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ABSTRACT 

 
The purpose of my work is to understand and examine the reasons why Ethiopia has not 

developed a larger decline of female genital mutilation, despite their ban on it? A ban 

that has been operating for ten years should reasonably have reached a greater change 

than the one Ethiopia has developed today. Based on two different branches of feminist 

theory, the liberal feminist theory and radical feminist theory, I will try to understand 

the potential power relationship that can be a immense reason for Ethiopia's continued 

practice with regard to female genital mutilation.  

 

I will examine the liberal feminist approach when it comes to seeing the state as the 

source of the balance of power that generate inequality in the world between men and 

women. I will also apply the radical feminist theory on my case study and understand 

the problem of patriarchy and its already set roles for men and women that we are 

following in the society today, resulting in gender inequality. 

 

The result shows that the radical feminist approach with patriarchy as essential 

explanation, which articulates that because of ancient traditions and the exercise of 

power, the amendment must be the changing of power relations between men and 

women in the private sphere rather than the liberal feminist approach which applies that 

the state repair the problem. 

 

Key-words: Female genital mutilation, Power, Feminism, Ethiopia, Patriarchy, Liberal 

feminist theory, Radical feminist theory 
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1. Inledning 
 

Världshälsoorganisationen beräknar att 100-140 miljoner flickor och kvinnor är 

könsstympande världen över. Varje år utsätts yttligare två miljoner flickor för ingreppet. 

När ingreppet sker, sker det oftast utan bedövning, med en smutsig kniv eller med ett 

gammalt rakblad eller en glasskärva. Det är också vanligt förekommande att de flickor 

som utsätts för ingreppet traumatiseras svårt för resten av livet, en del av flickorna 

överlever inte ingreppet utan dör av infektioner eller förblödning.1 På grund av 

tusenåriga traditioner pågår denna sedvänja fortfarande i stor utsträckning i främst 

Afrika och delar av Mellanöstern. Könsstympningen utförs eftersom den traditionella 

tron om kvinnans status är djupt rotad i samhällen där ingreppet utförs.  

 

Den kvinnliga könsstympningen är ett maktutövande, där mannen, genom att välja bort 

kvinnor som inte blivit könsstympade, visar att det är han som har makten, och på det 

sättet även behåller den. Det handlar även om att en ritual som ska initiera flickorna in i 

vuxenvärlden.2 

 

Ingreppet är en stor kränkning av flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och ett 

allvarligt hot mot deras hälsa, välbefinnande och liv. 2012 uppmanade FN sina 193 

medlemsländer att förbjuda könsstympningen bland flickor och kvinnor.3  

 

Det finns idag några få länder i Afrika och Mellanöstern som har infört lagar som 

förbjuder könsstympningen, däribland Burkina Faso, Etiopien och Sudan.  

 

Etiopien förbjöd könsstympningen redan 2004, alltså för tio år sedan. Trots förbudet är 

idag 23.8 miljoner flickor och kvinnor könsstympande i landet, vilket är 74 procent av 

den kvinnliga befolkningen. En väldigt hög siffra med tanke på förbudet Etiopien 

implementerat. Det är ungefär 63 procent av kvinnorna i landet som är emot och vill att 

könsstympningen ska sluta existera. Hur kommer det sig att ett land som infört ett 

lagförbud mot ett ingrepp, fortfarande har problem med att motverka det? 

                                                
 
1 Berggren, V, Kvinnlig könsstympning, (2008) s. 9-12 
2 UNICEF, Kvinnlig könsstympning, http://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning (Hämtad: 2014-04-13) 
3 FN-Förbundet, Kvinnlig könsstympning: ett människobrott, http://www.fnbloggen.se/kvinnlig-
konsstympning-ett-manniskorattsbrott/ (Hämtad: 2014-04-13) 
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1.1 Syfte och problemformuleringar 
 

Syftet med mitt arbete är främst att försöka förstå och undersöka vilka anledningar som 

finns till varför Etiopien inte har utvecklats mer när det gäller avtagandet av den 

kvinnliga könsstympningen, trots sitt förbud mot det. Ett förbud som har verkat i tio år 

bör rimligen nått fram till en större förändring än vad Etiopien har utvecklat idag. 

 

Utifrån två olika grenar ur den feministiska teorin ska jag undersöka det eventuella 

maktförhållande som kan vara en stor anledning till Etiopiens fortsatta utövning när det 

gäller kvinnlig könsstympning.  

 

Jag kommer dels undersöka den liberala feminismens synsätt när det gäller att se staten 

som källan till den maktbalans som genererar ojämlikhet i världen mellan män och 

kvinnor. Genom den liberalfeministiska teorin kommer jag försöka förstå och hitta 

anledningar till hur det kommer sig att den kvinnliga könsstympningen fortfarande är så 

utbredd, och se om man genom teorin kan frambringa en lösning till problemet.  

 

Jag kommer också applicera den radikalfeministiska teorin på min frågeställning och 

försöka förstå problemet genom deras teori om patriarkatet och de redan satta roller för 

män och kvinnor som vi följer i samhället, vilket resulterar i ojämlikhet mellan könen.  

 
1.2 Frågeställningar 
 

Min huvudsakliga frågeställning jag har valt att undersöka, och som kommer vara det 

jag försöker besvara i mitt arbete är: 

 

Hur kommer det sig att Etiopien inte har utvecklats mer när det gäller avtagandet av 

den kvinnliga könsstympningen, trots sitt förbud mot det? 

 

De teoretiska och mer underliggande frågeställningar, som kommer ligga som grund för 

min huvudsakliga frågeställning är följande: 

 

Är det den liberalfeministiska teorin med sin grund i staten som är den största källan till 

omaktbalans?  
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Eller är det: 

 

Den radikalfeministiska teorin med patriarkatet som grund som är anledningen till att 

den kvinnliga könsstympningen fortfarande existerar?  

 

1.3 Feministisk teori 
 

Den feministiska teorin är en stark och drivande social kamp för rättvisa världen över. 

Dock är den feministiska teorin inte en enad kraft, utan har olika grenar som alla har 

skilda sätt att tillämpa sina teorier på. Det dessa grenar genemsamt har som målsättning 

är att de strävar efter att kvinnans status i samhället gällande ekonomiska, sociala och 

politiska rättigheter ska likställas med mannens, några menar också att kvinnan ska 

inneha högre makt, andra att mannen och kvinnan ska ha olika salgs makt. Dock menar 

alla att makten borde omfödelas och se annorlunda ut än vad det gör idag.  

 

Uppsatsens inritktning är att med hjälp av två feministiska grenar, den liberala och den 

radikala forska i den könsmaktsordning som förrekommer i Etiopien. Teorierna kommer 

ge stöd i att försöka förstå varför den kvinnliga könsstympningen fortarande 

förrekommer i den utsträckning den faktiskt gör. Genom teoriernas grundläggande 

uppfattningar kommer det undersökas vad för annledningar det finns till den kvinnliga 

könsstympningens fortfarande utbreddhet, samt att försöka tillämpa deras synsätt på det 

fortfarande existerande problemet.4  

 

1.4  Definition av kvinnlig könsstympning 
 

Kvinnlig könsstympning utförs för att förödmjuka och kontrollera det sexuella 

beteendet av flickor och kvinnor.5 Socialstyrelsen definierar könsstympningen enligt 

följande:  

 

                                                
4 Thurén, T, Ideologi och Politik: Den svåra konsten att ta ställning (2006) s.104-109 
5 Dorkenoo, E, Cutting The Rose: Female Genital Mutilation: The Practice and its Prevention 
 (1994) s.4 
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”Kvinnlig könsstympning eller kvinnlig omskärelse innebär att man skär bort hela eller 

delar av de yttre könsorganen på flickor på grund av kulturella, religiösa eller andra 

traditionella orsaker.”6  

 

Det finns fyra olika typer av könsstympning. Följande definitioner har tagits fram av 

WHO och finns att hitta på Socialstyrelsens hemsida:   

 

Klitoridektomi Kallas också typ 1. Delvis eller helt borttagande av klitoris 

och/eller klitoris förhud. 

Excision Kallas också typ 2. Delvis eller helt borttagande av klitoris och de 

inre blygdläpparna, och ibland de yttre blygdläpparna. 

Infibulation Kallas också typ 3. Förminskning av den vaginala öppningen 

genom att skapa en försegling. Man skär och sammanfogar de inre 

och/eller de yttre blygdläpparna och skär i vissa fall bort klitoris. 

Andra skadliga 

ingrepp 

Kallas också typ 4. Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga 

genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, 

snittning, skrapning och brännande.7 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Socialstyrelsen, Definition av kvinnlig könsstympning,http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/kvinnligkonsstympning/definition (Hämtad: 2014-04-15)  
7 Socialstyrelsen, Definition av kvinnlig könsstympning, http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/kvinnligkonsstympning/definition (Hämtad: 2014-04-15)  
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2. Metod  
 

I den här delen av uppsatsen kommer de metodval och det tillvägagångssätt som valts 

att analyseras och presenteras. 

