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Sammanfattning 

Trots att medvetenheten om väpnade konflikters påverkan på kvinnor har ökat under de 

senaste åren är kvinnor fortfarande underrepresenterade i fredsprocesser, i vilka DDR-

program är en viktig del av. Problemet idag är att många kvinnosoldater inte får delta i 

DDR-processer och lämnas utan återintegreringsstöd efter konflikt, vilket hindrar länders 

fredsbyggande. Denna studie syftar till att studera anledningar till lågt kvinnligt 

deltagande i DDR-processer i två konfliktdrabbade länder som genomgått DDR-processer 

under 2000-talet. Studien har utförts genom att bygga upp en egen analysram utifrån det 

teoretiska antagandet om att DDR-processer misslyckas att ta hänsyn till kvinnosoldaters 

olika behov och erfarenheter, vilket begränsar deras möjligheter att delta. Studien kommer 

fram till att den främsta anledningen till lågt kvinnligt deltagande i dessa DDR-processer 

var kvinnosoldaters rädsla för stigma att associeras med den väpnade konflikten. Rädslan 

för stigma grundar sig i samhällets konservativa syn på de traditionella könsrollerna. 

Eftersom att kvinnosoldaters roll i konflikten avviker sig från de könsrollerna kan de 

utsättas för stigmatisering.  
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1. Inledning 
 

Traditionellt sätt har män och manliga paradigm dominerat områdena konflikt och 

fredsbyggande. Under de senaste åren har kvinnornas roll i konflikt, och dess påverkan på 

dem, blivit systematiskt och kontinuerligt försummad. Medvetenheten om väpnade 

konflikters inverkan på kvinnor har ökat under de senaste åren men trots det är kvinnor 

fortfarande underrepresenterade i fredsprocesser (DPI 2015, 5). Kvinnor har varit, och är, 

aktiva och viktiga aktörer i konflikt- och fredssammanhang och kan ha motstridande roller 

både som offer och förövare. Under konfliktläge omvärderas och förändras de traditionella 

könsrollerna i samhället, vilket utgör en utmaning för lyckad och inkluderande design och 

implementering av fredsprocesser (DPI 2015, 6). 

Avväpning, demobilisering och återintegrering (DDR1) av ex-kombattanter har 

blivit en vanlig del av de fredsprocesser som pågått under de senaste decennierna. Syftet 

med dessa processer är att genom avväpning, demobilisering och återintegrering skapa 

goda förutsättningar för övergång från konflikt till hållbar fred (UN 2010, 8). I 

Säkerhetsrådets resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet från 2000 nämndes DDR-

processer, och vikten av kvinnligt deltagande i dem, för första gången (UN 2000, kap. 

5:235).  

I det liberianska inbördeskriget använde alla inblandade konfliktparter sig i hög 

utsträckning av kvinnosoldater. Under konflikten upphördes de traditionella könsrollerna 

och kvinnor fick delta i beslutfattande roller (Kvinna till kvinna 2012, 7). Flera forskare 

har även uppmärksammat Kvinnors roll i det nepalesiska inbördeskriget. Trots deras 

traditionellt marginaliserade status i samhället respekterades kvinnosoldater högt under 

konflikten och de ansågs vara mer lojala och disciplinerade än män (Goswami 2015, 6). I 

båda länderna hade DDR-programmen en uttalad fokuspunkt på att ta speciell hänsyn till 

kvinnors behov men trots det blev många kvinnor exkluderade i ländernas DDR. Målet 

med denna uppsats är att belysa möjliga orsaker bakom det låga kvinnliga deltagandet 

DDR-processerna i Liberia och Nepal.  

 

1.1 Problemformulering  

Problemet idag är att många kvinnosoldater inte får delta i DDR-processer och lämnas 

utan återintegreringsstöd efter konflikt, vilket kan ha negativa konsekvenser för 

                                                       
1 Disarmament, Demobilization, Reintegration, kommer i denna uppsats benämnas som DDR 
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fredsbyggandet. Trots att problematiken är brett uppmärksammad inom forskning och 

internationella organisationers policy-rekommendationer, har det inte lett till ökat 

kvinnligt deltagande i DDR-program (se exv. Ollek 2007; Ní Aoláin et al. 2011; Specht 

2003).  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera anledningar till lågt kvinnligt deltagande i DDR-

processer i Liberia och i Nepal. Genom att studera de åtgärder och försök som gjordes för 

att inkludera kvinnor i processerna, kommer de analyseras utifrån det teoretiska 

antagandet om att DDR-processer tillämpar en snäv definition av en soldat, vilket 

begränsar kvinnors möjligheter till att delta.  

 

Syftet kommer att besvaras med hjälp av följande frågeställning; 

- Vilka hinder fanns det för ex-kvinnosoldaters deltagande i DDR-processerna i 

Liberia och i Nepal? 

 

1.3 Avgränsningar 

Författaren är medveten om att DDR-processer utgör endast en del av större 

fredsbyggande men denna uppsats kommer endast att fokusera på dessa processer. Viktigt 

att förtydliga är att i denna studie innehåller benämningen kvinnosoldat både yngre och 

äldre kvinnor. Många av de rapporter och intervjuer som används i uppsatsen fokuserar på 

flickor och kvinnor i 15-25 -års åldern. I uppsatsen kommer de gemensamt benämnas som 

kvinnor.  

 

1.4 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med att beskriva den teoretiska bakgrunden till studien och den 

analysram studien utgår ifrån. Sedan följer en redovisning av metodbeskrivning, 

bakgrundsfakta till fallen samt en redovisning av det empiriska materialet. Efter empirin 

utförs en analys av respektive fall samt en jämförelse mellan fallen med utgångspunkt i 

analysramens teman. Uppsatsen avslutas med att presentera slutsatser och en avslutande 

diskussion om studiet.    
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2. Teori 

 

I detta avsnitt kommer en beskrivning om vad DDR är och en överblick över tidigare 

forskning inom fältet att behandlas. Sedan följer en presentation om min egen analysram.  

 

2.1 Vad är DDR?  

DDR-program diskuteras ofta redan tidigt under fredsprocesser och riktlinjerna för 

programmens genomförande framförhandlas i fredsavtalet. Processen initieras efter att det 

preliminära fredsfördraget har skrivits under. Diskussionerna i den tidiga fasen av 

fredsprocessen är traditionellt sätt dominerade av män från eliter och militären – ett 

faktum som medför hinder för att programmen ska ha ett genusperspektiv2 (Ní Aoláin et 

al. 2011, 132). DDR-programmen består av tre faser; (1) Avväpning vilket innebär 

dokumentering, kontroll och borttagande av vapen, ammunition och sprängämnen från ex-

kombattanter; (2) Demobilisering syftar till det formella kontrollerandet och utsläppande 

av soldater, vilket leder till att soldaterna registreras på läger, bland annat för att få 

yrkesmässig träning; och (3) Återintegrering är processen genom vilken ex-kombattanter 

får en civil eller militär status, antingen genom att integreras med den nationella armén 

eller i samhället med sysselsättning (Shekhawat & Pathak 2015, 57).  

När DDR införs tidigt i post-konfliktstadiet har det en central roll i att minska våldet 

på gräsrotsnivån samt i att få kontroll över de väpnade styrkorna. Dessutom finns det en 

viktig och allt mer vedertagen koppling mellan DDR-programmen och mänsklig säkerhet3 

som inte endast innefattar avsaknad av våld utan även tillgång till utbildning, arbete samt 

politisk och social röst (Coulter, Persson & Utas 2008, 133).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Det faktumet att DDR-processer domineras av män har belysts av många forskare, 

speciellt efter Säkerhetsrådets resolution (UNSCR) 1325 som fastställer betydelsen av att 

                                                       
2 Genusperspektiv definierad av Nationalencyklopedin (u.å.) ” Med genusperspektiv avses att man 
analyserar företeelser, förhållanden och processer i samhället inom politik, ekonomi, utbildning, vetenskap, 
kultur etc. utifrån ett perspektiv som beaktar att relationer mellan kön kan inverka även i till synes 
könsneutrala sammanhang och att tillskrivna kollektiva könskarakteristika, som skapar systematisk 
ojämlikhet mellan könen, uppmärksammas.” 
3 Human Security definierad av CHS (2003, 4) ”Human security means protecting fundamental freedoms – 
freedoms that are the essence of life … It means creating political, social, environmental, economic, military 
and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.” 
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DDR-programmen ska ta hänsyn både till kvinnor och mäns olika erfarenheter under 

konflikt. Problematiken som bygger på det faktumet är bristen på fokus på just kvinnors 

erfarenheter och vilka konsekvenser konflikt har på dem. Män och kvinnor påverkas olika 

av krig och konflikt och det är viktigt att inte se dem som en homogen grupp i 

fredsprocesserna (Kvinna till kvinna 2012, 8). 

Ní Aoláin et al. (2011, 133) har forskat kring aspekter på kvinnors exkludering i 

DDR-processer och varför det är viktigt att inkludera dem. För det första, påverkas män 

och kvinnor olika av väpnad konflikt, ett faktum som sällan tas i hänsyn under processens 

alla fas. För det andra, under många program har män och kvinnor ojämlika tillgångar till 

resurser efter konflikt. Detta är ett resultat av de strukturella ojämlikheterna som finns i 

konfliktdrabbade samhällen, och som leder till att den manliga fokusen i DDR-processer 

förstärks ytterligare. För det tredje, är DDR endast en komponent av en bredare 

säkerhetssektor-reform med målet att åstadkomma både lång- och kortsiktig fred, och 

genom att processen misslyckas att inkludera båda könen undermineras den långsiktiga 

freden. Till sist, för att på ett effektivt sätt avveckla individuella och kollektiva 

beteendemönster och mentaliteter som funnits under krigstiden, krävs det att frågor 

specifikt om män och maskulinitet åtgärdas. Författarna menar att varje lands specifika 

omständigheter skall tas i beaktning för att DDR kan lyckas, men av lika stor vikt är en 

generell genusmedvetenhet från processens början till dess slut (Ní Aoláin et al. 2011, 

133).  

