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hur kan kvinnors
rättigheter skyddas
under konflikt? 
att arbeta mot straffrihet och
för upprättelse
Kvinnors utsatthet ser ofta annorlunda ut än mäns under väpnade kon-
flikter. Förutom de direkta konsekvenserna av en väpnad konflikt såsom 
mord, tortyr och våldtäkt, blir kvinnor också utsatta för andra typer av 
våld. Exempelvis ökar mäns våld mot kvinnor i hemmet under en väp-
nad konflikt. Kvinnor kan också bli internflyktingar, tvångsförflyttas eller 
förlora anhöriga i högre utsträckning än män. 

Definition av övergångsrättvisa:
Övergångsrättvisa (transitional       jus- 
tice på engelska) omfattar alla de 
processer och mekanismer en stat 
använder för att komma till rät-
ta med massiva kränkningar av 
mänskliga rättigheter och huma-
nitär rätt för att säkerställa upprät-
telse, rättvisa och försoning. Detta 
kan innefatta både juridiska och 
icke-juridiska mekanismer; åtal, 
gottgörelse, sanningssökande, in-
stitutionella reformer, granskning-
ar och uppsägningar av ansvariga 
för människorättsbrott från offi-
ciella positioner, eller en kombina-
tion av dessa processer. 

Fritt översatt från FN:s Generalsekreterares 
rapport om övergångsrättvisa, S/2004/616.

i arbetet mot straffrihet och för upprät-
telse efter en konflikt – övergångsrätt-
visa – hamnar kvinnors situation och 
behov ofta i bakgrunden. Kränkningar 
av kvinnors rättigheter tas inte lika ofta 
upp i rättegångar eller blir föremål för 
ersättning. Dessutom är det sällan som 
krafttag tas mot strukturell diskrimine-
ring mot kvinnor, trots att denna dis-
kriminering kan ha föranlett konflikten. 
Kvinnors utsatthet i konflikter blir ofta 
reducerad till att enbart handla om sex-
uellt våld. Många viktiga strukturella 
jämställdhetsproblem och maktobalan-
ser glöms då bort. Det är mycket viktigt 
att konfliktrelaterat sexuellt våld straffas, 
men att enbart fokusera på detta kan 
förminska kvinnor till sexuella objekt.  

Skriven av Ylva L. Hartmann, Fonden för mänskliga rättigheter. Januari 2016, www.humanrights.se
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Introduktion
denna broschyr beskriver kort hur kvinnors rättigheter kan säkerställas i 
arbetet för upprättelse och gottgörelse efter en konflikt. Broschyrens mål-
grupp är personer verksamma inom fred, säkerhet, utveckling och mänsk-
liga rättigheter. Broschyren kan användas av representanter för myndig-
heter och organisationer som ett stöd i att säkerställa kvinnors rättigheter 
i arbetet under och efter konflikt. 

Broschyren utgår från övergångsrättvisans fyra pelare – sanningssökan-
de, tillgång till rättvisa, gottgörelse/ersättning och garantier för icke-upp-
repning. Alla dessa fyra pelare måste med för att bygga en hållbar fred. 
Informationen i broschyren kommer från Fonden för mänskliga rättig-
heters mer än 20-åriga erfarenhet av att arbeta i konflikt och postkon-
fliktsituationer samt från ett flertal källor som finns angivna i slutet av 
broschyren. Avslutningsvis görs en sammanställning av broschyrens hu-
vudsakliga rekommendationer. Använd gärna källförteckningen som tips 
för vidare läsning.

Alla kvinnors erfarenheter av konflikt är inte identiska. Det finns däre-
mot vissa generella åtgärder som kan vidtas för att inkludera kvinnor och 
deras behov så att dessa inte glöms bort och så att människorättsbrott kan 
förebyggas i framtiden. För att arbeta mot straffrihet och för upprättelse 
efter en konflikt måste också ett intersektionellt perspektiv tillämpas – där 
etniska grupper, religion, politisk tillhörighet, socioekonomisk situation och 
sexualitet också beaktas. 

