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Demokratisering = bättre jämställdhet?
En rapport om kvinnor i de palestinska områdena och irakiska Kurdistan upplever 
sig mer jämställda efter demokratiseringen påbörjats.
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FÖRORD
Kvinnors rättigheter är något som alltid legat mig varmt om hjärtat varav det föll sig ganska naturligt att skriva min Master-
uppsats i statsvetenskap kring jämställdhet. Uppsatsen utvecklades så småningom till denna rapport som utreder huruvida 
kvinnor i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena upplever sig mer jämställda efter att demokratiseringen påbör-
jats. Bakgrunden till valet av ämne var att jag i mitt ideella arbete inom freds- och kvinnorörelsen hade uppmärksammat 
att det finns få studier kring på vilket sätt kvinnor själva upplever sin situation i Mellanöstern. De blir ofta talade om eller 
för och man får sällan höra deras egna röster i diskussionen kring deras situation. I början av 2010 valde jag därav att åka 
tillsammans med Maria Hagberg, för organisationen Kvinnor för Fred, till irakiska Kurdistan och de palestinska områdena/
Israel för att intervjua kvinnor om deras livssituation. Kvinnor för Fred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som 
arbetar för fred på kvinnors villkor och har haft olika typer av samarbeten med kvinnorörelsen i de två områdena varav de 
föll sig naturligt att åka till dit. Vi fick möjligheten att på plats intervjua kvinnor och män som på olika sätt vara engagerade 
i kvinnors rättigheter och införskaffade flera timmar av intervjumaterial. Materialet utmynnade så småningom både i två 
rapporter kring kvinnors säkerhet1, en bok av Maria om kvinnor i Mellanöstern samt min uppsats/rapport. 

I och med att rapporten bygger på en uppsats har den starka vetenskapliga anspråk och giltighet. Det är viktigt att betona 
eftersom det gör att rapporten kan med stor trovärdighet användas i flera olika sammanhang för att lyfta fram kvinnors 
egna röster i avseendet demokratisering. Vikten av lyfta fram kvinnors egna röster blev också aktualiserat i samband med 
arabiska våren då det blev tydligt att kvinnorna ville vara en del av den demokratiska processen men att det samtidigt fanns 
starka krafter som vill hålla dem tillbaks. Därmed fyller rapporten en viktig roll i att studerar hur det har gått i två av de få 
områden som påbörjat demokratiseringsprocesser i Mellanöstern. Förhoppningsvis kan rapporten ge viktiga insikter kring 
vilka utmaningar kvinnor möter i denna process och dra lärdomar som är viktiga för framtida demokratiseringsprocesser 
i regionen. Det finns i slutet av rapporten rekommendationer kring vad som behövs adresseras i framtiden för att stärka 
demokratiseringsprocessen ur ett kvinnoperspektiv. Rapporten finns även på engelska och arabiska2.

Kapitelindelningen är följande: först en allmän introduktion och därefter den teoretiska utgångspunkten som rapporten 
bygger på. Efter det kommer vad rapporten avser att bidra med och resultatredovisningen av intervjuerna. Därpå följer 
slutsatserna och rekommendationerna. I appendix finns en kort landguide av respektive länder som rekommenderas att 
läsa för att få en djupare förståelse inför de livsvillkoren som kvinnorna i respektive område lever under. 

Slutligen skulle jag vilja tacka följande personer: min handledare Ulf Bjereld för stöd, viktiga reflektioner och kloka kom-
mentarer som hjälpte mig att genomföra uppsatsen, Sofie Krall för bollande av idéer och intressanta reflektioner i min 
uppsatsprocess, Sara Widströmer för noggrann korrekturläsning och kommentarer av uppsatsen, Maria Hagberg för att 
ha rest med mig och generöst delat med sig av sina kontakter, Anne Casparsson för tips och kunskaper kring resan till 
de palestinska områdena, Awaz och Dilan Daleni för praktiska förberedelser i samband med resan till irakiska Kurdistan, 
Biza Barzo Ali som tolkade i irakiska Kurdistan, Bibbi Steinertz f.d. organisationssekreterare i Kvinnor för Fred för stöd och 
uppmuntran av projektet, Kvinnor för Freds styrgrupp SAMLA som gett mig möjligheten att genomföra rapporten och speci-
ellt vår kassör Sylvia Rönn och organisationssekreterare Lena Steinholtz Ekecranz för allt praktiskt stöd, styrelsen för UN 
Women Nationella Kommitté Sverige som med stor uppmuntran och stöd, med ordförande Margareta Winberg i spetsen, 
valde att stödja publiceringen av rapporten, Ungdomsstyrelsen för att ha beviljat oss pengar till resor och publikationer i 
form av Mideto Feza Kalala, Maria Sundbom Ressaissi och Moa Högberg, Håkan Persson för layout av rapporten, alla de 
personer och organisationer som generöst ställt upp med att hjälpa oss på olika sätt i respektive område – ingen nämnd 
och ingen glömd, alla modiga respondenter som så generöst delade med sig av sina tankar och kunskaper men också 
vågade lita på mig att jag skulle använda materialet på ett korrekt sätt. Utan er hade jag aldrig kunnat genomföra rapporten 
och ert mod fortsätter att inspirera mig.  Sist av allt – ett stort tack till mina fina snälla föräldrar Leif och Birgitta som lärt mig 
vikten av solidaritet, rättvisa och jämställdhet men också stött och trott på mig i alla lägen i livet. 

Karin Jonegård

1 Rapporterna heter ”Risk och säkerhet för kvinnorna i irakiska Kurdistan” och ”Risk och 
säkerhet för kvinnorna i Israel/Palestina”. De berör våldssituationen mot kvinnor ur ett 
förebyggande perspektiv, ett akut perspektiv och ett uppföljningsperspektiv men även hur 
situationen ser ut för HBTQ-personer. Rapporterna finns både på svenska och engelska 
på Kvinnor för Freds hemsida http://www.kvinnorforfred.se/rapporter/ eller kan beställas 
via Kvinnor för Fred. Se kontaktuppgifter i slutet av rapporten.

2 De engelska och arabiska versionerna finns på Kvinnor för Freds hemsida http://www.
kvinnorforfred.se/rapporter/ eller kan beställas via Kvinnor för Fred. Se kontaktuppgifter i 
slutet av rapporten.
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1. INLEDNING 
Efter Kalla Krigets slut blev demokratisering ett av ledorden och uppmuntrades av internationella samhället. Internatio-
nella interventioner utfördes och förhandlingar inleddes i konfliktområden för att kunna sjösätta demokratiseringar med 
mänskliga fri- och rättigheter som ledflagga (Momsen 2010:7; Burnell 2006:1; Ottaway 2003:314). 

Den nyvunna entusiasmen kom av sig när demokratisering visade sig inte vara fullt så okomplicerat och heller inte det 
framgångskoncept som man först hade trott. Konflikter som i flera fall hade hållits tillbaka under auktoritärt ledarskap blom-
made ut i och med att flera olika agendor, som byggde på utgångspunkter som berörde exempelvis religion, klass eller 
etnicitet, tilläts i demokratiseringsprocesserna (Burnell 2006:1ff Kaldor 2002:89ff). Det ledde ibland till blodiga konflikter och 
de etniska resningarna i Bosnien-Hercegovina och Rwanda tillhör de mest extrema (ibid). Demokratisering mötte en ut-
maning i erkännandets politik som under 1990-talet tog sig uttryck i en identitetspolitik, vilken ville ge ett högre värde åt kul-
turella olikheter snarare än att säkra ekonomisk jämlikhet. Fokus ändrades från att göra något åt den politiska ekonomins 
orättvisor, som hade varit vänsterns definition av social kamp under 1960- och1970-talen, till att istället rikta in sig på de 
kränkningar som följde av orättfärdiga kulturella värdemönster eller statushierarkier (Fraser 2003:12f; Kaldor 2002:89ff).

Demokratiseringens grundbultar, i form av mänskliga fri- och rättigheter med betoning på jämlikhet mellan olika grupper 
och jämställdhet inom grupper, riskerade att hamna i konflikt med identitetspolitikens krav på erkännandet av en kulturell 
(nationalistisk) identitet  som i många fall bygger på tydliga hierarkier mellan män och kvinnor (Fraser 2003:242f; Hylland 
Eriksen1993:190f; Yuval-Davis 1997:39ff ). Å ena sidan presenterar sig det nationalistiska projektet som modernt och 
utmanar traditionella kulturella och politiska värden genom att kvinnor kan utmana traditionella könsroller och det ges 
utrymme för nya identiteter och möjligheter (Steans 1998:66,73 Sharoni 1995:33ff). Å andra sidan bygger nationalismen 
på kulturella värden från ett föreställt förflutet. Den nya nationella identiteten innebär att återgå till en nationell kultur som 
blivit förstörd eller förtryckt. Det åligger kvinnor att vara beskyddare av den nationella traditionen, ursprungsreligionen och 
familjevärderingar, vilka används för att rättfärdiga begräsningar av kvinnors aktiviteter (ibid). 

Kvinnor i tredje världen befann sig i en situation där man fick löften om demokrati och möjligheter samtidigt som krav fram-
fördes på återgång till en ”ursprungsidentitet” eller vidhållande av status quo, vilket ofta innebar tydliga genushierarkier 
(Momsen 2010:6; Yuval-Davis 1997:61f). Frågan som inställde sig var på vilket sätt kvinnors ställning som samhällsmed-
lemmar och medborgare påverkas av skärpunkten mellan demokratisering och identitetssökande, när en gammal stat 
omformas eller en ny stat formas? 

Rapporten handlar om på vilket sätt kvinnor i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena, som båda har påbörjat 
demokratiseringsprocesser, upplever sig vara jämställda med män utifrån en samhällelig kontext. Jag kommer att ha ut-
gångspunkten i att erkännande av kvinnor som jämställda med män är en nödvändighet för att kvinnor ska kunna uppleva 
och känna sig som fullvärdiga och likvärdiga deltagare i samhällets alla dimensioner och jag avser undersöka på vilket sätt 
dessa kvinnor upplever att de är eller inte är det.
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
2.1 Erkännandes roll i demokratiseringsprocessen
Demokratiseringsprocesser är i dagsläget en pågående process och forskarsamhället3 har arbetat med att undersöka de 
problem som demokratiseringsprocesserna stött på. I den post Kalla Kriget-eran antogs det på många håll i det internatio-
nella samfundet att demokrati och fredsbyggande, som i längden är en förutsättning för en stabil demokrati, var två sidor 
av samma mynt. Verkligheten visade att det inte alltid var så eftersom många våldsamma konflikter uppstod i nyetablerade 
demokratier (Burnell 2006:1f,21f). Demokratiseringsprocessen, hur den marknadsfördes, hur internationell involvering sett 
ut såväl som den institutionella designen och identifiering av vilka delar av demokratin som bäst kunde bidra för att un-
dvika konflikter i det berörda landet hade betydelse för om demokratin och freden blev framgångsrika eller inte (Burnell 
2006:1f,21f, Ottaway 2003:314f,320f). 

Demokratisering kan innebära osäkerhet där exempelvis de institutionella verktygen tycks vara av vikt för att undvika 
konflikter. Erkännandepolitiken kan ses som en reaktion på den osäkerhet som kan uppstå i det maktvakuumet efter 
att en auktoritär regim fallit samman eller reformerats genom exempelvis demokratisering (Kaldor 2002:90f; Hylland  
Eriksen 1993:123ff,185f). Denna politik berör många gånger erkännandet av etniska minoriteter, vilket kan ta sig uttryck 
genom ett återvändande till ”förmoderna” identiteter som temporärt ersätts med eller undertryckts av modernisering. Det 
innebär ofta ett religiöst nyvaknande, etnisk renässans och nationalism. (Fraser 2003:218f, Yuval-Davis 1997:119f,  Kaldor 
2002:90ff,96f, Hylland Eriksen 1993:185f,195f). Nancy Fraser benämner detta som identitetsmodellen vilken tenderar att 
brännmärka kritik av exempelvis patriarkala drag som ”icke autentisk” och vilja återgå till samhällsordningar där kvinnor är 
starkt underordnande (ibid). Fraser lyfter istället fram statusmodellen som behandlar erkännandet som en fråga om social 
status. Erkännandet blir de enskilda gruppmedlemmarnas ställning som fullvärdiga deltagare i den sociala interaktionen 
och inte den gruppspecifika identiteten. Misskännande innebär social underordning; att man hindras från att delta på lika 
villkor i det sociala livet (Fraser 2003:220f,243).

Tina Sideris visar i sin forskning på problematiken med demokratisering och erkännande genom att studera kopplingen 
mellan erkännandets politik, demokratisering och kvinnors roll i relation till dem. Sideris har tagit sin utgångspunkt i den 
sydafrikanska övergången till politisk demokrati och hur den påverkat kvinnor i en liten by på landsbygden. Genom att an-
vända sig av teorier av Axel Honneth, Nancy Fraser och Jessica Benjamin utreder Sideris på vilket sätt demokratiseringen 
påverkat kvinnors säkerhetssituation (Sideris 2007:237ff). Enligt Sideris har demokratiseringen lett till att kvinnor fått sina 
institutionella rättigheter garanterade: kvinnorna deltar mer i det offentliga rummet och har kommit ut på arbetsmarknaden 
i större omfattning. Det innebär att de har blivit mer självständiga i relation till sina män, familjen och det traditionella sam-
hället. Erkännandet av kvinnor som jämställda juridiska personer i den offentliga sfären har dock inneburit en kris i erkän-
nandet av kvinnor i den privata sfären (Sideris 2007:237ff,248f, Honneth 2003:87ff). 

Kvinnor som enskilda individer med rättigheter, unika behov och oberoende viljor blir ofta en direkt kontrast till traditionella 
värderingar kring heterosexuella relationer, vilka i sin tur baseras på genushierarkier och som garanterar män auktoriteten 
som beslutstagande utan förpliktelse att överväga behoven och viljorna hos de underordnade. Det innebär en spänning 
mellan å ena sidan kvinnors universella rättigheter och å andra sidan deras traditionella kvinnoroll (ibid). Spänning mellan 
beroende och oberoende är det grundläggande, i avseendet erkännande, när det gäller genusrelationer. Oberoende är en 
viktig del av maskulina ideal och rollen som beroende tillskrivs kvinnor. Risken att förlora sitt oberoende och bli beroende 
av kvinnor (socialt, ekonomiskt osv) innebär en kris i den manliga identiteten, speciellt när detta är placerat utanför deras 
kontroll på grund av sociopolitiska transformationer (Sideris 2007:242ff,248f; Benjamin 1998).

Enligt Sideris riskerar bristen på erkännande i alla dimensioner att spä på konflikter snarare än att lösa dem. Bristen på 
erkännande, som inte tycks ha varit till fullo adresserad i demokratiseringsprocessen, har fått som konsekvens att våldet 
mot kvinnor i Sydafrika ökar i en alarmerande fart. Genom att inte jobba med ett erkännande i alla dimensioner av samhället 
innebär det att ett erkännande i en dimension blev en kris i en annan dimension (Sideris 2007:248ff). 

 3Stokes (2005), Kaldor (2002), Ottaway (2003) m.fl 
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2.2 Erkännadepolitiken enligt statusmodellen
 
Fraser lyfter fram statusmodellen istället för identitetsmodellen. Erkännandet blir i statusmodellen en fråga om social status 
där erkännandet handlar om de enskilda gruppmedlemmarnas ställning som fullvärdiga deltagare i den sociala interak-
tionen och inte den gruppspecifika identiteten. Misskännande innebär social underordning i form av att man hindras från att 
delta på lika villkor i det sociala livet (Fraser 2003:220f,243). Kvinnor drabbas av könsspecifika former av statusunderord-
ning som sexuella övergrepp, sexuell exploatering och våld i hemmet; trakasserier och ringaktning i alla delar av vardag-
slivet; utestängning från eller marginalisering i offentligheter och beslutande organ; att förvägras fullständiga juridiska 
rättigheter och lika beskydd samt att berövas fullständiga rättigheter och garantier för medborgarskap (Fraser 2003:190f). 

För att komma tillrätta med denna orättvisa krävs det en erkännandepolitik som i ”statusmodellen” handlar om att övervinna 
en underordning genom att etablera den misskända gruppen som en fullvärdig och jämlik medlem av samhället. Genom 
att etablera deltagande på lika villkor underkastar statusmodellen kraven på erkännande det offentliga rättfärdigandets 
demokratiska processer (Fraser 2003:220ff,243). Den måste tillämpas mellan grupper likväl som inom gruppen. En femi-
nistisk erkännandepolitik blir en fråga om social status. Det som kräver erkännande är inte den kvinnliga identiteten utan 
kvinnors status som fullvärdiga deltagare i den sociala interaktionen. En feministisk erkännandepolitik krävs förvisso för 
att häva orättvisorna men är inte detsamma som identitetspolitik (Fraser 2003:241f). Enligt statusmodellen krävs en politik 
som vill häva underordningen genom att etablera kvinnor som fullvärdiga medlemmar av samhället med förmåga att delta 
på samma villkor som män. När institutionaliserade kulturella värdemönster gör att kvinnor kan delta som jämlikar med 
männen i samhällslivet, så kan man prata om ömsesidigt erkännande och statusjämlikhet (ibid).

Mainstreamforskningen inom genus berör ofta två dimensioner; den privata och den offentliga4. Kvinnor brottas med att 
både få ett erkännande som statusjämställd medborgare i relation till staten (society) men också som statusjämställd in-
divid i familjen och samhällsgemenskapen (community/civila samhället). Indelningen mellan privat och offentlig har varit 
utsatt för kritik. Enligt Sylvia Walby går det inte att göra en skillnad mellan det privata och det offentliga eftersom familjen 
inte kan vara fri från intervention från staten (Yuval-Davis 1997:79f). I den moderna välfärdsstaten finns det inte någon 
sfär som är fri från statsintervention. Själva konstruktionen av gränserna mellan det privata och det offentliga är en politisk 
handling i sig. Tillämpandet av individuella och kollektiva rättigheter är knutet till staten och kontrollen över staten fortsätter 
att vara det primära politiska målet (ibid). 

Trots kritiken av indelningen i privat och offentlig kan man konstatera att litteraturen menar att det är relevant med någon 
form av indelning mellan kvinnans roll i det civila samhället och familjerelationer samt kvinnans roll i relationen till statliga 
institutioner. Det finns inga vattentäta skott mellan rollerna men ur analytisk synvinkel finns det fördelar att göra indelnin-
gen. Det är mer aktuellt att prata om en sociokulturell sfär som berör den familjära och civila dimensionen, snarare än en 
privat, som på olika sätt samspelar och relaterar till den offentliga sfären. Med utgångspunkt i detta perspektiv eftersträvar 
erkännandepolitiken att häva kvinnors statusunderordning utifrån både en sociokulturell (privat och civila samhället - com-
munity)5 och en offentlig sfär (i relation till staten och dess institutioner - society). Erkännandet av kvinnor som jämställda 
och likvärdiga medlemmar och medborgare i samhällets alla områden kan delas in i två sfärer.6

Slutsatserna man kan dra från Sideris forskning är vikten av att erkännande vänder sig till alla samhälleliga dimensioner, 
inte bara den institutionella, för kvinnors säkerhet och trygghet. Det tycks finnas en spänning mellan å ena sidan demokra-
tisering, som ofta är ett krav från internationella samhället men likväl kan komma inifrån, och å andra sidan det traditionella 
samhället där kvinnor ofta ses som beroende och mannen som oberoende i familjerelationer och samhället. Sideris for-
skning kan ses som ett viktigt inlägg i forskarsamhällets efterfrågan på stabil och varaktig demokratisering.

4 Se Yuval-Davis (1997), Steans (1997), Sharoni (1995), Özkirmli (2000), Enloe (1993) m.fl. 
 
5 De engelska begreppen community och society är de två utgångspunkter som kommer att användas i rapporten men de är tyvärr 
svåröversatta. Community kan översättas som folkgrupp, gemenskap, samhälle, intressegrupp, samfund etc. Community kommer att 
benämnas som en sociokulturell kontext, en form av samhällsgemenskap. Society kan översättas som förening, samfund, stad, sam-
hällsgrupp, samhälle etc. Society kommer att benämnas som en offentlig kontext i form av samhället i relation till statliga institutioner.  
Skillnaden mellan community och society tycks vara att den förstnämnda anspelar mer på någon form av (kulturell) gemenskap medan 
society anspelar mer på en gemenskap i relation till staten.
 