En mycket uppmärksammad aspekt inom forskning, som hindrar kvinnor från att 

delta är beslutsfattarnas och praktikers snäva och konventionella sätt att definiera en 

soldat. Den traditionella definitionen är att en soldat är en ung man över 18 år som har 

deltagit i strider och äger ett vapen. När kvinnor inte passar in i beskrivningen, på grund 

av könsdefinitionen och att de ofta inte får äga vapen, får de inte delta i DDR-processer 

som främst riktar sig till soldaterna (McKay & Mazurana 2004, 114). Även om ett flertal 

försök för att breda definitionen har gjorts (exempelvis UNSCR 1325 och the Cape Town 

Principles) har det inte lett till någon förbättring för de kvinnosoldater som fortfarande 

exkluderas i processerna (Coulter, Persson & Utas 2008, 24-25). Mazurana och Carlson 

(2004) har uppskattat antalet kvinnosoldater i afrikanska rebellgrupper upp till 30 %, men 

en studie om kvinnosoldater i 11 afrikanska länder visade att endast 6.5 % av alla 

registrerade deltagare i DDR var kvinnor. Den främsta anledningen till deras icke-

deltagande visade sig vara att de enligt programmen inte definierades som soldater 

(Coulter, Persson & Utas 2008, 21-22). Enligt Specht (2006, 19) är de kvinnor som menas 

vara berättigade till DDR-assistans fruar till kombattanter, offer för konfliktrelaterat våld 
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som våldtäkt eller amputation, kvinnor i samhällen som tar emot demobiliserade 

kombattanter samt kvinnosoldater.  

Denna definition av en soldat påverkar även synen på den samhälleliga nivån. Enligt 

Shekhawat (2015) erkänns kvinnor mer sällan som soldater inom militära grupper; när en 

man arbetar som städare eller brevbärare under konflikt ses han som en soldat, medan en 

kvinna med samma uppgifter inte gör det (Shekhawat 2015, 60-61). Denna problematik 

uppmärksammas även av MacKenzie i hennes forskning om kvinnosoldater i Sierra 

Leone. Manliga officerare i stödroller blir sällan ifrågasatta deras titlar som ”riktiga” 

soldater, medan en kvinna med likadana uppgifter inte räknas att förtjäna bli kallad för en 

soldat. Andra begrepp som användes att definiera kvinnorna var camp followers, 

abductees, sex slaves eller girls and women associates with the fighting forces 

(MacKenzie 2009, 255-256). MacKenzie hävdar att kvinnosoldater avsäkerhetiseras när 

deras titlar som soldater tas ifrån dem, medan manliga soldater kategoriseras som 

säkerhetshot. Hon menar att när kvinnor avsäkerhetiseras ses de inte som ett väsentligt 

element i övergången från krig till fred och innebär att DDR-programmen inte riktar sig 

till dem. Det innebär även att kvinnors återintegrering ses som en social process och deras 

återvändning till samhället tros hända naturligt (MacKenzie 2009, 257).  

Synen och tankesättet på en soldat grundar sig i den essentialistiska och traditionella 

synen på könsroller och krig; ”... men make war, women make peace” (Turpin 1998, 3). 

Generellt sett har krig beskrivits som en maskulin strävan där kvinnors roll är offer, 

åskådare eller pris (D´Amico 1998, 119). De roller som framställs för kvinnor under 

konflikt associeras ofta med deras reproduktiva kapacitet och deras förmåga att uppfostra 

och bära liv. Därmed brukar kvinnors roll under konflikt beskrivas som fruar, flickvänner 

och mödrar, i väntan på att sina soldater ska återvända hem och tas hand om (Carter 1998, 

33). Under de senaste decennierna har forskning uppmärksammat kvinnors annorlunda 

roller under konflikt; kvinnor kan aktivt delta i stridigheter eller ha mer stödjande roll som 

kockar, administratörer, spioner, läkare, partners eller sexslavar (Bouta et al. 2005, 9). 

 

2.3 Min analysram 

Min analysram bygger på tidigare forskning och de orsaker som forskning har gett för 

kvinnors låga deltagande i DDR-processer. Syftet med teorin är att bygga upp ett eget 

teoretiskt analysramverk som innehåller olika teman om eventuella orsaker på den 

samhälleliga nivån samt på DDR-processens nivå, som kan förklara varför kvinnor i vissa 

kontexter blir exkluderade i DDR-processer medan i andra blir de inte det. Teman på den 

samhälleliga nivån analyserar de strukturer i samhället som kan ha en indirekt påverkan på 
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kvinnors deltagande i DDR-processer och teman på DDR-nivån är mer direkt kopplade till 

hur rekrytering går till samt till processens utformning.  

Alla dessa teman bygger på den essentialistiska synen på kvinnor som mer fredliga 

och inkapabla till att strida eller till att förhandla fred. Kvinnorollerna under konflikt kan 

dock avvika sig markant från de traditionella könsrollerna. Kvinnors roller under konflikt 

utmanar de traditionella och kan vara svåra att acceptera i civilsamhället, vilket kan vara 

en anledning till att kvinnor inte tros behöva hjälp med avväpning, demobilisering och 

återintegrering. Intervjuer med sydasiatiska manliga ex-kombattanter visade att de trodde 

kvinnor endast hade administrativa, ”ofarliga och oviktiga” uppgifter under konflikt, och 

ansåg att därför behöver kvinnosoldater inte erbjudas samma DDR-hjälp som män. 

Kvinnor beskrevs som ”följare” som frivilligt inte ville delta i DDR eftersom att de var 

nöjda med att stanna hemma (Shekhawat 2015, 61-62).  

Flera av teman kan även gälla för manliga soldater och påverka deras deltagande i 

DDR-programmen. Rädsla för stigmatisering, krav att lämna in vapen, brist på 

information samt förhållanden på DDR-lägren är alla faktorer som kan hindra även mäns 

deltagande. Min analysram bygger dock på faktorer som tidigare forskning gett för just 

kvinnors deltagande, och denna studie kommer endast att fokusera på kvinnor. 

 

Samhällelig nivå  

2.3.1 Rädsla för stigma 

Kvinnliga ex-kombattanter kan välja att inte delta på grund av rädslan att associeras med 

en väpnad grupp. Det är ofta högst stigmatiserat att vara en kvinnlig soldat och kvinnor 

kan uppleva att registrering på DDR-programmet kan leda till ytterligare social 

exkludering i civilsamhället (Coulter, Persson & Utas 2008, 26). Genom att DDR-

programmen inte skyddar deltagarnas integritet kan det leda till socialt stigma och hot mot 

deras personliga säkerhet genom att utsättas för sexuellt våld (Shekhawat 2015, 60-61). I 

Demokratiska Republiken Kongo (DRK) vägrade många kvinnor att gå igenom den 

officiella DDR-processen på grund av att de inte ville att samhället skulle identifiera dem 

som kvinnosoldater. I DRK tenderade civilsamhället att reagera med rädsla och 

misstänksamhet mot dessa kvinnor. Kvinnor och speciellt yngre flickor som associeras 

med stridande styrkor betraktades ha ”förlorat sitt värde” och ha vanhedrat sin familj, 

bland annat på grund av misstanken om att de hade blivit utsatta för sexuellt våld och 

involverats med flertal sexpartners (Save the Children 2005). Denna 

dubbelstigmatiseringen av att ha blivit utsätta för sexuellt våld kan alltså hindra kvinnor 

från att delta i DDR-programmen.  
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Till skillnad från manliga ex-kombattanter blir kvinnor ofta exkluderade från den 

nya arméen, nya politiska strukturer, och deras tillgångar till omskolning eller land 

begränsas (Coulter, Persson & Utas 2008, 27). Enligt Gardam och Charlesworth (2000, 

152) reflekterar denna behandling av kvinnliga ex-kombattanter deras underordnande 

position i samhället generellt.  

2.3.2 Kvinnorörelser  

Hur stort utrymme kvinnoorganisationer har i samhället kan vara en bidragande faktor till 

högre kvinnligt deltagande i DDR. UNSCR 1325, som adresserar betydelsen av kvinnors 

inkludering i DDR-processer, lyfter fram även kvinnoorganisationers inkludering som ett 

krav för fredsprocessens framgång (UN 2000, kap. 5:390). Kvinnogrupper har en viktig 

roll i de olika processerna i fredsbyggandet genom att lyfta fram genusfrågor och i att 

sprida kunskap (El-Bushra 2007, 127-128). Kvinnoorganisationer har ofta bra kontakter 

till samhället, vilket kan hjälpa till att nå till de krigsdrabbade kvinnorna (Moosa et al. 

2013, 461). Att kvinnor inkluderas i fredsförhandlingar garanterar inte en direkt koppling 

till ökat kvinnligt deltagande i DDR, men kvinnor kan erbjuda viktiga perspektiv som 

annars inte togs upp. Kvinnors röster kan ha en positiv inverkan på att öka kvinnligt 

deltagande genom att programmen är bättre anpassade till deras behov och villkor (Ní 

Aoláin et al. 2011, 140-141).  

 

DDR-processens nivå 

2.3.3 Krav att lämna in vapen 

Den snäva definitionen av en soldat som DDR-programmen ofta utgår ifrån i sin 

utformning, är att det är en person som äger vapen (Bouta et al. 2005, 17-18). Ett uttryck 

för det är att ett krav för att få delta i DDR-processer brukar vara att lämna in ett vapen för 

att bevisa att man varit med i striderna. I många fall tillåts inte kvinnor, även de som aktivt 

deltar i striderna, att äga ett vapen. Vapnet kan tas ifrån dem i ett symboliskt eller konkret 

syfte för att exkludera dem från den väpnade gruppen (WUNRN 2016). Det leder till att 

kvinnor som inte äger ett eget vapen har det svårt att bevisa att de har varit med och krigat, 

och kan därmed inte delta i DDR-processen.  

 

2.3.4 Brist på information  

Bouta et al. (2005, 17-18) hävdar att en anledning till kvinnors icke-deltagande kan vara 

att information om DDR-programmen inte hittar till de kvinnor som har drabbats av 

konflikten. Även Shekhawat (2015, 60-61) belyser problematiken och menar att en 
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anledning som hindrar kvinnor från att delta i DDR är att de inte har tillgång till 

information om programmen och dess antagningskrav. Informationsbristen kan bero på 

analfabetism eller på att de helt enkelt inte får veta om att programmen finns. Främsta 

informationen om programmen finns ofta på plats konfliktområdena, och det kan därmed 

vara svårt att nå till dem som inte stannar där.  