Sanningssökande 
sanningssökande är en förutsättning för att beivra människorättsbrott 
och gottgöra de som utsatts. Sanningskommissioner är de instanser som 
söker information om enskilda människorättsbrott och mönster av kränk-
ningar efter en konflikt. Över 30 stater har använt sig av sanningskom-
missioner för att utreda och rapportera om tidigare människorättskränk-
ningar. De första sanningskommissionerna tog inte upp kvinnors särskilda 
erfarenheter av konflikten. Det gjorde att de inte kunde ge en rättvis bild 
av vad som hänt och hur just kvinnor upplevt konflikten.  Det är självklart 
så att kvinnors intressen och behov varierar, men det går att urskilja möns-
ter av diskriminering och brott mot kvinnor i ett sanningssökande arbete.

Varje kommission måste ta hänsyn till det land och den kontext de 

verkar i men det är ändå möjligt att ge några generella riktlinjer.   
Sanningskommissioner måste ge en bredare bild av vad som hänt, utö-

ver enskilda kränkningar. Om fokus endast läggs på enskilda fall av allvar-
liga kroppsskador kan andra allvarliga systematiska kränkningar som inte 
upptäcks vid första anblick glömmas bort. Ett exempel är att ett högt antal 
minderåriga gravida flickor kan vara indirekt bevis på sexuellt slaveri eller 
påtvingat havandeskap. Ett annat exempel kan vara kvinnor eller flickors 
som förskjutits från sin familj efter att ha blivit utsatta för sexuellt våld. 
Att söka efter mönster av kränkningar och inte bara enskilda fall måste 

därför speglas i kommissionens mandat. Mandatet bör definieras i samråd 
med grupper som representerar människor som utsatts och även kvin-
norättsorganisationer. Marginaliserade gruppers erfarenheter och behov 
måste särskilt uppmärksammas. 

Kvinnor måste också finnas representerade både som sanningskom-
missionärer och i deras personal/kansli. Bara för att kvinnor finns på plats 
säkras inte att kvinnors utsatthet tas med i sanningssökandet på ett rätt-
mätigt sätt. Både kommissionärer och personal måste därför få ta del av 
kontinuerlig fortbildning för att säkra att inte kvinnors behov och intres-
sen faller mellan stolarna. Ofta när kvinnor deltar i sanningskommissioner 
eller fredsbyggande initiativ förväntas de stå för en ”kvinnlig”, försonande, 
fredsivrande insats. Det är viktigt att kvinnor inte förväntas ta en sådan roll 
utan deltar i egenskap av de individer de är. 

Sanningskommissioner har på olika sätt integrerat kvinnors rättigheter 
i sitt arbete och nått skilda resultat. Antingen genom att skapa en specifik 
enhet eller utredningar som arbetar med dessa frågor, vilket var fallet i 
Sydafrika. Eller att integrera frågorna i hela arbetet, något som gjordes i 

Sanningskommissioner måste ge en bredare bild av 
vad som hänt, utöver enskilda kränkningar. Om fokus 
endast läggs på enskilda fall av allvarliga kroppsska-
dor kan andra allvarliga systematiska kränkningar 

som inte upptäcks vid första anblick glömmas bort
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Ghana. Erfarenhet visar att bästa resultat uppnås genom att använda sig 
av bägge metoder, att dels ha en enhet som fokuserar på kvinnors rättig-
heter samt att ha temat som en övergripande riktlinje för hela sannings-
kommissionens arbete. Detta arbetssätt tillämpades i Peru.  

Det är också viktigt att det finns möjlighet, för personer som vill, att 
ge vittnesmål bakom lyckta dörrar. En eller flera av sanningskommissi-
onens sessioner bör ta upp kvinnors särskilda situation. Många kvinnor 
känner sig också mer bekväma med att ge vittnesmål om sexuellt våld 
till andra kvinnor. Därför kan det vara viktigt med sessioner som leds av 
kvinnor och där de som deltar uteslutande är kvinnor. Det måste finnas 
en medvetenhet om maktbalanser och kvinnors utsatthet vid utredningar 
och insamlande av data. 