6 Fraser motsätter sig inte att det finns fler sfärer inom erkännandedimension utan påpekar att det finns andra axlar av social differen-
tiering som exempelvis klass, sexualitet, etnicitet, nationalitet och religion (Fraser 2003:237f). Det är inte orimligt att använda sig av 
indelningen privat och offentlig i erkännandets dimension. 
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2.2.1  Brist på erkännande av kvinnor i en sociokulturell kontext 
Kvinnors roller i den sociokulturella sfären bygger ofta på en nationalistisk eller etnisk ideologi som tenderar att repro-
ducera ett patriarkalt synsätt på familjen. Nationen betraktas som en metaforisk familj där moderns metaforiska roll är 
att reproducera: att föda och uppfostra barn samt hushållsarbete. (Hylland Eriksen 1993:190ff; Özkirimli 2000:192f,204f, 
Enloe 1993:238f). Litteraturen visar att kvinnor tenderar att ha en både fysisk, ideologisk och symbolisk reproduktiv roll i 
de etniska och nationalistiska projekten. Kvinnor är biologiska reproducerare av medlemmar i det etniska kollektivet i och 
med att de föder barn. Denna egenskap är ofta relaterad till kvinnor som medlemmar i ett specifikt nationalistiskt projekt 
snarare än som individer, arbetare och/eller fruar eftersom man oftast föds in i kollektivet. Rätten till att styra över sin egen 
kropp och reproduktiva förmåga utmanar synsättet att kollektivets behov går före kvinnors individuella rättigheter (Yuval-
Davis 1997:22,26ff Özkirimli 2000:206f, Sharoni 1995:24). Kvinnor deltar också centralt i den ideologiska reproduktionen 
av kollektivet som överförare av dess kultur. Kvinnor är kulturella bärare av den etniska/nationella gruppen i och med att 
de är huvudsakliga socialiseraren av små barn och förväntas att överföra arvet av etniska symboler, traditioner, religioner 
och värden till de yngre medlemmarna av kollektivet. Kultur är dock inte är en fixerad kategori utan en dynamisk process i 
ständig förändring, full av interna motsägelser (Yuval-Davis 1997:23,41f,61f, Özkirimli 2000:208, Steans 1998:65ff).
 
Genusrelationer och sexualitet spelar en betydelsefull roll eftersom kvinnor i allmänhet anses förkroppsliga det etniska/
nationella kollektiven (Yuval-Davis 1997:22, Özkirimli 2000:207f). Kvinnor kan antingen få nationalistisk prestige eller för-
lora den. Sexualitet, reproduktion och barnuppfostran innebär en strategisk vikt inom nationalism, vilket gjort att många 
nationalistiska män (och i viss mån religiösa institutioner) har blivit mer medvetna om att utöva kontroll över kvinnor (Yuval-
Davis 1997:22f,27f,35f; Özkirimli 2000:204f; Enloe 1993:238f, Steans 1998:66f). Kvinnan anses bära på kollektivets ära/
heder eftersom hon symboliserar nationen. Det finns också specifika koder och regleringar för att definiera vem som är 
en ”anständig/riktig/äkta” kvinna, ofta relaterat till sexuellt beteende, och en ”anständig/riktig” man. I många samhällen blir 
kvinnor torterade eller mördade på grund av kulturella brott mot uppförandekoder som uppfattas att medföra skam över 
deras manliga släktingar och samhällsgemenskap (Yuval-Davis 1997:7,46f, Özkirimli 2000:209). 

I Mellanöstern benämns detta som hedersbegreppet7 och är baserat på idén att mannens heder är beroende av de andra 
familjemedlemmarnas uppförande och beteende. Heder är en del av patriarkala familje- och släktskapsrelationer där in-
dividen i första hand betraktas som en del av gruppen eller familj (Amnesty 2003:3, AbdelGani 2007:29ff,52f). I det kollek-
tiva livet ges mannen makten över kvinnan, som symboliserar familjehedern. De kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet 
är särskilt vikigt för mannens/familjens/släktens heder eftersom det utgör skillnaden mellan heder och skam. Det gäller 
speciellt unga och ogifta kvinnor eftersom deras värde är starkt förknippat med deras oskuld (Amnesty 2003:3f, AbdelGani 
2007: 14f,27ff,52f). 

I den sociokulturella kontexten blir kvinnor ofta erkända, och tillskriva roller både frivilligt och ofrivilligt, som en del av den 
kulturella (nationalistiska) ideologin och ofta som reproducerare. Deras värde och roll är relaterade till familjen som samhäl-
lelig institution där de är en del av kollektivet snarare än enskilda individer (Özkirimli 2000:193f,199, Yuval-Davis 1997:2f, 
Siderius 2007:248ff). Kvinnor riskerar att få ett erkännande utifrån identitetsmodellen, där de tillskrivs sin roll utifrån den 
kollektiva identiteten och ett förtingligande av den kvinnliga identiteten, snarare än från statusmodellen där erkännandet 
inte handlar om den kvinnliga identiteten utan om kvinnors status som fullvärdiga individuella deltagare i den sociala in-
teraktionen både inom och mellan andra gruppidentiteter (Fraser 2003:241ff). Ett erkännande utifrån statusmodellen blir i 
viss mån provocerande och ett hot mot rådande ordning eftersom de indirekt utmanar maktpositionerna mellan vem som 
är oberoende (män) och vem som är beroende (kvinnor) (Siderius 2007:248ff).

7 Hedersbegreppet är ett förislamiskt fenomen och det förekommer i andra religioner i området som exempelvis kristna (AbdelGani 
2007:30f,44f) 
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2.2.2 Brist på erkännande av kvinnor i en offentlig kontext 
I den liberala definitionen av medborgarskapet antas den individuella medborgare ha en jämlik status, jämlika rättigheter 
och skyldigheter medan faktorer som genus, etnicitet, klass eller andra kontexter antas inte vara relevanta för statusen 
som medborgare i sig (Yuval-Davis 1997:69f). Det är den utgångspunkt som demokratiseringensprocesserna med män-
skliga rättigheter som ledord har haft. (Burnell 2006:1; Ottaway 2003:314). Kampen för att skapa nationalstater involverar 
institutionaliseringen av genusskillnader. Historiskt sett har de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna länkats 
samman med förmågan att ta till vapen för att försvara staten/samhället. Det har varit ett av de huvudsakliga skälen till 
att kvinnor exkluderats från den offentliga världen och medborgarskapet samt underordnats männen (Stokes 2005:15ff; 
Yuval-Davis 1997:93f, Steans 1998:81ff). 

Den hegemoniska dominansen manifesterar sig också genom att staten utövar ideologisk aktivitet genom att etablera 
en praxis som institutionaliserar genusrelationer (Steans 1998:88,101f; Momsen 2010:46ff). Mainstream-teorierna kring 
genus och staten/nationen menar att samhället delas in i två domäner: den offentliga, som är identisk med den poli-
tiska sfären, och den privata, som relaterad främst till familjedomänen. Kvinnor associerades traditionellt med den privata 
sfären och män med den offentliga sfären (Özkirimli 2000:210f, Burke 2002:18, Yuval-Davis 1997:79f). Genus blir centralt 
i konstruktionen av ”inkluderande” och ”exkluderande” kategorier, vilka etablerar medborgerliga rättigheter. Denna rollin-
delning bygger på en serie dikotomiska antaganden mellan maskulint och feminint där manlighet är det ”civiliserade” och 
kvinnlighet är ”naturen” som bör kontrolleras (Steans 1998:7, Özkirimli 2000:210f, Burke 2002:18, Yuval-Davis 1997:79f). 
Konstruktionen av kvinnor som ”beroende”, genom att de identifieras i relation till män (oberoende) som fruar och mödrar, 
begränsar medborgarskapets rättigheter (Steans 1997:68, Burke 2002:20, Yuval-Davis 1997:78ff).

Carol Patemans kritiserar att man talar om det sociala kontraktet utan att nämna det sexuella kontraktet, vilket är byggt på 
och legitimeras av den makt som män tillämpar över kvinnor. Broderskap handlar inte bara om social solidaritet mellan (de 
manliga) medborgarna utan om att transformera hegemoniska maktrelationer i samhället till ett broderskap där männen får 
rätten att regera över kvinnorna i den privata sfären men samtidigt går med på ett kontrakt av en social ordning som innebär 
jämlikhet mellan dem själva inom den offentliga politiska sfären (Pateman 1988; Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis 1997:78f). 
Kvinnor var därför inte exkluderade från den offentliga sfären ursprungligen men blev det som en del av förhandlingarna 
mellan den nya regimen och dess medborgare. Medborgarskapet byggde inte på en universalistisk definition utan var kon-
struerad i termer av ”mannens rätt” (Pateman 1988; Stokes 2005:15ff, Yuval-Davis 1997:78f). Ursula Vogler framhåller att 
kvinnors exkludering berodde på en konstruktion som innebar att män inte bara representerade sig själva i den demokratis-
ka processen utan fick sin medborgarstatus som representanter för en familj (Stokes 2005:15ff; Yuval-Davis 1997:79).

Enligt Yuval-Davis kan medborgarskap aldrig analyseras som ett fullständigt individuellt eller kollektivt fenomen. Kollek-
tiv, samhällen och stater är kontinuerligt omkonstruerade men medlemskap i dessa och identiteter kan vara påtvingade 
snarare än frivilliga. Stater, kollektiv och individer har olika grad av autonomi gentemot varandra (Yuval-Davis 1997:91f). 
Kvinnors liv bestäms både av dem som har mer makt inom familjen och av ideologier utifrån samt praxis som är lokaliserat 
inom det civila samhället eller staten. Den privata domänen, som inte anses vara kontrollerad av staten, inkluderar också 
bland annat religiösa institutioner (Yuval-Davis 1997:79,91f).

Erkännandet, i form av statusmodellen, blir i detta fall kravet på ett erkännande av kvinnors status som fullvärdiga deltagare 
i den sociala interaktionen och inte den kvinnliga identiteten. Risken är att den kvinnliga identiteten annars erkänns som en 
del av ett idékoncept som bygger på att kvinnor representeras av män, som anses vara gruppens legitima representanter, 
snarare än som individer (Fraser 2003:219f).  Erkännandet i statusmodellen utmanar därmed vem som ska representera 
kvinnan – hon själv som individ (oberoende) eller en manlig släkting som företräder henne som en del av ett kollektiv 
(beroende).
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Sociokulturella  
kontexten

Offentliga  
kontexten

Erkännande enligt  
statusmodellen

Erkännande av kvinnors status 
som fullvärdiga deltagare i den so-
ciala interaktionen. Kvinnor anses 
vara jämställda med män i allt 
som rör familjen och samhällsge-
menskapen.

Erkännande av kvinnors status 
som fullvärdiga deltagare i den 
sociala interaktionen. Kvinnor har 
samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter som män i förhål-
lande till staten.

Brist på erkännande en-
ligt statusmodellen

Kvinnor utsätts för sexuella 
övergrepp och våld i hemmet men 
även trakasserier och ringaktning 
i alla delar av vardagslivet. De blir 
reducerade till sin reproduktiva 
förmåga, vilken den samhälleliga 
gemenskapen vill kontrollera. 
Kvinnorna anses tillhöra kollektivet 
(beroende) snarare än att vara 
individer (oberoende) med egna 
möjligheter och rättigheter.

Kvinnor utestängs från eller 
marginaliseras i offentligheter och 
beslutande organ, förvägras full-
ständiga juridiska rättigheter och 
lika beskydd. Därtill frånkänns de 
fullständiga rättigheter och garan-
tier för medborgarskap. Kvinnorna 
(beroende) blir ofta representer-
ade av män (oberoende) än att de 
representerar sig själva.

Tina Slideris forskning Svårare att uppnå erkännande.
Attityder är mer svårföränderliga.

Lättare att uppnå erkännande.
Lagar och kvoteringar är enklare 
att efterleva.
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3. RAPPORTENS BIDRAG OCH SYFTE
Det finns omfattande litteratur kring demokratisering, säkerhet, erkännande och genus i post kalla kriget-eran men få em-
piriska studier som specifikt behandlar på vilket sätt kvinnor själva upplever att de är erkända som likvärdiga och jämställda 
medborgare i samhällets olika sfärer i de områden i Mellanöstern som påbörjat demokratiseringsprocesser. Det finns därav 
utrymme för en empirisk studie som undersöker på vilket sätt kvinnor i regionen upplever att de erkända som likvärdiga och 
jämställda individer i en sociokulturell (privat) och offentlig kontext.

För att empiriskt undersöka på vilket sätt kvinnor upplever sig erkända kan man använda sig av flera olika strategier. En 
skulle vara att studera om andelen kvinnor i ledande positioner inom den offentliga sfären har ökat. Om denna andel har 
ökat skulle det kunna tolkas som ett ökat erkännande av kvinnor som jämlika individer. Den invändning som framförts är 
att i strakt patriarkala samhällen väljs kvinnor in i parlament som stand-in för sina män eller svärfäder och därmed fyller 
den utsatta kvoten som ibland finns (Dahlerup & Freidenvall 2010:419f). Problematiken med att bara se till ökade andel 
av kvinnor i offentliga parlament och institutioner, om det inte är frågan om stor andel8, är att det inte alltid är lika med ett 
ökat erkännande av kvinnor som likvärdiga medborgare och samhällsmedlemmar. Den politiska kulturen måste behandlas, 
vilket även inbegriper den sociokulturella sfären (Burnell 2006:13f, Ottaway 320f)9.

Det är nödvändigt att lyfta fram både den sociokulturella sfären och den offentliga sfären för att få en helhetsbild över 
hur de relaterar till varandra eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. Skillnaden mellan de två kan i huvudsak 
anses vara direkt och indirekt påverkan. Den offentliga sfären arbetar mer med direkt påverkan i form av lagar, kvotering, 
representation och så vidare, vilket är mer mätbart. Den sociokulturella sfären handlar om en mer indirekt påverkan i form 
av förändringar av attityder, synen på kvinnan, uppskattning av kvinnors bidrag i hemmet och det omgivande samhället 
och så vidare, vilket är svårare att mäta. Det finns därför analytiska fördelar med att separera dem och se på vilket sätt de 
påverkar varandra. Sideris väljer att göra indelningen för att kunna förstå den paradox som det sydafrikanska fallet innebär 
där kvinnor å ena sidan deltar mer i det offentliga livet samtidigt som å andra sidan våldet mot dem i de privata relationerna 
ökar (Sideris 2007:248f). Inledningen av erkännandet möjliggör olika infallsvinklar för att kunna studera kvinnors roll i de-
mokratiseringsprocessen även om de ofta i grunden innebär samma problematik; kvinnors underordning. 

Sideris undersökning är utgångspunkten för rapporten men skillnaden är att Sideris studerar på vilket sätt kvinnors säker-
het påverkas av demokratisering. Istället kommer jag att undersöka på vilket sätt erkännandet av kvinnor som jämställda 
medborgare och samhällsmedlemmar påverkats av demokratisering. Eftersom rapporten är kvalitativ är det inte gen-
eraliserande svar som eftersöks utan en kartläggning som syftar till att göra en så fullständig redogörelse så möjligt av 
samtliga aspekter kring det man vill undersöka. Intervjupersonerna är kvinnor som arbetar (betalt eller ideellt) med kvin-
nors rättigheter, vilket innebär att de arbetar gentemot myndigheter men också på gräsrotsnivå det vill säga både i den 
sociokulturella och den offentliga sfären. Det är troligt att dessa kvinnor kan fånga upp fler tankemönster i och med sina 
förgreningar i olika samhälleliga sfärer. 

Mitt huvudsakliga syfte med rapporten är att undersöka om kvinnor i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena  
känner sig mer erkända som jämställda med män efter att demokratiseringsprocessen påbörjats eller ej. Genom att under-
söka detta vill jag bidra till att en bättre förståelse av på vilket sätt en demokratiseringsprocess kan påverka kvinnor i dessa 
områden i relation till erkännandets politik, men också att låta dem själva kommer till tals.  

Jag kommer att ha följande frågeställningar som utgångspunkt: 

1, Upplever kvinnor att de är mer erkända som jämställda med män i en sociokulturell kontext (som samhällsmedlem-
mar) nu än innan demokratiseringsprocessen påbörjades? Och om de inte upplever det – varifrån anser de att bristen på  
erkännande kommer ifrån? 

2, Upplever kvinnor att de är mer erkända som jämställda med män i en offentlig, samhällelig-institutionell, kontext (som 
medborgare) nu än innan demokratiseringsprocessen påbörjades? Och om de inte upplever det – varifrån anser de att 
bristen på erkännande kommer ifrån?

 
8 Enligt Erik Melander innebär kvinnors ökade antal i parlamentet att kränkningar av mänskliga rättigheter minskar, vilket kan ses som 
ett ökat erkännande av kvinnor. Detta sker först när andel kvinnor i parlamentet överstiger en tredjedel (Melander 2005:162f).  

9 De flesta författare som skriver om demokratisering och genus lägger ofta betoningen på de institutionella verktygen som berör kvo-
tering i parlamenten, politiska partier, valsystem etc (se Waylen 2007, Stokes 2005, Dahlerup & Freidenvall, 2010 m.fl.). Dessa verktyg 
är och förblir viktiga i en demokratiseringsprocess men de måste kopplas med ett erkännande för att få en djupare förståelse.
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3.1 Val av fall och förväntade resultat
Mellanöstern är en region som inte fått samma uppmärksamhet avseende demokratisering som före detta kolonier i Afrika 
eller Asien eller Latinamerika och Östeuropa10. Det är först på senare tid som demokratisering har uppmärksammats ge-
nom den arabiska våren. Två områden i regionen som sedan tidigare har påbörjat en demokratiseringsprocess är irakiska 
Kurdistan (norra Irak) och de palestinska områdena. Områdena har sedan 1990-talet i viss mån varit autonoma och har 
exempelvis genomfört allmänna val (UI Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013).11 I samband med den påbör-
jade demokratiseringsprocessen har en erkännandeprocess för att kvinnorna ska bli erkända som fullvärdiga deltagare i 
den sociala interaktionen inletts (Rassam 2005; Azzouni 2005; Fraser 2003:242f). En undersökning av de två processer, 
som ägt rum under de senaste 10-15 åren i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena, är av intresse nu när flera 
länder i regionen försöker påbörja demokratiseringsprocesser. Det kan ge insiktsfulla och viktiga kunskaper om på vilket 
sätt kvinnor upplever att de är mer erkända, som jämställda med männen i samhällets olika sfärer, eller ej.
 
De två fallen är valda utifrån det strategiska urvalets logik i form av kritiska ogynnsamma fall. Eftersom rapportens syfte 
är att fånga in olika tankekategorier så är de kritiska fallen tillämpbara eftersom de utgår ifrån de teoretiska föreställningar 
som tillämpas i undersökningen (Esaiasson m.fl. 2004:179ff). Litteraturen delar in de kritiska fallen i gynnsamma och ogy-
nnsamma fall där skillnaden ligger i huruvida de valda fallen hämtats från en kontext som är gynnsam eller ogynnsam för 
de teoretiska föreställningarna. Tanken är att om man under ogynnsamma förhållanden får stöd för sin teori så håller den 
rimligtvis även under mindre ogynnsamma förhållanden (ibid). 

Erkänd Brist på erkännande

Sociokulturell kontext Upplever kvinnor sig mer 
erkända efter demokratisering?
t.ex. i kulturen eller familjen

Vart kommer bristen på erkän-
nande ifrån?  
t.ex. kulturen, religionen.

Offentlig kontext Upplever kvinnor sig mer 
erkända efter demokratisering?
t.ex. i politiken, utbildning

Vart kommer bristen på erkän-
nande ifrån?
t.ex. rättsväsendet, kulturen

Erkännande

Demokratisering

 10 I litteraturen finns det ofta olika empiriska fallstudier men de berör främst före detta kolonier i Afrika och Asien, Östeuropa och 
Latinamerika (se Waylen 2007, Stokes 2005 m.fl). Länder eller regioner i Mellanöstern lyser ofta med sin frånvaro. Det kan delvis 
förklaras av att demokratiseringsprocesserna kommit längre i dessa områden men inte till fullo varav denna undersökning fyller en 
kunskapslucka. 

11 Se Appendix 1 för mer information.
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Irakiska Kurdistan och de palestinska områdena har båda nationalstatsanspråk men skiljer sig åt på fler plan 
(Hylland Eriksen 1993:24f): 

• Palestinierna är en folkgrupp som tillhör den arabiska majoritetsgruppen i Mellanöstern, medan kurderna är en mi-
noritetsgrupp i området (UI Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013). 
 

• Palestinier och kurder skiljer sig åt språkligt, kulturellt och historiskt (ibid). 

• Kurder blev utsatta för folkmord och folkrensningskampanjer under den tidigare diktaturen men har idag självau-
tonomi gentemot centralmakten i Bagdad. Palestinier lever idag under ockupation och blir diskriminerade av en 
demokrati, Israel (UI Palestinska självstyret 2013; UI Irak/Kurdistan 2013; TT/AFP 2013). 

• Irakiska Kurdistan har genomfört fyra val sedan 1992 varav de tre senaste skett efter den amerikanska invasionen 
2003 (2005, 2009, 2013). De palestinska områdena har genomfört tre val sedan 1993 men det senaste valde man 
inte president/parlament utan bara kommunalt (1996, 2005/2006, 2012). Presidenten sitter fortfarande sedan 2005 
(ibid). Varken de palestinska områdena eller Irak räknas som fria länder utan som ej fria länder enligt Freedom 
Houses mätningar från 2009. Det innebär att det finns allvarliga inskränkningar när det gäller medborgerliga fri- och 
rättigheter (Freedom House mätningar 2009).  

• I irakiska Kurdistan domineras politiken av två socialdemokratiska partier, Kurdistans demokratiska parti och Kurdis-
tans patriotiska union, med få starka religiösa partier. I de palestinska områdena präglas politiken av två partier; ett 
socialistiskt parti, Fatah, och ett religiöst inspirerat parti, Hamas (UI Palestinska självstyret 2013, UI Irak/Kurdistan 
2013) 

Sammantaget skiljer sig de två områdena åt avseende kultur, språk och historia. Irakiska Kurdistan har tidigare levt under 
diktatur medan de palestinska områdena i dag lever under ockupation (se även Appendix 1). Irakiska Kurdistan har haft en 
bättre frekvens av val medan politiken är mer religiöst inspirerad i de palestinska områdena. Om dessa två fall följer samma 
logik avseende erkännandet eller brist på erkännandet av kvinnor som jämställda med män, så finns det skäl att tro att de 
teoretiska föreställningarna stämmer även under mindre ogynnsamma omständigheter. 