 

Uppsatsen kommer utgå ifrån en fallstudie. En kvalitativ fallstudie eftersom det passar 

uppsatsen bättre då en mer djupgående förståelse i det specifika fallet Etiopien ska 

undersökas. Det kommer specificeras mer på helheten i texten som valts att analyseras, 

snarare än att gå på in på alla detaljer.8 

 

Utifrån redan färdiglagda feministiska teorier, kommer det att undersökas om teoriernas  

syn på makt kan ge svaret på det bristande avtagandet av kvinnlig könsstympning i 

Etiopien.  

 

Varför det fokuseras på en fallstudie är på grund av att frågor som ”hur” kommer att 

försöka besvaras. Frågan ”hur kommer det sig att Etiopien inte utvecklats mer” där 

fallstudien är Etiopien kommer forskas i. Det har valts att lägga fokus på skeenden i ett 

konkret socialt sammanhang. En fallstudie aktualiseras utifrån en önskan om att förstå 

komplicerade sociala företeelser. I korthet blir det möjligt för forskaren att bibehålla en 

helhet om de meningsfulla händelser när det ska undersökas vad för maktförhållanden 

som försiggår i Etiopien gällande den kvinnliga könsstympningen. Man kan med 

fallstudien använda sig av kontextuella betingelser, vilket kan bero på vad man anser 

har relevans för det man studerar. I fallet Etiopien ligger relevansen i de empiriska data 

som finns tillgängliga av kvinnlig könsstympning. Det gäller också data som är relevant 

på hur de liberala och radikala feministerna ser på makt och hur de tillämpar sin syn av 

makt på samhället.9  

 

Utifrån de två färdiga teorier som valts att studera underlättas datainsamlingen samt 

lägger uppsatsen på en passande nivå. Uppsatsen samt metoden kommer genomsyra 

hela texten och ligga som stöd för de resultat som presenteras i slutet. 

                                                
8 Esaiasson, P, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad (2012) s. 210 
9 Yin, K R, Fallstudier: design och genomförande (2007) s.17-34 
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2.1 Avgränsningar 
 

Hur det kommer sig att Etiopien valdes som land var på grund av en förförståelse om de 

länder runt om i Afrika som satt ett förbud och gjort lagändringar som förbjöd den 

kvinnliga könsstympningen, och att då Etiopien var ett av dessa länder. Etiopien är ett 

land som satt ett förbud sedan länge vilket gjorde fallet mer intressant speciellt då de 

inte kommit långt i att implemtera lagen eftersom den kvinnliga könsstympningen 

fortfarande förekommer i stor utsträckning. 

 

Den liberala feminismen samt den radikala feminismen valdes dels på grund av att 

dessa två teroer har skilda sätt att se på maktförhållanden i samhället samt skilda åsikter 

när det gäller att hitta en lösning till kvinnoförtrycket som existerar. En annan anledning 

till att den liberala och den radikala feministiska teorin var relevant för uppsatsen var 

eftersom att det fanns tillräckligt med litteratur och fakta skriven om dem, vilket var 

viktigt för att kunna applicera teorierna på fallstudien.10 

 
2.2 Material 
 

Att tillräckligt med material fanns om kvinnlig könsstympning undersöktes tidigt 

eftersom risken fanns att tillgången skulle vara svag. Dock upptäcktes det att det fanns 

tillräckligt med material så att en fallstudie var genomförbar. De flesta organisationer 

hade väldigt djupgående publicerat olika publikationer som kom att vara till stor nytta. 

UNICEF och FN-förbundet hade nyligen publicerat ansenliga skrifter som på djupet 

både förklarar vad begreppet innebär men även med fakta och statistik gått in mer 

djupgående hur vanligt förekommande det är i varje land, hur många som stödjer 

ingreppet, inom vilken religion det utförs och så vidare. Svenska Socialstyrelsen samt 

UD hade även rapporter och definitioner när det gällde kvinnlig könsstympning i en mer 

generell term men även specificerat på Etiopien. 

 

Boken  ”Female Gential Mutilation in Etipohia” har varit till stor hjälp i 

uppsatsskrivandet. Den fokuserar mycket på fakta om kvinnlig könsstympning, både 

                                                
10 ibid, s. 54 
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generellt men även på fallet Etiopien. Den går in på ett mer övergripande plan, mer 

faktabaserad än vad den här uppsatsen valt att fokusera på. Den förklarar bland annat 

olika anledningar till varför ingreppet pågår, vilka som stödjer det, varför vissa anser att 

det är okej medan andra avstår från det och så vidare. Dels har boken varit viktig 

eftersom den innehållit mycket information, som förmått att jämföra de publikationer 

som släppts. Boken har även givit en bra inblick och djupare förståelse kring vad 

könsstympning innebär och det som händer runt omkring. Eftersom det var viktigt att på 

djupet förstå könsstympningens roll i Etiopien för att kunna arbeta utifrån teorierna och 

applicera dem på huvudsyftet, har boken samt publikationerna givit en bra grund och en 

djupare förståelse vilket har gjort det lättare att skriva och tolka samt analysera de 

feministiska teorierna.  

 

Tidigt under uppsatsskrivandet valdes det att teoriböckerna skulle vara en övergripande 

samling böcker som handlade om feministisk teori. Det gjordes på grund av att djupare 

kunna analysera de böcker som valts. Att enbart analysera den liberalfeministiska synen 

eller den radikalfeministiska synen, skulle göra författaren opartisk. Boken skulle 

innehålla olika feministiska teorier. Det var även viktigt att det fanns kritik emot de 

båda teorierna som valts att undersöka. De två böcker som främst användes var 

”Feminist Political Theory” skriven av Valerie Bryson samt ”Feminism” skriven av 

Lena Gemzöe. Uppsatsen utgår även från en liberal feminist (Susan Moller Okin) samt 

en radikal feminist (Iris Marion Young). De två är erkända feminister som har bidragit 

till hur de två teorier är formade idag, samt att det finns mycket kritik emot dem, vilket 

gjorde det lättare att analysera.  

 

2.3 Validitet och Reliabilitet   
 

Utifrån de texter som analyserats har validiteten och reliabiteten varit hög. Dels har 

texterna kommit från pålitliga källor. Anledningen till det är att majoriteten av texterna 

som analyserats har kommit från organisationer, som etablerat sig runt om i världen och 

har jobbat med frågor om kvinnlig könsstympning under lång tid. Texterna de 

publicerar är faktabaserade och det ligger inga personliga åsikter i dem. Eftersom de 

forskat och undersökt olika länder som Etiopien har de även bra koll på saker som kan 

spela roll runt om kring. Exempelvis kulturen, traditioner, lagar, reformer och så vidare.  

 



  
 

 10 

För att ytligare öka validiteten hade intervjuer med kvinnor från Etiopien som blivit 

utsatta för ingreppet kunnat genomföras. De som levt i Etiopien har en större förståelse 

för traditionen. På grund av tidsbrist var detta inte möjligt. Trovärdigheten hade också 

ökat avsevärt om det funnits möjlighet att resa till Etiopien och förstå kulturen och 

traditionen samt kunna utifrån en kvinnas egna berättelse och perspektiv fråga vad hon 

anser är orsaken till att den kvinnliga könsstympningen fortfarande pågår.  

 

Någonting som är viktigt gällande validitet är att man mäter det man påstår att man 

mäter, även kallad resultasvaliditet. För att uppnå en god resultasvaliditet måste dels 

begrepppsvaliditeten vara uppnådd, vilket innebär att man inte begått systematiska fel. 

För det andra måste reliabiteten vara hög, och sådana fel uppkommer i första hand av 

slump- och slarvfel under datainsamlingen.11 Uppsatsen har haft en god resultasvaliditet 

då den utförts med noggrannhet och då datamaterialet som undersökts har analyserats 

flera gånger. Även kritik på de teorier som prövats har gjort uppsatsen opartisk när 

texterna granskats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
11 Esaiasson (2012) s. 63-65 
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3. Två feministiska teorier 
 

Historiskt har politisk teori ignorerat kvinnor. Kvinnor har sällan förekommit i analysen 

i vem som har eller borde inneha makt. När politiska reformer och annan maktutövning 

har tillämpats har kvinnor ofta stängts ute ur det politiska rummet och blivit fångar i det 

egna hemmet. Än idag är halva befolkningen till stor del utesluten från den politiska 

arenan, och ojämlikhet mellan män och kvinnor existerar fortfarande.  

 

Dock ser de flesta feministiska teoretiker kvinnor och kvinnors situation som en central 

del av politisk analys. Den förklarar varför män har mer makt än kvinnor och hur det 

kan ändras. Den feministiska teorin är därför en engagerande teori som söker efter att 

förstå samhällets uppbyggnad och utmanar samtidigt det att förändras. Dess mål är inte 

abstrakt kunskap, men kunskap som kan användas för att vägleda och informera 

feministisk politisk teori.12 

 

Uppsatsen kommer utgå från två feministiska teorier. Genom dem kommer det att 

undersökas hur de ser på makt samt deras synsätt på kvinnlig könsstympning.  