Det finns olika anledningar för kvinnor att vilja lämna konfliktområden så snart som 

möjligt efter konfliktens slut. Det är inte ovanligt att kvinnor förväntas att gå tillbaka till 

mer traditionella sysslor och könsroller efter konflikten. Kvinnor och flickor kan känna 

press, både internt och externt, för att de har skyldigheter gentemot sin familj, exempelvis 

att ta hand om barn eller hemmet (Specht & Attree 2006, 225). De kvinnor som blivit 

tvångsrekryterade till väpnade grupper ofta vill fly från slagfälten så fort som möjligt (Ní 

Aoláin et al. 2011, 137). Kommunikation med ex-kvinnokombattanter försvåras 

ytterligare då ledare av de väpnade styrkorna kan med flit vägra släppa bortförda kvinnor 

och flickor. Kvinnorna kan anses ha viktig betydelse för gruppen eller ledarna kan vara 

rädda för rättsliga och sociala konsekvenser (Shekhawat 2015, 60-61). En metod för att nå 

till de kvinnosoldaterna är att be ledare av väpnade grupper att lämna in en lista på dem 

som ingick i grupp. Denna rekryteringsmetod har utvecklats i en kontext av relativt 

strukturerade konflikter där det har varit mer eller mindre klart vilka som var en del i de 

väpnade grupperna (Specht 2006, 93). Fallstudier har visat att denna inflytande som ges 

till kommendörer av väpnade grupper under DDR-processer har haft en negativ påverkan 

på kvinnors deltagande i processen (Ollek 2007, 103). 

Genom att sprida information genom kvinnocentrerade kommunikationskanaler som 

hälsocentraler, matfördelningsstationer, kyrkor och skolor kan information nå även till de 

lokala nivåerna och till de kvinnor som har flytt (Bouta et al. 2005, 10).  

 

2.3.5 Förhållandena under DDR-processen 

Genom att möjliggöra ordentliga hygien- och övernattningsställen för kvinnor kan deras 

deltagande underlättas. Brist på barnomsorg hindrar kvinnor med barn från att delta i 

återintegreringsprogram om de inte har någonstans att lämna sina barn på dagtid (Ní 

Aoláin et al. 2011, 142). DDR-programmen borde designas på ett sätt som tar hänsyn till 

kvinnors annorlunda fysiologiska behov genom att erbjuda vårdinrättning, genom separata 

badrum och mödravårdscentraler (Ní Aoláin et al. 2011, 143). Kvinnors säkerhet, speciellt 

de som blivit utsatta för sexuellt våld, genom att erbjuda dem ett tryggt boende är centralt 

för att kvinnor ska vilja och våga delta. Att personalen på programmen har ett 
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genusperspetiv och en relativt jämn könsfördelning mellan dem ökar kvinnors 

säkerhetskänsla. I Sierra Leone valde många kvinnor att inte delta på grund av att de var 

skeptiska till resurserna i DDR-programmet. De kläder och skor som erbjöds under 

programmet var för män och därmed trodde kvinnorna att det var endast för män med 

vapen (Leatherman 2011, 169). Förhållande som inte är anpassade för kvinnor kan minska 

deras tillit till programmen och därmed deras vilja att inte delta.  

 

2.4 Operationalisering 

Tanken bakom detta analysverktyg är att genom att studera dessa teman på respektive fall 

få en bild huruvida de hade en påverkan på kvinnors deltagande i DDR-processen. Ju fler 

teman som stämmer med respektive fall, desto mer hinder anses det ha funnits för 

kvinnors deltagande.  

 

3. Metod 

 

I detta avsnitt ges en diskussion angående metod och val av fall. Avsnittet avslutas med en 

beskrivning och diskussion av det material som används i studien.  

 

3.1 Kvalitativ metod 

Studien kommer att utgå ifrån en kvalitativ fallstudie av DDR-processerna i Liberia och 

Nepal. Kvalitativ metod lämpar sig bra för att studera ett mindre antal analysobjekt och 

kan därmed väl användas för jämförelse mellan ett mindre antal länder (Landman 2003, 

19). Eftersom att fokus på min studie ligger i att studera endast två länder och deras DDR-

program, anser jag denna metod lämpa sig bra för det. Studien har ett teoriprövande 

förhållningssätt. Med detta förhållningssätt testas teorins förklaringskraft för de valda 

fallen; teorin står i centrum och fallen utgör ett stöd med syftet att öka förståelsen av den 

teoretiska frågan eller problemet (Berg 2004, 256). Med denna metod försökes en 

interaktion av faktorer som karaktäriserar ett speciellt fenomen, i denna studie kvinnligt 

deltagande i DDR, bevisas och avslöjas (Berg 2004, 251).  

I övervägandet av fallstudiemetodens användbarhet diskuterar Berg (2004) 

metodens generaliserbarhet, det vill säga huruvida det går att dra mer generella slutsatser 

baserade på endast få fall. Det finns dock ett tydligt vetenskapligt värde i studerandet av 

en enskild kategori, då resultatet kan vara en eventuell förklaring till ett liknande fenomen, 

i och med att vi accepterar att människans beteende är förutsägbart (Berg 2004, 259). För 
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objektivitetens skull är det viktigt att forskaren är öppen och tydlig med sina val och 

metod så att studien är så replikerbar som möjligt (Berg 2004, 259). Forskaren ska vara 

medveten om sin subjektivitet som präglar hela studien och alla val som görs. 

Den största fördelen med fallstudier är att de tillåter forskaren att ägna sig mycket 

tid åt de specifika fallen. David och Sutton (2016, 154) diskuterar att detta kan även ses 

som en nackdel, som förhindrar forskaren från att se kausala orsakssamband i det större 

naturliga händelseförloppet. Enligt Berg är nyttan med fallstudier att de kan fungera som 

en öppnande och intresseväckande grund för andra forskares insikter och hypoteser (Berg 

2004, 258). Syftet med denna studie är att öka förståelsen kring DDR-processer och 

kvinnors exkludering i dem, med en viktig insikt att kontext har en avgörande betydelse 

för processen vilken bör tas i hänsyn. Syftet är därmed inte att dra generella slutsatser som 

skulle gälla för alla DDR-processer.  

För att analysera det insamlade materialet görs en innehållsanalys där både 

innehållet och kontexten räknas in. En deskriptiv teoriram samt studiens analysobjekt är 

bestämda i förväg. Teorin utgör verktyget som följs genom hela studien och testas på de 

enskilda fallen, vilket ger studien sin deduktiva ansats. Risken med denna typ av deduktiv 

forskning är att forskaren missar eller utesluter andra faktorer, som skulle kunna förklara 

kvinnors deltagande i DDR-processer. Enligt David och Sutton (2016, 274) finns det dock 

element av urval i all samhällsvetenskaplig forskning så detta är inget unikt för just 

fallstudiemetoden, men detta är såklart något som forskaren bör vara medveten om.  

 

3.2 Val av fall 

När en studerar ett fåtal fall kan man enligt Landman (2003) utgå från två olika system; 

Most Similar Systems Design (MSSD) och Most Different Systems Design (MDSD). Med 

MSSD försöker forskaren att identifiera skillnader mellan länder som är lika varandra. 

MSSD lämpar sig bra för undersökningar som studerar länder till exempel inom samma 

region, eller som delar samma kultur, historia, språk eller politik (Landman 2003, 29-30). 

MDSD, som denna studie utgår ifrån, lämpar sig för att jämföra länder som är olika i 

grunden, men delar ett likt politiskt utfall som ska förklaras samt vissa förklaringsfaktorer 

för utfallet. Med detta system försöker forskaren ta fram det viktiga i det som ska förklaras 

och utesluta andra faktorer (Landman 2003, 29). Oavsett vilket system forskaren väljer är 

utgångspunkten för val av fall i en komparativ studie att skapa variation mellan fallen. Ett 

urval baserat på MDSD-principen går ut på att fallen ska ha olika värden på de variabler 

som kan tänkas ha bidragit till det som ska förklaras. Det som ska förklaras ska ha samma 

värden på respektive fall; fallen har alltså samma utfall men olika tänkbara förklaringar till 
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det. Med denna metod försöker forskaren skapa en kontrastverkan; att upptäcka vilken 

förklaringsfaktor har fallen ändå lika och utifrån det dra slutsatsen om vilken faktor är den 

avgörande för utfallet (Badersten & Gustavsson 2015, 104-105). Denna kontrastverkan 

kommer konkretiseras i empirin och analysen. I denna studie är lågt kvinnligt deltagande i 

DDR-program det utfall som ska studeras, det vill säga den beroende variabeln. 

Förklaringsfaktorerna utgörs av teoriramens olika teman som är de oberoende variablerna.  

 

3.3 Material 

På grundval av forskningsfrågans teoretiska karaktär anses det lämpligt att använda 

sekundärt data i denna studie. Enligt Flick (2011, 123) kan man göra denna typ av 

kvalitativ analys av redan existerande dokument genom att använda sig av andra forskares 

studier för att besvara sin egen forskningsfråga. Fördelen med att använda sig av redan 

befintligt data är att spara tid (Flick 2011, 123). På grund av denna uppsats snäva tidsram 

vore det inte möjligt att samla in eget data, till exempel via intervjuer av kvinnosoldater 

från Liberia och Nepal, även om detta hade varit intressant. Syftet med att använda 

sekundärt data är att skapa alternativa analyser och tolkningar som eventuellt skiljer sig åt 

från de som redan gjorts (David & Sutton 2016, 29). Nackdelen med denna metod är dock 

att kvalitén av dokumentens innehåll inte kan påverkas och de kan ha ett helt annat syfte 

än ens eget (Flick 2011, 184). Att ha i åtanke när en använder sig av existerande dokument 

är vem som har skrivit och publicerat texterna och till vem, samt vad dokumenten har för 

avsikt och vad är syftet med dem (Flick 2011, 124). Att vara källkritisk är viktigt i valet 

för dokumenten för denna studie. 