Kvinnor kanske inte alltid söker sig självmant till sanningskommis-
sionen för att avge vittnesmål. Detta har varit ett problem i många san-
ningskommissioners arbete. Kvinnors underrepresentation måste därför 
kompenseras av kommissionen. Kommissionärer kan antingen aktivt leta 
efter kvinnors vittnesmål eller göra djupintervjuer med de kvinnor som 
gått med på att dela sin historia. Som alltid finns en risk att de som vittnar 
återupplever de trauman de varit med om under intervjuerna. Detta ska 
i största möjligaste mån försöka undvikas och det måste finnas adekvat 
tillgång till psykosocialt stöd för de som vittnar.   

Under sanningssökandet måste kommissionen arbeta med stor trans-
parens och kontinuerligt ta emot råd från olika intressegrupper och kvin-
norättsorganisationer. Detta är viktigt för att bygga förtroende för sitt 
arbete och så småningom sin slutrapport och rekommendationer. Under 
arbetet med sanningssökande och i ett slutskede av en fredsprocess måste 
den politiska viljan finnas där för att säkra ett hållbart fredsbyggande.    

Sanningskommissionens slutrapport och rekommendationer måste 

vara lättillgängliga. Kontakterna med media måste värnas för att sprida 
information om arbetet och slutsatserna. Det ligger ett stort ansvar på 
sanningskommissionen att nå ut med dess budskap till alla delar av be-
folkningen. Särskilda ansträngningar måste göras för att nå delar av be-
folkningen som inte har tillgång till traditionell media, radio är exempel-
vis en effektiv informationskanal. Slutrapporten bör översättas till lokala 
språk och en mer lättillgänglig version anpassad till barn bör tas fram. 

En sanningskommissions arbete tar inte slut med dess slutrapport. 
Den är snarare tänkt som ett steg på vägen till gottgörelse för kränkningar. 

Tillgång till rättvisa
efter en konflikt och grava kränkningar av mänskliga rättigheter och den 
humanitära rätten måste de ansvariga ställas till svars. Många länder har 
tacklat ansvarsfrågan genom att enbart sammanställa enskilda fall för att 
göra sig en bild av kränkningarnas karaktär. Som tidigare påpekats är det 

svårt att förstå den större bilden av kränkningarna om en enbart utgår 
ifrån enskilda fall. Det är viktigt att förstå det större juridiska och ideolo-
giska landskapet för att kunna koppla brotten till den miljö som möjlig-
gjort dem och därigenom få en klarare bild av vem/vilka som är ansvariga 
och klarlägga överordnades/underordnades olika roller. 

Detta blir extra tydligt när det gäller kränkningar av kvinnors rättighe-
ter eftersom strukturell diskriminering ofta ligger till grund för brotten. 
Männen i samhället dominerar ofta de organ, myndigheter och grupper 
som utövar våldsmonopol, såsom polis, militär eller väpnade grupper. Vis-
sa myndigheter eller institutioner kan också ha möjliggjort kränkningar 

Det ligger ett stort ansvar på sanningskommissionen  
att nå ut med dess budskap till alla delar av

befolkningen

Det är viktigt att förstå det större juridiska och ideolo-
giska landskapet för att kunna koppla brotten till den 
miljö som möjliggjort dem och därigenom få en klara-
re bild av vem/vilka som är ansvariga och klarlägga 

överordnades/underordnades olika roller
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eller haft en kultur eller miljö som underlättat dem. Det är viktigt att 
se bortom de enskilda förövarna för att förstå konfliktens dynamik. Om 
för mycket fokus ligger på enskilda förövare och deras straffrättsliga an-
svar, förloras den större bilden och statliga och andra institutioners över-
gripande ansvar. Rättegångar kan inte enskilt bygga ett hållbart, fredligt 
samhälle. Uppsägningar av personer på officiella positioner kan behöva 
göras, trots att de inte har ett straffrättsligt ansvar. Detta lyfts vidare under 
rubriken garantier för icke-upprepning. 

När kvinnor exkluderas från sanningssökande och rättegångsförfaran-
den blir konsekvensen en utbredd straffrihet för kränkningar av kvinnors 
rättigheter. När det gäller brott som sexuellt våld är det också svårt att 
få fram bevis för att kunna underbygga ett åtal. En stark parallell kan 
här dras till sexuellt våld utanför konfliktsituationer där få fall lagförs och 
ännu färre leder till fällande domar. 