De resultat som man rimligen kan förvänta sig från studien, med utgångspunkt från litteraturen och tidigare undersöknin-
gar, är att erkännandet i en sociokulturell kontext är betydligt svårare än i den offentlig kontext. Indelningen mellan de två 
kontexterna är viktig för att kunna spegla på vilket sätt en demokratisering påverkar de två valda områdena. Det kan bli 
svårt att förstå varför en demokratisering blir lyckad eller mindre lyckad i den offentliga kontexten (direkt påverkan) om man 
inte vet vad som föregår i den sociokulturella kontexten (indirekt påverkan). Troligtvis kommer det att finnas både likheter 
och skillnader mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. Irakiska Kurdistan har kommit lite längre med att 
hålla val med jämna mellanrum och är därtill en autonom region. Antagligen har de kommit längre när det gäller att främja 
erkännandet av kvinnor som jämställda med männen än de palestinska områdena, vars politiska läge försvårats av ocku-
pationen. Det sistnämnda området har större religiösa element i politiken, vilket kan påverka kvinnors möjligheter negativt. 
Den största skillnaden mellan områdena finns troligtvis inte i den sociokulturella kontexten, eftersom den är svårare att 
förändra, utan i den offentliga kontexten.
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4. KARTLÄGGNING AV KVALITETER12

Kartläggningen visar på olika nyanser som finns i materialet och olika sätt att tänka kring kvinnor och erkännandet som 
jämställd individ i en sociokulturell och offentlig kontext. Det som jag tolkat som de mest djupgående skillnaderna i ma-
terialet är om respondenterna upplever kvinnor som erkända som jämställda eller brist på erkännande av kvinnor som 
jämställda. Detta utgör kartläggningens huvudkategorier och är uppdelat i två avsnitt; ett om den sociokulturella kontexten 
och ett om den offentliga kontexten. I respektive avsnitt presenteras först resultatet för kvinnorna i irakiska Kurdistan och 
sedan kvinnorna i de palestinska områdena. Därefter görs en jämförelse mellan irakiska Kurdistan och de palestinska 
områdena under respektive avsnitt. De uppfattningar som ligger under kvinnor som erkända som jämställda, bygger på 
respondenternas egna uppfattningar av hur det ser ut för dem själva eller andra kvinnor i samhället. De tankesätt om 
berör bristen på erkännande av kvinnor som jämställda refererar till det som respondenterna uppfattar vart bristen på 
erkännande kommer ifrån eller ligger i. 

Huvudkategorierna är sedan indelade i underkategorier som jag valt att benämna som jämställd i kulturen och jämställd 
individ i familjen avseende kvinnor som erkända som jämställda i den sociokulturella kontexten. När det gäller bristen på 
erkännande av kvinnor som jämställda i den sociokulturella kontexten har jag valt att benämna underkategorierna kulturen, 
familjen eller partnern, religionen. I den offentliga kontexten13 har jag valt att benämna underkategorierna som yttrande-
frihet och rörelsefrihet, utbildning och arbete, politik och offentliga institutioner, lagar och rättsväsende avseende kvinnor 
som erkända jämställda i den offentliga kontexten. När det gäller bristen på erkännande av kvinnor som jämställda i den 
offentliga kontexten har jag valt att benämna underkategorierna politik och offentliga institutioner, lagar och rättsväsende, 
kultur, religion. Jag har försökt dela upp underkategorierna så att de ligger relativt nära de faktiska resonemangen och 
exemplifierat detta i typcitat14. Resultaten kommer att presenteras i ett avsnitt i taget, en schemahalva i taget (se hela 
kartläggningsträdet i sin helhet i Appendix 3).

4.1 KVINNOR I EN SOCIOKULTURELL KONTEXT

Upplever sig erkända Upplever brist på erkännande

Jämställd i  
kulturen

Jämställd individ i 
familjen

Kulturen. Familjen eller 
partnern

Religionen

Erkännande i en sociokulturell kontext

12 Det bör förtydligas att intervjupersonerna är respondenter och inte informanter. Jag har inte gjort någon faktagranskning av de  
uppgifter som framförs eftersom det är respondenternas egna upplevelser som står i centrum.

13 Kategorierna bygger på de kategorier som utkristalliserade sig själva utifrån intervjupersonernas svar men också på etablerade in-
ledningar inom den litteratur som behandlar kvinnors deltagande i länder i demokratiseringsprocesser eller länder som är demokratier. 
Se Waylen (2007), Stokes (2005) m.fl.

14 Det är inte alltid helt självklart alla gånger med gränsdragningen för citat huruvida de bör höra till den ena eller andra kategorin. 
Exempelvis i följande citat benämns både religion och kultur: Det är så många saker som är mixade i vår kultur. (--) Om de verkligen 
förstod det (Islam) rätt skulle aldrig några flickor bli dödade. (IP6).  Citatet är taget från en kontext där intervjupersonen diskuterar reli-
gion varav jag valt att kategorisera det under religion även om det berör kultur eftersom det är där intervjupersonen lagt tyngdpunkten 
på sitt resonemang (se brist på erkännande av kvinnor i en sociokulturell kontext, irakiska Kurdistan).
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4.1.1 Kvinnor i irakiska Kurdistan

4.1.1.1  Kvinnor erkända som jämställda samhällsmedlemmar 

Jämställd i kulturen 

Personer som företräder denna tankedimension betraktar jämställdhet i kulturen som att män och kvinnor har samma 
mjöligheter men även att det finns en rättvis behandling könen emellan. För IP2 är det rättvisa som står i fokus men även 
ökade möjligheter för kvinnor:

Det är rättvist mellan kvinnor och män. Kvinnor fick inte göra så mycket saker och hade inga möjligheter (---) Nu har de 
(kvinnorna) mycket mer möjligheter än förr. (IP2) 

Citatet visar på att intervjupersonen upplever att det är bättre nu jämfört med den tidigare situationen. Det bör påpekas att 
det per automatik inte innebär att det råder jämställdhet mellan könen utan att man känner sig mer jämställd än tidigare. 
IP6 visar på ett liknande resonemang kring frågan om män och kvinnor har samma möjligheter i samhället. 

Absolut och på olika sätt ja och inom arbetssektorn kan jag säga ja med säkerhet. (IP6)

IP6 belyser att kvinnor har fler möjligheter även som de kan se lite olika ut men arbetssektorn är ett område där intervjuper-
sonen upplever att kvinnor och män har precis samma möjligheter. Det innebär inte att det inte kan tänkas finnas problem 
med erkännandet utan att det är möjligt.

Jämställd individ i familjen

I denna dimension läggs fokus på den minsta beståndsdelen av samhället nämligen individen och dess relation till familjen. 
Tyngdpunkten läggs på en individbaserad nivå där det är individen själv som väljer sin roll i samhället snarare än att sam-
hälleliga normer styr individens rörelseutrymma. Detta är något som kan ses i IP1:s resonemang:

Det beror på personen själv och dens familj. Vissa personer gör allt själva och jobbar som jag. Jag går ut, jobbar och lagar 
mat. (IP1)

Det är inte det sociokulturella sammanhanget som sätter normen utan individen själv i första hand. Män och kvinnor 
bestämmer själva vilka möjligheter de kan och vill ha. IP8 visar i sitt resonemang att det inte varit helt problemfritt:

Det är inte möjligt för alla men för mig. Jag fick kämpa för att det skulle bli så. (IP8) 

Citatet visar på ett resonemang som mer väger in den sociokulturella kontext kvinnorna lever i. Det tycks gå att ändra på 
saker, men inte för alla kvinnor och för dem som det är möjligt kan det innebär någon form av kamp. Att få samma chanser 
som män tycks inte gå helt utan strid men heller inte omöjlig. Det är dock en kamp som inte tycks vara möjlig för alla kvin-
nor.

 
Sammanfattningsvis kan man se att det finns två inriktningar hos dem som anser att kvinnor och män är jämställda i form 
av att de har samma möjligheter och att rättvisa råder könen emellan. Enligt den ena inriktningen anser man sig vara jäm-
ställd, och därmed erkänd, inom den sociokulturella kontexten som helhet. I den andra inriktningen är individen själv som 
väljer sin roll i samhället snarare än att samhälleliga normer styr individen och det viktigaste erkännandet kommer från 
familjen. Det innebär att man kan uppleva sig själv som erkänd även om man inte alltid anser att andra kvinnor är erkända 
som jämställda i den sociokulturella sfären, då främst på grund av familjen.
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4.1.1.2 Brist på erkännande av kvinnor 
som jämställda samhällsmedlemmar 
 
Kulturen 

När det gäller betrakta kulturen som orsak till brist på erkännande så finns det flera aspekter på vilket sätt denna begränsar 
kvinnor i sin vardag. Dessa begränsningar som kvinnor upplever är något som IP5 beskriver:

I vår kultur ska kvinnor stanna hemma, passa upp på männen i fall de är hennes man, far eller bror. Städa huset, ta hand 
om barnen. Kvinnorna lyder männen (---) Det är kvinnors jobb och ansvar medan män ska gå ut och tjäna pengar för att 
försörja familjen. (IP5)

IP5:s resonemang visar på tydliga (klassiska) könsindelningar där hemmets vrå, det privata, är där kvinnorna främst huserar 
medan männen går ut i den offentliga världen och arbetar. Männen ansvarar för försörjningen och kvinnorna för hemmet. 
Kvinnorna ska också underordna sig mannen för att tillskrivas värdet som en ”bra kvinna” värd respekt i det sociokulturella 
sammanhanget. Männen tillskrivs ett större värde som självständiga individer medan kvinnorna är beroende av männen. 
Begreppet heder är också något som är närvarande och IP1 lyfter vad det rent praktiskt innebär med hedersbegreppet:

Om en tjej rymmer med en kille så måste familjen gifta bort henne med killen eller mörda henne. (---) Kvinnor måste vara 
mer rädda. Det är mer skamfullt för kvinnor som begår hedersbrott. (---) Den synen påverkar att man (som kvinna) inte kan 
göra allt. Man kan inte göra alla typer av jobb och så på grund av kulturen. (---) En kvinna kan inte gå ut i natten men en 
man kan det. (IP1)

Män och kvinnors möjligheter tycks vara olika. Män verkar ha en mer obegränsad frihet jämfört med kvinnor som framstår 
som betydligt mer kontrollerade och begränsade i sin livssituation på daglig basis. Kvinnor riskerar att bli dödade på grund 
av heder, vilket gör att de begränsas i sin rörelsefrihet men också i sina yrkesval. Jag tolkar detta som en brist på erkän-
nande från männens sida men också att det kvinnan gör kan påverka familjens position i den sociokulturella dimensionen 
eftersom det är familjen som förväntas hantera kvinnans brott mot hedern.

Familjen eller partnern15 

I denna dimension framstår den innersta cirkeln runt kvinnan, i form av partnern eller familjen, som de/den som inte erkän-
ner henne som en jämställd individ med rätt att ta egna beslut och göra egna livsval. Enligt IP7 är det bildningsnivån hos 
familjen som avgör vilka val en kvinna kan göra avseende rörelsefrihet, val, utbildning och arbete:

Om familjen har en hög kunskapsnivå så låter de tjejerna gå ut och att ha sina egna val, sina egna viljor när det gäller ut-
bildning och jobb. Men är familjens kunskap låg så blir kvinnorna nedtryckta av männen.  (IP7)

Familjens kunskapsnivå blir den ribba som reglerar kvinnornas möjligheter i den sociokulturella kontexten. Kvinnornas val 
och frihet beror helt enkelt på familjens utbildning. Familjer med en högre utbildningsnivå ger kvinnorna fler möjligheter till 

Kvinnor är betydligt mer begränsade i 
sina rörelsefriheter än män. Exempelvis 
så bör inte kvinnor röra sig ute efter kl. sju 
på kvällarna i irakiska Kurdistan eftersom 
de då riskerar att få dåligt rykte men även 
utsätter sig för stora risker. Det innebär att 
gatubilden ofta är präglad av främst män, 
speciellt på kvällarna.

15 Man kan självklart ställa sig frågan – vad påverkar vad? Påverkar kulturen familjerna eller familjerna kulturen? Jag har valt att utgå 
från det intervjupersonerna lagt tyngdpunkten och vad de betonat i denna indelning. Det finns inte några vattentäta skott mellan några av 
dimensionerna utan är ett teoretiskt försök att försöka strukturera upp olika tankedimensioner av erkännandet eller brist på erkännandet.
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studier, arbete och valfrihet än de familjer där utbildningsnivån är lägre. I andra fall så stannar det inte bara vid kritik från 
familjemedlemmar när man gjort oönskade val i livet utan kan ledde till fysisk bestraffning:

I vissa familjer, men inte alla, händer det att om man inte gör det som förväntas av en att dem blir våldsamma mot en, 
genom att slå (IP4).

IP4 visar i sitt resonemang vad som kan ske om kvinnan väljer att inte följa de sociokulturella normer som finns. Våldet blir 
i vissa familjer den yttersta formen av kontroll om man väljer att gå sin egen väg. Om man inte gör det som förväntas av en 
riskerar man att få betala ett fysiskt pris som kvinna. Det är dock beroende på familjen om detta sker eller ej. 

 
Religionen
En annan dimension, som riskerar att begränsa kvinnor och inte ge dem möjligheten att bli erkända fullt ut i den sociokul-
turella kontexten, är religion som oundvikligen alltid är en komplex fråga. IP9 lyfter fram den starka roll som religionen har 
i regionen:

Människor gör kulturen. Kultur kan förändras om regeringen vill. Om riksdagen vill. Det om är problemet i Mellanöstern. 
Jag säger att de religiösa ledarna kan påverka samhället mer än politiska ledare eller en författare.(---). Islam dominerar i 
Mellanöstern och Kurdistan också. (IP9)

Religionen tycks vara mer svårföränderlig än kulturen och politiken. De religiösa ledarna har mer inflytande än de (de-
mokratiskt valda) politiska ledarna. Religionen blir därför en stark maktfaktor som har stora påtryckningsmöjligheter i sam-
hället, mer än både kultur och politiska ledare. IP10 lyfter fram att det inte bara är en religion som förtrycker kvinnorna utan 
det är flera:

Kyrkan och islam förtrycker kvinnor. (IP10)

Båda religionerna bidrar till att förtrycka och begränsa kvinnors situation, enligt intervjupersonen. IP6 å sin sida framhåller 
att det inte är religionen det är fel på utan tolkningen när det gäller exempelvis hedersmord:

För att kunna döda (hedersmord) med stöd av religionen finns det väldigt hårda villkor. (---) Ibland blir hon dödad bara 
för att hon pratade med en pojke. (---) Det är så många saker som är mixade i vår kultur. (--) Om de verkligen förstod det 
(Islam) rätt skulle aldrig några flickor bli dödade. (IP6)

Intervjupersonen medger att man kan finna stöd för döda men om religionen tolkades rätt så skulle man i praktiken inte 
kunna hänvisa till den för att döda i hederns namn. Religionen blir en ursäkt, och indirekt feltolkad, för att kunna döda kvin-
nor på godtyckliga grunder. Det tycks finnas element i religionen som går att misstolka men IP6 betonar att religionen mixas 
med kulturen varigenom den felaktiga tolkningen tycks uppstå.

Sammanfattningsvis kan man säga att de olika tankedimensionerna har gemensamt att heder betonas som en orsak till 
bristen på erkännande. Hedern innebär att kvinnors kroppar inte tillhör dem själva utan familjen/mannen, vilket i sin tur 
påverkar kvinnors rörelsefrihet, valfrihet, möjligheter till utbildning och arbete. Kulturen, familjen/partnern och religionen 
samspelar på olika sätt för att kontrollera kvinnan där det fysiska våldet kan ses som den yttersta kontrollen. Skillnaden 
mellan de tre olika tankedimensionerna är var de lägger tyngdpunkten. En del menar att det är kulturen som genomsyrar 
den sociokulturella kontexten och skapar begränsningar medan andra menar att det är svårt att prata om en kulturell 
dimension eftersom den bygger på olika familjer som sinsemellan agerar olika. Andra anser att religion är den största 
källan till brist på erkännande i och med sin auktoritära makt i området. De tre olika dimensionerna leder till att kvinnors 
möjligheter begränsas och till en brist på erkännande av dem som jämställda individer i relation till männen.

De religiösa ledarna har ett stort inflytande i  
samhället och påverkar värderingar kring kvinnors 
rättigheter och möjligheter i mångt och mycket.
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4.1.2 Kvinnor i de palestinska områdena

4.1.2.1  Kvinnor erkända som jämställda samhällsmedlemmar

Jämställd i kulturen 

Personer som företräder denna tankedimension betraktar jämställdhet i kulturen som att män och kvinnor har samma mjö-
ligheter men även att det finns en rättvis behandling könen emellan. För IP15 är det uppmuntran av kvinnor och att flera 
organisationer arbetar med kvinnors rättigheter som möjliggjort ökade möjligheter för kvinnor:

Kvinnor uppmuntras nu. Jag menar det finns flera organisationer som arbetar med kvinnors rättigheter nu i Palestina. Vid 
universitetet är de flesta av studenterna kvinnor, inte män. (IP15).

Citatet visar att intervjupersonen upplever att det är bättre nu jämfört med den tidigare situationen. Det bör påpekas att det 
per automatik inte innebär att det råder jämställdhet mellan könen utan att man känner sig mer jämställd än tidigare. IP15 
belyser att fler kvinnor än män nuförtiden skaffar universitetsutbildning, vilket kan tyda på ett större sociokulturellt erkän-
nande. IP17 upplever att kvinnor och män har samma möjligheter:

Jag tycker i dag att kvinnor är jämställda med männen för det mannen kan göra, kan kvinnan också. (IP17)

Intervjupersonen kopplar samman kvinnors möjligheter och potential med jämställdhet. Enligt IP17 så är män och kvinnor 
jämställda i hennes sociokulturella värld. Det innebär inte att det inte finns problem med ett erkännande utan att det är 
möjligt.

Jämställd individ i familjen

I denna dimension läggs ofta fokus på den minsta beståndsdelen av samhället, nämligen individen och dess relation till 
familjen. Tyngdpunkten läggs på en individbaserad nivå där det är individen själv väljer sin roll i samhället snarare än att 
samhälleliga normer styr individens rörelseutrymma. Detta kan ses i IP14:s resonemang:

Att vara kvinna i Palestina är för mig inga problem. Jag var lycklig nog att bli uppfostrad i en familj där vi var fyra döttrar och 
en son. (---) Min pappa var så stolt över oss. (IP14)

Det är inte det sociokulturella sammanhanget som sätter normen utan individen själv i första hand. Män och kvinnor 
bestämmer själva vilka möjligheter de kan och vill ha. Familjens syn verkar vara det som påverkar mest snarare än det 
omgivande samhället. 

Sammanfattningsvis kan man se att det finns två inriktningar hos dem som anser att kvinnor och män är jämställda i av-
seendet att de har samma möjligheter och att rättvisa råder könen emellan. Enligt den ena inriktningen anser man sig vara 
jämställd, och därmed erkänd, inom den sociokulturella kontexten som helhet. I den andra inriktningen är individen själv 
som väljer sin roll i samhället snarare än att samhälleliga normer styr individen och det viktigaste erkännandet kommer från 
familjen. Det innebär att man kan uppleva sig själv som erkänd även om man inte alltid anser att andra kvinnor är erkända 
som jämställda i den sociokulturella sfären, då främst på grund av familjen.



1818

Kulturen 

När det gäller betrakta kulturen som orsak till brist på erkännande så finns det flera aspekter på vilket sätt denna be-
gränsar kvinnor i sin vardag. Exempelvis IP16 lyfter de förväntningar som finns på kvinnor i relation till kulturen: 

Man ska bevara familjens kultur. Du ska lyda de regler och lagar som finns i samhället. De informella samhällsreglerna 
och vanorna som helhet och specifikt familjens. Man ska skydda mannens rykte genom att inte begå fel enligt samhäl-
let. (---) Det förväntas också att vi arbetar, vi stödjer familjen ekonomiskt likväl. Samhället förväntar sig att vi ska ha barn 
hela tiden eftersom barn är en viktig resurs för familjen. (---) Jag anser det vara ett klansamhälle, en klanmentalitet. (IP16) 

Kvinnans roll är att bevara kulturen trots att den innebär begränsningar för henne. Det är viktigt att följa både de sociokul-
turella normerna likväl som familjens egna (som ofta är en del av de sociokulturella normerna). Mannens rykte är viktigt och 
kvinnan spelar en viktig roll att bevara det genom att inte bryta mot de informella reglerna eller vanorna. Kvinnan skabidra 
ekonomiskt samtidigt som det är uteslutet att inte ha barn. Enligt IP16 är det en klanmentalitet där barnen anses vara en 
viktig beståndsdel och resurs i klanen; man är en del av ett kollektiv snarare än en individ. Kvinnan får vissa möjligheter 
men de är begränsade i relation till de förpliktelser hon har gentemot familjen, enligt den sociokulturella kontexten. IP16 å 
sin sida lyfter fram den tyngdpunkt som läggs vid kvinnans sexualitet:

Man måste vara oskuld när man gifter sig. Om man inte är det kan man bli dödad. Man kan bli frånskild och stigmatiserad 
av hela samhället. (IP16) 

Kvinnan måste vara sexuellt oerfaren annars riskerar hon att bli dödad eller frånskild, vilket innebär en stigmatisering i 
den sociokulturella kontexten. Kvinnans sexuella erfarenhet tycks vara starkt förknippad med hennes status i den socio-
kulturella kontexten. Jag tolkar att det kan finnas en viss rädsla hos kvinnorna att bryta de kulturella normerna eftersom 
straffet är så hårt.

