre utbildning och får det de blivit 

lovade samtidigt som man försöker att göra kvinnor mer jämställda så kommer attityderna mot 

kvinnor att förändras samtidigt. Attityderna är alltså något som kommer att förändras automatiskt 

om strukturen förbättras och de får en annan förbättrad syn på kvinnorna i DRK. 

Sammanfattningsvis är det alltså både strukturen och attityderna i DRK som är orsaken till 

otryggheten för kvinnorna i DRK. 

 

Den sista frågan som då ställdes för att kunna utföra undersökningen var: vad kan man göra för 

att få kvinnor i DRK att känna sig trygga/säkra i sin hemby med fredsbevarande styrkor i sin by? 

Slutsatsen man kan dra från den frågan är att man får implementera ett flertal steg för att en sådan 

komplicerad situation ska kunna lösas. Man måste avskaffa straffriheten så att soldaterna får ta 

konsekvenserna av sitt handlande. Det är även av största vikt att se till att befälen inte skyddar 

sina soldater när det kommer till sexuellt våld och förekommer det så blir även befälet straffat för 

att ha skyddat sin underordnade. Införandet av en annan sorts utbildning måste också ske. 

Soldaterna borde få utbildning i hur kvinnorna upplever situationen så att de kan få mer förståelse 

för dem. Militären måste också införa en annan sorts syn på kvinnor. Så som det är nu så blir 

soldaterna kallade kvinnor/flickor om de visar sig svaga och detta visar hur nedvärderade kvinnor 

bli inom militären. Fler kvinnor borde träda in och utbilda männen och man måste försöka få bort 

den maskulina känslan samt förtrycket mot kvinnorna i militären.  

En faktor som skulle kunna få militären att bli mer tolerant mot kvinnor skulle kunna vara att 

införa fler kvinnliga soldater i fredsbevarande styrkor. Kvinnor medför en annan sorts lugn och 

trygghet än vad män gör. Problemet med det kan vara att kvinnorna blir mer påverkade av det 

maskulina och blir mer manliga för att själva klara av det maskulina tryck som finns inom 

militären istället för att då införa mer kvinnliga drag hos männen. Ytterligare en sak som kan 

behöva ändras på är att även situationerna för soldaterna behöver förbättras. Mer tillgång till mat 

och mediciner för att undvika den frustration som soldaterna använder som undanflykt nu. Det är 

så mycket mer än bara en sak som behöver förändras i DRK för att kvinnorna ska kunna känna 

sig säkra och för att man ska få slut på det sexuella våldet.  
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Det senaste året har kvinnors situation i olika krigsdrabbade länder uppmärksammats mer och det 

är ett bra framsteg mot förändring. Ju mer uppmärksammat det blir desto större chans är det att 

det blir en förändring. Margot Wallström har fått i uppgift att implementera resolution 1820 som 

handlar om hur man ska kunna förbättra kvinnors situation i krig. Bara det faktum att man har 

tillsatt en särskild representant för att implementera resolutionen visar att kvinnors situation i krig 

har uppmärksammats och tagits på allvar. Man försöker nu göra något åt situationen och 

förhoppningsvis så kommer även de fredsbevarande styrkorna att granskas och förändras så att 

kvinnornas situation förbättras och leder till att de kan känna en större trygghet/säkerhet med 

fredsbevarande styrkor i närheten av sina hem. 
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