Empirin består av sekundära källor, så som tidigare forskning, artiklar, 

policydokument och utvärderingar av de valda processerna. De sekundära källor som 

används i denna uppsats har valts källkritiskt och med medvetenhet om att dokumenten 

inte är skapade för att besvara samma forskningsfråga och syfte som i denna uppsats samt 

om att det därmed kan finnas risker med användande av dessa. De källor som används är 

publicerade av välkända vetenskapliga tidskrifter och organisationer, och anses därmed 

vara relativt pålitliga. Medvetenhet om risker har alltså hela tiden varit i åtanke och har 

försökts undvikas till största möjliga grad. 

 

 

 



 

  15

4. Bakgrund 

 

I detta avsnitt kommer en bakgrundsbeskrivning till de liberianska och nepalesiska 

inbördeskrigen samt länders DDR-processer att presenteras.  

 

4.1 Bakgrund till konflikten och DDR-processen i Liberia 

Liberia har genomgått två inbördeskrig under de senaste decennierna. Konfliktorsakerna 

är mångfaldiga och grundar sig i landets långa historia av politisk och ekonomisk 

dominans av en liten minoritet samt i problematik kring landets naturresurser i diamant. 

Ett misslyckat försök till eldupphör 1997 resulterades i ny konflikt men till slut lyckades 

man framförhandla ett fredsavtal i Accra 2003 (Kvinna till kvinna 2012, 3). En månad 

efter Säkerhetsrådets resolution 1509 (UN 2003) och etablerandet av United Nations 

Mission in Liberia (UNMIL) bads UNMIL att ta fram en Action Plan för DDR-processen 

för ex-kombattanter med specialhänsyn till utsatta grupper som kvinnor och barn (UNDP 

2004, 6). Alla liberiska väpnade grupper förlitade sig på kvinnors och flickors deltagande 

under konflikten, siffrorna uppskattas till ca 30-40 % av alla väpnade styrkor, det vill säga 

över 30 000 kvinnor (Amnesty International 2008, 5). Majoriteten av kvinnorna var 

tvångsrekryterade eller kidnappade för att ansluta sig till de väpnade grupperna. De som 

anslöt sig frivilligt gjorde det i hopp om att komma ut ur fattigdom, på grund av hämnd, 

för att skydda sin familj och sig själva eller i strävan efter jämställdhet (Ollek 2007, 58). 

Kvinnors roller i konflikten var varierande och de kunde ha både i högt- och lågtuppsatta 

positioner under kriget (Coulter, Person & Utas 2008, 14). 

DDR-programmet påbörjades 2003 i UNMILs ledning. Programmet genomfördes i 

tre faser. En Gender Advisor tillsattes för att se till att genusfrågor skulle genomsyra all 

UNMILs arbete, men på grund av finansiella problem och kort bemanning blev Gender 

Advisor’s ansvar i DDR otydlig (Ollek 2007, 63). Innan DDR-programmens början 

uppskattade International Crisis Group antalet ex-kombattanter vara mellan 48 000 och 58 

000. Prognosen visade sig fel och när programmen avslutades sent 2004 hade totalt 103 

000 ex-kombattanter gått igenom processen, varav 17 % kvinnor (22 300 vuxna och 2740 

flickor 18-24 år) (Amnesty International 2008, 6)  

Innan konflikten hade kvinnor traditionella roller och statusar i det liberiska 

samhället. Kvinnor ansågs underordnande till män och deras reproduktiva förmåga och 

sysselsättning kontrollerades av män. Det ansågs inte lämpligt för kvinnor att prata i 

offentligheten (Fuest 2008, 206). Under konflikten upphördes dock dessa traditionella 

sociala strukturerna vilket gjorde det möjligt att förändra och omforma dessa könsroller. 
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För många kvinnor innebar konflikten att de blev hushållets huvud och försörjare (Kvinna 

till kvinna 2012, 7). 

 

 

4.2 Bakgrund till konflikten och DDR-processen i Nepal 

Det tio-åriga inbördeskriget i Nepal, även kallat för Folkets krig, mellan nationella 

säkerhetsstyrkor och Nepals maoist-kommunistiska partiet avslutades i ett fredsavtal 

Comprehensive Peace Agreement (CPA) 2006. Konfliktorsakerna grundade sig i kampen 

över makt, politik och ekonomi, samt i den djuprotade strukturella diskrimineringen och 

sociala exkluderingen av en del av befolkningen. Innan konflikten präglades det 

nepalesiska samhället av breda etniska, språkliga och religiösa distinktioner samt ett 

kastsystem där könsdiskriminering var djupt förankrad. Inom Nepal finns det kvinnor med 

varierande frustrationer över de orättvisor som fanns i landet, och dessa frustrationer 

använde de maoistiska styrkorna sig av i deras mobilisering för revolution. Enligt 

officiella uppgifter utgjorde kvinnor 30-40 % av de stridande styrkorna (Goswami 2015, 

4). Forskning har visat att maoistiska ledares ideologi om jämlikhet, social rättvisa och 

inkludering var en lockande kraft till att många kvinnor mobiliserade sig. Många såg 

Folkets krig som en möjlighet att komma ifrån det könsbaserade förtrycket de levde i 

(Goswami 2015, 4). Frågor gällande abort, tvångsäktenskap, våld i hemmet, polygami och 

kvinnors äganderätt var högt upp på de maoistiska ledarnas agenda (Goswami 2015, 5-4). 

Kvinnors rekrytering till den maoistiska armén skedde delvis frivilligt men även 

tvångsrekrytering förekom. I landets rurala områden skulle minst en medlem från varje 

hushåll rekryteras och familjerna offrade oftast den minst värda medlemmen som 

tenderade att vara dottern (Dahal 2015, 189).  

Kvinnor hade multipla roller under konflikten, speciellt inom de maoistiska 

styrkorna. De kunde agera både i högtuppsatta positioner samt i stödroller. Given de 

traditionella patriarkala attityderna om kvinnors status hade det civila samhället svårt att 

acceptera att fattiga och outbildade kvinnor stred i krigets frontlinje. Det ledde till 

osäkerhet och ambivalens hos kvinnor om deras roller, och denna osäkerhet präglade 

landets fredsprocess tydligt (Goswami 2015, 6). 

Det nepalesiska samhället innan konflikten var präglad av en stark patriarkal 

ordning som befolkningen har uppfostrats till. Traditionellt i den nepalesiska kulturen tar 

föräldrar – och efter äktenskap männen – hand om kvinnor som ses som den uppfostrande 

och vårdande delen av familjen (Dahal 2015, 189). Utöver de patriarkala strukturerna 

präglas samhället av ett hierarkiskt kastsystem (Arino 2008, 6).  
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DDR-processen var ett resultat av planering med många parter; staten av Nepal, 

UNMIN och politiska partier. I januari 2007 antogs Säkerhetsrådets resolution 1740 för 

etablerandet av United Nations Mission in Nepal (UNMIN) (UN 2007) för att övervaka 

demobiliseringsprocessen som tredje part. Beslutet att inte lämna huvudansvaret för DDR-

processen till UNMIN var politisk, och med syfte att hindra det internationella samfundet 

från att motsäga processen och att ge lokala politiska aktörer frihet och äganderätt över 

processen och ansvar över den (Bhandari 2015, 64). I enlighet med överenskommelsen i 

CPA framförhandlades en Action Plan som skisserade riktlinjerna för DDR-processen, 

samt fastslog att implementering av UNSCR 1325 skall prägla hela processen 

(Colekessian 2009, 4). 

På grund av ideologiska skillnader visade sig integrering av maoistiska soldater till 

den statliga armén vara en av de svåraste delarna av fredsprocessen. UNMIN verifierade 

19 692 ex-kombattanter att de uppfyllde kraven för återintegrering, varav 3846 kvinnor. 

Att endast en minimal del av kvinnorna var berättigade att få återintegreringshjälp väckte 

harm och förbittring bland dem (Goswami 2015, 8). Över 4000 ex-soldater nekades från 

att få delta i DDR-programmet (IRIN 2012) på grund av deras ålder och hur länge de hade 

varit i militärtjänst (Bleie & Shrestha 2012, 29). 30 % av dem var tjejer (Bleie & Shrestha 

2012, 33). I CPA framförhandlades att DDR-lägren skulle finnas i 6 månader, men enligt 

många uppgifter hade de 2012 varit kvar i alla fall i 3 år. Tiden då DDR-lägren har funnits 

kvar har blivit den längsta i modern tid. Lägren var styrda av maoistiska styrkor vilket 

ledde till att de snarare blev centrum för militär och ideologisk träning (Bleie & Shrestha 

2012, 40).  

   

5. Empiri 

 

Nedan följer en förklaring om hur samhällen och DDR-processerna i Liberia och Nepal 

har sett ut för kvinnor med utgångspunkt i teorins teman. Avsnittet är uppdelat enligt 

analysramens rubriker och innehåller korta förklaringar om kvinnors situation. Sista temat 

”Övriga faktorer” innehåller anledningar utanför teoriramen som kom upp under 

studerandet av de respektive fallen. 
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5.1 Liberia med utgångspunkt i teorins teman 

 

Samhällelig nivå 

5.1.1 Rädsla för stigma 

Några liberiska ex-kombattanter angav som anledning till sitt icke-deltagande att de inte 

ville avslöja att de deltagit i kriget i rädslan för vilka konsekvenser det skulle få. Ett krav 

för deltagande i DDR var att bli registrerad och fotad, vilket gjorde kvinnorna rädda för att 

informationen skulle kunna användas mot dem i krigsdomstolar senare. Med 

informationen spreds rykten om att ex-kombattanter inte fick resa till USA eller Europa 

efter att ha blivit registrerade. Rädsla om att ens uppgifter skulle användas mot en juridiskt 

eller i form av reseförbud var särskilt aktuell för kvinnor som haft högtuppsatta positioner 

inom armén och hade fått ta mycket ansvar under kriget (Specht 2006, 87-88). Många 

kvinnor ville inte avslöja deras förflutna som ex-kombattanter på grund av rädsla för 

social exkludering. Det var vanligt för dem att bränna sina identitetskort och säga att de 

var flyktingar, då de ansåg att DDR-programmen inte skulle uppfylla deras förväntningar 

om att hantera dessa problem (Specht 2006, 87-88). 