Den roll som kvinnor tillskrivs är framförallt en lydande 
roll där man underordnar sig de manliga släktingarna. 
Ett centralt element i synsättet är att kvinnans  
sexualitet tillhör familjen och  måste skyddas till varje 
pris eftersom familjen annars riskerar att få ett dåligt 
rykte. Bärandet av slöja är ofta en del av detta i och 
med att kvinna ska skydda sig själv från männen.

4.1.2.2 Brist på erkännande av kvinnor som 
jämställda samhällsmedlemmar 

Familjen eller partnern 

I denna dimension framstår den innersta cirkeln runt kvinnan, i form av partnern eller familjen, som den som inte erkänner 
henne som en jämställd individ med rätt att ta egna beslut och göra egna livsval. Den manliga auktoriteten tycks vara viktig 
och kvinnor underordnas denna. Konsekvenserna av brist på lydnad kan bli följande:

 I vissa familjer använder man våld mot henne. För hon måste lyssna till vad de säger till henne hela tiden. Inte arbeta. 
Hoppa av utbildningen. (IP17)
 
Citatet visar på att kvinnor måste lyda i första hand och de som väljer att inte göra det riskerar att bli fysiskt bestraffade. 
Kvinnan är inte fri att göra sina livsval utan att det är sanktionerat av familjen. Det gör att hon blir starkt begränsad i sina 
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möjligheter och heller inte erkänd som en jämställd individ med männen i hennes familj. Citatet indikerar också att det finns 
skillnader mellan olika familjer, förekomsten av våld varierar mellan familjerna. Hedern är en viktig dimension för familjen, 
vilket IP15 lyfter fram:

Om jag inte gifter mig eller bestämmer med vem jag ska gifta mig är det lättare (i städerna). (---)I byarna där det är fattigt. 
Jag menar där det finns fattiga människor så är de mer sammankopplade med religion, med traditioner och de är mer rädda 
om sin heder. Det är deras allt. Det är det enda de har men om där man har utbildning och pengar är det lättare. (IP15)

Enligt intervjupersonen är fattigdom en bidragande orsak till att heder i kombination med tradition och religion. Hedern blir 
det viktigaste eftersom det är det enda byborna har.  Därför blir det viktigare att upprätthålla traditionen i byarna. Bristen 
på utbildning och ekonomiska resurser bidrar till att traditionerna vidmakthålls, vilket innebär begräsningar av kvinnors 
möjligheter att göra egna livsval. Enligt IP15 är skillnaden mellan städerna och byarna av betydelse när det gäller kvinnors 
olika möjligheter att exempelvis att ingå eller avsluta äktenskap. 

Religionen

En annan dimension, som riskerar att begränsa kvinnor och inte ge dem möjligheten att bli erkända fullt ut i den sociokul-
turella kontexten, är religion som oundvikligen alltid är en komplex fråga. Enligt IP15 så samspelar religionens syn med 
kulturens syn:

Hedern kommer mer från kulturen och på den islamiska sidan är det också mer religiöst. Det står mycket om det i Koranen. 
(---) På den kristna sidan finns det också med att vara jungfru (oskuld). (IP15)

Intervjupersonen lyfter fram att hedern är ett kulturellt fenomen men som tycks få stöd från båda religionerna. Synen på 
vikten av att vara oskuld för kvinnor finns på båda sidorna, men det tycks vara kulturen som är den starkaste drivmotorn 
avseende hedern. Jag tolkar det som att religionen är ett stöd men inte den drivande faktorn i frågan om hedern. IP18 är 
inne på samma resonemang och menar att det är en tolkningsfråga:

Islam är bättre för kvinnor. Det ger henne rättigheter (---) men folk följer hellre vanor än Islam. (IP18)

Enligt intervjupersonen är religionen i sig bra för kvinnor. Problematiken tycks vara tolkningen där religionen inte står fri från 
vanorna. Därtill finns det schismer religionerna emellan:

Kvinnor som gifter sig med människor från andra religioner blir stigmatiserade. (---) De blir stigmatiserade av andra och 
speciellt religiösa ledare och politiska ledare. (IP16)

Religionen tycks vara en stark maktfaktor som påverkar kvinnor i deras val och där konsekvenserna av dessa val kan in-
nebära social utstötning i den sociokulturella kontexten. Religionen tycks därmed ha en starkt begränsande effekt på kvin-
nors livsval om de inte följer den vedertagna normen det vill säga att man gifter sig med en person från samma religion. 
Religionen blir en stark maktfaktor med stor påtryckningsmöjlighet i samhället i kombination med de politiska ledarna. 
 

Sammanfattningsvis kan man säga de olika tankedimensionerna har gemensamt att heder betonas som en orsak till 
bristen på erkännande. Hedern innebär att kvinnors kroppar inte tillhör dem själva utan familjen/mannen, vilket i sin tur 
påverkar kvinnors rörelsefrihet, valfrihet, möjligheter till utbildning och arbete. Kulturen, familjen/partnern och religionen 
samspelar på olika sätt för att kontrollera kvinnan och det fysiska våldet är den yttersta kontrollen. Skillnaden mellan de 
tre olika tankedimensionerna är var de lägger tyngdpunkten. En del menar att det är kulturen som genomsyrar den so-
ciokulturella kontexten och skapar begränsningar medan andra menar att det är svårt att prata om en kulturell dimension 
eftersom den bygger på olika familjer som sinsemellan agerar olika. Slutligen anser vissa att religion är den största källan 
till brist på erkännande i och med sin auktoritära makt i området, som starkt begränsar exempelvis kvinnors val av partner. 
De tre olika dimensionerna leder till att kvinnors möjligheter begränsas och till en brist på erkännande av dem som jäm-
ställda individer i relation till männen.
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Kultur Religionen

Erkännandet i den offentliga kontexten

4.2 KVINNOR I EN OFFENTLIG KONTEXT

4.1.3 En jämförelse mellan irakiska Kurdistan 
och de palestinska områdena

Det tycks finnas ganska få skillnader mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena.
De båda områdena följer ganska tydliga mönster kring vad som förväntas av kvinnor i en sociokulturell kontext; de ska 
vara biologiska och ideologiska reproducerare i det etniska (patriarkala) kollektivet. Därtill symboliserar kvinnorna det 
kulturella arvet och anses bära på kollektivets ära/heder. Deras värde och roll är i första hand relaterade till familjen som 
en samhällelig institution där de är en del av ett kollektiv snarare än enskilda individer. Enligt en del tankedimensioner är 
kvinnor erkända som jämställda samhällsmedlemmar i kulturen som helhet, alternativt ser erkännandet olika ut eftersom 
det i första hand beror på familjen om man blir erkänd i den sociokulturella sfären eller ej. Häri finns en liten skillnad mellan 
irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. I tankedimensionen ”Jämställd i kulturen” tycks upplevelsen vara starkare 
att man är (nästintill) helt jämställd i irakiska Kurdistan än de palestinska områdena där fokus ligger mer på att man är mer 
eller mindre jämställd. I tankedimensionen ”Jämställd individ i familjen” finns det i princip inga skillnader mellan områdena. 

Bland dem som menar att män och kvinnor inte är jämställda med varandra och att det därmed finns en brist på erkän-
nande, så anser man att rötterna finns i kulturen, traditionen, familjen/partnern eller religionen. I de två förstnämnda liknar 
svaren till största del varandra i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. Skillnaden är att intervjupersonerna i de 
palestinska områdena betonar att det finns skillnader mellan byarna och städerna, vilket intervjupersonerna i irakiska Kurd-
istan inte nämner på samma sätt. Det betyder inte att skillnaderna inte finns utan att de kanske inte ansetts lika relevanta 
som i den palestinska kontexten. Religionen spelar en stark roll den sociokulturella kontexten, men det finns skillnader i vad 
som benämns som blandäktenskap mellan religionerna. I den palestinska kontexten framgår att det är något som starkt 
motarbetas av de religiösa och politiska ledarna, men det framgår inte om problematiken finns i den irakisk-kurdiska kon-
texten. Det kan bero på att det intervjuats fler kristna i de palestinska områdena eller att det inte är ett lika utbrett problem 
i de irakisk-kurdiska områdena.
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4.2.1 Kvinnor i irakiska Kurdistan

4.2.1.1  Kvinnor erkända som jämställda samhällsmedborgare

Yttrandefrihet och rörelsefrihet

I denna dimension läggs ofta på kvinnors möjligheter att kunna uttrycka sig mer fritt men även på att deras rörelsefrihet har 
blivit bättre de senaste åren jämfört med under Saddam Husseins regim. Detta är något som framgår i IP1:s resonemang:

Klart det har blivit bättre. Innan 2003 var man jätterädd för att gå ut som kvinna men nu kan jag komma hem kl. 22 på kväl-
len utan att vara rädd (---) Man blev våldtagen, man blev misshandlad (av Saddams soldater) men nu behöver man inte 
vara rädd längre.  (IP1)

Citatet visar på en tidigare rädsla att röra sig och riskera fysiskt våld i form av våldtäkt och/eller misshandel som har varit 
påtaglig för intervjupersonen.  IP1 upplever sin rörelsefrihet i den offentliga kontexten avsevärt bättre nu än tidigare. Möj-
ligheter att kunna prata offentligt har också förbättrats:

Kvinnor debatterar sina rättigheter på TV nu. Det finns många kanaler som har program som berör kvinnosaken och frihet.
(---) Men för några år sedan kunde bara fyra- fem kvinnor göra det. (IP9)

Möjligheten att kunna debattera i det offentliga rummet, i form av television som medium, tycks ha ökat för kvinnorna. Fler 
kvinnor deltar nu i dessa forum än tidigare och debatterar sina rättigheter. Det tycks finnas bättre och fler möjligheter för 
kvinnor att kunna komma till tals i det offentliga rummet i och med det ökade kanalutbudet. Det är i dag fler kvinnor som 
sätter agendan i kvinnofrågor än tidigare då det bara var ett fåtal.

Utbildning och arbete 

När det gäller avseendena utbildning och arbete så upplevs det en förbättring och ökade möjligheter på båda områdena. 
Exempelvis IP9 lyfter fram att den ökande andelen av flickor vid universitetet:

Det finns fler flickor än pojkar som studerar vid universitetet. (IP9)

Flickorna ges mer möjligheter numer och intervjupersonen upplever att dessa till och med är större i sitt antal när det gäller 
den högre utbildningen. Det kan tolkas som ett framsteg där flickor ges större möjligheter till att välja sin framtid. Därtill 
tycks andelen som bedriver någon form av egen affärsverksamhet ha ökat:

På marknaden finns kvinnor som har egen affär. Ja, det är många kvinnor som kör bil, så var det inte förut. Och många som 
har sitt egna kontor. (---) De har friheten att resa. (IP10)

Enligt IP10 så har fler kvinnor bättre möjligheter att driva sin egen ekonomiska verksamhet och därmed försörja sig. Deras 
rörelsefrihet är bättre i och med att de får köra bil och kan därmed ta sig vart de vill. De har också möjlighet att resa. IP6 
lyfter fram vad det innebär när kvinnor får möjligheten att arbeta utanför hemmets väggar:

Jag har sett många flickor som arbetar utanför hemmet och de har fått en form av självständighet. De har haft flera relati-
oner och det är inga problem med deras familjer och de har gift sig utan problem. (IP6).

Det egna arbetet blir en möjlighet till större självständighet. Det påverkar möjligheterna att själva välja partner och därtill ha 
flera utan att det påverkar deras chanser att kunna få gifta sig. Det ekonomiska oberoendet tycks ge flickorna en starkare 
position gentemot familjen, vilket i sin tur ger fler möjligheter till olika livsval.
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Politik och offentliga institutioner

Tankedimensionen politik och offentliga institutioner visar på en ökat deltagande av kvinnor, vilket i sig ger dem mer möj-
ligheter. Enligt IP2 har kvinnors ökade närvaro i politiken möblerat om den politiska kartan:

När det gäller politik så lyssnar man lika mycket på kvinnor som män och det är jättebra att kvinnor har gått in i politiken nu 
på sistone. (IP2)

I och med att kvinnor har blivit mer aktiva politiska aktörer så har deras inflytande ökat. Enligt intervjupersonen har kvinnor-
na lika mycket att säga till som männen och blir även lyssnade på. Denna förbättring är något som IP10 ställer sig bakom:

Det skedde en förbättring efter 2003. Kvinnor finns i parlamentet och enligt lagen ska det finnas 30 procent kvinnor i parla-
mentet men det är 33 kvinnliga ledamöter i parlamentet och i regeringen finns det en kvinna nu. (IP10)

Det verkar som det finns en kvoteringslag som syftar till att öka andelen kvinnor i den beslutsfattande församlingen. Därtill 
finns det en minister som är kvinna. Jag tolkar att de ökade möjligheterna för kvinnor att finnas i det politiska livet bidragit 
till den förbättring som intervjupersonen talar om. Finns det fler kvinnor i de beslutsfattande församlingarna innebär det 
rimligtvis att kvinnofrågor uppmärksammas mer men även att nya förebilder skapas.

Lagar och rättsväsende 

I denna tankedimension lyfts det fram att rättsväsendet har börjat ta ett större och mer övergripande ansvar för kvinnors 
rättstatus. IP5 lyfter fram en av de ändringar som gjorts i lagen som inneburit att kvinnors säkerhet har stärkts:

När en man dödar sin fru på grund av otrohet, på grund av hedern, var straffet reducerat jämfört med om han dödade en 
man eller annan person. (---) Nu finns det ett tillägg i lagen. Denna artikel menar på att det är mord. Det ingen ursäkt för 
män att döda kvinnor i hederns namn. (IP5)

Enligt intervjupersonen finns det numer inga strafflindringar i lagen på grund av heder. Män kan inte längre använda heder 
som en ursäkt för att döda kvinnor utan det är likställt med vanligt mord. Det framstår som att kvinnorna har kommit närmre 
en jämställd rättsstatus i relation till männen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de olika tankekategorierna visar på ett ökat erkännande av kvinnor i relation 
till männen. Den allmänna situationen tycks vara bättre och inkludera mer möjligheter för kvinnor när det exempelvis gäller 
utbildning och arbete. Det ger i sin tur bättre möjligheter till att vara ekonomiskt obunden och därmed kunna påverka sina 
livsval i större utsträckning. Kvinnors yttrandefrihet är större i dag likväl som rörelsefriheten. De är inte lika rädda för att röra 
sig i den offentliga sfären. Deras inflytande har ökat avseende politik och offentliga institutioner i och med att en tredjedel 
av parlamentsledamöterna måste vara kvinnor. Lagarna har också förbättrat kvinnors rättstatus.

Kvinnor har under de senaste 
åren tagit sina chanser att studera 
vid universitetet och i dag är det 
fler kvinnor som studerar än män 
vid flera lärosäten.



2323

4.2.1.2 Brist på erkännande av kvinnor som  
jämställda samhällsmedborgare

Politik och offentliga institutioner 

När det gäller betrakta politiken och de offentliga institutionerna som orsak till brist på erkännande så finns det flera aspe-
kter som sätter käppar i hjulet för kvinnorna. Exempelvis förhåller sig IP8 kritisk till vilka kvinnor som släpps fram i politiken 
och på vilka grunder: 

Vi har bara en kvinna i regeringen och det är för hon är släkt med en i regeringen. Inte för att hon är kvalificerad. Vi har tjugo 
ministrar och bara en är kvinna. (IP8).

Enligt intervjupersonen är den enda kvinnan i regeringen där på grund av sitt släktskap med en annan regeringsmedlem 
snarare än egna kvalifikationer. Jag tolkar att intervjupersonen menar att ministerns närvaro tycks vara ett spel för galleri-
erna för att visa upp en kvinna i regeringen snarare än en genuin önskan att öka kvinnors politiska deltagande och föra fram 
kvinnofrågor. IP8 fortsätter med sitt resonemang:

Den demokratiska processen är inte en riktig process utan deltagande av kvinnor. Vi har inte deltagande för kvinnor, speci-
ellt i den politiska processen. (---) Skulle det socialistiska vara ett feministiskt parti?. (IP8)

Intervjupersonen verkar finna den demokratiska processen som ett spel för gallerierna eftersom kvinnorna inte tycks vara 
så närvarande som de borde. Därtill ifrågasätter intervjupersonen om partierna överhuvudtaget arbetar seriöst med kvin-
nofrågor och kvinnors rättigheter. Kvinnorna verkar vara långt ifrån ett fullvärdigt deltagande i politiken och de offentliga 
institutionerna och är därmed inte erkända som politiskt jämställda.

Lagar och rättsväsende 

I denna dimension av brist på erkännande så lyfter intervjupersonerna fram problematiken med lagstiftningen och imple-
menteringen av denna i rättsväsendet. Exempelvis IP5 belyser att det juridiska systemet inte är självständigt gentemot det 
politiska, vilket får konsekvenser för de nystiftade lagarna som likställer hedersmord med vanligt mord:

Men beroende på domaren eller polisen är de (lagarna) inte implementerade särskilt väl. Det (juridiska systemet) är inte 
självständigt eftersom de som dödar kvinnorna hittar ett sätt att komma undan. De går direkt med i ett av de politiska par-
tierna och därifrån får de försvar så de flesta går fria. (IP5)

Citatet visar på det sätt som de olika maktdimensionerna påverkar varandra, vilket leder till att lagen inte blir lika för alla. 
Den som har rätt politiska kontakter kan undslippa straff för att ha dödat en (närstående) kvinna. De olika samhälleliga 
maktcentrumen blir inte balanserande mot varandra och därmed punkteras idén om likhet inför lagen. Jag tolkar det som 
att kvinnors rättsliga status inte förbättrats nämnvärt. Efterföljandet av lagar och professionalism tycks vara två stora hakar 
när det gäller rättsystemet och dess utövning. Därtill har fortfarande inte alla lagar ändrats som behöver ändras för att öka 
kvinnor rättslig status:

Problemet är att vi har bra saker i konstitutionen men när det gäller familjelagarna kan man inte se mycket lagar som gäller 
kvinnofrågor. Det är problemet. (IP5)

Familjelagarna, som reglerar familjerelationer som exempelvis våld mot kvinnor, har inte förändrats. Lagarna tycks inte 
stötta kvinnors rättigheter och den nya regimen verkar inte ha ändrat så mycket på det. Enligt intervjupersonen är det 
problemet som gör att kvinnor inte erkänns fullt ut som rättsubjekt. IP10 lyfter å sin sida fram att olika lagar gäller för olika 
grupper utifrån religion:

Den civila lagen gäller kristna och jämfört med sharia är den bättre. (IP10)

Enligt intervjupersonen så finns det två olika lagstiftningar; en religiös som gäller för muslimer och en civillagstiftning som 
gäller för kristna. Den sistnämnda tolkar jag som en lagstiftning som står utan religiösa förtecken. Den framhålls av intervju-
personen som bättre än den religiöst inspirerade lagstiftningen sharia.
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Kultur 

När det gäller betrakta kulturen som orsak till brist på erkännande så finns det flera aspekter på vilket sätt den begränsar 
kvinnor i det offentliga livet. IP8 lyfter fram på det sätt som kvinnor klär sig men också att det har skett en förändring till det 
sämre i detta avseende:

Förr i tiden i vår historia fanns det många gånger starka kurdiska kvinnor i den kurdiska regionen men den politiskislamska 
rörelsen har ändrat på det.(---). Detta skedde i början på 80-talet.. (---) På 60-talet kom läraren till vårt hus och bar väldigt 
korta kjolar och vi brydde oss inte. (---) I de flesta skolor nu för tiden ser man att flickor bär slöja. (IP8)

Enligt intervjupersonen finns det en tradition av starka kvinnor i regionen men den politiska islamska rörelsen har ändrat 
på det, vilket har inneburit en tillbakagång sedan 1980-talet. Tidigare verkar kvinnor har varit mer fria i sina klädval men 
numera bär fler flickor slöjor. Jag tolkar det som att intervjupersonen ser bärandet av slöja som något som ha föreskrivits 
kvinnor och är ett tecken på en tillbakagång för kvinnors rättigheter. IP5 belyser att lagarna kan ändras men det tid innan 
övriga samhället hänger med:

Det har inte ändrat på något. Även om lagarna ändras tar det lång tid för folk att förstå konceptet att se kvinnor som män-
skliga varelser. (---) Det finns en lång historia av att sätta kvinnor i en underordnad position. (IP5)

Intervjupersonen framhåller att lagarna har förändrats men inte synsättet hos folk i allmänhet eftersom det finns en historia 
i samhället av att hålla kvinnor i en underordnad position. Det kommer att ta tid innan kvinnor erkänns som en jämställd 
individ eftersom de har haft en underordnad position under väldigt lång tid. Attitydförändringar kommer inte att ske över en 
natt bara för att man ändrar lagarna. 