 

3.1. Den liberala feminismen  
 

De liberala feministerna anser att makt är en resurs som är omfördelat ojämnt i 

samhället, och deras mål är att makten ska fördelas jämlikt. Anledningen till att makten 

är omfördelad ojämlikt beror dels på hur lagen är utformad.13 De menar att på grund av 

att lagen ser ut som den gör i olika delar av världen, bidrar det till att kvinnor tar större 

ansvar i hemmet, inte har samma rättigheter när det gäller arbete utanför hemmet, tjäna 

lika mycket pengar som män och så vidare. De menar att staten samt de lagar och 

reformer som existerar i samhället idag står för det maktförtyck som finns i samhället. 

Skulle staten ändra sina lagar och reformer skulle samhället ändras och bli mer 

jämställt.  

 

                                                
12 Bryson, V, Femenist Politica Theory: An Introduction, Andra upplagan (2003) s. 1 
13 Okin, Moller S, Justice, gender, and the family (1989) s.4-6 
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Kärnan i deras feminism är kampen för att kvinnor ska ha samma grundläggande 

demokratiska rättigheter som män har. Grunden i varför de inte har det är på grund av 

att kvinnor historiskt uteslutits från politiska lagar och rättigheter, och att de hindrats 

delta i arbetslivet på lika villkor som män har. Liberalfeminismen vill och argumenterar 

för att kvinnor ska ha samma tillgång till den offentliga sfären, som män har idag. Får 

dem det, kommer samhället bli jämlikt.14   

 

De liberala feministerna har valt att uppfatta friheten som en personlig autonomi. Man 

väljer att leva livet genom egna val. För att få leva det självständiga livet menar de 

liberala feministerna att utövandet av personlig autonomi är beroende av vissa 

gynnsamma villkor. Dock är dessa villkor inte alltid närvarande i en kvinnas liv. Varför 

de inte alltid är närvarande är för att kvinnorna saknar legitimitet att företräda i den 

demokratiska processen gällande självbestämmande. De vill att saten ska skydda 

kvinnorörelsen, medborgarnas autonomi. Staten ska vara kvinnorörelsens allierande och 

jobba för att främja kvinnors självständighet. Statens primära uppgift är att se över de 

grundläggande strukturer och bördor staten byggt upp och ändra dem så att det blir 

rättvist för både män och kvinnor. Idag är staten och kvinnorörelsen inte samtspelta, 

utan först när de aktivt börjar jobba mot det målet kommer det bli ett jämställt 

samhälle.15    

 

3.2 Den radikala feminismen 
 

Det mest kraftfulla inslaget i de radikala feministers synsätt är teorin om patriarkatet, 

vilket innebär en maktrelation mellan medborgare i samhällen. De menar att 

relationerna som existerar i samhället idag är maktrelationer människor emellan. De 

menar att statsmakten, så som den existerar idag, är ett patriarkat, en manlig skapelse, 

eller ett uttryck för den manliga dominansen och maktsträvan.16 I alla samhällen världen 

över har relationen mellan könen varit baserade på en typ av maktförhållande, vilket gör 

att det inte enbart är någonting vi kan bortse ifrån, utan så fort makt är inblandat blir det 

ett politiskt ärende. Makten i samhället tar sig i form i en mansdominans över alla 

                                                
14 Gemzöe, L, Feminism (2002) s.31-32 

15 McClain, L, The Place of Families: Fostering Capacity, Equality and Responsibility (2006) 
16 Larsson R, Politiska ideologier i vår tid, 7:e upplagan (2006), s.160-167 



  
 

 13 

kvinnor i alla delar av livet. Det handlar alltså inte om det som de liberala feministerna 

argumenterar för, att varför maktförhållanden idag är ojämställda är på grund av statens 

utformning, utan de radikala feministerna menar att den finns i allt vi gör. Både i 

hemmet, ute på gator, på arbetsplatsen men såklart i statens utformning med. Grunden 

för patriarkatet och omaktbalans ligger i den privata sfären, inte i den politiska. Man 

föds in i ett patriarkat och lär sig att leva med det redan under sin barndom. Det kan 

vara hur ens familjeförhållande är uppbyggt, till skolan och utbildningsformen, religion, 

litteraturen och mycket mer. Överallt existerar patriarkatet och många gånger kan det 

vara lätt att missa. Många lever i de redan färdiga mallar som samhället har skapat för 

en utan att ens lägga märke till det. 

 

Patriarkatet är en historisk katalog över det inhumana beteende mänskligheten haft 

gentemot kvinnor. Exempel kan vara de tusentals kvinnor som dött i USA på grund av 

illegala aborter, indiska kvinnor som tvingas ta livet av sig på sin mans begravning eller 

de afrikanska kvinnor som än i dag tvingas könsstympas på grund av ett patriarkat som 

existerar av en anledning, att tillfredsställa mannen. Samma sak när det gäller sexuellt 

våld och våldtäkt mot kvinnor. Enligt de radikala feministerna är det ett utryck som män 

handlar för att visar sin makt över kvinnor.17 

 

Det kvinnoförtryck som är utspritt över hela världen är det mest grundläggande och 

utbredda förtryck som existerar enligt radikalfeministerna. De radikala feministerna 

utmanar främst de liberala feministerna i betoningen på kamp för att uppnå positioner 

och rättigheter i den offentliga sfären. De menar att man måste gå djupare än att enbart 

se staten som boven, man måste in i den privata miljön. En av deras mest kända 

uttalande är att ”det privata är politiskt”. Det förtryck som yttrar sig i den privata miljön 

och som enligt dem är mäns sätt att uttrycka sin kontroll och fortsatta makt över kvinnor 

är sexuellt förtryck, kvinnomisshandel och kvinnoförakt. Sådana typer av 

kvinnoförtryck är helt osynliga i de liberala feministernas betoning på politiska 

rättigheter.  

 

Kvinnor tilldelas roller i samhället. Roller som ”sekreterare”, ”hemmafru” eller 

”sexobjekt”.18 Att många faller in i just detta system är inte självvalt utan någonting de 

gör för att de inte har något val eller på grund av det redan satta system som finns i 
                                                
17 Bryson, (2003) s.163-168 
18 Gemzöe (2002), s.45-46 
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samhället. En annan distinkt skillnad mellan de liberala feministerna och de radikala 

feministerna är att de liberala ser makt som en positiv social resurs som bör fördelas 

rättvist. De radikala anser att makten är en typ av dominans, som på grund av en 

spänning i dynamiska relationer mellan den dominerande makten och den underordnade 

blir ojämställd. Samma spänning kan jämföras med dåtidens härskare och slav.19  

 
3.3 Den liberala feminismens syn på könsstympning 
 

Under de senaste 15 åren har Afrika blivit mer och mer demokratiserat. Varje gång 

västvärlden försökt implementera demokrati i ett U-land, har det varit med en liberal 

underton. Det som också skett är en anmärkningsvärd omorientering av feministisk 

uppmärksamhet på formella politiska sfärer såsom staten och politiska partier. Varför 

det har blivit så är på grund av den våg av politisk liberalisering som svepte över 

kontinenten på 1990-talet. Den liberala demokratin kom med avskaffandet av 

restriktioner för media, politisk organisation samt det civila samhällets mobilisering. 

Trycket som kom från den liberala demokratin gjorde att resultaten kan ses som mycket 

positiva. Korruption minskade, vetskapen om de mänskliga rättigheterna spred sig och 

ett mer jämställt Afrika började bre ut sig. All önskvärd form av demokrati omfattar de 

medborgerliga och politiska rättigheter, samt de som förespråkar liberalism och den 

socioekonomiska friheten står också för de kulturella friheter som det innebär att vara 

feminist.20 

 

De liberala feministernas lagliga och politiska rättigheter går hand i hand med kampen 

för utbildning åt kvinnor och kvinnors rätt i alla yrken. En sak som är viktigt att trycka 

på här är att rätten till utbildning som majoriteten av de västerländska kvinnorna 

erhåller, har varit en självklarhet i en relativt kort tid.21 Rätten till utbildning är 

fortfarande inte en självklarhet för barnen i Etiopien, främst inte för flickor. Idag ligger 

läs och skrivkunnigheten bland unga på 55 procent. Andelen pojkar som går klart 

grundskolan är hela 90,4 procent, och flickor ligger strax under med 84.4 procent. Det 

är en kraftig ökning för både flickor och pojkar sedan 1994 då siffran låg på 24.4 