5.1.2 Kvinnorörelser 

I Liberia visade sig inkluderande av kvinnoorganisationer vara viktiga i att uppmuntra 

kvinnor att delta i DDR-processen. Den tidiga uppskattningen om antalet kvinnor som 

skulle delta var 2000, vilket under processens gång ökade upp till 25 000. Olika 

kvinnogrupper organiserade sig ihop till Concerned Women of Liberia och jobbade ihop 

med DDR-administrationen för att utveckla en informationskampanj om processen (Ní 

Aoláin 2011, 141). De lokala kvinnoorganisationerna hade en väsentlig roll i 

informationsspridandet av DDR på den lokala nivån (SIPRI Yearbook 2008, 167).  

 

DDR-processens nivå 

5.1.3 Krav att lämna in vapen 

Ett antagningskrav till DD (processens första fas) var att man skulle lämna in ett vapen. 

Det innebar att många kvinnor inte hade möjlighet att delta på grund av att ledaren hade 

tagit bort deras vapen innan programmens början. Detta krav gällde inte de som var under 

18 år, som fick delta även utan att lämna in vapen (Specht 2006, 80). Under processen 

ökade vapenhandeln på den svarta marknaden och enligt uppskattningar var 20 % av de 

vapen som inlämnades till programmen köpta därifrån (Specht 2006, 82). I Liberia kunde 

flera kvinnor ofta dela på ett vapen under striderna (WUNRN 2016). I den sista fasen (R) 
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ändrade man kriterierna så att de kvinnor och barn som associerades med väpnade styrkor 

behövde inte lämna in några vapen (Ollek 2007, 62-63). 

 

5.1.4 Brist på information  

För att hitta målgruppen för programmen bads ledare för väpnade grupper att lämna in en 

lista på personer i deras enheter. I Liberia ledde detta system dock till att vissa ledare 

missbrukade sin makt genom att välja vem som fick delta och manipulerade listorna 

genom att ersätta kvinnliga soldaters namn med ledarnas manliga vänner (Specht 2006, 

93). Detta gjordes i utbyte mot en del av det ekonomiska stödet som tilldelades de soldater 

som deltog i processen (Specht 2006, 80). Enligt Specht (2006) hindrade vissa ledare 

kvinnor från att delta för att kompensera den förlust av makt och inflytande som 

konfliktens slut innebar för dem. Speciellt unga kvinnor som varit krigsfruar under 

konflikten kunde behållas som slavar och därför läts de inte delta i programmen (Specht 

2006, 91). Å andra sidan hittade Specht (2006, 24) att kvinnliga kommendörer kunde 

också uppmana kvinnosoldaterna till att delta. 

Många av de kvinnliga ex-kombattanterna som deltog angav att den information de 

fick om programmen, via radio och tidningar, var en anledning till deras deltagande. Vissa 

ledare från väpnade grupper hade en stor roll i denna informationsspridning, då de fick 

order att resa runt och informera ex-kombattanter om programmet (Specht 2006, 84-85). 

Även om information fanns ansåg många liberiska kvinnor att de hade skyldigheter 

hemma och kunde därför inte stanna på programmen (Specht 2006, 91). UNDP (2004, 45) 

skriver i sin rapport att denna informationsspridning om programmen dock inte var 

tillräckligt utspridd, vilket resulterades i att vissa grupper, som kvinnor, hade begränsad 

tillgång till programmen.   

 

5.1.5 Förhållandena under DDR-processen 

Många kvinnor valde att inte delta på grund av att de inte ville bo kvar på lägret längre. 

Speciellt för yngre kvinnor var det ett problem att separeras från sina kollegor som de 

blivit vänner med under kriget (Specht 2006, 89-90). Endast en liten del av de kvinnor 

som kom till lägren kom med barn eller gravida. I och med det höga antalet våldtäkter och 

sexuell aktivitet som rapporterades under kriget är det inte rimligt att anta att det endast 

var så få mammor bland soldaterna inom det området. Specht (2006, 90) drar slutsatsen att 

en förklaring till detta var att de inte ville delta eftersom att de inte ville ta deras barn till 

lägren, även fast det hade funnits möjlighet till barnomsorg.  
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Kvinnor, män och barn var separerade på lägren för att hindra kvinnor från att bli 

utsatta för sexuellt våld (Specht 2006, 95). UNDP (2004, 9) anger i sin rapport att inget 

specifikt program designades för kvinnor och deras behov under återintegreringsfasen (R). 

Under avväpning och demobilisering (DD) behandlades kvinnor till stort sätt som män 

förutom att de placerades på separata läger samt några specifika könsprogram (UNDP 

2004, 9). 

 

5.1.6 Övriga faktorer 

Många kvinnor angav som anledning till att de inte deltog att deras tillit till DDR-

programmet och till eldupphöret var lågt. Många ville vänta för att se om eldupphöret 

skulle hålla och om processen visade sig effektiv, och därför lämnades utanför processen. 

Många av dem hade varit barnsoldater under det första inbördeskriget och hade deltagit i 

DDR-processen då, och upplevde inte att den hade varit av nytta för dem (Specht 2006, 

87). Många av de kvinnor som påverkades av konflikten, huruvida som soldater, 

krigsfruar eller i stöttande roller, nekades återintegreringshjälp (R) om de inte deltog i 

processens första del (DD) (Specht 2006, 87).  

Många hade svårigheter att fysiskt ta sig till lägren, ofta på grund av långt avstånd. 

Så var fallet speciellt i större län där det endast fanns ett läger och det inte fanns 

tillräckliga transportmöjligheter. Detta ställde speciella svårigheter för kvinnor som på 

grund av logistikproblem hade blivit tvungna att åka tillsammans med grupp manliga ex-

kombattanter, som kvinnor inte kände sig trygga med (Specht 2006, 91).  

 

5.2 Nepal med utgångspunkt i teorins teman 

 
Samhällelig nivå  

5.2.1 Rädsla för stigma  

Många av kvinnorna som var med i stridande styrkor valde att inte registrera sig 

officiellt på grund av rädsla för socialt stigma (Arino 2008, 7). Efter nedrustning och 

demobilisering (DD) erbjöds kvinnor återintegreringspaket (R) som endast innehöll 

träning tillbaka till traditionella stereotypiska könsroller, som visade sig irrelevant för ex-

kombattanterna som under konflikten haft annorlunda roller. Därmed valde många av 

kvinnorna att försvinna från konfliktfältet och återgå till sina samhällen. De bemötte 

stigmatisering och social exkludering då de hade brutit mot könsnormer och sociala 

normer (Goswami 2015, 10). De som inte ansågs kvalificerade att delta, på grund av ålder 
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eller militärtjänstens längd, kallades för diskvalificerade. Den direkta översättningen till 

nepalesiska har en negativ klang och betyder ofullständig, handikappad och värdelös, och 

denna benämning fick många skämmas för (Bleie & Sherestha 2012, 28). I intervjuer med 

diskvalificerade ex-kombattanter kom det fram att diskvalificerade kvinnor hade det 

svårare att återvända än män (Bleie & Shrestha 2012, 30).  

Många utsattes för sexuellt våld under konflikten. Traditionellt stigmatiserar det 

nepalesiska samhället offer av sexuellt våld genom att lägga skuld på offret istället för på 

förövaren, vilket har lett till att många väljer att inte anmäla brotten (Goswami 2015, 12). 

En annan aspekt som inte togs i hänsyn i utformningen av processen var det sociala 

stigmat på grund av äktenskap mellan olika kaster (Bleie & Shrestha 2012, 33). I Nepal 

har det visat sig att ex-kvinnosoldater har bemött dubbeldiskriminering på 

arbetsmarknaden; arbetsgivarna har vägrat att anställa ex-kombattanter och ytterligare 

begränsat deras möjligheter att jobba på arbetsmarknaden som redan sen tidigare var 

diskriminerande mot kvinnor (Colekessian 2009, 12). 

5.2.2 Kvinnorörelser 

Ett antal kvinnoorganisationer hade inflytande över fredsprocessen och drev bland annat 

att genomföra kvotering till det nepalesiska parlamentet (ActionAid 2012, 23). Kvinnors 

deltagande i fredsprocessen var ofta begränsad av deras make som ifrågasatte deras 

spenderande av tid och pengar för att engagera sig i fredsbyggande initiativen (ActionAid 

2012, 31). I det nepalesiska, djupt patriarkala samhället är kvinnors utrymme i det 

offentliga ofta begränsad och de är inte vana med att få sin röst hörd. Därmed har det 

uppstått svårigheter i kvinnors engagemang (ActionAid 2012, 32). Ett flertal 

kvinnoorganisationer bildades inom den maoistiska gruppen och har varit aktiva i sociala 

och politiska frågor. Dock ingen av dem vekar ha haft någon större inverkan på DDR-

processen (Onesto 2004, 174).   

 

DDR-processens nivå  

5.2.3 Krav att lämna in vapen  

Det fanns inga krav att lämna in vapen för de soldater som ville delta. Ungefär 31 000 

soldater som deltog lämnade in cirka 3375 vapen. Den maoistiska armén använde sig i 

större utsträckning av explosiva ämnen som samlades in cirka 50 000 stycken. 

Avväpningsfasen kallades för ”delvis avväpning” eftersom att vapnen samlades in men 

förvarades kvar och de maoistiska kommendörerna hade huvudansvaret för 

vapenförvaringen. Det låga antalet inlämnade vapen i relation till antalet soldater väckte 
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frågor kring om det fanns ett hemligt förråd av vapen kvar (Bleie & Shrestha 2012, 15).  

 

5.2.4 Brist på information  

Det var 8640 fler soldater som anmälde sig på första än på andra delen av DDR. 

Anledningar till att de inte dök upp på den andra fasen är oklara (Bleie & Shrestha 2012, 

24). För dem som inte ansågs berättigade för att få DDR-hjälp i programmets första fas, på 

grund av att det var omyndiga eller att deras militärtjänst inte hade pågått tillräckligt 

länge, utgjorde det strikt kontrollerade informationsflödet en anledning till att många inte 

kom tillbaka, även om de hade fått återvända till programmets senare faser. 30 % av de 

som var diskvalificerade var kvinnor (Bleie & Shrestha 2012, 30). Soldater och 

mellanuppsatta kommendörer angav att den främsta informationskanalen om DDR-

programmen var media och egna interna inofficiella kanaler (Bleie & Shrestha 2012, 18). 