De fall som fokus läggs på efter en konflikt är ofta de brott som begåtts 
i det offentliga rummet och en aspekt som förloras är konfliktens betydel-
se för kvinnors ökade utsatthet i den privata sfären. Länge har det också 
funnits lite kunskap om hur kvinnor påverkas under konfliktsituationer 
utöver mätbara fysiska skador. Forskare börjar dock titta mer och mer på 
kvinnors ekonomiska, sociala och hälsoutsatthet och hitta mönster. 

En svår gränsdragning som måste göras för att uppnå tillgång till rätt-
visa efter grava kränkningar är att fokusera både på att straffa förövarna 
och på att stärka och gottgöra offren. Detta brukar benämnas retributiv 
respektive restorativ rättvisa. 

Internationella krigsbrottsdomstolar som Jugoslavientribunalen, 
Rwandatribunalen och Internationella brottsmålsdomstolen har varit 
viktiga för att motverka straffrihet för grava människorättskränkningar. 

De växte fram ur bristen på kapacitet att lagföra grova brott på nationell 
nivå och deras rättspraxis har kommit att betyda mycket inte minst för 
kvinnors upprättelse och gottgörelse. Jugoslavientribunalens stadga fast-
ställer att våldtäkt kan kategoriseras som brott mot mänskligheten och 
Rwandatribunalen har fastställt att sexuellt våld kan kategoriseras som en 
folkmordshandling (Akayesu-fallet). 

När stadgan som skulle skapa den Internationella brottsmålsdomstolen 
togs fram var kvinnorättsgrupper aktiva i sitt påverkansarbete och fick 
gehör. Romstadgan har berömts för att vara innovativ i att definiera brott 
som begåtts mot kvinnor under konflikt och att klassa dem som krigsbrott 
och brott mot mänskligheten (exempelvis artikel 7 och 21). Ett annat 
exempel på kvinnorättsgruppers lyckade påverkan är att definitionen av 
våldtäkt i stadgan inte kräver att det måste bevisas att det inte funnits 
samtycke.  

Trots att romstadgan var en lovande bit folkrättshistoria var domstolen 
långsam i att beivra brott mot kvinnor. Ett lågvattenmärke var Luban-
ga-fallet från Demokratiska republiken Kongo. Åklagaren tog inte upp 
våldtäkt trots starka bevis på att det använts som ett vapen i konflikten, 
utan koncentrerade sig på rekrytering av barnsoldater i åtalet. Efter myck-
et kritik om att ha förbisett kvinnors rättigheter antog domstolen år 2014 
en policy om sexuellt och könsbaserat våld. 

Vid massiva kränkningar är det också svårt att lagföra alla brott som 
begåtts. Det kan därför bli nödvändigt att åklagare antar vissa strategier 
– det är exempelvis vanligt att koncentrera sig på de mest grava brotten. 
Det finns stora fördelar med att hålla rättegångar i det land de begåtts 
i form av insyn i den lokala kontexten och närhet till offren och deras 
behov. De internationella domstolarna har också annorlunda behörighet. 
De internationella domstolarna har skapats för att lagföra de mest grava 
kränkningarna av de högst ansvariga när de nationella domstolarna saknar 
vilja eller förmåga att göra det (artikel 17). De nationella domstolarna kan 
också vara överbelagda med fall och behöva anta åklagarstrategier och 
utsållning av fall i ett första skede. Det är då viktigt att brott mot kvin-
nor inte nedprioriteras, detta gäller både för nationella och internationella 
domstolar. 

Det finns feministisk kritik av straffrätt och internationell straffrätt. 
Många anser att lagstiftning och folkrätten präglas starkt av traditionella 

De fall som fokus läggs på efter en konflikt är ofta 
de brott som begåtts i det offentliga rummet och en 
aspekt som förloras är konfliktens betydelse för kvin-

nors ökade utsatthet i den privata sfären
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könsroller, där kvinnor ses som offer och sällan som oberoende aktörer. 
Lagar och normer har också historiskt behandlat brott som kvinnor ut-
satts för som brott av mindre vikt eller allvarsgrad. Exempelvis har mäns 
misshandel, våldtäkt eller till och med mord på kvinnor kategoriserats 
som hedersbrott eller ”passionsbrott”. Den inbyggda ojämställdheten i 
många rättsväsenden måste därför arbetas bort på många olika sätt, så att 
straffrihet inte råder för brott begångna mot kvinnor. Både normer och 
bemötande inom domstolsväsenden måste anpassas till att möta män och 
kvinnors behov på ett jämställt sätt. Ibland behöver också särskild upp-
märksamhet riktas till kvinnors situation så att även brott mot kvinnor tas 
upp. Exempelvis avsatte Specialdomstolen för Sierra Leone 20 procent av 
sina utredare till att arbeta med fall av könsbaserat våld, till skillnad från 
Rwandatribunalen där endast 1-2 procent arbetade med den typen av fall. 