Religion 

Ytterligare en dimension, som riskerar att begränsa kvinnor och inte ge dem möjligheten att bli erkända fullt ut i den of-
fentliga kontexten, är religionen som oundvikligen alltid är en komplex fråga. IP10 lyfter den motsägelse som finns mellan 
demokrati och religion:

Till exempel är det inte okej enligt religionen att en kristen kvinna gifter sig med den muslim och tvärtom. Om demokratin 
ska gå ihop med religionen ska en muslim kunna gifta sig med en kristen och tvärtom. (---) Om religionen moderniseras 
kommer den inte i konflikt med demokratipolitiken. (IP10)

Citatet visar att det finns ett starkt motstånd till att gifta sig över religionsgränserna. Detta strider enligt intervjupersonen mot 
demokratitanken eftersom om demokrati efterlevs får var och en göra sina egna livsval. Religionerna bör moderniseras så 
att de inte hamnar i konflikt med demokratin. IP6 lyfter fram vikten av att religion och demokrati separeras:

I irakiska Kurdistan har det vid flera tillfäl-
len funnits starka kvinnor under historiens 
gång, men det är något som ändrats de sen-
aste trettio åren på grund av den islamiser-
ing som skett i regionen. Här deltar en 
kvinna som sångare under en musikfestival 
1970 i Halabja.
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(Religion) är något mellan dig och gud. Demokrati är något annat. Vi måste separera dessa två saker. Tyvärr är det stora 
problemet att det mixas i Irak. (IP6)

Enligt intervjupersonen så är religion något som tillhör den privata delen av den enskilda individens liv medan demokrati är 
något annat. De bör därför separeras men blandas istället, vilket leder till problem. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att heder är ett återkommande tema när det gäller bristen på ett jämställt erkän-
nande av kvinnor i den offentliga sfären. Hedern innebär att kvinnors kroppar inte är deras egna utan tillhör familjen. Kvin-
nor blir inte sedda som individer, vilket kan ses som en direkt motsats till demokratins grundvärden där varje enskild individs 
värde lyfts fram tillsammans med dennes möjligheter att göra sina egna val.  Kulturen och religionen tycks spela en viktig 
roll i att hålla fast vid värdena som stödjer kvinnors underordnade positioner. Bristen när det gäller att erkänna kvinnor som 
jämställda individer syns även i politiken och de offentliga institutionerna. Kvinnor är uppenbart frånvarande i det politiska 
livet och de få som finns tycks ha fått sina positioner utifrån släktskap snarare än kompetens; kvinnorna blir marionetter 
snarare än egna individer. I avseendet lagar och rättsväsendet tycks det finnas lagar som stärker kvinnors rättigheter, även 
om vissa lagar fortfarande saknas. Problematiken är efterlevandet av lagarna. De fyra dimensionerna vävs delvis in i varan-
dra eftersom religion och kultur påverkar lagar och politik men också vice versa, vilket leder till en brist på erkännande av 
kvinnor som jämställda individer i relation till männen.
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4.2.2 Kvinnor i de palestinska områdena

4.2.2.1  Kvinnor erkända som jämställda samhällsmedborgare

Yttrandefrihet och rörelsefrihet

I denna dimension läggs ofta fokus på att kvinnors möjligheter att uttrycka sig friare har blivit bättre de senaste åren, exem-
pelvis i frågor som berör heder. Det är något som framgår i IP16:s resonemang:

När demokrati praktiseras så kan kvinnor höja sina röster. I samhället kan man lyssna till olika uppfattningar och olika iakt-
tagelser av vad heder handlar om från ett kvinnoperspektiv snarare än ett mansperspektiv. (IP16)

Demokratin innebär att kvinnor har bättre möjligheter att driva sina frågor, uttrycka sig och bli lyssnade på. Kvinnor får 
därmed större chans att påverka synen på exempelvis heder. Samhället öppnas upp för fler tolkningar och perspektiv.

Utbildning och arbete 

När det gäller avseendena utbildning och arbete så upplevs det en förbättring och ökade möjligheter på båda områdena. 
Andelen kvinnor som skaffar utbildning och som arbetar utanför hemmet tycks ha ökat:

Saker har förändrats. (---) Vi har kvinnor som arbetar utanför hemmen, vi har fler utbildade kvinnor. Fler kvinnor är villiga att 
komma ut och resa både inom och utanför landet. Fler kvinnor blir politiskt engagerade i politiska partier och den politiska 
rörelsen. (IP16)

Enligt IP16 har situationen förändrats genom att fler kvinnor arbetar utanför hemmet och har skaffat utbildning. Därtill har 
kvinnors rörelsefrihet ökat. De vill och kan resa runt både utanför och i landet. Därtill har de blivit mer engagerade i den 
politiska sfären. Förändringen kan tolkas som ökade möjligheter på många fronter för kvinnorna och ett bredare erkän-
nande av dem som jämställda individer. IP12 lyfter fram vad utbildning innebär för kvinnors möjligheter:

Kvinnor måste koncentrera sig mer på sin utbildning. Om man som kvinna har en hög universitetsexamen så kan man tjäna 
pengar. Man kan vara självständig ekonomiskt. Ingen kontrollerar ditt liv.  (IP12). 

Citatet lyfter fram vikten av att fokusera på sin utbildning i och med att man som välutbildad kvinna kan tjäna pengar. Detta 
leder till en ekonomisk självständighet som i sin tur leder till en självständighet gentemot omgivningen. Den som tjänar pen-
gar får bestämma över sig själv och därmed vara en oberoende individ. Utbildning och arbete ger ett större erkännande. 

Politik och offentliga institutioner

Tankedimensionen politik och offentliga institutioner visar på ett ökat deltagande av kvinnor, vilket i sig ger dem fler möj-
ligheter. IP16 lyfter fram att demokratin innebär att kvinnor kan rösta, vilket har ökat deras aktivitet på det politiska planet:

Fler kvinnor skaffar utbildning i dag än 
tidigare, vilket leder till större möjligheter 
att bli ekonomiskt oberoende och ett 
större erkännande av dem som jämställda 
samhällsmedborgare. Bilden visar två 
unga kvinnor på väg från hemmet i Gamla 
staden i Jerusalem till sina studier.
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Kvinnors rätt att rösta. Det var automatiskt garanterat för kvinnor att rösta. Det här är något som inte hänt i något annat 
arabland som till exempel Kuwait. (---) Kvinnor blev aktiva röstare till parlamentet (IP16).

I och med att kvinnor får rösta har de chansen att bli mer aktiva deltagare i samhället. De kan påverka politiken genom att 
de fått rätten att rösta på sina representanter till parlamentet. Jag tolkar det som att rösträtten gett kvinnor möjligheten att bli 
mer aktiva politiska aktörer, vilket rimligen har ökat deras inflytande i det politiska landskapet. Det är en fördel som inneburit 
att kvinnors positioner flyttats fram. Enligt IP15 kan man nu hitta fler kvinnor på höga positioner än tidigare: 

På den palestinska politiska nivån kan vi hitta kvinnliga ministrar och chefer inom myndigheterna. (IP15)

Kvinnors möjligheter att delta i den politiska sfären men också få högre positioner tycks ha ökat. Det tycks numera finnas 
kvinnor på flera plan i den politiska arenan. Det är rimligt att anta att om fler kvinnor finns i de beslutsfattande församlin-
garna och innehar högre positioner så ger det ringar på vattnet genom att kvinnofrågor uppmärksammas men även att nya 
förebilder skapas. Kvinnors möjligheter har ökat likväl som de blivit mer erkända inom detta område. 

Lagar och rättsväsende 

I denna tankedimension lyfts det fram att rättsväsendet har börjat ta ett större och mer övergripande ansvar för kvinnors 
rättstatus. Ett exempel på lagar som har förbättras är följande lagförändring för gravida och gifta kvinnor:

En gravid kvinna, en gift kvinna. I fall de gifter sig tidigt kan de studera vid universitetet. Tidigare var det inte tillåtet för gifta 
kvinnor att gå tillbaks och studera. (IP14)

Enligt intervjupersonen får kvinnor numera chansen att påbörja eller återgå till utbildningen även efter ett giftermål och/eller 
en graviditet. Det innebär fler möjligheter för kvinnor att göra livsval i sin egen takt. Giftermål och barn innebär inte längre 
att dörren stängs för högre utbildning för kvinnorna. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de olika tankekategorierna visar på ett ökat erkännande av kvinnor i rela-
tion till männen. Den allmänna situationen tycks vara bättre och inkludera mer möjligheter för kvinnor när det exempelvis 
gäller utbildning och arbete. Det ger i sin tur bättre möjligheter till att vara ekonomiskt obunden och därmed kunna påverka 
sina livsval i större utsträckning. Kvinnors yttrandefrihet är större, vilket innebär att de bättre kan driva sina frågor. Deras 
inflytande har ökat i avseendet politik och offentliga institutioner i och med att de fått rösträtt. Kvinnor har också fått höga 
positioner inom politiken och förvaltningen. Lagarna har förbättrat kvinnors möjligheter i och med att de kan fortsätta sin 
utbildning även om de gifter sig och får barn.

4.2.2.2 Brist på erkännande av kvinnor som jämställda samhällsmedborgare
Politik och offentliga institutioner 

När det gäller att betrakta politiken och de offentliga institutionerna som orsak till brist på erkännande så finns det flera 
aspekter som de sätter käppar i hjulet för kvinnor. Exempelvis påpekar IP14 att kvinnors rättigheter gärna lyfts fram under 
valkampanjerna men när valet väl är vunnet är detta inte av lika stort intresse: 

De säger under valen att: ”Vi ska stödja kvinnor. Vi ska försvara, vi vill godkänna, skapa och implementera nya lagar. Vi vill 
förbättra kvinnors situation.” Det används som propaganda. De övertalar kvinnor att välja dem och efter det gör det inget. 
(IP14)

Citatet visar på att kvinnors rättigheter används som en del av retoriken för att få kvinnors röster vid valen men när man 
väl är vid makten så ignorerar man dessa väljares frågor. Kvinnofrågor tycks användas som propaganda men inget man är 
beredd att genomföra i praktiken. Viljan stannar vid att vinna valet. Kvinnors rättigheter tycks heller inte vara en prioriterad 
fråga enligt IP14:

Så på grund av ockupationen så säger de att kvinnofrågor inte är lika prioriterade som andra frågor. Så ockupationen sena-
relägger att kvinnors problem diskuteras. (IP14)
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Lagarna i de palestinska områdena är religiöst 
inspirerade men det ges även strafflindering för 
brott som begås i hederns namn. Män som har 
rätt politiska kontakter eller  släkthärkomst kan 
undkomma straff eller få sitt straff reducerat för 
att ha dödat en (närstående) kvinna. Det gör att 
kvinnor har en väldigt utsatt position.

Ockupation används som en ursäkt för att bordlägga frågor om kvinnors rättigheter. Fredsprocessen kommer först och 
sedan kan kvinnors problem diskuteras. Kvinnofrågor skjuts därmed på framtiden och tycks inte vara något som man läg-
ger några större vikt vid i dagsläget.

Lagar och rättsväsende 

I denna dimension, som brist på erkännande, lyfter intervjupersonerna fram problematiken med lagstiftningen och imple-
menteringen av lagarna i rättsväsendet. Enlig IP5 betraktas heder som en strafflättnad:

Ifall man dödar någon så enligt lagen ska du sitta i fängelse i 15 år, men dödar man på grund av heder för att man såg 
att hon hade en relation, så kommer det att tas i beaktande enligt lagen och straffet går från 15 år till kanske ett år. (IP13)

Citatet visar att om man dödar någon i hederns namn så anses det vara förmildrande omständigheter. Jag tolkar det som 
att den rättsliga statusen skiljer sig åt för män och kvinnor eftersom det verkar vara främst kvinnor som blir dödade i hed-
erns namn medan det ofta är männen som är gärningsmännen. Man kan nästintill undgå straff om man hänvisar till hedern. 
IP14 lyfter fram lagens otydlighet och brist på implementering:

Det finns ingen klar lag. Det finns ingen implementering av lagen, så det beror på relationen, på familjen, på vilken klass 
han tillhör, vilken familj han tillhör, hur relationen ser ut mellan domaren och honom och med presidenten. (IP14)

Citatet visar på det sätt som rättsystemet inte är oberoende, vilket leder till att lagen inte blir lika för alla. Den som har 
rätt politiska kontakter eller släkthärkomst kan undanslippa straff eller få reducerat straff för att ha dödad en (närstående) 
kvinna. De olika samhälleliga maktcentrumen blir inte balanserande mot varandra och därmed punkteras idén om likhet 
inför lagen. Utöver detta finns problematiken med olika lagar för de olika religionerna:

Om din religion är katolicism och du är gift med en katolsk man som slår dig kan du inte be om skilsmässa för det är för-
bjudet. (---) Inom islam har de sina lagar och mannen är auktoritet och han kan skilja sig från sin fru när han vill. Han kan 
gifta sig med fyra fruar. (IP13)

Enligt IP13 så upplever kvinnorna från de olika religionerna olika svårigheter men har gemensamt att de lider av att inte 
vara erkända som jämställda med männen. Kvinnor och män tycks ha olika rättigheter i familjerätten som regleras av 
religiös tillhörighet. Religiös tillhörighet är det som avgör ens rättighet som kvinna och lagarna är olika beroende på kön.

Kultur 

När det gäller att betrakta kulturen som orsak till brist på erkännande så finns det flera aspekter på vilket sätt denna be-
gränsar kvinnor i det offentliga livet. Det tycks vara främst män som innehar chefspositionerna:

Män har alltid chefspositionerna. De tror inte att kvinnor är kapabla att inneha chefspositioner. (---) Män är alltid ansvariga 
för kvinnor och för det mesta måste kvinnor be sina män om lov för att gå till vissa ställen. (IP12)
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Män favoriseras när det gäller de högre positionerna eftersom kvinnor inte anses vara kvalificerade nog. Kvinnor är de 
beroende och män är de oberoende som ansvarar för kvinnorna. Det verkar finnas en attityd i samhället som innebär att 
kvinnors hålls i en underordnad position där de exempelvis är begränsade i sin rörelsefrihet. Kvinnor tycks därmed inte 
vara erkända som jämställda medborgare i relation till männen. Utöver synen på kvinnor som underordnad menar IP14 att 
ockupationen påverkar situationen negativt:

Jag tror att det finns en stark länk mellan hedersrelaterat våld och våldet till följd av den israeliska ockupationen. På grunda 
av den israeliska ockupationen har det ökat. (IP14)

De negativa elementen som finns i kulturen förstärks av ockupationen. Enligt IP14 har man redan problem i kulturen med 
det hedersrelaterade våldet men till följd av ockupationen blir våldet mer utbrett. Det framstår som ockupationen blir en 
förstärkare av redan existerande problem. Ockupationen tycks påverka kvinnors möjligheter att bli erkända som jämställda 
samhällsmedborgare negativt.

Religion 

Ytterligare en dimension, som riskerar att begränsa kvinnor och inte ge dem möjligheten att bli erkända fullt ut i den of-
fentliga kontexten, är religion som oundvikligen alltid är en komplex fråga. Enligt IP13 så bör religion hållas borta från 
lagstiftningen:

Om du är kristen är det ditt val men det är bättre med en lag för alla. Om du har problem (i dagsläget) med din man kan han 
säga till Barra (den religiösa ledaren) och därmed ta dina pengar (--), dina barn. (---) Om man gifter sig ska man ha ett civilt 
kontrakt som ger en rättigheter i kulturen oavsett om de gifter dig i kyrkan eller moskén. (IP13)

Intervjupersonen vill ha en lagstiftning som är lika för alla oavsett religiös tillhörighet. Staten och religionen bör vara separe-
rade. Det framstår som att det i dagsläget är så att om mannen vänder sig till de religiösa ledarna så kan han få sanktion att 
göra flera saker mot kvinnan som att ta barnen från henne. Jag tolkar det som att kvinnan har mindre rättigheter än man-
nen och en del av problematiken ligger i hur religionen tolkas men även tillåts påverka den offentliga sfären. Samhället står 
därmed inte fritt från religiöst inflytande, vilket intervjupersonen anser är önskvärt. Enligt IP16 har den religiösa närvaron i 
samhället ökat:

Jag skulle säga att detta land blir mer konservativt än tidigare och mer människor blir mer religiösa än tidigare åt båda 
hållen. (---) Palestina har aldrig varit särskilt religiös (---). Vi var inte så för 50-60 år sedan men det blir det till följd av up-
pvaknandet av politiska islam-rörelsen i arabiska regionen eller i Mellanöstern (även kristna som en motreaktion). (IP16)

De palestinska områdena har blivit mer religiösa de senaste årtiondena tillföljd av islamiseringsrörelsen som skett i re-
gionen. Därtill tycks skiljelinjerna mellan de olika religionerna skärpts. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att heder är ett tema som finns med när det gäller bristen på ett jämställt 
erkännande av kvinnor i den offentliga sfären. Hedern innebär att kvinnors kroppar inte är deras egna utan tillhör familjen. 
Kvinnor blir inte sedda som individer, vilket kan ses som en direkt motsats till demokratins grundvärden där varje enskild 
individs värde och dennes möjligheter att göra sina egna val lyfts fram. Kulturen och religionen spelar en viktig roll i att 
hålla fast vid de värden som binder kvinnor vid underordnade positioner. Det tar sig exempelvis uttryck i lagstiftningen och 
rättsväsendet där familjelagarna är inspirerade av religionen. Olika lagar avseende skilsmässa, månggifte med mera til-
lämpas beroende på personen i frågas religiösa tillhörighet. Det finns varken tydliga lagar eller en tydlig implementering 
av lagarna. Bristen på att erkänna kvinnor som jämställda individer syns även i politiken och de offentliga institutionerna. 
Kvinnor är uppenbart frånvarande i det politiska livet och kvinnofrågor bortprioriteras med hänvisning till ockupationen. De 
fyra dimensionerna vävs delvis in i varandra eftersom religion och kultur påverkar lagar och politik men också vice versa, 
vilket leder till en brist på erkännande av kvinnor som jämställda individer i relation till männen. Underordningen av kvinnor 
förstärks av den ockupation som palestinierna lever under. Den tycks bidra negativt till kvinnors situation i allmänhet.
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4.2.3 En jämförelse mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena
Det tycks finnas ganska få skillnader mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. De två områdena följder 
liknande mönster för hur det ser ut för kvinnor i den offentliga kontexten men också vad som förväntas av dem där.  I 
huvudsak är de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna sammanlänkande med män. Det har som konsekvens 
att kvinnor har svårt att bryta sig fram i den offentliga kontexten och står i en underordnad (beroende) relation till männen 
(oberoende). Kvinnor fyller en mer symbolisk roll i form av att stötta män snarare än vara självständiga medborgare i rela-
tion till staten. Vissa tankedimensioner menar att kvinnor är erkända jämställda samhällsmedborgare. Det lyfts fram både 
i tankedimensionerna ”Yttrandefrihet och rörelsefrihet” och ”Utbildning och arbete” som visar att det är lättare för kvinnor 
att uttrycka sig och röra sig fritt. De har även bättre möjligheter till utbildning och arbete. Tankedimensionerna ”Politik och 
offentliga institutioner” och ”Lagar och rättsväsendet” visar på en ökad närvaro i det politiska rummet likväl som lagarna 
verkar ha förstärkts för kvinnor.  Häri finns en skillnad mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. I irakiska 
Kurdistan har man stiftat lagar som erkänner kvinnor som jämställda med män och därtill har man kvoterat in kvinnor i 
parlamentet. Man har medvetet använt sig av lagstiftningen för att erkänna kvinnor. De intervjuade verkar känna sig helt 
eller delvis erkända i den offentliga kontexten. I det palestinska fallet så verkar kvinnor känna sig delvis mer erkända men 
det finns inte samma stöd i lagstiftningen och i det politiska rummet som i irakiska Kurdistan.

Bland dem som menar att män och kvinnor inte är jämställda med varandra och att det därmed finns en brist på erkän-
nande, så anser man att problematiken bottnar i tankedimensionerna politik/offentliga institutioner, lagar/rättsväsende, 
kultur, religion och allmänt. I tankedimensionen ”Politik och offentliga institutioner” liknar svaren varandra från de två 
områdena. Politiken anses vara ett spel för gallerierna när det gäller kvinnors rättigheter och en arena där kvinnorna är 
påtagligt frånvarande. I ”Lagar och rättsväsendet” skiljer sig intervjupersonernas svar beroende på området. I irakiska 
Kurdistan finns nystiftade lagar som stärker kvinnors rättigheter. Problematiken ligger i implementeringen av lagarna även 
om man saknar vissa lagar. I de palestinska områdena har man större brister i lagstiftningen där det saknas lagar liknande 
de som irakiska Kurdistan har stiftat. Man har också problem med implementering av de lagar som finns. Religionen spelar 
en större roll i lagstiftningen eftersom man utgår från religiös lagstiftning när det gäller familjerätten, vilket är till fördel för 
männen. 
 