De kvinnor som på grund av graviditet var tvungna att flytta från lägren blev avstängda 

från information om programmens fortsättning och därmed kom många aldrig tillbaka 

(Bleie & Shrestha 2012, 27). 

5.2.5 Förhållandena under DDR-processen 

I Nepal utvecklades DDR-lägren till semi-permanenta strukturer, vilket möjliggjorde 

maoisterna att upprätthålla sin egen armé och ge ideologisk träning i maoism. Att hålla 

lägren kvar blev ett sätt att dämpa politisk opposition (Bleie & Shrestha 2012, 35). FNs 

närvaro på lägren var minimal. Istället för att fungera som funktionella områden för 

tekniskt DDR-program, förvandlades lägren till arenor för politiska syften (Bleie & 

Shrestha 2012, 27). Lägren hade relativt utvecklade infrastrukturer och utvecklades till 

bostadsområdeslika uppställningar med hushåll, kvarteren, samlingslokaler, sportplaner 

och även hälsovårdstjänster. Många av soldaterna valde att stanna på lägren istället för att 

flytta till sina hemkommuner (Bleie & Shrestha 2012, 26). Enligt maoistisk policy skall 

gravida kvinnor lämna lägren för att få tillräckligt sömn och vård (Colekessian 2009, 15). 

De gravida kvinnor som var gifta med mellan- eller högtuppsatta ledare fick stanna kvar 

och erbjöds betald mammaledighet under återintegreringen. De som var gifta med andra 

ledare eller soldater skulle hitta boende utanför lägren eller i sina hemkommuner. Dessa 

kvinnor blev inte erbjudna återintegreringshjälp eller möjlighet att integreras i armén 

(Bleie & Shrestha 2012, 27). Många av de som gifte sig under DDR-perioden flyttade hem 

för att ta hand om sina barn, då de inte kunde lita på andra (Bleie & Shrestha 2012, 37).  

Den FN ledda insatsen UNIRP (United Nations Interagency Rehabilitation 

Programme) fick ta hand om de diskvalificerade ex-kombattanterna som inte fick att delta 
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på den första rundan. De uttalade sig att ha ett specifikt genusperspektiv på allt sitt arbete 

och under den sista fasen (R) designades lägren med hänsyn till kvinnor, genom att 

erbjuda bland annat bredare barnomsorg och utbildning om reproduktiv hälsa (UNIRP 

2012). Dock blev dessa insatser försenade och först på senare tid nådde informationen till 

kvinnorna och kunde bidra till ökat antal i kvinnors deltagande (Colekessian 2009, 15).  

5.2.6 Övriga faktorer 

På grund av ideologiska skillnader mellan regeringen, den maoistiska rebellgruppen och 

det internationella samfundet fick FN endast en medlande roll i landets DDR-process 

(Goswami 2015, 8). I den maoistiska rörelsen ingick omformulering av kvinnors roller 

och en genusmedvetenhet. Inom rörelsen behandlades kvinnor från alla ekonomiska 

förutsättningar och kaster som jämlika. Därmed blev många besvikna över hur de 

behandlades under DDR-processen, som utgick ifrån de traditionella könsnormerna 

(Goswami 2015, 10).  

 

6. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras empirin från respektive land genom att jämföra den med teorins 

teman. Avslutningsvis sker en jämförelse fallen emellan med utgångspunkt i teorins 

teman. Utifrån det dras en slutsats om vad den avgörande faktorn kan vara som har hindrat 

kvinnors deltagande i DDR-processerna.   

 

6.1 Jämförelse mellan Liberia och teorins teman 

Angående det första temat om rädsla för stigma som en anledning för kvinnor att inte delta 

i DDR kan man se att detta var en stark orsak för liberianska kvinnors låga deltagande. 

Genom att deltagandet i DDR-programmet krävde att en skulle avslöja sin roll som ex-

kombattant valde många av kvinnorna att inte delta. Officiellt registrering och foton hade 

en avskräckande effekt på kvinnorna. Rädslan för socialt stigma och andra sociala 

konsekvenser var en betydande anledning till att många inte deltog. Det var vanligt för 

kvinnor att bränna sina identitetskort eller att ljuga om sitt ursprung istället för att delta i 

DDR tyder på att kvinnorna inte litade på att programmen skulle lösa problemet med 

stigmatisering. Fast de traditionella könsrollerna upphävdes under konflikten och strävan 

efter jämställdhet var en anledning för kvinnor att mobilisera sig, går det att se att efter 
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konflikten skedde en återgång tillbaka till synen på kvinnor som passiva och fredliga 

aktörer i konfliktsammanhang.  

Gällande det andra temat om kvinnoorganisationer och deras roll i fredsprocessen, 

bland annat genom att lyfta fram ett genusperspektiv, går det att se att i Liberia hade 

kvinnoorganisationer en bemärkande roll i rekrytering av kvinnor till DDR-programmen. 

Starka kvinnoorganisationer ökade kvinnors deltagande bland annat genom att sprida 

information med sin kampanj.  

På den samhälleliga nivån kan teman anses vara motstridande. Samtidigt som de 

traditionella könsrollerna i samhället och den stigmatiserande synen på kvinnosoldater 

hindrade kvinnor från att delta kunde kvinnoorganisationer motverka denna inverkan. 

Genom att ta plats i samhället och även i det offentliga rummet kunden de visa gott 

exempel på att kvinnor inte behöver fastna i de marginaliserade rollerna. Det som det 

första temat grundar sig i är de traditionella normerna och den stigmatiserande synen på 

ex-kombattanter som är djuprotade i det liberianska samhället. Fast kvinnoorganisationer 

lyckades att motverka denna effekt lyckades enbart inte de förändra den synen i samhället.  

Även på DDR-processens nivå går det att identifiera anledningar som har kunnat 

bidra till det höga antalet kvinnor som inte deltog i processen i Liberia. Tema nummer tre 

handlar om inträdeskravet att lämna in vapen som kan utgöra ett hinder för de kvinnor 

som deltagit i konflikten men av olika anledningar inte har ett vapen. I Liberia var detta en 

konkret orsak som hindrade kvinnors deltagande i processens första fas. Under konflikten 

var det inte ovanligt att flera kvinnor delade på ett vapen och därmed hade de svårt att 

individuellt bevisa att de hade varit med i stridandet. Innan kravet togs bort hindrade detta 

krav alltså många av de kvinnorna som faktiskt ville delta från att komma in.  

Det fjärde temat berör bristande information som anledning till lågt kvinnligt 

deltagande i DDR, vilket visade sig var ett problem framför allt i Liberia. Att vissa ledare 

aktivt förhindrade kvinnor från att få information om programmen är en anledning till att 

dessa kvinnor inte deltog. Som det visade sig, var delegering av ansvaret för 

informationsspridning till ledarna både en för- och nackdel. Ledarnas lokala och regionala 

kunskap om konfliktsamhällen kunde användas för att nå till grupper som annars kanske 

inte hade fått reda på programmen. Kvinnliga ledare kan ha haft samma påverkan som 

kvinnoorganisationer; genom att visa gott exempel har de kunnat uppmuntra 

kvinnosoldater till att delta. Men eftersom att systemet möjliggjorde missbrukning av 

ledarnas maktposition och de kunde manipulera listorna med incitament till ekonomisk 

vinning, blev detta ett väldigt konkret sätt att hindra kvinnor från att delta i programmen. 

Informationsspridning försvårades ytterligare till de kvinnor som deltagit i striderna men 
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var tvungna att återvända hem efter konflikten. Just för dessa kvinnor som återgår till sina 

traditionella sysslor och könsroller – fast konflikten medfört en ändring i denna struktur – 

blir återgången tillbaka svår.  

Även temat nummer fem, som handlar om förhållandena under DDR-programmet, 

kan ses ha varit en bidragande faktor till lågt kvinnligt deltagande i programmet i Liberia. 

Många ansåg att de inte ville bo kvar på lägren där de bott under kriget eller att låta sina 

barn bo på dem. Även fast det fanns möjlighet till barnomsorg verkar det ensamt inte ha 

varit en tillräcklig faktor för att locka kvinnorna till lägen. Som FN skriver själva i sin 

rapport, var programmet och förhållandena inte designade med någon speciell hänsyn till 

kvinnornas behov. En anledning som kan ha gynnat kvinnors deltagande var separata 

läger för kvinnor, män och barn var särskilt viktig för kvinnor. Att behöva bo på samma 

läger hade kunnat öka risken för sexuellt våld mot kvinnor och därmed minska deras 

villighet att delta eller stanna kvar i processen. 

På DDR-processens nivå kan man se att vissa åtgärder gjordes för att ta 

kvinnosoldaters behov i hänsyn men att de inte varit tillräckliga. Kravet att lämna in 

vapen, bristfällig informationsspridning samt förhållandena på lägren och under processen 

tyder på misslyckanden att uppmärksamma kvinnor och mäns olika behov och 

utgångspunkter och förutsättningar när de står inför valet att delta i DDR-processen. 

Processens utformning och avsaknad av ett genusperspektiv kan ha gjort programmet 

oattraktivt för kvinnor och lett till att många aktivt valde att inte delta.   

Utöver dessa teman kom det upp att många av de kvinnliga ex-kombattanterna 

uttryckte sin bristande tillit till programmen. Denna misstro var speciellt aktuell för de 

som deltagit i DDR-processen efter det första inbördeskriget. Sedan att 

informationsspridningen om programmets fortsättning var bristfällig angående reglerna 

som gällde kan ha gjort att kvinnor kände sig glömda och undvek programmen, vilket 

ytterligare kan ha ökat deras misstro. Många av dem som ville vänta för att se om 

eldupphöret håller och om processen var effektiv missade sin möjlighet att registrera sig 

på processens första del, som ofta krävdes för att kunna delta på den andra. Andra faktorer 

som kan ha bidragit till minskat tillit till programmen var rykten om reseförbud och att ens 

information kunde användas mot en i juridiskt syfte. Även bristande transportmöjligheter 

och att behöva åka med en grupp manliga soldater minskade kvinnors trygghetskänsla och 

bidrog till att de inte ville delta på programmen.  
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6.2 Jämförelse mellan Nepal och teorins teman 

Det första temat som handlar om rädsla för stigma är något som starkt finns i Nepal. 