                                                
19 Allen, A, Feminist Perspectives on Power, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Vår 2013) 
(hämtad 2014-05-09) 
20 Hassim, S, Democratization: A View from Africa (2006) 
21 Gemzöe (2002) s.35 
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procent för pojkar och 16.3 procent för flickor.22 Sedan utbildningsnivån ökar hos 

invånarna i Etiopien har även stödet för den kvinnliga könsstympningen minskat 

kraftigt. En studie i Sierra Leone visade att, överlag stödjer den outbildade befolkningen 

utförandet av kvinnlig könsstympning på grund av kulturella skäl. När det gäller högre 

utbildade kvinnor så är de högt ogillande till utförandet av könsstympningen. Av de 

kvinnor som erhåller en högre utbildning i Etiopien är det hela 84.4 procent som tycker 

att könsstympningen borde elimineras helt. Dock är det vanligt att de som enbart gått 

några få år i skolan, fortfarande stödjer könsstympningen. Detta tyder på att det inte 

räcker med en grundskoleutbildning för att få befolkningen att bli uppmärksammade på 

de konsekvenser som finns vid könsstympning av kvinnor. Forskningen visar istället på 

att högre utbildning krävs för att dessa inpräntade traditioner ska börja försvinna.23  

 

Att de liberala feministerna trycker på utbildning visar sig vara positivt. Dock är det 

viktigt att förstå att enbart en viss utbildning inte kommer göra någon större skillnad när 

det gäller synen på den kvinnliga könsstympningen. Det är även viktigt att både pojkar 

och flickor får samma, samt lika mycket utbildning.  

 

Den liberala feminismen kan ses som en reaktion mot det förtyck som pågått mot 

kvinnor i alla tider, vilket går emot något väldigt grundläggande i deras ideologi, 

nämligen att alla människor har rätt till sin egen frihet och att ingen annan människa har 

rätt an inskränka på den. De menar också att människor är individuella, rationella, 

tänkare. Att vi människor har en specifik förmåga, som skiljer oss från djuren, nämligen 

att vi rationellt kan besluta saker i vårt egna liv. Vi har egna föreställningar om vad vi 

ska tro på, hur vi ska leva och vem eller vilka vi vill leva med. De menar att alla 

människor har ett eget värde, ett värde som är jämställt med alla andras värde. Eftersom 

vi har den rationella förmågan att bestämma över våra egna liv, kan vi rationella förstå 

att alla har rätten till lika rättigheter och vi bör leva därefter.24  

 

Om alla människor har en egen rationell förmåga att bestämma över sitt egna liv, samt 

rätten till en individuell frihet och samtidigt ett ansvar att inte inskränka på andras 

frihet. Hur förklarar de då den kvinnliga könsstympningen? Vilken gräns finns det när 

det gäller den individuella friheten? Om en ung flicka eller en vuxen kvinna med egen 

                                                
22 Globalis, Etiopien, http://www.globalis.se/Laender/Etiopien/(show)/indicators, (hämtad: 2014-05-19) 
23 Masho, S, Female Gential Mutilation in Etipohia: Injustice to Half of Humanity (2010) s.30-31 
24 Smith, M, Is western liberal feminism bad for women? (2001, Vol. 3)   



  
 

 16 

fri vilja går med på att bli könsstympad, utan tvång, men gör det på grund av gamla 

traditioner, är det en rationell tanke där hon gör ett eget val. Hon inskränker inte heller 

på någon annans frihet och det är ingen som inskränker på hennes eftersom det är hon 

som väljer att gå med på det.  

 

Logiken bakom den liberala feminismen är uppenbar och går hand i hand med den 

liberala ideologin. Om ägandet av rättigheter är baserat på könsneutrala kvalitéer som 

rationalitet, och kvinnor bevisligen har den rationella förmågan, så har de även rätten till 

att bli behandlade enligt lika rättigheter. Sker det någon form av överträdelse av den 

rätten kommer det ses som högt omoraliskt och oacceptabelt. Detta gäller i alla länder, 

världen över. Vare sig du är kvinna och bor i Sverige eller kvinna och bor i Etiopien.25  

 

En diskussion som är vanligt förekommande inom den liberala ideologin, och i och med 

det även den liberala feminismen är hur mycket makt staten bör ha. I en idealstat så 

skulle staten knappt existera, eftersom många anser att statens för höga makt inskränker 

på individens frihet. Men samtidigt finns det en annan del av den liberala ideologin som 

tycker att staten inte ska ha för mycket makt, men att staten även kan garantera att 

befolkningen i ett land inte överskrider varandras individuella frihet. Det ger en slags 

garanti för att alla individer inte ska få sin frihet rubbad eller borttagen på något sätt.26 

De liberala feministerna anser att staten behöver mer makt än vad den mer klassiska 

delen av liberalismen tycker är rimligt. Många från den äldre och mer klassiska liberala 

delen menar att det feministiska tillvägagångssättet inte är ett liberalistiskt sätt att närma 

sig de problem som de anser finns i samhället. De menar att det är naivt att se 

statsmakten som en lösning på problemen gällande ojämställdheten.27  

 

Man skulle som liberal feminist mena att det som skett i Etiopien med lagändringar och 

en omfördelning av statsmakten vara ett av de viktigaste stegen till en mer jämlik värld. 

Börjar staten ändra sina lagar och reformer som inte enbart gynnar den manliga delen av 

befolkningen, utan blir könsneutral så kommer det appliceras på samhället.  

 

                                                
25 Groenhout, Ruth E, Essentialist Challenges to Liberal Feminism, (2002, Vol. 28) s.51-75 
26 Eschle C, Global Democracy, Social Movements and Feminism (2001) s. 24 
27 Bryson (2003) s.153 
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3.4 Den radikala feminismens syn på könsstympning 
 

Den samtida västerländska feminismens engagemang gällande den kvinnliga 

könsstympningen dök upp i USA och kännetecknas av ett globalt systerskap med en 

satsning som involverar alla kvinnor världen över, som förenas gemensamt av 

patriarkatet.28. Hade vi människor inte levt i de färdiglagda strukturer och instruktioner 

som är skapade av män, för att gagna det egna intresset, hade könsstympningen inte 

existerat, enligt radikalfeminsterna.29 Könsstympningen är ett tydligt exempel på en 

struktur som finns i det patriarkat vi lever i. De menar att ingrepept som utförs enbart 

drabbar den redan förtyckte delen av befolkningen. Genom att flickor och kvinnor 

genomgår den kvinnliga könsstympningen betyder det också att männen får yttligare ett 

tydligare grepp om sin maktposition i samhället, och det förtryck som redan 

förekommer, kommer fortsätta existera.  

 

Det finns många västerländska kvinnor som anser att en stor anledning till kvinnors 

förtryck är på grund av ekonomiska skäl. Men enligt radikalfeministerna handlar det om 

mer än så. Det patriarkala systemet innebär att män kontrollerar allt ifrån språket, 

kulturen, religionen och mycket mer. Det här gör att det finns mycket som hindrar 

kvinnor och män att tänka i banor utanför patriarkatet, allt är redan så internaliserat i hur 

både män och kvinnor tänker eftersom det finns i allt vi gör. Ett skäl till att samhället är 

strukturerat på detta sätt är på grund av att när männen har skapat samhället har de tänkt 

inuti ett manligt paradigm. Det här paradigmet ignorerar kvinnors sätt att tänka och på 

det sättet nedvärderas de erfarenheter kvinnor erfarit, vilket resulterar i ett maktförtryck. 

Det enda sättet patriarkatet kan försvagas är om kvinnor börjar få tillgång till allt det 

som männen så länge haft kontroll över såsom språket, kulturen, religionen, politiken. 

Enligt de radikala feministerna behövs kvinnors erfarenheter och kvinnors synsätt inom 

alla delar av livet för att det samhälle vi lever i ska bli mer jämställt.30 

 

Enligt de radikala feministerna finns det en lösning i det utbredda problem som den 

kvinnliga könsstympningen innebär, inte i staten som de liberala feministerna menar, 

utan här ligger lösningen mer i den privata sfären och i saker som språk religion och 

                                                
28 Wade, L (Female Genital Mutilation: Lessons from 30 Years of Academic Discourse) Ethnicities, 
(2012) 
29 Bryson (2003), s.196 
30 Bryson (2003), s.198 
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kulturen, där de anser att en ändring inom de sfärerna skulle bidra till en lösning inom 

det privata, som i sin tur skulle leda till en lösning inom det politiska. I och med att den 

kvinnliga könsstympningen är en akt som sker inom det privata skulle en patriarkal 

ändring vara en lösning. Etiopien är det andra land i världen där flest kvinnor och 

flickor utsätts för den kvinnliga könsstympningen. En anledning till varför det är så är 

på grund av att man inom majoriteten av alla religioner i landet praktiserar ingreppet. I 

många andra länder i Afrika är det annars vanligt att man enbart inom en av religionerna 

i landet praktiserar det.  