Tankedimensionerna ”Kultur” och ”Religion” visar att det tar tid att förändra attityder kring kvinnors underordning men att 
religion har ett stort inflytande i den offentliga kontexten. Intervjupersonerna från båda områdena lyfter fram den religiösa 
radikaliseringen i respektive område och en önskan om att demokrati och religion ska vara separerade från varandra. Där-
till verkar de religiösa spänningarna vara större i de palestinska områdena jämfört med irakiska Kurdistan. Det kan tänkas 
bero på att det intervjuats fler kristna i de palestinska områdena eller att det inte är ett lika utbrett problem i de irakisk-
kurdiska områdena. En annan skillnad mellan områdena är ockupationen av de palestinska områdena. Ockupationen tycks 
innebära problem för kvinnors deltagande i den offentliga kontexten genom att förstärka redan existerade problem men 
också genom att nedprioritera kvinnofrågor med hänvisning till ockupationen. 

Religionen spelar en större roll i lagstiftningen när det gäller familjerätten i de palestinska om-
rådena jämfört med irakiska Kurdistan. Lagen blir därmed inte lika för alla utan beroende på vilken 
religiös tillhörighet man har så påverkas möjligheterna till exempelvis skilsmässa.
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5. SLUTSATSER 
Rapportens resultat tyder på att demokratisering innebär ett större erkännande av kvinnor som jämställda med männen. 
Kvinnor upplever på det stora hela i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena att de har större möjligheter både i 
den sociokulturella kontexten likväl som i den offentliga kontexten efter demokratiseringen påbörjats. Utifrån de olika up-
pfattningar som respondenterna utrycker i kapitel 5 kan man summera några huvuddrag i det som framkommit.

Vare sig man är positiv eller kritisk så tycks respondenterna vara överens om att demokratiseringen har inneburit bättre 
möjligheter att påverka sin roll i samhället genom att kvinnor bland annat fått rösträtt. Även om de politiska partierna inte 
alltid lyssnar och tar till sig kvinnornas krav så är de i slutänden potentiella väljare som man på ett eller annat sätt måste 
förhålla sig till. De lagändringar som genomförts i de båda områdena kan ses som en eftergift till påtryckningarna från kvin-
norna. Ingen är säker på sin post så länge man har regelbundna val och man måste räcka ut handen till olika väljargrupper. 
Rösträtten och bättre möjligheter att delta i den offentliga sfären tycks ha gett kvinnor ett bättre självförtroende att börja 
delta aktivt och ställa krav i den offentliga sfären. Kvinnorna har börjat lyfta fram sina rättigheter och tagit ton i den politiska 
debatten. Det finns hinder på vägen men man ser de demokratiska verktygens potential och använder dem för att kunna 
vinna mark. 

Identiteter har börjat förändras i samband med demokratiseringen. Kvinnor har getts bättre möjligheterna att skaffa utbild-
ning och arbete, vilket ger dem bättre chanser att vara ekonomiskt oberoende gentemot familjen och de är friare att agera 
självständigt i samhället. Ett arbete eller studier innebär att man måste lämna hemmet under delar av dagen, vilket i sin tur 
kan innebära bättre rörelsefrihet för kvinnorna. Kvinnors identitet och värde utifrån sin sexualitet, som ska kontrolleras av 
familjen, har börjat förändras i och med att de också blir försörjare. Den som inbringar pengar till hushållet har en starkare 
förhandlingsposition. Kvinnor går från att vara beroende och reducerad till (och kontrollerad utifrån) sin reproduktiva för-
måga till att bli oberoende och fylla fler funktioner än den reproduktiva. Dikotomierna kring vad som är manligt (oberoende) 
och kvinnligt (beroende) utmanas och nya identiteter formas. Stegen är tagna i denna riktning även om det är en bit kvar. 
Processen att gå från beroende till oberoende är svårare i den sociokulturella kontexten jämfört med den offentliga. Det 
finns fortfarande starka föreställningar i de båda kontexterna om att kvinnor är mindre värda, men ju mer kvinnor tar plats 
desto mer omförhandlas dessa positioner och definitioner. 

Ett av de hinder som står i vägen för ett erkännande är heder. Hedersbegreppet är starkt förknippat med kontrollen av 
kvinnors sexualitet där både kvinnan och familjen får sitt värde utifrån huruvida hennes beteendemönster följer eller strider 
mot hedersnormen. Det är något som påverkar kvinnors agerande både i den sociokulturella kontexten likväl den offentliga 
eftersom brott mot hederskoderna kan innebära fysisk och psykisk bestraffning och i värsta fallet döden. Hedern är ett 
centralt begrepp och lägger fokus på kvinnor som en kollektiv identitet där de tillhör männen och familjen (klanen) snarare 
än som i den demokratiska traditionen där den oberoende individens eget värde står i fokus. Hedersproblematiken blir en 
motpol till de demokratiska värdena. Demokratiseringen sätter hedern ur balans lite och värden som bygger på individens 
oberoende och mänskliga rättigheter har hamnat mer i fokus. En maktförskjutning har påbörjats där kontrollen av kvinnors 
kroppar har fått backa aningen. Kvinnors ökade rörelsefrihet kan ses som ett exempel på detta. Det är emellertid tendenser 
och en pågående process snarare än ett fullbordat faktum.

Religion är ett annat hinder som påverkar den sociokulturella kontexten och den offentliga kontexten genom informella 
regler och påbud men också genom den religiöst baserade lagstiftningen som finns i varierande grad i de två områdena. 
Det är inte religionen i sig som är oroväckande utan tolkningen av den och uttolkarna i form av de religiösa ledarna, oavsett 
religiös tillhörighet. Man upplever att religionen har starka maktanspråk och att dess företrädare ofta använder tolkningar 
som är till nackdel för kvinnorna. Det betonas att man vill ha en stat fri från religiösa influenser och att lagstiftningen ska 
vara sekulär där alla är lika inför lagen oavsett religiös tillhörighet eller kön. Religionen ska hållas borta från demokratin 
och vara en privatsak. Religionens roll är problematisk men den tycks ha mer potential att förändras med sin samtid än 
hedersbegreppet eftersom den förstnämnda har ett större tolkningsutrymme. Man kan tolka religionen i förhållande till sin 
samtid bättre än man kan göra med hedern.

Familjen tycks både vara ett hinder och en möjlighet beroende på den specifika familjen ifråga. Det framstår som att det 
finns tendenser till klanmentaliteter i samhället där familjerelationer och familjens status avgör vilket rättsliga bemötande 
man får i domstolen. Relationer mellan familjerna men också deras relationer till makthavare framstår som ett av naven i 
den sociokulturella likväl som den offentliga kontexten. Problematiken med det är att demokratiseringens grundtanke om 
allas lika värde och likhet inför lagen riskerar att undergrävas tillföljd av nepotism. Kvinnor riskerar därmed att ha helt olika 
möjligheter beroende på familjens tycke och smak.  
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De skillnader som framkommit mellan irakiska Kurdistan och de palestinska områdena är förhållandevis små trots att de 
båda områdena har ganska olika erfarenheter och bakgrunder. Det är främst i den offentliga kontexten som skillnaderna 
återfinns. Irakiska Kurdistan har stärkt kvinnor i lagstiftningen och sett till att kvotera in kvinnor till parlamentet. I det pales-
tinska fallet har man inte fått samma stöd i lagstiftningen och det politiska rummet. Skälen till detta kan vara flera. Irakiska 
Kurdistan styrs av två socialdemokratiska partier KDP och PUK och de religiösa partierna är relativt små med få platser i 
parlamentet. Området har också tagit flera steg mot sekularisering (UI Irak/Kurdistan 2013). I de palestinska områdena har 
det gått åt andra hållet. Det religiösa partiet Hamas fått vunnit mark på bekostnad av det socialistiska Fatah.  Den politiska 
situationen är problematisk eftersom den tidvis lamslagits av striderna mellan de två partierna. Ockupationen är också ett 
återkommande inslag i de palestinska områdena som påverkar det politiska landskapet (UI Palestinska självstyret 2013). 
Lagstiftningen är mer inspirerad av religionen i de palestinska områdena. Förhållandet mellan staten och religionen skiljer 
sig åt i de två områdena. Det framstår som stabilitet, regelbundna val och frånvaro av stora religiösa partier ökar kvinnors 
möjligheter till att bli erkända i den offentliga sfären. Försöken att stärka kvinnor i den offentliga sfären kan ha smittat av 
sig på den sociokulturella sfären eftersom de irakiska kvinnorna upplever sig mer erkända än de palestinska kvinnorna. 
Det kan också vara tvärtom att demokratiseringen inneburit mer självförtroende för kvinnor att delta i den offentliga sfären.

Resultaten stödjer tidigare forskning, i form av Sideris studie, att erkännandet är svårare i en sociokulturell kontext än i 
en offentlig kontext (Sideris 2007:248ff). Erkännandet bör ses från fler sfärer än bara en för att kunna analytiskt klargöra 
de möjligheter eller brist på möjligheter som kvinnorna upplever. Nödvändigheten av att dela in blir tydlig i och med att de 
två sfärerna skiljer sig åt. Frasers statusmodell framstår som en viktig komponent att för att förstå erkännandet eftersom 
modellen lyfter fram marginalisering och utestängning av kvinnor från offentligheter såväl som våld och trakasserier av 
kvinnor i hemmet och alla delar av vardagslivet (Fraser 2003:190f). Kvinnor drabbas av statusunderordningar i samhäl-
lets alla sfärer, vilket också respondenterna bekräftar när de hävdar att de inte får samma möjligheter och inte har samma 
status som män i de två sfärerna. De respondenter som hävdar att de har samma möjligheter menar att de har samma 
status som män; kvinnorna kan göra allt det männen gör. Rapportens resultat stödjer därmed både den tidigare studien av 
Sideris likväl som Frasers statusmodell och den allmänna genusforskningen kring kvinnors roll som samhällsmedlemmar 
och medborgare.

Kvinnorna i Mellanöstern arbetar aktivt 
för att bli erkända som jämställda i sam-
hällets alla dimensioner.  
Exempelvis har man under årens lopp 
anordnat flera kvinnokonferenser där 
man samlat kvinnor från hela världen 
för att tillsammans diskutera hur man 
kan förbättra kvinnors  rättigheter och 
livsvillkor i Mellanöstern. Bilden kommer 
från konferensen ”Women and the  21 
Century – Feminist Alternatives” arrang-
erad av bland annat European Feminist 
Initiative  Network (IFE-EFI) och Arab 
Women’s Solidarity Association (AWSA) i 
december 2010 i Kairo.
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6. REKOMMENDATIONER
Sociokulturella kontexten
Rapporten har bara berört ett helhetsbegrepp och varje tankedimension i sig skulle kunna undersökas vidare. Det finns 
dock några saker som bör belysas för att utredas i vidare forskning men också förslag till på vilket sätt jämställdheten kan 
stärkas och förbättras i en Mellanösternkontext:

Säkerhet

Enligt Sideris sydafrikanska studie har det ökade erkännandet av kvinnor i den offentliga sfären triggat en identitetskris 
för männen i den privata sfären, vilket har lett till ökat våld mot kvinnor (Sideris 2007:248ff). Det skulle vara av intresse att 
undersöka om det har skett även i irakiska Kurdistan eller de palestinska områdena i avseendet hedersrelaterat våld. Har 
denna typ av våld blivit mer eller mindre förekommande efter demokratiseringsprocessen påbörjats? Säkerhetsperspe-
ktivet var något som jag och Maria Hagberg undersökte i de rapporter vi skrev för Kvinnor för Fred 2010. I våra rapporter 
kring risk och säkerhet i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena framkom det att kvinnor har en särskilt utsatt roll 
i samhällen där familjen först och främst är det sociala skyddsnätet. Om man gör något som trotsar familjens vilja riskerar 
man att bli helt utlämnad i och med att statliga skyddsnätet är nästintill obefintligt. Det finns kvinnoorganisationer som 
arbetar aktivt med att försöka hjälpa och stötta utsatta kvinnor men det är främst ideellt arbete som utgör grundstommen 
i verksamheten. Organisationerna har också ofta begränsade ekonomiska resurser (Hagberg & Jonegård jan 2010, Hag-
berg & Jonegård feb 2010). 

Kvinnors säkerhet i relation till demokratiseringsprocessen och förskjutningar i könsrollerna bör därför undersökas vidare 
i två områdena. Därtill bör de organisationer som arbetar med våldet mot kvinnor ur ett förebyggande perspektiv, ett akut 
perspektiv och ett uppföljningsperspektiv få ekonomiskt stöd både internationellt likväl som nationellt. De måste få bättre 
möjligheter att erbjuda psykologer men även arbete och boende till de utsatta kvinnorna efter den akuta våldssituationen. 
Det finns få ställen där kvinnorna kan leva efter sin tid på kvinnojourerna. Risken är att kvinnor som lever under en stark 
hotbild antingen får gå under jorden eller hamnar i prostitution (ibid). Irakiska Kurdistan och de palestinska områdena är 
små och begränsade områden, vilket gör att man lätt blir hittad om man flyr från en våldssituation och risken för att bli 
dödad är överhängande. Kvinnor som inte kan leva kvar i respektive område på grund av hedersrelaterat våld bör få asyl i 
andra länder det vill säga en överhängande risk för hedersrelaterat våld måste anses som starka asylskäl. 

Mansrollen

I tider av osäkerhet, som en demokratisering kan innebära i form av identitetssökande, riskerar identitetspolitiken att bli 
starkare. Man vill återgå till något varaktigt förflutet som ofta innebär en underordning av kvinnor (Kaldor 2002:90ff; Yuval-
Davis 1997). Mansrollen måste omdefinieras från att kontrollera kvinnor till att respektera kvinnor. Det är av intresse på 
vilket sätt demokratisering kan erbjuda nya mansroller och hur de ser ut. Även i detta fall krävs forskning och utvärderingar 
likväl som att de organisationer som i dagsläget arbetar med att förändra negativa våldsamma mansroller, får både inter-
nationellt och nationellt ekonomiskt stöd. En av intervjupersonerna konstaterade att där kvinnor lider, lider även männen. 
Varken samhället, kvinnor eller män tjänar på en våldsam mansroll. 

Mansrollen måste förändras redan på ett tidigt stadium. Man 
måste arbeta med pojkarna redan på dagisnivå för att kunna 
på sikt förändra den mansrollen som ofta har våldsamma 
inslag. Flickorna måste också lära sig att inte acceptera en 
mansroll som är förknippad med våld.



3434

Heder
 
I hederskulturen är män ofta de som utför själva straffet för ”brott” mot hederskoderna medan kvinnor spelar en viktig roll 
i att bidra till kontrollen och att upprätthålla strukturerna (Yuval-Davis 1997:37f; AbelGani 2007:28f). Ungdomsstyrelsens 
rapport ”Gift mot sin vilja” (Ungdomsstyrelsen 2009) visar på att killar i hederskulturen, i en svensk kontext, påtvingas en 
polisroll över sina systrar men är också begränsade att välja partner. De blir förövare och offer. Mansrollen och kvinnorol-
len i hederskulturen är av stort intresse att studera för att kunna förändra dem. De organisationer som aktivt arbetar för 
att förändra dem behöver stöttas i sitt arbete men deras erfarenheter bör också tas tillvara i expertutbyten mellan andra 
länder eftersom hedersproblematiken också existerar i de länder dit många människor från de berörda områdena flytt. En 
del, men långt ifrån alla, tar med synen på heder även till det nya landet man flytt eller flyttat till. Det är därav viktigt med 
expertutbyten för att på bästa sätt få kunskaper och verktyg att hantera den hedersproblematiken som finns i olika länder.  

Offentliga kontexten
I denna kontext finns det andra luckor att fylla som kommit fram under undersökningens gång. Det finns några saker som 
bör belysas för att utredas i vidare forskning men också förslag till på vilket sätt jämställdheten kan stärkas och förbättras 
i en Mellanösternkontext:

Kvinnorörelsen. 

Georgina Waylens studier av demokratiseringsprocesser i Östeuropa och Latinamerika visar på vikten av kvinnors aktivism 
eftersom allianser mellan aktivister inom och utanför regeringen och staten ledde till de mest lyckade resultaten för kvin-
nors rättigheter (Waylen 2007). Det vore intressant att studera vilken roll kvinnorörelsen har spelat som påtryckare för att 
stärka kvinnors rättigheter i avseendet lagar och politik i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena. De lärdomar som 
man kan dra är viktiga för att kunna skapa effektiva och meningsfulla strategier för de kvinnorörelser som finns i de länder i 
Mellanöstern som försöker påbörja demokratiseringsprocesser. En utvärdering av vad som fungerat och vad som fungerat 
mindre bra är av stor betydelse för hur den arabiska våren ska utvecklas ur ett jämställdhetsperspektiv. Därtill tenderar 
kvinnors bidrag i demokratiseringsprocessen att försvinna när den nya statens historia skrivs eftersom skrivandeprocessen 
ofta innebär att kvinnors roll och deltagande förminskas. Det är av central betydelse att kvinnorörelsen bidrag blir en del av 
ländernas dokumenterade historia om demokratiseringsprocessen och att kvinnorna får den roll de har rätt till i historien. 
Kvinnorörelsen måste stöttas både från internationellt och nationellt håll i sitt arbete för kvinnors rättigheter. Det är av stor 
vikt för att skapa jämställda och stabila demokratier. 

Ekonomi. 

Detta är något som bara ytligt berörts i rapporten men spelar en viktig roll. Fraser menar att inget erkännande är möjligt 
utan omfördelning och ingen omfördelning är möjlig utan erkännande (Fraser 2003:232ff). En kvinna som är ekonomiskt 
oberoende har större möjligheter att agera självständigt gentemot familjen och samhället, vilket i slutänden skapar bät-
tre förutsättningar för ett erkännande. På vilket sätt man skapar dessa ekonomiska förutsättningar är en central fråga 

En av de kvinnor som inspirerat generationer av kvinnoaktivis-
ter i Mellanöstern är den egyptiska feministen Nawal El Saa-
dawi, som arbetat mot könsstympning och för kvinnors rätt att 
kontrollera sin egen reproduktiva hälsa. Här deltar El Saadawi 
i en debatt under en kvinnokonferens i Kairo december 2010, 
som var tillägnad henne.
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likväl som sambandet mellan omfördelning och erkännande. Enligt UN Womens rapport In Pursuit of Justice, Progress 
of the World’s Women 2011-2012 så deltar bara 14 procent av de kvinnor som räknas som till arbetskraften16 på arbets-
marknaden i Irak jämfört med 69 procent av de män som räknas till arbetskraften. I de palestinska områdena är siffrorna för 
andelen av kvinnor som deltar på arbetsmarknaden 17 procent jämfört med 68 procent av männen (UN Women 2012:130). 
Större delen av de kvinnor som tillhör arbetskraften i båda områdena står utanför arbetsmarknaden och är beroende av 
andras (oftast män) inkomster. I slutändan medför det sämre ekonomiska förutsättningar för länderna som helhet när man 
inte använder sig av hela den potential som det innebär när en stor andel av befolkningen är i arbete. Det innebär även att 
möjligheterna för ett erkännande av kvinnor som jämställda och oberoende individer minskar. 

En kurs i sömnad vid skolan Amez i Halabja ledde till att 
kvinnorna blev egna företagarna och började sy bland 
annat examensdräkter. Det är ett exempel på hur kvinnor 
getts möjligheten att bli ekonomisk stärkta och därmed på 
sikt få en starkare position i samhället.

Enligt Världsbankens rapport The World Development Report 2012: Gender Equality and Development så är jämställdhet 
smart ekonomi. Jämställdhet kan stärka produktivitet, förbättra utvecklingsresultat för nästkommande generationer och 
göra institutioner mer representativa. Rapporten lägger stor vikt vid att reducera kvinnors för tidiga död (många gånger re-
laterat till graviditeter) och främja kvinnors och flickors utbildning, förbättra kvinnors ekonomiska möjligheter, öka kvinnors 
möjligheter att bli hörda och respekterade i den privata sfären likväl i samhället, inskränka att ojämställdhet överförs mellan 
generationer (Worldbank 2012). Ojämställdhet blir också i förlängningen sämre ekonomi medan jämställdhet bidrar till en 
framgångsrik ekonomi. När kvinnor systematiskt diskrimineras förlorar hela samhället på det både socialt, ekonomiskt och 
utvecklingsmässigt. Det är därför av stor vikt att skapa arbetstillfällen för kvinnor i irakiska Kurdistan och de palestinska 
områdena (Palestina), att stödja deras möjligheter och förmågor att bedriva egna rörelser, att uppmuntra dem att gå in på 
arbetsmarknaden och att förse kvinnor med de finansiella tjänster som de behöver i de formella och informella sektorerna 
(UN Women 2013)17.  Ett jämställt land har betydligt större förutsättningar att bli ett ekonomiskt framgångsrikt land i och 
med att man använder sig av hela sin arbetskraft.

 
16 Individer som anses omfattas av begreppet arbetskraften är de som befinner sig i arbetsför ålder och försöker aktivt delta på arbets-
marknaden antingen genom att arbeta eller att leta efter arbete. Detta är kalkylerat utifrån att beräkna andelen personer i arbetskraften 
som procentandel av den arbetsföra befolkningen. Arbetskraften är en summa av andel personer som är har arbete och andelen 
personer som är arbetslösa (UN Women 2012:131).
 