Kvinnor hade varierande roller under kriget vilka avvek från de traditionella könsrollerna 

och stigmatiserades av det nepalesiska samhället. Avslöjandet av vilken position en hade 

haft under kriget skrämde många kvinnor från att delta. Ytterligare diskriminering mot de 

kvinnor som blivit utsatta för sexuellt våld och de som gift sig mig någon från en annan 

kast stigmatiserades också. Det går att se att det patriarkala kastsystemet som delvis 

upplöstes under konflikten, återvände efter den. Speciellt inom den maoistiska rörelsens 

ideologi som präglas av jämställdhet och allas lika värde, blev kontrasten tydlig mellan 

dessa normer och attityder i post-konflikt samhället. Under konflikten var det vanligt att 

män och kvinnor från olika kaster gifte sig med varandra inom den maoistiska rörelsen, 

men efter konflikten ansågs detta stigmatiserat. De kvinnor som hade mobiliserat sig för 

att nå jämställdhet och kunna ändra de traditionella strukturerna i samhället fick bli 

besvikna. Att programmet innehöll träning endast till de traditionella könsrollerna innebar 

att träningen ansågs irrelevant. Rädsla för stigma för att identifieras som en kvinnlig 

soldat, för att ha blivit utsatt för sexuellt våld och för att ha gift sig med någon från en 

annan kast var orsaker till att många nepalesiska kvinnor valde att inte delta på DDR-

programmen. 

Det andra temat handlar om kvinnorörelsernas möjligheter att påverka DDR-

processens utformning och genomföring. I Nepal engagerade sig vissa 

kvinnoorganisationer i fredsprocessen men det hittades ingen information om att de hade 

påverkat DDR-processen i någon större utsträckning. En anledning till det kan ha varit att 

i linje med den traditionella synen på kvinnor och män, har mannen i familjen hindrat eller 

förbjudit kvinnorna från att mobilisera sig, då det inte anses lämpligt för kvinnor att ta 

utrymme i den offentliga sfären. Den maoistiska ideologin tillåter kvinnor att vara jämlika 

till män och ett flertal kvinnoorganisationer bildades inom den maoistiska rörelsen, vilka 

kan ha uppmanat vissa kvinnor att delta.  

På den samhälleliga nivån går teman i linje med det patriarkala samhällets syn på 

kvinnor, och icke-acceptans för dem att överträda gränserna för de traditionella 

könsrollerna. Att aktiva kvinnorörelser inte bildades eller inte fick påverka DDR-

processen är ett konkret uttryck för att konflikten förändrare inte de skiljelinjerna som 

fanns mellan män och kvinnor.  

Tema nummer tre handlar om kravet att lämna in vapen för att få delta i DDR-

programmen. I Nepal fanns det inga krav på att lämna in vapen för att få delta i 

programmen. Antagningskravet om soldattjänstens längd och soldatens ålder ställde större 
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rekryteringssvårigheter för kvinnorna. Nästan en tredjedel av dem som inte ansågs 

uppfylla det kravet var flickor under 18 år, så det kan anses ha varit en orsak till lågt 

kvinnligt deltagande.  

När det kommer till det fjärde temat som handlar om informationsspridning om 

DDR-programmen kan detta tema till viss del ha begränsat kvinnors möjligheter att delta i 

programmen i Nepal. Det var nästan 9000 fler soldater som anmälde sig på processens 

första fas än på den andra vilket tyder på att information om programmen har funnits 

tillgängligt. Dock hittades det inga uppgifter på varför de inte deltog på de senare faserna 

och inte heller om hur stor andel av dem var kvinnor. De som diskvalificerades och de 

som var tvungna att flytta utanför lägren hade fått delta på den senare delen av 

programmen. Eftersom att denna information inte nådde till dem blev det en anledning till 

att många av dem lämnades utanför. Brist på information var alltså ett hinder för vissa 

nepalesiska kvinnosoldaters deltagande i DDR-processen.  

Gällande det sista temat angående förhållandena på DDR-lägret kan man säga att 

detta tema inte ställde särskilt stora hinder för kvinnors deltagande. På grund av att lägren 

fanns kvar i flera år omvandlades de till samhälleliga konstruktioner där de servicen vilkas 

avsaknad hade kunnat hindra kvinnors möjligheter och vilja att delta fanns. Så det var inte 

avsaknad av dessa tjänster som ställde hinder för kvinnors deltagande utan snarare tillgång 

till dem beroende på ens status. Betald mammaledighet och barnomsorg för kvinnor med 

barn erbjöds endast dem som var gifta med högtuppsatta ledare. De som blev tvungna att 

flytta utanför lägren hade bristande information om deras möjligheter att återvända till 

lägren, vilket påverkade deras deltagande. Under den senare delen av processen som 

UNIRP ansvarade för och i vilken även de diskvalificerade fick delta i, fanns det ett 

genusperspektiv och mer jämlika möjligheter till barnomsorg på lägren. Därmed kan man 

se att det inte var dåliga förhållanden utan den hierarkiska ordningen som uppstod, eller 

återfanns att finnas, under lägren som var diskriminerande.  

Övriga faktorer som kan ha påverkat kvinnors deltagande i processen i Nepal var 

FNs låga närvaro och den maoistiska rörelsens ideologi. Dessa hänger starkt ihop med 

stigmat och den traditionella synen på könsroller och hur dessa kan hindra kvinnor från att 

delta i DDR-processen. På grund av politiska frågor fick FN endast en medlande roll i 

processen. I slutet fick FN-insatsen ta hand om återintegreringen av de diskvalificerade. I 

FNs arbete togs kvinnors behov i hänsyn genom att erbjuda ökad tillgång till barnomsorg 

samt utbildning till kvinnor, vilka till slut ledde till ökat antal kvinnor i processen. Enligt 

den maoistiska ideologin är alla människor jämlika oavsett kön och denna delen av 

ideologin var en bidragande faktor för många kvinnors mobilisering i den väpnade 
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gruppen. Dock tyder den tydliga hierarkiska ordningen som fanns inom lägren och under 

de tidigare delarna av processen på att den delen av ideologin försvagades under 

processen. Den maoistiska rörelsen erbjöd möjlighet för många kvinnor att komma ut ur 

deras traditionella förtryckta och marginaliserade roller. Besvikna över hur de blev 

behandlade under DDR-processen minskade kvinnors tillit till processen märkvärdigt.  

På DDR-processens nivå går det att se att kvinnosoldaters deltagande begränsades 

av vissa hinder. Att kvinnor var beroende av sina maken om de ville få mammaledighet 

eller barnomsorg är tydligt i linje med de traditioner som rådde i Nepal redan innan kriget.  

 

6.3 Jämförelse fallen emellan 
 

Tabell 6.1 Sammanfattning av resultat 
 

Samhällelig nivå     DDR-processens nivå 

Anledningar till 

lågt kvinnligt 

deltagande;  

 

1. Rädsla för 

stigma 

 

2. Kvinno-

rörelser 

 

3. Krav att lämna 

in vapen 

4.Information 

når inte till 

kvinnor 

 

5.Förhållanden 

under DDR 

 

Övriga 

faktorer 

 

Liberia 

 

Stigmatiserande 

syn på kvinnliga 

soldater 

Kvinnoorganis

ationers roll i 

informationssp

ridningen 

 

Ett krav på 

processens första 

del 
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Både på den samhälleliga och på DDR-processens nivå skiljde länderna sig åt vid de flesta 

teman. På DDR-processens nivå utgjorde det fjärde temat om informationsspridningen till 

viss del ett hinder för kvinnors deltagande i båda länder. I Liberia ansåg FN själva att 

informationsspridningen inte hade varit tillräcklig och ledde till att vissa grupper blev 

diskriminerade. Dock motverkade de starka kvinnorörelserna denna påverkan genom att 

införa en informationskampanj. I Liberia låg ansvaret för informationsspridningen delvis 

hos ledarna vilket möjliggjorde att de direkt kunde utesluta vissa, ofta kvinnor, från att få 
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information. På detta tema går det att se aspekten om den traditionella synen på kvinnor 

som underordnande när manliga ledare kompenserade sin maktförlust genom att ta den 

från kvinnor. Att ledarna ansvarade för informationen hade samtidigt en positiv effekt på 

kvinnors deltagande genom att kvinnliga ledare kunde med sitt exempel uppmuntra andra 

kvinnor till att delta. Att informationen kom från en bekant kan ha känts tryggt för 

kvinnorna och därmed bidragit till att öka deras deltagande. Många kvinnor var tvungna 

att återgå till traditionella könsroller och -sysslor vilket ytterligare försvårade att de inte 

fick information om programmet. I Nepal verkar information om programmen ha funnits 

och från början inte ställt några större hinder på kvinnors deltagande. Dock under 

programmens senare faser tilldelades information inte dem som flyttade utanför vilket 

gjorde intagningen selektiv. I Nepal utvecklades kvinnorörelser inom den maoistiska 

gruppen men de verkar inte ha haft någon större påverkan på kvinnors deltagande i 

programmen. Det skulle kunna förklaras med de könsroller som fanns i samhället och som 

begränsade kvinnors utrymme i den offentliga sfären. Både i Liberia och i Nepal utgjorde 

informationsspridningen att intagningen blev selektiv och de som speciellt drabbades av 

det blev kvinnorna.  

Det femte temat som handlade om förhållandena under DDR-programmen kan anses 

ha till viss del utgjort hinder för kvinnligt deltagande i länderna. I Liberia ledde 

förhållandena till kvinnors låga tillit till programmen. Detta hänger starkt ihop med 

informationsbristen; dålig information om antagningskraven och processen samt oviljan 

att vilja stanna kvar på lägren innebar att kvinnor inte ansåg lägren vara trygga för dem 

och deras barn. Detta kunde inte motverkas trots separata läger för kvinnor och män. I 

Nepal ställde förhållandena och serviceutbudet ett hinder för kvinnors möjligheter att 

stanna kvar på lägren. Trots att servicen fanns på lägren var de tillgängliga endast för 

vissa. Diskriminering mot kvinnor med barn framkom genom att betald mammaledighet 

och mödravård endast erbjöds de kvinnor som var gifta med högtuppsatta ledare. Det 

innebar att många kvinnor var tvungna att flytta utanför lägren. Detta system gjorde 

kvinnor beroende av män och uttrycker tydligt den underordnande positionen som kvinnor 

haft i det nepalesiska samhället innan kriget. Som skrivits tidigare nådde informationen 

om programmens fortsättning bristfälligt till dessa kvinnor, och därmed begränsade deras 

möjligheter till att återvända till lägren. Detta tema stämmer alltså inte fullständigt igen 

med båda fallen.  