 

En annan betydande orsak till könsstympningens utbredd är på grund av att den 

existerat i över 2000 år och betraktas som en sedvanlig ”regel” av beteende i samhället, 

och den hänvisas ofta som en social norm. Trots den sociala norm som existerar i 

Etiopien som gör att många unga flickor tvingas utsättas för ett övergrepp de måste stå 

ut med för resten av livet, finns det män som lämnar sina fruar på grund av 

könsstympningen. De lämnar dem inte på grund av att de är emot ingreppet, många 

kräver till och med från början en fru som blivit könsstympad. De lämnar för att de inte 

orkar med den lukt som ofta uppstår, eller läckage av urin som också är vanligt 

förekommande.31   

 

Enligt den historiska forskningen har man inte hittat många annledningar till varför den 

kvinnliga könsstympningen började. Det man dock vet är att det finns traditionella 

grupper eller samhällskulturer som visar på patriarkala strukturer. Även om många tror 

att det är religiösa krav som är anledningen till att det utförs, finns det forskning som 

bevisar att det existerade både innan islam och kristendomen fanns. 

 

Hur det kommer sig att Etiopien, trots alla lagar om förbud mot viktiga värden, som 

borde påverka och ge jämställdheten en skjuts framåt, inte göra någon större skillnad i 

praktiken? Detta är självklart för de radikala feministerna eftersom de menar att 

lagförändringar inte är svaret på den obalans som existerar i maktförhållandet mellan 

män och kvinnor. Etiopien är på fler sätt än just den kvinnliga könsstympningen ett 

ojämställt land. Forskare har visat på att den kvinnliga könsstympningen uppkom på 

grund av ett patriarkalt system, att det existerar på grund av ett maktförtyck och 

                                                
31 Country profile: FGM in Etiopia (2013) http://28toomany.org/media/uploads/ethiopiafinal.pdf, 28 too 
many, FGM let´s end it, (hämtad: 2014-05-15) 
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kommer fortsätta existera ända till befolkningen blir medvetna om det patriarkat de 

lever i och är villiga att bryta upp det och förändra samhället. Även om alla länder, alla 

samhällen och alla byar har olika skäl och detaljer till att ingreppet utförs är de alla i 

grunden djupt förankrade i en ojämställdhet.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
32 Country profile: FGM in Ethiopia (2013) 
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4. Etiopien 
 

Etiopien är en stat i nordöstra Afrika med 89,2 miljoner invånare. Landet styrs av ett 

federalt parlament med två kamrar. I den ena kammaren sitter representationsrådet som 

väljs vart femte år, i den andra sitter det federativa rådet som väljs utav regionerna. Var 

sjätte år väljer kamrarna gemensamt den federala republikens President. 

Premiärministern utses av representationsrådet, varav den utser en regering.33 

 

Cirka 40 procent av befolkningen tillhör den etiopisk-ortodoxa kyrkan och 35 procent 

tillhör islam. Islam har dock inte erhållit samma status som kristendomen har i Etiopien, 

men många tidigare ledare har försökt få religionerna jämställda. Trots det ser många 

kristna i Etiopien på det som att de lever på en kristen ö, omgiven av ett islamskt hav. 

Enligt lag är det religionsfrihet som gäller i landet, vilket också fungerar i praktiken i 

stor utsträckning. Enligt konstitutionen är stat och religion separerade, det får heller inte 

förekomma religiöst baserade politiska partier. Konflikter mellan dessa religioner 

förekommer, men är inte vanligt. För det mesta kommer de överens och majoriteten av 

både Kristendommen och Islam accepterar giftermål religionerna emellan.34 

 

Enligt grundlag är Etiopien ett demokratiskt land, dock försvagas dessa grundläggande 

rättigheter av myndigheten genom att begränsa yttrandefriheten, föreningsfrihet och 

mötesfrihet. Våld, sexuellt våld och diskriminering av kvinnor och barn förekommer i 

stor grad runt om i landet. Även om könsstympningen är förbjuden enligt lag utsätts tre 

av fyra kvinnor för det i Etiopien. Tillgången för kvinnor till rättsväsendet är begränsad, 

särskilt när det gäller våldtäkter, misshandel eller äktenskapstvister.35      

 
4.1 Lagar och reformer i Etiopien 
 

Etiopien har antagit FN:s konvention om avskaffning mot all diskriminering av kvinnor 

(CEDAW), i deras grundlag lämnas även stor plats till att ett jämställt samhälle mellan 

könen ska levas upp till. I praktiken är dock kvinnans ställning i samhället mycket svag. 

                                                
33 Nationalencyklopedin, Etiopien: Inledning, http://www.ne.se/lang/etiopien/inledning, (hämtad 2014-
05-06) 
34 Nationalencyklopedin, Etiopien: Religion, http://www.ne.se/etiopien/religion, (hämtad 2014-05-06) 
35 Nationalencyklopedin, Etiopien: Mänskliga rättigheter, http://www.ne.se/etiopien/mänskliga-
rättigheter, (hämtad 2014-05-06) 
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För att öka kvinnans ställning utökade regeringen i Etiopien en ny nationell lag som 

innebar att man skulle försöka öka kvinnans rätt och tillgång till arbete och sociala 

tjänster. År 1993 antogs den nationella policyn som bland annat innebar att varje region 

skulle ha ett kontor som ansvarade för kvinnofrågor. Dock har handlingsprogrammet 

inte haft större effekt och de kontor som ansvarar för kvinnofrågor har inte särskild stort 

inflytande.  

 

En positiv ökning som inträffat är att i och med att den nya regeringen tillsattes 2005, 

har en ökning av kvinnor i parlamentet skett, även om den fortfarande är mycket låg. 

Just nu är det 2 av 21 ministrar som är kvinnor, samt 20 procent av ledamöterna i 

parlamentet.  

 

Även våldtäkt och kvinnomisshandel är mycket vanligt förekommande runt om i hela 

landet. Enligt WHO har hela 71 procent av kvinnorna utsatts för någon form av våld av 

sin man eller närstående manlig släkting. Dock är det inte många som anmäler eftersom 

det inte är många som vet om sina rättigheter och att det är ett brott enligt Etiopisk lag 

att utföra våld emot en annan människa. Det är till och med så att nio av tio kvinnor tror 

att män har rätt att misshandla dem, enligt en UNFPA-rapport.  

 

Som bekant finns det även ett förbud mot kvinnlig könsstympning i landet sedan 2004. 

Lagen går under förbud mot ”skadliga traditionella beteenden”. Den Etiopiska 

regeringen har dock inte varit särskild aktiv i frågan, även om de vidtagit vissa åtgärder 

genom utbildning och massmedia. Dock brukar sådan information som kommer via 

källor såsom utbildning och media enbart nå storstäderna och missa den stora 

landsbygden i landet.  

 

Enligt hälsoministeriet ska könsstympningen ha minskat från 80 procent till 74 procent, 

även om det är svårt att veta med säkerhet om sådana siffror stämmer eftersom mycket 

sker i det gömda. En positiv utveckling i och med lagen om förbud är att andelen 

kvinnor som stödjer den kvinnliga könsstympningen har minskat från 60 procent till 29 
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procent.36 Samtidigt som kvinnor i landet blir mer och mer emot ingreppet, går inte 

utvecklingen beträffande könsstympningens avtagande i samma takt.  

 

Etiopien var rankat på 64:e plats av 86 i 2012 års OECD sociala institutioner och 

Gender Index (SIGI).37 Kvinnor möter jämställdhetsutmaningar på fler områden än just 

kvinnlig könsstympning. Bortgifte som enligt lag är förbjuden innan du fyller 18 år, är 

mycket vanligt förekommande. I Etiopien är det ett klart jämställdhetsproblem att unga 

flickor blir bortgifta i ung ålder, utan att ha någonting att säga till om. 2001 antogs det 

en lag i Etiopien att det ska vara jämställt mellan könen, det inkluderar kvinnors 

jämställdhet inom äktenskapet och familjerelationer. I praktiken genomförs dessa 

principer inte effektivt.38  

       

4.2 Tradition inte religion 
 

I alla länder och kulturer finns det specifika och varierande traditioner som olika 

samhällen anpassar sig efter. Samhällen accepterar normer av beteenden som är 

baserade på kultur, ålder, kön, klass och så vidare, och många gånger kan en tradition 

levt så länge att den kan ha blivit irrelevant och förlorat mening. Många gånger har 

traditionen saknat mening redan från början, men på grund av okunskap och bättre 

vetande har den fått leva vidare så länge att det blivit en tradition som lever utan att 

ifrågasättas om varför den existerar. Den kvinnliga könsstympningen i Etiopien är en 

sådan tradition som har levt under århundraden men som enbart påverkar halva delen av 

befolkningen. Även fast den här traditionen ofta leder till allvarliga fyskiska och 

mentala skador och är enormt dålig för hälsan, är denna tradition fortfarande utbredd 

och en accepterad handling runt om i landet. Denna handling påverkar inte enbart 

kvinnors psykiska och fysiska hälsa, utan hela populationen genom att den 

socioekonomiska utvecklingen inte går framåt i landet.39    

 