17 Ett exempel på organisationer som stöttar kvinnor i deras försök att bli ekonomiskt självständiga är organisationen Amez i irakiska 
Kurdistan. Kvinnor för Fred har under många år stöttat organisationen ekonomiskt genom pengar från Forum Syd. Amez verksamhet 
går ut på att anordna kurser för kvinnor i exempelvis sömnad, engelska och datakunskap. Tanken med verksamheten är att kvinnor 
ska få chansen att vidareutbilda sig och sedan kunna komma ut på arbetsmarknaden. Några av de kvinnorna som deltog i en kurs i 
sömnad bildade senare ett eget företag och syr bland annat avslutningsdräkter till elever som går ut motsvarande gymnasiet (vid de 
utländska skolorna) i irakiska Kurdistan (Hagberg & Jonegård 2010). Detta är ett exempel på hur enkel kursverksamhet bidrar till kvin-
nors ekonomiska oberoende.
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Lagar och politik. 

Det är viktigt att utvärdera det institutionella arbetet i irakiska Kurdistan och de palestinska områdena för att dra lärdomar 
av vilka strategier som fungerat och vilka som inte har gjort det när det gäller att stärka kvinnors rättsliga skydd och få fram 
fler kvinnor i politiken. Det bör påpekas att det finns mycket att göra i både områdena när det gäller lagstiftningen speciellt 
när det gäller familjelagarna som ofta är religiöst inspirerade. Lagstiftningen bör göras sekulär där alla individer är lika inför 
lagen oavsett kön, religiös- eller etnisk tillhörighet. I dag är det lagmässiga skyddet i princip obefintligt i de båda områdena 
när det gäller våldet mot kvinnor i hemmet och våldtäkt inom äktenskapet (UN Women 2012:138,142). Irak18 har som land 
förvisso ratificerat kvinnokonventionen men gjort flera reservationer mot delar av eller hela artiklar. Man har reserverat 
sig mot hela artikeln19 16 som bland annat berör att män och kvinnor ska ha lika rätt att ingå äktenskap av egen fri vilja, 
lika rättigheter och skyldigheter under äktenskapet och eventuell skilsmässa, att kvinnor och män har lika rättigheter att 
bestämma om familjeplanering, ägande och förvaltande av egendom. Därtill har man reserverat sig mot delar av artikel 2, 
skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor, och delar av artikel 9, att kvinnor ska ges samma medborgerliga rättighet-
er (United Nations Treaty Collections; Kvinnokonventionen). Palestina, som är observationsstat i FN, har inte ratificerat 
Kvinnokonventionen (ibid). Om kvinnor ska ha en möjlighet att bli jämställda medborgare bör alla reservationer i ratificeran-
det av Kvinnokonventionen tas bort i fallet Irak medan Palestina bör reservationslöst ratificera Kvinnokonventionen. Därtill 
måste kvinnokonventionen bli direkt gällande som lag för att garantera kvinnors rättigheter. 

Det internationella samfundet spelar en viktig påtryckningsroll i att kvinnokonventionen blir lag i respektive område men 
även att stötta de kvinnoorganisationer som aktivt arbetar med att få fram kvinnor i politiken. Kvinnor måste ges möjligheten 
att få sina rättigheter stärkta rättsligt men även möjligheten att delta i det offentliga rummet där de politiska besluten tas. 
Resolution 132520, tagen av FN:s säkerhetsråd, fyller en vikt roll i detta arbete. I resolutionen uppmanas exempelvis 
medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och interna-
tionella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter (Operation 1325). Detta är av 
stor vikt i två områden som präglats och präglas av konflikter. Bistånd måste därtill vara villkorat och endast ges till de 
organisationer/myndigheter som minst har 40 procent kvinnor i ledande positioner. Glastaket måste spräckas. Kvinnorna 
ska ha halva makten och hela lönen.  

Sist av allt skulle jag vilja tillägga en sak som en av intervjupersonerna sa till mig innan jag stängde av bandspelaren:  
kvinnorna lider men de är starka och kämpar för sin övertygelse, att ta tillbaka sina rättigheter. Jag hoppas att det kom-
mer att ske snart.  Kvinnorna jag har intervjuat är riktiga kämpar. De har fantastiska kunskaper men behöver stöd från 
omvärlden i form av internationella påtryckningar för att stärka kvinnors rättigheter. Det är av vikt med kunskapsutbyte mel-
lan olika kvinnoorganisationer och kvinnor världen över. Kvinnor har mycket att lära och ge varandra varav internationella 
utbyten på jämlika och respektfulla villkor är av stor vikt, en grundsten i all form av solidaritet. Exempelvis hedersproblema-
tiken behärskar kvinnorna i Mellanöstern betydligt bättre än vi gör i en svensk kontext vara av det finns mycket att lära av 
varandra. Det är viktigt att låta kvinnorna själva definiera sin värld – inte köpa eller godta den versionen som andra (oftast 
män) definierat åt dem.

18 Det bör påpekas att irakiska Kurdistan har kommit betydligt längre i sina försök att stärka kvinnors rättigheter än övriga Irak. Man 
har under de senaste åren likställd hedersmord med vanligt mord (Amnesty 2003:1f). Det finns dock fortfarande stora hinder och det är 
av stor vikt att införa Kvinnokonventionen som direkt gällande lag i regionen.

19 FN:s Kvinnokonvention finns i sin helhet i Appendix 4

20 Resolutionen i dess helhet finns på Operation 1325:s hemsida: http://operation1325.se/hela-resolutionen 2013-11-20



3737

7. REFERENSLISTA 
Tryckta källor
AbelGani, Dalala (2007) Det beror på ryttaren, inte hästen. Allkopia AB

Aspers, Patrik (2007) Etnografiska metoder. Malmö: Liber 

Benjamin, Jessica (1998) Shadow of the Other. Intersubjectivity and Gender in Psychoanalysis. United States of America: 
Routledge

Burke, Anthony (2002) “Aporias of Security” in Alternatives: Global, Local, Political 27(1) 

Burnell, Peter (2006) “The Coherence of Democratic Peacebuilding” in Research paper No. 2006/147 UNU-WIDER Helsinki 

Dahlerup, Drude & Freidenvall, Lenita “Judging gender quotas: predictions and results” in The Policy & Politics vol 38 no 3 
(2010)

Enloe, Cynthia (1993) The Morning After. Sexual Politics at the End of the Cold War. University of California Press

Esaiasson, Peter; Gilljam Mikael; Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2004) Metodpraktikan – Konsten att studera sam-
hälle, individ och marknad.  Andra upplagan, Stockholm: Norstedts Juridik 

Fraser, Nancy (2003) Den radikala fantasin. Mellan omfördelning och recognition. Uddevalla: MediaPrint Uddevalla AB

Fraser, Nancy (2011) Rättvisans mått. Stockholm: Bokförlaget Atlas

Hagberg, Maria & Jonegård Karin (2010) Risk and Security for Women in Iraqi Kurdistan– A report prepared in January 
2010, Mariestad: Kvinnor för Fred

Hagberg, Maria & Jonegård Karin (2010) Risk and Security for Women in Israel/Palestine- A report prepared in February 
2010, Mariestad: Kvinnor för Fred

Honneth, Axel (2003) Recognition. Praktisk-filosofiska studier. Uddevalla: Daidalos

Hylland Eriksen, Thomas (1993) Etnicitet och nationalism. Falun (2000): Nya Doxa

Kaldor, Mary (2002). Nya och gamla krig. Organiserat våld under globaliseringens era. Uddevalla: Daidalos.

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Marshall, Cathrine & Rossman, Gretchen B. (2006) Designing Qualitative Research. Thousand Oaks California: Sage Publi-
cations. (4th ed.) 

Melander, Erik “Political Gender Equality and State Human Rights Abuse” in Journal of Peace Research vol. 42, No 2 (March 2005) 

Momsen, Janet (2010) Gender and Development. Great Britain: Routledge (2nd ed.)

Ottaway, Marina (2003) “Promoting democracy after conflict: The difficult choices” in International Studies Perspectives 4 

Sharoni, Simona (1995) Gender and the Israeli-Palestinian Conflict. The politics of women’s resistance. United States of 
America: Syracuse University Press

Sideris, Tina (2007) “Post-Apartheid South Africa – Gender, Rights and the Politics of Recognition” in Buur, Lars, Jensen, 
Steffen & Stepputat, Finn (ed) The Security-Development Nexus. Expressions of Sovereignty and Securitization in Southern 
Africa. Sweden: Nordiska Afrikainstitutet 

Steans, Jill (1998) Gender and International Relations. An Introduction. Great Britain: Rutgers University Press

Stokes, Wendy (2005) Women in Contemporary Politics. Great Britain: Polity Press

Vetenskapsrådet (2007) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning www.vr.se
 
Waylen, Georgina (2007) Engendering Transitions. Women’s Mobilization, Institutions, and Gender Outcomes. Great Britain: 
Oxford University Press

Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber 

Yuval- Davis, Nira (1997) Gender & Nation. London: SAGE 

Özkirimli, Umut (2000) Theories of Nationalism – A Critical Introduction. Hong Kong: St. Martin’s Press



3838

Material från Internet
FN:s Kvinnokonvention
http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/fns-kvinnokonvention/  2013-11-19

Operation 1325, Resolution 1325
http://operation1325.se/hela-resolutionen 2013-11-20

UN Women (2013) Women’s economic empowerment for peacebuilding
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/News/Stories/Declaration%20from%20PBC%20
event%2026%20September%20pdf.pdf  2013-11-20

Utrikesdepartementets (UD:s) Reseinformation för de Palestinska områdena och Jerusalem  
http://www.swedenabroad.com/Page____6466.aspx   2010-01-03   Palestina/Israel UD

Utrikesdepartementets (UD:s) Reseinformation Irak
http://www.swedenabroad.com/Page____65776.aspx   2010-01-03 Irak UD

United Nations Treaty Collections (Länders reservationer mot Kvinnokonvention)
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en#EndDec 2013-11-19

Artiklar i dagstidningar 
TT-AFP Irakiska kurder går till val
http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2055023-irakiska-kurder-gar-till-val?m=print 2013-10-13

Valresultaten från 2013 i de irakisk Kurdiska valen
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2013/10/state7369.htm 2013-11-16 

http://rudaw.net/sorani/kurdistan/2809201326 2013-11-16

Rapporter
Amnestys rapport om hedersrelaterat våld (2003)
http://www2.amnesty.se/krg.nsf/Hedersmordfulltext?OpenPage 2009-01-07 

Azzouni, Suheir (2005) Freedom House Special Report Section. Women’s Rights in the Middle East and North Africa. 
Israeli-Occupied Territories and Palestinian Authority 2010-01-04
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=20&parent=2&report=56

Freedomhouse: Freedom in the World – Palestinian Authority-Administered Territories [Israel] (2009)
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&country=7749&year=2009   2010-01-04

Freedomhouse: Freedom in the World – Iraq (2009)
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2009&country=7628 2010-01-04

Rassam, Amal (2005) Freedom House Special Report Section. Women’s Rights in the Middle East and North Africa. Iraq 
2010-01-04
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=384&key=13&parent=2&report=56  

The World Bank (2012), The World Development Report 2012: Gender Equality and Development
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2012/0,,contentMDK:22
850821~pagePK:64167689~piPK:64167673~theSitePK:7778063,00.html 2013-11-20

Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja (2009) faktablad
http://www.ungdomsstyrelsen.se/sites/default/files/faktablad-giftmotsinvilja.pdf 2013-11-19

UN Women (2012), In Pursuit of Justice, Progress of the World’s Women 2011-2012
http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf 2013-11-19

Utrikespolitiska Institutet, Landguiden: Kurdistan (Irak)
http://www.landguiden.se.ezproxy.ub.gu.se/Lander/Asien/Irak/Kurdistan 2013-11-16

Utrikespolitiska Institutet, Landguiden: Det palestinska självstyret
http://www.landguiden.se.ezproxy.ub.gu.se/Lander/Asien/PalestinskaSjlvstyret/Aktuell-Politik 2013-11-16



3939

APPENDIX 
1. LANDINFORMATION
1.1 Irakiska Kurdistan21

Irakiska Kurdistan är beläget i norra Irak och består av tre provinser: Dohuk, Irbil (Erbil) och Suleimania. Den sammanlagda 
ytan är cirka 50 000 kvadratkilometer med en befolkning på minst fyra miljoner människor. Det bor även kurder i angrän-
sande provinser som t.ex. Niveva (huvudstad Mosul) men många har flytt eller fördrivits under 1900-talets återkommande 
krig och uppror. Kurderna har kämpat för sin självständighet under lång tid och man har sedan 1932, då Irak blev självstän-
digt, strävat oavbrutet efter självstyre inom Iraks gränser även om det yttersta målet har varit en egen stat. Kurdernas 
separatism bekämpades med våld av Bagdad och hundratusentals kurder miste livet under otaliga uppror. Under 70-talet 
inledes en “arabiseringspolitik” av de angränsade oljerika provinserna som t.ex. Kirkuk (Ta’mim). Det innebar att kurder 
där var tvungna att registrera sig som araber för att få del av grundläggande ekonomiska och sociala rättigheter. Valde de 
att inte göra de fick de flytta. Kurdernas väpnade kamp återupptogs under Iran-Irakiska kriget på 1980-talet och delar av 
rörelsen allierade sig med Iran, vilket fick som konsekvens att Bagdad svarade med kraftiga mottattacker och massakrer 
på civilbefolkningen. Flera tusen byar förstördes i regeringens offensiver och under 1988 beräknas 182 000 kurder ha 
dödats. Massakern i Halabja är den mest kända attacken. Den kurdiska befolkningen lever i ett klansamhälle och har varit 
djupt splittrad inbördes, vilket har lett till att många kurder har tvingats fly inom och utanför landet p.g.a. interna stridigheter. 

Kurdistan erhöll sedan 1991 års revolt en viss autonomi i praktiken eft-
ersom man fått säkerhetsgarantier från FN och skydd av NATO-flyg 
vilket innebar att baath-regimen drog tillbaka sin militära och civila för-
valtning. De två största partierna i irakiska Kurdistan anser sig vara so-
cialdemokratiska, men Kurdistans demokratiska parti (Kurdish Demo-
cratic Party, KDP) är mer konservativt än det vänsterinriktade Kurdiska 
patriotiska unionen (Patriotic Union of Kurdistan, PUK). Dessa partier 
förvaltade till en början gemensamt det kurdiska självstyrande området 
efter valet 1992. De första åren i det autonoma Kurdistan var påfres-
tande p.g.a. de irakiska förband som flera gånger gick in i området för 
att gripa kurder och andra minoriteter samt de ekonomiska problemen 
som var resultatet av FN:s sanktioner. Det ledde 1994 till inbördeskrig 
mellan de två största partierna, vilket präglade regionen under en lång 
tid. Parterna enades om eldupphör och i praktiken kom Kurdistan att 
delas i ett östligt PUK-område med Suleimania som huvudstad medan 
KDP i väster hade sitt högkvarter i Erbil. I samband med att USA 2002 
förberedde kriget mot Saddam Husseins regim sågs den kurdiska re-
gionen som ett naturligt basområde för USA-militären och därtill fanns 
KDP:s och PUK:s militära styrkor, uppemot 50 000 peshmerga, som 
hjälptrupper. Efter den amerikanska invasionen 2003 har Kurdistan 
fortsatt att inneha en stark autonom position gentemot centralstyret i 
Bagdad och innehar ett eget regionalt parlament och regering. Irakiska 
Kurdistan räknas som de lugnare delarna av Irak i dagsläget och poli-
tiken präglas inte lägre av inbördesstridigheter.

I mars 1988 dödades cirka 5 500  
människor med stridsgas i den kurdiska 
staden Halabja som en del av Saddam 
regimens försök att slå ner den kurdiska 
väpnade kampen för självständighet.  
Bilden visar det minnesmonument som är 
rest över de döda, vilken även innehåller 
ett museum  om attacken.

I det nya Irak har kurderna arbetat för att den irakiska staten ska vara en federation med svagt centralstyre och i början av 
2005 hölls det val till det regionala parlamentet och provinsernas råd samtidigt som de första nationella valen genomfördes 
efter Saddams fall. Samma år valdes Massoud Barzani till regionens president och Jalal Talabani utnämndes till Iraks 
president. Arbetet med att förena de parallella administrationer, som styrde i det splittrade Kurdistan, gav resultat först i 
början av 2006 då KDP och PUK enades om att bilda en gemensam regional regering. Det har under lång tid rått oenighet 
om var gränsen mellan Kurdistan och Irak ska dras i det oljerika området i norr. Tvisten gäller framför allt Kirkuk-provinsen 
där befolkningen är blandad. I det regionala parlamentsvalet i irakiska Kurdistan 2009 behöll de gamla partierna KDP och 
PUK makten med sin gemensamma lista som fick 57 procent av rösterna det vill säga 59 mandat i parlamentet, men gick 
kraftigt tillbaks tillföljd av en ny reforminriktad oppositionsrörelse - Förändring (Goran). Den nya oppositionsrörelsen, som 
leds av en ung affärsman, fick 23 procent av rösterna och 25 mandat. Det vänsterislamistiska partiet Tjänster och reformer 
 
21 Detta är en sammanfattning av Kurdistans historia från Utrikespolitiska Institutets Landguide 
http://www.landguiden.se.ezproxy.ub.gu.se/Lander/Asien/Irak/Kurdistan 2013-11-16 samt 
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2013/10/state7369.htm 2013-11-16,  
http://rudaw.net/sorani/kurdistan/2809201326 2013-11-16.
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tog 13 mandat medan 14 mandat delades mellan kristna, islamistiska, kommunistiska, armeniska och turkmeniska par-
tier. Massoud Barzani omvaldes som regionens president med nästan 70 procent av rösterna och Barham Ahmad Salih 
blev premiärminister för regionen.  Barzanis mandat skulle ha löpt ut sommaren 2013 men i början av sommaren röstade 
parlamentet igenom en förlängning av två år. Hans parti KDP hänvisade till otydligheter i lagstiftningen som gjorde detta 
möjligt medan oppositionen hävdade att beslutet var olagligt och att demokratin satts ur spel i irakiska Kurdistan. Enligt de 
preliminära valresultaten för de regionala valen hösten 2013 blev det en klar seger för regerande KDP som valde att inte 
kandidera med PUK. KDP gick framåt och fick 38 procent av rösterna och 38 mandat medan det för PUK var en förlust 
där man fick 18 av rösterna/18 mandat och gick bakåt med 11 mandat. Goran förlorade ett mandat och fick 24 mandat/24 
procent av rösterna medan de islamistiska partierna gick framåt och vann sex mandat till. Elva mandat fördelades mellan 
armeniska, kristna och turkmeniska listor. 

1.2 De palestinska områdena22

De nuvarande palestinska och israeliska områdena ingick i det brittiska mandatet Palestina, som 1917 erövrats av brit-
terna från det ottomanska Turkiet. Samma år lovade Storbritannien i Balfour-deklaration att man skulle bistå den sionis-
tiska rörelsen med att upprätta ett judiskt nationalhem i Palestina. Deklarationen väckte starka reaktioner bland Palestinas 
araber. År 1922 blev Palestina ett brittiskt mandatområde under Nationernas Förbund och den judiska invandringen fort-
satte men sköt i fart i samband med Hitlertysklands judeförföljelser på 1930-talet. Detta ledde till ökade spänningar mellan 
judar och araber och gradvis byggdes två ekonomier upp i Palestina; en judisk och en arabisk. År 1947 överlät Storbritan-
nien Palestinafrågan till Förenta Nationerna23, vars generalförsamling antog en resolution (Nr 181) om att Palestina skulle 
delas i en judisk och en arabisk stat. Den judiska staten skulle bestå av 55 procent av Palestinas landyta och den arabiska 
staten av 45 procent av landytan medan Jerusalem skulle ställas under FN:s förvaltning. Judarna accepterade förslaget 
men inte palestinierna eller de arabiska staterna som istället förslog en ”demokratisk enhetsstat”.  

I samband med den judiska staten Israels bildades 1948, bröt det första av flera krig ut mellan Israel och de omgivande 
arabstaterna. Det första kriget slutade 1949 med att Israel upptog 77 procent att det gamla mandatet Palestina och att 
750 000 palestinier flydde eller fördrevs från israeliskt område till kringliggande arabiska länder. Detta kallades al-nakba 
– den stora katastrofen. Efter kriget 1948-1949 kom de palestinska områdena, i form av Gaza och Västbanken, att lyda 
under Egypten respektive Jordanien. Västbanken var fram till sexdagarskriget 1967 en del Jordanien, men efter det var 
Västbanken formellt under jordanskt styre fram tills 1988 då man avsade sig alla anspråk. Sexdagarskriget bröt ut 1967 
mellan Israel och dess grannländer vilket slutade med att Israel erövrade Gaza och Sinaihalvön från Egypten. Från Jor-
danien erövrades Västbanken och östra Jerusalem. Dessa områden ställdes under israeliskt militärstyre. FN antog samma 
år resolution 242 som bl.a. kräver reträtt från alla ockuperade områden. Tillföljd av sexdagarskriget tog de palestinska geril-
larörelserna över PLO (Palestine Liberation Organization) med al-Fatah i spetsen och Yassir Arafat som ledare. Rörelsens 
mål var att utplåna den judiska staten och därmed bereda väg för palestinska flyktingar som ville återvända hem.