Tema nummer tre på DDR-processens nivå visade sig vara ett problem endast i 

Liberia. Det tredje temat angående antagningskravet att lämna in vapen begränsade 

liberiska kvinnors deltagande under de faserna då kravet gällde. Dock under processens 
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senare del togs detta krav bort vilket ökade kvinnligt deltagande. I Nepal var det snarare 

andra inträdeskrav angående soldatens ålder och längden av hens militärtjänst som 

hindrade kvinnor från att delta. De som var under 18 år eller inte hade varit i militären 

tillräckligt länge kallades för diskvalificerade, ordet som hade en negativ betydelse. Att bli 

stigmatiserad både som ex-soldat och som diskvalificerad innebar att både deltagande och 

icke-deltagande medförde stigmatisering av nepalesiska kvinnor. Detta inträdeskrav i 

Nepal hänger snarare ihop med det första temat och gäller även i Liberia. Det leder oss till 

det temat som länderna hade mest gemensamt med.  

Det temat som länderna hade mest gemensamt emellan var det första temat på den 

samhälleliga nivån som handlade om rädsla för stigmatisering av kvinnliga soldater. Detta 

tema är nära kopplat till den traditionella synen på män och kvinnor i båda länderna. De 

krigsdrabbade samhällena hade svårt att acceptera att dessa kvinnor avvek från de 

traditionella könsrollerna genom att delta i striderna och att ha även andra än 

administrativa uppgifter under konflikten. Både i Liberia och i Nepal mobiliserade 

kvinnor sig i de väpnade rörelserna i strävan om att ändra den marginalisering av kvinnor 

som uppstår på grund av denna syn. Det går dock tydligt att se att eftersom att rädslan för 

stigmat var så starkt för kvinnor i båda fallen, lyckades konflikten inte göra en förändring i 

denna aspekt. I Nepal kan man se att stigmat på dessa kvinnor berodde även på deras 

status i samhället; det starkt förankrade kastsystemet begränsade kvinnors utrymme 

ytterligare. Att kvinnor inte ville bli associerade med soldatyrket i samhällen var en 

anledning till att många vägrade att registrera sig och delta i programmen.  

De övriga faktorerna som påverkade kvinnors deltagande i DDR-processerna visade 

sig vara mer fallspecifika men går att koppla med de tidigare teman. I Liberia hade FN 

huvudansvaret över DDR-programmets genomförande. I Nepal gavs FN-insatsen i början 

endast en medlande roll och processen utformades av lokala aktörer. FN var ansvarig för 

processens senare faser då även de diskvalificerade fick delta. FN hade ett specifikt 

genusperspektiv i utformandet av processen och under de senare faserna ökade antalet 

kvinnor på grund av det. Ifall FN hade haft huvudansvaret över hela processen, och 

därmed hela processen hade formats utifrån ett genusperspektiv hade kvinnors deltagande 

kunnat bli högre. De lokala aktörerna anpassade sina metoder enligt de traditioner som 

fanns i samhället och därmed utgjorde det hierarkiska kastsystemet hinder för vissa 

kvinnor. Den maoist-kommunistiska ideologin som fanns inom den maoistiska rörelsen 

innehöll en icke-traditionell syn på kvinnors och mäns roller då dessa sågs som jämlika, 

och den kontrasten kan ha ökat kvinnors stigmatisering i alla fall efter processen.   
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Tanken med denna uppsats var att välja just dessa fall på grund av deras olikheter i 

grunden men att de förhoppningsvis skulle likna varandra på någon punkt. Syftet med 

detta var att skapa en kontrastverkan genom att upptäcka vilken förklaringsfaktor länderna 

har lika och därifrån dra slutsatsen om den avgörande faktorn. Det tema som länderna 

mest delar är det första temat som handlar om rädsla för stigma som anledning till att 

kvinnor inte deltar i DDR-processen. Det som ansågs vara den övergripande faktorn som 

andra teman bygger på, var den traditionella och essentialistiska synen på kvinnor som 

naturligt mer fredliga och passiva aktörer i konfliktsammanhang. Temat om stigma är 

starkt kopplad till denna syn. Synen på vad är lämpligt för män och kvinnor att göra är 

konservativ och begränsar utrymmet att avvika från dessa roller. Att kvinnor agerar som 

soldater är enligt den traditionella synen inte lämpligt och leder till att kvinnosoldater 

stigmatiseras. Detta stigma kan ha konsekvenser som social exkludering som kan 

ytterligare påverka kvinnors status i en negativ riktning. Rädslan för dessa konsekvenser, 

visade sig i både Liberia och Nepal vara den avgörande faktorn till kvinnors låga 

deltagande i DDR-processerna.  

Sammanfattningsvis går det att se att Liberia misslyckades på fler teman än Nepal. 

På DDR-processens nivå var processen i Nepal teoretiskt sett utformad med ett mer 

omfattande genusperspektiv genom att det inte ställdes några krav på att lämna in vapen 

och att förhållandena under programmen var bättre anpassade till kvinnors behov. Trots 

det är det viktigt att påpeka att DDR-processen i Nepal inte heller optimal för 

kvinnosoldater, bland annat på grund av det hierarkiska kastsystemet som återfinns och 

fortsatte diskriminera kvinnor under processen, vilket också det låga antalet 

kvinnosoldater som deltog tyder på. Det visar att ensamt faktorer på DDR-processens eller 

samhällets nivå räcker inte för att garantera kvinnors deltagande i processer.  

Så för att svara på frågeställningen Vilka hinder fanns det för ex-kvinnosoldaters 

deltagande i DDR-processer i Liberia och Nepal? så har frågan till största del sitt svar i 

teorianknytningen. Utifrån denna analys kan teman, speciellt det första, vara en förklaring 

till varför kvinnor i så stor utsträckning inte deltog i DDR-processerna. Det är dock viktigt 

att förstå att det finns även andra faktorer som spelar in och teman måste analyseras i 

ländernas kontext för att kunna komma fram till ett svar. 
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7. Avslutning 

7.1 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att studera anledningar till lågt kvinnligt deltagande i DDR-

processer i Liberia och Nepal utifrån det teoretiska antagandet om att DDR-processer 

misslyckas att ta hänsyn till kvinnosoldaters olika behov och erfarenheter, vilket begränsar 

deras möjligheter att delta i dem. Efter analysen anser jag att syftet har uppfyllts. 

Teorianknytningen identifierat viktiga teman som har bidragit till att uppfylla syftet och 

genom denna jämförande studie har forskningsfrågan kunnat svaras. Svaret till 

forskningsfrågan finner man framför allt i teorianknytningen och i analysramen som 

innebär teoretiska förklaringar till kvinnors låga deltagande i DDR-processerna. Studien 

kom fram till att den största förklarande faktorn var temat om kvinnors rädsla för stigma. 

Detta tema grundar sig i den traditionella synen på könsroller och genom att kvinnor under 

konflikterna hade haft roller som avviker sig från denna syn, stigmatiseras 

kvinnosoldaterna. Eftersom att deltagande i DDR-programmen kräver en officiell 

registrering och avslöjande av ens roll under konflikt, valde många kvinnor i Liberia och 

Nepal att inte delta i processerna. För att sammanfatta kort så var svaret att den främsta 

anledningen för kvinnors icke-deltagande var rädslan för stigma genom att associeras med 

den väpnade konflikten.  

 

7.2 Avslutande diskussion 

Analysramen är skapad för att kunna appliceras på andra länder som har drabbats av 

konflikt och ska genomgå en DDR-process. Dock som diskuterats innan; det går inte att 

dra generella slutsatser om att det enbart är dessa faktorer som leder till kvinnors 

exkluderande i DDR-processerna. Denna studie har visat att ländernas kontext spelar stor 

roll i analyserandet av detta fenomen. Alla länder har olika utgångpunkter och 

förutsättningar efter en konflikt och det går inte att designa en allmängiltig processmall 

som automatiskt skulle ta i hänsyn kvinnosoldaters behov. Kvinnosoldater är inte en 

homogen grupp, utan innefattar personer som har haft olika roller och erfarenheter i 

konflikten. Denna analysram kan dock användas för att bättre identifiera och adressera 

dessa. För att finna samband och kunna dra generella slutsatser bör en annan studie med 

mer omfattande faktorer utföras.  

Länders kontext spelar roll men genom denna analysram kan problemet förminskas i 

ett förebyggande syfte, genom att identifiera dessa hinder och jobba med att förminska 

dem. Då har man en större chans att utforma processer utifrån ett genusperspektiv och 

göra dem mer lockande och trygga för kvinnor att delta i.  
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Denna studie har berört problematiken med att kvinnor fortsätter att uteslutas från 

DDR-processer vilket kan ha negativa konsekvenser för länders fredsutveckling. 

Problemet kvarstår än idag och är viktigt att studera vidare och ur olika infallsvinklar. 

DDR-programmen bör adressera problematiken kring kvinnosoldaters stigmatisering och 

bidra till att erbjuda funktioner för att förändra de diskriminerande strukturerna i 

samhällena. Programmen bör utformas på ett sätt som gör kvinnors deltagande så enkelt 

som möjligt för att erbjuda verktygen för att bygga ett samhälle som ger samma 

förutsättningar för alla att gå vidare från konflikten. Faktorer både på den samhälleliga och 

på DDR-processens nivå bör tas i hänsyn i processers design och utförande. 

Avslutningsvis skapar denna uppsats tankar om vad skulle vara intressant och viktigt 

att studera vidare. Forskning som skulle leda till mer omfattande policyrekommendationer 

om DDR-processers utformning i syfte att processer lyckades ta i hänsyn en helhetsbild 

om kvinnors status och hurdana normer, attityder och värderingar de bemöter i sin 

återintegrering. Allt detta för att underlätta soldater att återvända till sina samhällen. Det 

vore viktigt att processerna hade ett holistiskt perspektiv som ser de utmaningar som alla 

soldater, oavsett kön, kommer att bemöta i återvändningen till civilsamhället. 
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