                                                
36 UD:s rapport om mänskliga rättigheter, Etiopien, http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-
rattigheter-i-varlden/ud-s-rapporter-om-manskliga-rattigheter/afrika-och-soder-om-sahara?c=Etiopien, 
(hämtad: 2014-05-07) 
37 SIGI, Ethiopia (2012) http://genderindex.org/country/ethiopia, (hämtad 2014-05-15) 
38 Country profile: FGM in Ethiopia (2013) 
39 Masho (2010) s.1-3 
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Samhällen i Etiopien där de flesta av kvinnorna är könsstympade, skapas det ofta en 

miljö där familjer, vänner och grannar alstrar fram en social gemenskap där 

könsstympningen blir en del av den sociala anpassningen. Rädslan av att inte passa in 

eller att inte följa sin familj och släkts traditioner och önskemål är starkare än att gå 

emot seden helt och bli utfryst av samhället. Det som kan hända i samband med att man 

inte går med på att bli könsstympad (även om bara den önskan inte alltid räcker, utan 

man blir utsatt för det emot sin vilja trots önskemål om att slippa) är att man minskar 

risken för att bli bortgift. Att vara en del av en grupp är högt önskvärt hos de flesta 

människor, eftersom människan ofta är beroende av associationen med andra, såsom 

familjen och vänner. Samma sak gäller när man ska svara på varför kvinnor väljer att 

inte bryta upp med traditionen och istället fortsätter att bli utsatta och sedan fortsätta 

utsätta sina barn och andra för den kvinnliga könsstympningen.40  

 

Den vanligaste anledningen enligt de flesta kulturer om varför könsstympning 

fortfarande utförs är för att det är en nedärvd tradition som måste fortsätta tillämpas. I 

många samhällen utförs könsstympningen som en rit för att visa övergången från 

barndom till vuxenlivet, vilket innebär att de anser att flickor som utsätts för det 

kommer förstå innebörden i vad som innebär att vårda sitt äktenskap, sin man och sina 

barn. Processen att ”bli kvinna” bidrar och upprätthåller traditionen genom att koppla 

ihop flickan med den livsstil och den roll som spelas av de andra kvinnor som redan har 

blivit utsatta för övergreppet.41  

 

Det är en vanlig uppfattning att kvinnlig könsstympning förekommer på grund av 

religiösa skäl. Faktum är att även många av de som praktiserar tror att ritualen har sina 

rötter i religionen. Dock är den uppfattningen felaktig. Den kvinnliga könsstympningen 

är en kulturell handling, inte en religiös. Den praktiseras idag av många olika religioner 

som judendomen, kristendomen, islam samt andra religiösa grupper i Afrika. Det finns 

inte skrivet i någon av de större religionernas skrifter att könsstympningen skall utföras. 

Tvärtom, varken kristendomen eller islam tillåter excitation av ett sunt människoorgan. 

Även om religionen kan hjälpa till att förklara kvinnlig könsstympning för många 

invånare i de olika samhällena, är länken däremellan icke-existerande.42  

  
                                                
40 ibid, s. 21 
41 ibid, s. 21 
42 ibid, s. 23-24 
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4.3 Tradition baserad på myter 
 
Den kvinnliga könsstympningen har inte enbart sitt ursprung inom ett maktförtryck. En 

stor andel som försvarar den kvinnliga könsstympningen gör det på basis av gamla 

myter och seder som uppfanns för hundratals år sedan. Myterna låter olika, beroende 

varifrån du kommer. De vanligaste myterna som cirkulerar bland byarna i Afrika är 

bland annat att klitoris representerar det manliga könsorganet, och om det inte avlägsnas 

kommer det tillslut att växa ut till en penis. En annan vanlig förekommande myt är 

baserad på att om barnet under förlossningen nuddar klitoris, kommer barnet inte att 

överleva. Det sägs även att klitoris är farligt för mannens hälsa och potens, så för att 

skydda barnets hälsa och mannens potens anses det viktigt att kvinnan könsstympas 

enligt dessa flera hundra år gamla myter.43  

 

Även om man fortfarande skyller på dessa myter som en legitim anledning till att 

ingreppet fortfarande utförs, kan man även i myterna se att deras ursprung härstammar 

utifrån ett maktförtyck emot kvinnan.  

 

4.4 Tradition av ett maktförtryck 
 

Utifrån ett västerländskt perspektiv anses det egendomligt att så många unga kvinnor 

väljer att utsätta sig för könsstympningen på grund av att de inte vill riskera att inte bli 

bortgifta. Men i länder såsom Etiopien kan en ung flickas liv hänga på att bli bortgift 

eftersom att ifall hon inte blir det riskerar hon att kan bli utfryst av hela samhället. Det 

kan också innebära att hon inte har en man som tar hand om henne, vilket kan leda till 

ett svårt och bräckligt liv där hon till och med kan ha svårt att överleva.  

 

Men hur kommer det sig då att männen inte kan tänka sig att gifta sig med en kvinna 

som inte blivit könsstympad? Ett av de huvudargument som ofta återkommer är 

kontrollen över kvinnors sexualitet. Om en kvinna inte är könsstympad, finns det ingen 

garanti att hon faktiskt är oskuld innan hon gifter sig. Dessutom, genom att skära bort 

stora delar av kvinnans underliv, betyder det en ”försvagning” av sexualiteten vilket 

också är något som anses viktigt. Alltså innebär det att den kvinnliga könsstympningen 

är i många fall till för att reducera den sexuella driften hos kvinnan, samt garantera 

                                                
43 ibid, s.25-26 
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kvinnans oskuld när bröllopsnatten kommer. Med dessa krav som ställs på kvinnan kan 

man tycka att det rimligtvis borde ställas samma krav på mannen. Men så är inte fallet. 

En man har inga krav att vara oskuld på bröllopsnatten. Han behöver heller inte utsätta 

sig för ett brutalt ingrepp som kan innebära svårt lidande och i värsta fall död. Han 

behöver dessutom inte hålla sig till en kvinna, utan kan med den sexualdrift han får ha, i 

många fall gifta sig med fler än en kvinna. I slutändan handlar allt om att kvinnor ska se 

sina sexuella impulser i termer där de ska tillfredsställa män. I verkligheten innebär det 

att den kvinnliga könsstympningen går ut på att kvinnan ska underkasta sig mannen, 

med allt som det innebär.44    

 

Den kvinnliga könsstympningens huvudsakliga manifestation är ojämställdheten och 

diskriminationen som är relaterade i historiska förtryck som underkastar kvinnor och 

unga tjejer genom att förneka dem deras fulla rätt till deras egna kroppar och förmågor. 

Det är ett oersättligt och oåterkalleligt övergrepp och därför kränker det flickors och 

kvinnors rätt till skydd.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
44 ibid, s.22-23 
45 ibid, s.29 
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5. Slutsatser 
 

Nedan kommer analysen tillsammans med diskussionerna för uppsatsen att presenteras 

samt kritik mot de båda feministiska teorierna som har analyerats i uppsatsen.  

 

5.1 Kritik mot den liberala feminismen 
 

Att helt förlita sig på staten samt att se dem som beskyddare av politiken och de 

rättigheter som involverar jämlikheten kan ses som väldigt naivt. Iris Marion Young 

argumenterar mot detta sätt att förstå makt. Hon ser makten som en relation mellan 

människor, inte något som kan distribueras eller omfördelas.46 Det är inte enbart hon 

utan många andra som påstår och kritiserar de liberala feministerna för att de fokuserar 

för mycket på att enbart staten kommer att lösa jämställdhetsproblemen som existerar 

runtom i världen.  

 

Under ” Women’s International Conference” 1995 i Beijing föreslogs det att kvinnors 

rättigheter skulle behandlas under den generella grenen ”mänskliga rättigheter”. Detta 

skulle alltså innebära att kvinnors rättigheter skulle gå under det koncept som är rotat i 

den liberalistiska tron om en homogen västerländsk kultur. Dock har detta kritiserats 

eftersom många anser att den liberalistiska ideologin, samt den feministiska 

liberalismen inte alltid tar hänsyn till det multikulturella samhälle som vi lever i idag, 

samt bortser att det är stora kulturella skillnader mellan västvärlden och den afrikanska, 

eller andra delar av världen. Ett bra exempel är då den kvinnliga könsstympningen som 

under de senaste 20 åren varit enormt uppmärksammad i väst, och då speciellt bland 

feministerna. Varför det blev en sådan enorm uppståndelse över denna praktik, var på 

grund av att man aldrig hört om något liknande förut. Det innebar en enorm kulturell 

chock. Kritiken ligger i just detta, att bara för den liberala feminismen har fungerat i den 

västerländska delen av världen innebär det inte att den är applicerbar överallt annars.47  

 

En bedömning som tycks beskriva liberalfeminismen idag är följande: effektiv till en 

viss gräns i praktiken, men svag i teorin. Alltså att deras argumentation och deras kamp 

                                                
46Young Marion I, Justice and the Politics of Difference (1990) s.31-33 
47 Kalev Dahan H, Cultural Rights or Human Rights: The Case of Female 
Genital Mutilation (Vol. 51,2004) 
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har varit effektiv för att ge kvinnor grundläggande medborgerliga rättigheter och 

gradvis bättre villkor i framväxten av välfärdsstaten. Andra feministiska grenar har 

invänt att gradvis integrera bättre villkor för kvinnor i samhällen inte upphäver deras 

underordnade position. 