I oktober 1973 gick Egypten och Syrien till överraskande anfall mot Israel som lyckades avblåsa kriget. År 1974 erkändes 
arabstaterna PLO som den enda lagliga representanten för det palestinska folket. Högerblocket Likuds valseger ledde 
till att nya bosättningar anlades på ockuperat område. Under 1978 genomfördes de första Camp David-avtalen för att 
skapa ett ramverk för fred, vilket ledde till bl.a. fredavtal mellan Israel och Egypten där den sistnämnde fick tillbaka Sinai. 
Israel kontrollerade genom sin bosättningspolitik stora landområden på Västbanken. Det ledde till stor frustration hos pal-
estinierna och ett palestinskt uppror, den första Intifadan, inleddes 1987. Israel besvarade med kollektiva bestraffningar 
som deporteringar, hussprängningar och utegångsförbud. Israel lät inte längre palestinierna röra sig fritt mellan Gaza och 
Västbanken.

Osloavtalet 1993 innebar en principiell överenskommelse om begränsat palestinskt självstyre på Västbanken och Gaza i 
väntan på att en palestinsk stat skulle inrättas. Israel erkände för första gången PLO som det palestinska folkets represent-
ant och PLO erkände formellt Israels rätt att existera inom säkra gränser. PLO-ledaren Yassir Arafat lät inrätta en nationell 
palestinsk myndighet som försågs med en polisstyrka. Olika motståndare på båda sidor försökte sabotera fredsporcessen 
genom självmordsbombningar och massakrer, men trots detta framskred fredsprocessen fram tills dess den israeliska 
premiärminister Rabin sköts till döds 1995 av en religiös-nationalistisk jude. Högern vann valet året efter i Israel och 
bosättningarna fortsatte att utökas. I valet 1999 vann Arbetarpartiet och Ehud Bark. Nya fredsamtal ägde rum 1999 i Camp 
David med Barak, Arafat och USA:s president Bill Clinton, men förhandlingarna gick i stöpet. Barak förlorade valet 2000 

22 Detta är en sammanfattning av det palestinska självstyret från Utrikespolitiska Institutets Landguide http://www.landguiden.
se.ezproxy.ub.gu.se/Lander/Asien/PalestinskaSjlvstyret/Aktuell-Politik 2013-11-16

23 FN, Förenta Nationerna, engelska United Nations, internationell freds- och säkerhetsorganisation med huvudkvarter i New York, 
USA. FN bildades vid andra världskrigets slut, då det ersatte Nationernas förbund. FN:s syfte är att upprätthålla fred och säkerhet, 
främja internationell samverkan och ekonomisk och social utveckling samt verka för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 
för alla. Dess stadgar trädde i kraft 24 oktober 1945 (Nationalencyklopedin – www.ne.se).
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Muren som omger Västbanken är en del av den ”säkerhetsbarriär” som Israel började bygga tillföljd av de 
palestinska självmordsbombningarna. Barriären kontrolleras av israelisk militär och är till största del byggd på 
palestinsk mark.

och högerledaren (Likud) Ariel Sharon, som tidigare samma år hade triggat igång den andra Intifadan genom att besöka 
Tempelberget i Jerusalem, vann. Efter Sharons valseger i Israel skedde 2002 storskaliga militära angrepp mot de palestin-
ska områdena, som en konsekvens av en rad palestinska självmordsattacker. Västbanken återockuperades av Israel och 
man krävde att Arafat tog avstånd från terrorism. 

Det genomfördes flera fruktlösa fredsförsök med bl.a. ”Färdplanen för fred” där Sharon och den nyvalde palestinske 
premiärministern Mahmoud Abbas deltog. Självmordsbombningar fortsatte från palestinskt håll genom de två palestinsk-
islamistiska rörelserna Hamas och Islamiska jihad, vilket ledde till att Israel började bygga en ”säkerhetsbarriär” mot Väst-
banken. Barriären var till största del byggd på palestinsk mark. De judiska bosättningarna på palestinsk mark fortsatte att 
växa. Det palestinska styret hade problem med både korruption, laglöshet och anarki. President Yassir Arafat dog 2004 
och Mahmoud Abbas övertog ledningen av PLO. Abbas vann självstyrets presidentval i januari 2005. Hamas och Islamiska 
jihad deltog inte.  

I augusti och september 2005 utrymde Israel Gaza och över 8 000 judiska bosättare flyttades därifrån. I början av 2006 
steg spänningarna i de israelisk-palestinska relationerna i samband med att islamistiska motståndsrörelsen Hamas vann 
över det regerande al-Fatah. Palestinierna var missnöjda med al-Fatahs korruption och sin oförmåga att upprätthålla lag 
och ordning. Efter Israel hade lämnat Gaza blev situationen än mer komplicerad i juni 2007 då Hamas i revolt mot Fatah/
PLO tog över styret i Gaza. De politiska stridigheterna ledde till att det inte blev någon väl fungerande regering och därtill 
satt en tredjedel av parlamentsledamöterna, Hamas representanter på Västbanken, i israeliskt fängelse. Raketer avfyrades 
från Gaza in i Israel och israeliska marktrupper skickades in i Gaza 2008. Israel drog sig tillbaka och samma år trädde en 
sex månaders vapenvila i kraft mellan Israel och Hamas i Gaza. Raketbeskjutningen från Gaza, som aldrig helt upphört, 
ökade mot slutet på vapenvilan. Israel skärpte åter blockaden men frigav ca 200 palestinska fångar.

Den 27 december 2008 inledde Israel massiva bombattacker mot Hamasmål i Gaza. Avsikten sades vara att få slut på 
raketbeskjutningen mot Israel och att tvinga Hamas till en ny, bättre vapenvila. Israel förklarade området närmast Gaza 
för en ”stängd militär zon”. Vissa hjälpsändningar släpptes in men inga journalister. FN:s högkvarter i Gaza sattes i brand 
av israeliska raketer. Israel utlyste ensidig vapenvila i januari efter omvärldens löften om att motverka insmugglingen av 
vapen till Gaza. Över 1 300 palestinier, varav minst 700 var civila, hade då dödats och tiotusentals hade blivit hemlösa. Den 
materiella förstörelsen var mycket stor. På den israeliska sidan hade 13 människor dödats i samband med kriget. I valet 
efter konflikten i Gaza blev det högerpartiet Likud som bildade regering och Benjamin Netanyahu blev premiärminister i 
Israel i mars 2009. 
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De interna politiska stridigheterna mellan Fatah och Hamas fortsatte och förhandlingarna mellan dessa misslyckades. I 
maj 2009 bildade Salam Fayyad en ny Fatah-dominerad regering i Ramallah, vilken Hamas fördömde som olaglig. Ab-
bas utlyste i oktober president- och parlamentsval till januari 2010, men utlysningen betecknades som olaglig av Hamas. 
Valen blev aldrig av. Samma år i december förlängde PLO både president Abbas och parlamentets mandat ”tills nya val 
hållits” och Hamas fördömde beslutet. Den israeliska människorättsgruppen B´Tselem hävdade i juli 2010 att 42 procent 
av Västbankens mark kontrollerades av judiska bosättare och deras organisationer även om bara en procent av marken 
var bebyggd av bosättare. I mitten av mars 2011 genomförde Israel kraftiga bombningar av Gaza efter omfattande granat-
beskjutning mot södra Israel från Gaza. I april utlyste Hamas ensidigt eldupphör efter förhandlingar med militanta grupper.  

I början av november fick palestinierna fullt medlemskap i kulturorganet Unesco, vilket var historiskt eftersom palestinierna 
för första gången erkändes som medlemmar i ett FN-organ. I början av 2012 uppgavs Hamas och Fatah ha enats om att 
Mahmoud Abbas ska leda en gemensam övergångsregering och därmed hålla i förberedelserna av de planerade valen, 
vilka dock sköts upp på obestämd tid. I maj tillträdde en ny regering på Västbanken där Salam Fayyad satt kvar som 
premiärminister. President Abbas och Fatahs beslut att bilda en ny regering kritiserades av Hamas. Missnöjdheten med 
Fatah och Abbas avspeglades i de lokala val som hölls på Västbanken i oktober och var de första palestinska valen på 
sex år. Tillföljd av konflikten mellan Hamas och Fatah hölls inga val i Gaza och Hamas ställde inte upp med några kan-
didater på Västbanken. Fatah fick sammanlagt 440 av de 1051 kommunala mandat. Avhoppade Fatahmedlemmar vann 
över Fatah i fyra av de elva av de större städerna, däribland i Ramallah, Jenin och Nablus. I Betlehem vann de oberoende 
kandidater och vänsterpolitiker flest mandat och valdeltagandet blev lägre än väntat, 55 procent. En möjlig förklaring var 
att Hamas anhängare stannade hemma. Hamas fortsatta med missilanfall vid flera tillfällen mot israeliska områden och 
israelerna svarade med svarsanfall. I november beslutade FN:s generalförsamling på Abbas begäran att höja Palestinska 
självstyrets status i FN från observatör till observatörsstat. Abbas utfärdade i början av 2012 ett dekret enligt vilket Palestin-
ska myndigheten officiellt bytte namn till Staten Palestina. Det Palestinska självstyret straffades av Israel som under några 
månader höll inne de skatteintäkter som Israel samlar in för palestinska myndighetens räkning.

Både under 2012 och 2013 togs flera initiativ till försoning mellan Fatah och Hamas. Dessa initiativ har rönt både framgån-
gar och tillbakaslag. Inre spänningar mellan politiska grupper fortsätter att prägla det politiska klimatet. Därtill har det under 
samma period skett missilavfyrningar från Gaza in i Israel, som genomfört flyganfall som motattack. I början av april 2013 
avgick premiärminister Salam Fayyad på grund av en långdragen konflikt med president Abbas. Fayyad efterträddes i juni 
av Rami Hamdallah, vilket ombetts av president Abbas att sitta kvar som ledare för en övergångsministär till dess en ny 
regeringschef kunde utses. I slutet av september lättade Israel på vissa restriktioner för Västbanken och Gaza som innebär 
att det blivit lättare för palestinier att arbeta i Israel, men också att det blev lättare att importera byggnadsmaterial till Gaza. 

Säkerhetsbarriären som omger Västbanken försvårar 
för palestinierna att ta sig in i Israel. Det innebär att 
det ibland kan ta timmar för palestinierna att ta sig från 
Ramallah till Jerusalem i och med att man får köa och 
genomgå säkerhetskontroller.

Ett antal fredsförsök mellan Israel och den palestinska 
myndigheten har initierats men strandat. I november 2013 
avgick de palestinska delegaterna vid de pågående freds-
förhandlingarna i protest mot att Israel fortsatte att bygga 
bostäder i de judiska bosättningarna på ockuperad mark. 
Den israeliska fredsrörelsen Fred Nu rapporterade att 
byggandet av nya hus i israeliska bosättningar på ocku-
perad palestinsk mark ökat “drastiskt” under första hal-
van av 2013. Över 1700 nya bostäder började uppföras 
jämfört med 995 under samma period 2012. Gazaremsan 
i dagsläget så begränsad och bevakad av Israel att det 
är svårt att överhuvudtaget prata om en demokratisering-
sprocess utan snarare krigsstillestånd. En del av denna 
identifikationsprocess som följt i demokratiseringens spår 
har inneburit att religiösa krafter som hållits tillbaka, Yas-
ser Arafats PLO har lagt betoningen på nationell befrielse 
snarare än religiös, har kommit att spela en allt större roll 
i samband med att val har genomförts på senaste tid i de 
palestinska områdena 2006. I de palestinska valen gick 
det islamistiska partiet Hamas tillbaks efter valet 2012 
främst på grund av att valet bara skedde på Västbanken 
och inte på Gaza-remsan tillföljd av konflikterna mellan 
Hamas och Fatah. Hamas bojkottade också valet.
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2. EGENSKAPSRYMD ÖVER  
INTERVJUADE KVINNOR

M =muslim, K =kristen, Ö= övrig/annan religion
 -30= under 30 år, 30- =över 30 år

Kommentar:
Religion har delats in enligt följande: muslim (inkluderar både sunni och shia), kristna (inkluderar ortodoxa kyrkan, katol-
ska kyrkan och luterska kyrkan) och övriga (inkluderar ateister och yezidier). 
Utbildning har delats in enligt följande: högskoleutbildning (högskola) innebär avslutad examen vid ett universitet eller col-
lage. Examen kan vara en fil.kand eller en magister. 
Ålder har delats in på följande sätt: de under 30 år och de över 30 år. Anledningen är att demokratiseringsprocesserna 
påbörjades under 1990-talet varav de som är under 30 år har vuxit upp under processerna medan de som är över trettio 
år var vuxna när demokratiseringsprocesserna på börjades.

Kvinnor engagerade i kvinnofrågor
Irak-Kurd Palestinier

Högskoleutbildad Ej högskoleutbildad Högskoleutbildad Ej högskoleutbildad

M K Ö M K Ö M K Ö M K Ö
-30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30- -30 30-

1 3 1 2 2 1 2 3 2 1

Antal totalt: 10 Antal totalt: 8
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4. FN:S KVINNOKONVENTION (CEDAW)24

1979 antogs en FN- konvention för att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor; The Convention on the Elemina-
tion of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).  
Sverige var den första av 95 stater som ratificerade och enligt CEDAW ska alla stater garantera att kvinnor har samma 
rättigheter som män, inklusive rättigheter att inte ostraffat bli misshandlad, våldtagen eller trakasserad. Kvinnokonven-
tionen är ett grunddokument med 16 huvudartiklar som lyfter fram kvinnors rätt till exempelvis utbildning, rätt till medbor-
garskap, rätt till sin egen kropp, rätt till hälsa.

Artikel 1 – Definition av diskriminering
Diskriminering av kvinnor definieras som varje åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd 
eller syfte att begränsa eller omintetgöra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av kvinnors mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter.

Artikel 2 – Skyldighet att avskaffa diskriminering av kvinnor
De stater som har anslutit sig till Kvinnokonventionen, dvs. konventionsstaterna, är skyldiga att avskaffa all diskriminering 
av kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Principen om jämställdhet ska införas i 
den nationella lagstiftningen.

Artikel 3 – Utveckling och framsteg
Konventionsstaterna skall på alla områden vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa full utveckling och framsteg för 
kvinnorna. Kvinnor och män ska på samma villkor få ha och utöva de mänskliga rättigheterna och grundläggande frihet-
erna.

Artikel 4 – Tillfälliga åtgärder för att uppnå jämställdhet
För att påskynda faktisk jämställdhet kan konventionsstaterna använda sig av tillfälliga åtgärder såsom kvotering och 
positiv särbehandling tills jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling har uppnåtts.

Artikel 5 – Stereotypa roller
Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk som grundar sig på att det ena könet är under-
lägset eller på stelnade könsroller. Familjeutbildningen ska erkänna att kvinnor och män har gemensamt ansvar för sina 
barns uppfostran och utveckling.

Artikel 6 – Prostitution och handel med kvinnor
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, inklusive lagstiftning, för att bekämpa alla former av handel med 
kvinnor och utnyttjande av kvinnoprostitution.

Artikel 7 – Politiskt och offentligt liv
Kvinnor ska på lika villkor som män få delta i landets politiska och offentliga liv genom att bland annat vara valbara och 
ha rösträtt.

Artikel 8 – Internationellt arbete
Kvinnor ska på samma villkor som män tillförsäkras möjligheten att företräda sina regeringar på internationell nivå och att 
delta i arbetet i internationella organisationer.

Artikel 9 – Medborgarskap
Kvinnor ska ges samma rätt som män att förvärva, byta eller behålla sitt medborgarskap. Kvinnor ska vidare också ha 
samma rättigheter som män i fråga om deras barns medborgarskap. 

Artikel 10 – Utbildning
Kvinnor ska utan att diskrimineras garanteras samma rättigheter som män när det gäller utbildning, samma kvalitet på 
utbildning och samma möjligheter till stipendier och studiemedel som män. Läroplaner och skolböcker ska inte innehålla 
stelnade könsroller.

 
24 Kvinnokonventionen är tagen från UN Women Sveriges hemsida. UN Women arbetar globalt för jämställdhet och kvinnors män-
skliga rättigheter. För mer info se www.unwomen.se
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Artikel 11 – Arbetsmarknaden
Konventionsstaterna ska se till att kvinnor inte diskrimineras på arbetsmarknaden  särskilt när det gäller anställning, 
lönesättning, tjänstevillkor, förmåner och arbetarskydd. Diskriminering av kvinnor på grund av äktenskap, graviditet eller 
moderskap ska förbjudas. Staterna ska även främja barnomsorg för att möjliggöra för föräldrar att förena familjeliv med 
yrkesansvar.

Artikel 12 – Hälsovård
Konventionsstaterna ska säkerställa att kvinnor och män har samma tillgång till hälso- och sjukvård, inklusive familj-
eplanering. Konventionsstaterna ska också garantera kvinnor lämplig vård vid graviditet, förlossning och amning.

Artikel 13 – Sociala och ekonomiska förmåner 
Kvinnor ska garanteras samma rättigheter som män inom samhällslivet och det ekonomiska livet. Detta gäller särskilt rät-
ten till familjeförmåner, banklån och andra former av kredit liksom rätten att delta i fritidsverksamhet, idrott och i kulturlivet 
i alla dess former.

Artikel 14 – Landsbygdens kvinnor
Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att bestämmelserna i konventionen även tillämpas 
på kvinnor på landsbygden och att de ska få delta i och dra fördel av landsbygdens utveckling. Det är viktigt att se till att 
dessa kvinnor också har tillgång till hälso- och sjukvård, praktisk och teoretisk utbildning, arbete, kredit och tillfredsstäl-
lande levnadsförhållanden.

Artikel 15 – Likhet inför lagen
Kvinnor och män ska vara lika inför lagen och ska behandlas lika inför domstol. Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå 
avtal, att förvalta egendom och att resa.

Artikel 16 – Äktenskap och familjeliv
Kvinnor och män ska ha lika rätt att ingå äktenskap av egen fri vilja och lika rättigheter och skyldigheter under äktenska-
pet, vid eventuell skilsmässa och som föräldrar. Dessutom ska konventionsstaterna säkerställa att kvinnor och män har 
lika rätt att bestämma om familjeplanering och lika rättigheter i fråga om ägande och förvaltande av egendom.

Artikel 17-22
Genom dessa artiklar etableras Kvinnokommittén, vars uppgift är att bevaka hur Kvinnokonventionen följs av konven-
tionsstaterna. Staterna måste rapportera till kommittén om genomförandet av konventionens bestämmelser.

Artikel 23-30
Artiklarna beskriver hur stater ansluter sig till konventionen, regler för reservationer samt hur eventuella dispyter om 
tolkning och tillämpning ska lösas.
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5. LÄNKAR
Kvinnor för Fred (rapporterna ligger på hemsidan)
www.kvinnorforfred.se/rapporter/

UN Women (för kvinnokonventionen):
http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/fns-kvinnokonvention/

Nätverket mot Hedersrelaterat Våld:
www.minheder.nu

Ungdomsstyrelsen:
www.ungdomsstyrelsen.se

Riksförbundet för sexuell upplysning (Rapporten ”Slidkransen. Frågor och svar 
om myter kring mödom och oskuld)
www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Kropp-och-kon/Slidkransen/

Operation 1325 (resolution 1325):
http://operation1325.se/hela-resolutionen 

6. KONTAKTUPPGIFTER
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Det finns få studier kring på vilket sätt kvinnor själva upplever sin situation i Mellanöstern 
när det gäller demokratiseringsprocessen. De blir ofta talade om eller för och man får sällan 
höra deras egna röster i diskussionen kring deras situation. Denna rapport avser att försöka 
delvis fylla den kunskapsluckan. Utgångspunkten för rapporten är att undersöka om kvinnor i 
irakiska Kurdistan och de palestinska områdena känner sig mer jämställda med män eller inte 
efter att demokratiseringsprocessen påbörjats. Undersökningen bygger på en Masteruppsats 
i statsvetenskap och utgår ifrån teorier kring erkännande av Nancy Fraser samt en studie av 
Tina Sideris för att studera på vilket sätt kvinnor i respektive område upplever sig erkända eller 
inte i den sociokulturella (privat sfären) och i den offentliga sfären. 

De resultat som framkommer är att det är svårare att bli erkänd i den sociokulturella sfären 
jämfört med den offentliga sfären. Resultaten är i stort sett desamma för båda områdena med 
skillnaden att irakiska Kurdistan har kommit längre när det gäller det offentliga erkännandet än 
vad de palestinska områdena har gjort. Därtill spelar religionen en större roll i den offentliga 
sfären i de palestinska områdena jämfört med irakiska Kurdistan. Undersökningen bygger på 
sammanlagt 18 samtalsintervjuer som genomförts med kvinnoaktivister i irakiska Kurdistan 
och de palestinska områdena i början av 2010.

Rapporten har kommit till genom Kvinnor 
för Fred som är en partipolitiskt och religiöst 
obunden förening som jobbar för fred på 
kvinnors villkor och har sedan arbetat med 
projekt i de båda områdena. Det innebär att 
rapporten både har inom- och utomveten-
skaplig relevans genom att den har aka-
demiska anspråk samtidigt som den avser 
att synliggöra kvinnors tankar och idéer som 
förhoppningsvis kan användas rent praktiskt 
i att stötta kvinnorörelsen i demokratisering-
sprocessen. 

Karin Jonegård,
Pol. Master i Statsvetenskap och fil. kand. i 
Internationella Relationer