 

Någonting de liberala feministerna har fått mycket kritik för är deras avsaknad av teori 

gällande kvinnoförtryckets djupare mekanismer. Vad består det av? Hur uppkom 

kvinnoförtrycket från första början? De bortser även helt klasstillhörighetens betydelse 

och utgår inte från kvinnors materiella villkor. Mary Wollstonecraft, en av de som la 

grunden för den liberala feminismen, ville förbättra kvinnors situation i den 

framväxande medelklassen. Genom att göra det menade hon att det skulle ge upphov till 

bredare möjligheter till samma utbildning som män hade tillgång till. Senare feminister 

har med samma spår som Wollstonecraft, kämpat för rätten till högre utbildning och till 

att inneha samma yrken som män har. Dock har de gjort detta med ett tydligt öga på 

medelklassens kvinnor. Det har varit samma betoning på medelklassen gällande att 

motverka fördommar angående de ekonomiska vilkor kvinnor i arbetsklassen inte 

besitter. Det betyder att de in har samma frihet som män med pengar då har.  

 

En viktig punkt de liberala feministerna bortser ifrån är sexualitetens betydelse för 

maktförhållandet mellan könen. Det fanns tidiga liberalfeminister som protesterade mot 

kvinnors sexuella situation, men trots det har den liberalfeministiska teoretiska 

situationen inte satt just den frågan i fokus.48 Eftersom det i fallet gällande kvinnlig 

könsstympning i Etiopien handlar om ett maktförhållande mellan könen utifrån en 

sexuell synvinkel blir deras teori mindre trovärdig. Ska inte en feministisk ideologi ha 

att göra med alla delar av både samhället och olika traditioner som finns världen över?  

 

Catharine MacKinnon är kritiker mot den liberala feminismen. Hon kritiserar den på ett 

politiskt plan snarare än ett filosofiskt plan genom att hävda att den liberala feminismen 

tenderar att behandla ojämställdhet mellan könen som en typ av omotiverad form av 

diskriminering, vilket gör att de inte åtgärdar systematiskt förtyck som kommer från 

kvinnor som inte är med om just den typen av diskriminering. Det hon menar är att 

                                                
48 Gemzöe (2002) s. 42-45 
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kvinnor ofta blir bemötta av att de är olika männen, när de egentligen ska behandlas lika 

med männen.49   

 

5.2 Kritik mot den radikala feminismen  
 

Även om införandet av patriarkatbegreppet har blivit en milstolpe för det feministiska 

tänkandet idag, eftersom det har gjort det möjligt att se på maktförhållandet mellan 

könen som ett politiskt förhållande i sig, har de också fått utstå en mängd kritik. Den 

största kritiken de fått utstå är på hur de radikala feministerna väljer att se på mannen. 

Eftersom de anser att kvinnoförtrycket i första hand beror på män, inte av orättvisa lagar 

eller ekonomiska strukturer, bli männen ofta utmålade som ”the bad guys”, vilket 

såklart inte alltid är fallet. Det finns många män som inte alls är överordnade i 

förhållande till kvinnor, det kan ju även vara så att män kan befinna sig i en 

underordnad position till vissa kvinnor. En annan viktig aspekt är att det finns många 

män som lider av att leva i ett sexistiskt samhälle och inte därmed försöker bidra med 

att försöka leva i ett mer jämställt samhälle. Trots att det samhälle vi lever i till stor del 

har en maktobalans mellan kvinnor och män, så finns det såklart förhållanden som 

bygger på ömsesidig respekt mellan de båda könen.  

 

En annan kritikpunkt som de radikala feministerna fått utså är kritik för är att de i mångt 

och mycket utgår ifrån vita, västerländska medelklasskvinnors situation och på det sättet 

osynliggör kvinnor i arbetarklassen, invandrarkvinnor och kvinnor i tredje världen. Det 

blir en ensidig betoning på ojämlikheten mellan könen som döljer andra former av 

förtyck.50  

  

Andra feministiska teorier har kritiserat det patriarkala begreppet genom att säga att det 

är kontraproduktivt, slarvigt, överambitiöst samt kraftigt missvisande teoretiskt. De 

säger också att genom deras slogan om patriarkatet att ”det privata är det politiska” 

missvisas och utesluter politiken som kraft. Att se på makt genom den privata sfären 

utesluter i mångt och mycket politiken och det gör att feminismen aldrig kommer få en 

genomslagskraft eftersom de väljer att göra feminismen till en privat egendom. 

                                                
49 Schaeffer, D, Feminism and Liberalism Reconsidered: The Case of Catharine MacKinnon (2001) 
50 Gemzöe (2002), s.55-57 
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Kritikerna menar att man måste ut från det privata och upp med det på högre nivåer för 

att det ska bli skillnad i samhället. De radikala feministerna har försvarat detta 

påstående genom att förklara att det privata är redan en politisk angelägenhet. Det som 

kommer upp som ett argument emot det är frågan om huruvida vi ska ha rätt till ett 

privatliv överhuvudtaget? Om det privata är det politiska och ändringen ligger i att 

ändra strukturer i det privata för att jämställdheten ska uppnås, borde väl rimligtvis 

dörrarna stå öppna för allmänheten samt staten att titta in. Vart går den gränsen?51   

 

Många har även kritiskt granskat de radikala feministerna att dra alla kvinnors förtyck 

över en och samma kam. Runt om i världen lever kvinnor i olika kulturer där olika 

traditioner accepteras och realiseras. Att kvinnor i Afrika tvingas bli könsstympade eller 

att kvinnor i Saudiarabien inte ens har rätten att köra bil, jämförs med kvinnor i de 

nordiska länderna som kämpar för rätten att tjäna lika mycket för lika arbete som män, 

anses likvärdigt för de radikala feministerna. Att universellt ta kvinnors erfarenheter 

gällande förtyck och anse att alla lever under ett och samma patriarkat kan ses som en 

egen form av förtryck. Kvinnor med olika hudfärg, som kommer från olika klasser 

utsätts för olika former av förtyck, där den vita medelklassens kvinnor i många fall 

kommer lätt undan och lever ett betydligt bättre liv än många svarta fattiga kvinnor i 

Afrika. Kritiken hävdar att patriarkatet borde få fler dimensioner och inte förstås som ett 

och samma förtyck för alla kvinnor världen över. Svaret från de radikala feministerna 

har då varit att vi alla lever i ett patriarkat, men det patriarkatet har uppstått utifrån ett 

historiskt perspektiv. Alla länder världen över lever utifrån olika historier och har 

präglats av olika händelser, som i sin tur har påverkat det samhälle som de lever i. Det 

betyder också att det patriarkala samhället ser olika ut eftersom det har påverkats olika 

historiskt och att det är viktigt att förstå det patriarkala systemet utifrån historia. De 

trycker även på att patriarkatet, även om det ser olika ut beroende på vart i världen du 

befinner dig, är ständigt existerande, vare sig du lever som kvinna i Sverige eller i 

Etiopien, och därför är lika viktigt.52      

 

 
 

                                                
51 Bryson (2003) s.167-168  
52 ibid, s. 170-172 
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5.3  Analys 
 

De liberala feministerna anser att makten måste fördelas jämt i samhället. För att 

komma dit måste staten ta sitt ansvar och ändra de befintliga lagstadgarna så att de inte 

enbart gynnar männen i samhället utan de ska gynna män och kvinnor lika mycket. 

Genom att applicera den statliga maktdelen på Etiopien kan man se att de kommit en bit 

på vägen. Etiopien har antagit många konventioner som bland annat har inneburit 

avskaffning av diskriminering av kvinnor samt att ett jämställt samhälle mellan könen 

ska levas upp till. Trots dessa lagändringar lever inte Etiopien i ett jämställt samhälle 

idag. Kvinnor och unga flickor diskrimineras dagligen gällande rätten till sin egen kropp 

samt hur de borde leva sina liv. Hur kommer det sig då att kvinnorna i Etiopien inte har 

samma grundläggande demokratiska rättigheter som männen har, när lagstiftningen 

säger att det borde vara så?  

 

De liberala feministerna trycker starkt på att varför samhället och lagarna ser ut som de 

gör idag är på grund av att det är män som genom tiderna satt dessa lagar, och 

kvinnorna har helt lämnats utanför det offentliga rummet. Om män och kvinnor skulle 

ha samma tillgång till politiken skulle även lagarna gynna båda könen. I Etiopien idag 

är det långt ifrån jämställt när det gäller sittande platser i deras parlament. Män har ett 

tydligt övertag. Om häften av det sittande parlamentet skulle vara kvinnor och hälften 

män menar de liberala feministerna att det skulle bli en kraftig förbättring. Vad är det 

som säger att de sittande kvinnorna i parlamentet automatiskt kommer ta upp och jobba 

för kvinnofrågor? Och vad är det som säger att de män som sitter i parlamentet inte gör 

det?  

 

Liberalismen har hjälpt till att demokratisera många länder i Afrika. Den liberala teorin 

tillsammans med den feministiska har hjälp till att avskaffa reformer som under 

århundraden har förtyckt kvinnor, den har hjälpt till med politisk organisation, sett till 

att samhället mobiliserats samt mycket mer. I och med att liberalismen tillsammans med 

den liberala feminismen svepte över Afrika kom kampen för utbildning åt kvinnor och 

barn in i bilden. Den liberala feminismen har jobbat hårt för rätten att utbilda även 

kvinnorna. I och med att utbildningsnivån ökar, minskas samtidigt stödet för den 

kvinnliga könsstympningen. Enligt UNICEF:s publikation från 2013 är det en hög 

majoritet som stödjer den kvinnliga könsstympningen utan utbildning. Dock visar 
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samma studie att en kortare utbildningsnivå inte gör större skillnad, utan det är först när 

man kommer upp i en högre utbildningsnivå som attityden kring kvinnlig 

könsstympning ändras.53  

 

Den liberala feminismen har varit en stark reaktion på det kvinnoförtryck som pågått 

och pågår i världen. Den har hjälp till att ändra reformer och lagar, höjt 

utbildningsnivån för kvinnor samt hjälpt till att demokratisera länder. Alla dessa saker 

ligger på en statligare nivå, någonting som könsstympningen inte gör. Att attityden till 

viss del har ändras gällande ingreppen kan ha att göra med en lagförändring om skedde 

för tio år sedan. Men det har inte skett någon markant minskning av utförandet. Kan det 

vara så att traditionen och maktförtrycket gällande den kvinnliga könsstympningen 

ligger så djupt rotad att en lagförändring inte kommer göra någon förändring?  

 

Bedömningen av liberalfeminismen gällande att den är effektiv till en viss gräns i 

praktiken, men svag i teorin är tillämpbar på fallet Etiopien. Den liberalfeministiska 

teorin har lagt en bra grund och hjälp till att främja kvinnors rättigheter i Etiopien. Men 

det har nu kommit till en gräns och det står just nu stilla. En lagförändring har varit i 

bruk i över tio år och könsstympningen har inte minskat som den borde, Etiopien är det 

land efter Egypten som har flest könsstympade kvinnor i världen.54 Utbildning bland 

både män och kvinnor har hjälpt till att ändra hur befolkningen väljer att se på 

ingreppet. Den har dock inte ökat avtagandet av utförandet.  

 

Geonom att applicera de radikala feministernas synsätt på det som har hänt och det som 

händer i Etiopien, kan man se att vissa mönster stämmer överens med hur de anser att 

samhället är uppbyggt. Förbudet och en lagändring är redan gjord, den har även varit i 

bruk i tio år vilket borde betyda att en större förändring borde skett. Kan problemet 

ligga i det som de radikala feministerna menar, att en förändring inte skett på grund av 

de redan inpräntade system som vi lever i, att patriarkatets makt står över en 

lagförändring. Eftersom den kvinnliga könsstympningen är en tradition som levt i mer 

än 2000 år, kan den vara svår att bryta. Om man skulle bli mer medveten om det val 

man har som kvinna, samt mer medveten om det maktförtyck man utsätts för, både 

                                                
53 UNICEF (2013), http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf (hämtad: 2014-05-27) 
54 UNICEF (2013), http://www.unicef.org/media/files/FGCM_Lo_res.pdf (hämtad: 2014-05-27) 
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genom staten men även i hemmet, så skulle en förändring kunna ske eftersom de skulle 

bli mer medvetna om vilka rättigheter de har. 

 

Lösningen kan alltså ligga i de radikala feministernas teroi om patriarkatet. Om staten 

redan är ett patriarkat som är skapat av män för att gynna män, kommer inte 

lagförändringar ändra på hur samhället ser ut eftersom det fortfarande är män som 

skapar lagarna. Detta gör att det enbart blir en ond cirkel där förändringar i samhället 

som gynnar jämställdheten aldrig kommer uppnås. De radikala feministerna hävdar 

även att maktförhållandet mellan könen finns i allt vi gör. Det betyder alltså att den 

kvinnliga könsstympningen enbart kan avta om maktförhållanden i hemmet, i 

arbetslivet men även i staten ändras. Vi föds alla in i ett patriarkat, och det patriarkatet 

ser olika ut beroende på vart i världen du föds, men vi står alla på samma grund.  

 

Patriarkatet existerar som ett förtyck mot kvinnor. I Etiopien visar sig det förtrycket 

bland annat genom den kvinnliga könsstympningen. Om vi med hjälp av utbildning 

skulle ändra hur människor idag ser på samhället, samt ändra utformningen av 

utbildningen, religionen, litteraturen och med mera. Alltså försöka ändra det uppbyggda 

samhället så att patriarkatet försvagas och slutar gynna enbart män och att båda könen 

kan leva i harmoni utan förtyck. En lagförändring har idag inte gjort någon större 

skillnad. Idag är det fortfarande män som vägrar gifta sig med kvinnor om hon inte är 

könsstympad, trots ett lagförbud. För en kvinna kan det innebära att bli utesluten ur 

samhället och ett mycket svårt liv. Så om ingen direkt tvingar henne att bli 

könsstympad, blir hon indirekt tvingad till det på grund av ett maktförtryck enbart för 

att hon är kvinna, och därför anses mindre värld. 

 

Eftersom den kvinnliga könsstympningen har uppstått genom strukturer som är skapade 

av patriarkatet, alltså skapade av män för att gagna det egna intresset, så borde 

avtagandet av könsstympningen gå samma väg. Genom patriarkatets minskning 

kommer rimligen könsstympningen minska i samma takt. Forskare har bevisat att den 

kvinnliga könsstympningen uppkom på grund av ett patriarkalt system, att det existerar 

på grund av ett maktförtyck och kommer fortsätta existera ända till befolkningen blir 

medvetna om det patriarkat de lever i och är villiga att bryta upp det och förändra 

samhället.  
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Det finns mycket som talar emot de liberala feministernas syn på makt, i varför den är 

ojämnt fördelad när man analyserar fallet i Etiopien. Eftersom lagen har tagit ställning 

och satt ett förbud mot könsstympningen, för tio år sedan, borde lagen ha 

implementerats i mycket större utsträckning. Det vi kan se är att attityden har ändrats 

hos många kvinnor i samhället, men förändringen är inte stor när det gäller minskningen 

av den kvinliga könsstympningen.  

 

5.5 Diskussion 
 
Den liberalfeministiska vågen har under de senaste åren svept över Afrika och i och 

med det bidragit till en demokratisering och en förbättring i många länder. Dock finns 

det många punkter, så som den kvinnliga könsstympningen där en förbättring inte skett. 

Även om jag tror att en lagändring är viktig för att någonting ska förändras i ett 

samhälle, behöver det inte vara det enda svaret. De liberala feministerna har lagt en bra 

grund i Etiopien. Många viktiga lagändringar har gjorts och fler kvinnor har valts in i 

parlamentet. Även om det fortfarande krävs en förbättring, har de kommit en bit på 

vägen.  

 

Den kvinnliga könsstympningen är en tradition av ett maktförtyck, som bevisligen 

enbart kommer ändras om de sociala strukturerna i Etiopien förändras. Med hjälp av 

utbildning och information, både gällande att en lagändring faktiskt är gjord men främst 

information om patriarkatet kan leda till att den kvinnliga könsstympningen börjar avta. 

Det kan vara dags för de radikala feministernas och deras syn på makt, att ta över där de 

liberala feministerna har stannat. Bevisligen har en lagändring inte gjort någon större 

skillnad och inte förrän en patriarkal ändring görs kommer denna uråldriga tradition 

avta.  

 

När tillräckligt med utbildning och information om patriarkatet finns, tillsammans med 

information om den lagändringen om införts, kan möjligen en minskning av den 

kvinnliga könsstympningen i Etiopien ske.    

5.6 Vidare forskning 
      

Tips på vidare forskning hade rimligen varit att utveckla frågeställningen yttligare. Det 

hade man kunnat göra genom att göra en mer avancerad studie. Att åka till Etiopien och 
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göra egna intervjuer och observationer på kvinnorna i samhället för att se om 

patriarkatets makt existerar. Det skulle även vara intressant att höra männens syn på den 

kvinnliga könsstympningen och forska vidare på vad de anser om ingrepept.  
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