Rättegångar är dock inte den enda vägen till gottgörelse, offer kan vara 
berättigade ersättning trots att gärningsmannen/männen inte lagförts.

Ersättning och gottgörelse
i en upprättelseprocess behövs inte bara sanningssökande och rättegångar 
utan också att offren ersätts och gottgörs för den skedda skadan. Rätten 
till ersättning efter kränkningar finns fastställd så väl i de mänskliga rät-
tigheternas regelverk som i den internationella humanitära rätten. Enligt 
FN:s principer om ersättning definieras ”offer” som de individer som en-
skilt eller i grupp lidit skada, här inkluderas även den närmaste familjen och 
anhöriga. Principerna fastställer också att ersättningen bör stå i proportion till 
hur allvarlig kränkningen varit.

Ersättning och gottgörelse syftar till att kompensera kränkningen, 
och/eller att situationen återställs till hur det var innan brottet hände. Men 
om situationen innan kränkningen ägde rum var sådan att den möjliggjor-
de eller till och med ledde fram till kränkningen, måste ett bredare grepp 
tas på begreppet ersättning/gottgörelse. Enligt civilsamhällets deklaration 
om kvinnors och flickors rätt till ersättning (Nairobideklarationen) måste 
ersättningen gå bortom de direkta orsakerna till att brottet begåtts – er-
sättningen måste också väga in och förändra de strukturer som möjliggjort 
att brottet kunde begås. 

De brott som historiskt prioriterats att ersättas efter en väpnad konflikt 
har ofta varit mord, försvinnanden, fängslanden etc. Utöver dessa brott 

utsätts kvinnor ofta för andra typer av våld under en konflikt. Det kan 
handla om påtvingat havandeskap, tvångssteriliseringar, könssjukdomar, 
förflyttningar, ökat våld i hemmet, etc. Ersättningspolicys har historiskt 
sätt sällan tagit hänsyn till de indirekta offren till konflikten, där kvinnor 
ofta är överrepresenterade. 

Ett exempel på att en person indirekt fallit offer för en konflikt kan 
vara att ens partner eller barn försvunnit. Trots att påtvingade försvin-

nanden kategoriseras som ett brott mot mänskligheten i folkrätten både 
gentemot det direkta och det indirekta offret har de indirekta offren inte 
uppmärksammats på samma sätt. I vissa fall har familjer behövt presentera 
dödscertifikat av den avlidna/försvunna anhöriga för att erhålla ersättning, 
vilket är väldigt svårt om det inte finns någon kropp att visa. I Argentina 
löstes det problemet genom att utfärda certifikat för försvunna som kunde 
ligga till grund för en skadeståndsbegäran. 

Efter massiva och storskaliga kränkningar kan det vara svårt att er-
sätta alla offer finansiellt. Därför brukar en mindre grupp som utsatts för 
de mest grava kränkningarna prioriteras. Alternativt eller parallellt har 
många stater använt sig av vad man kallar symbolisk ersättning. Symbolisk 
ersättning kan exempelvis vara offentliga ursäkter, minnesmärken, omdö-
pande av gator eller officiella byggnader. I Sierra Leone bad presidenten 
om ursäkt till landets kvinnor år 2010 för att staten brustit i att skydda 
dem från övergrepp under kriget. Ersättningen kan också utgå antingen på 
individnivå eller till en viss grupp. Det är viktigt att ha en balans mellan 
materiell/symbolisk och individuell/kollektiv ersättning.

Enligt civilsamhällets deklaration om kvinnors och 
flickors rätt till ersättning (Nairobideklarationen) mås-
te ersättningen gå bortom de direkta orsakerna till att 
brottet begåtts – ersättningen måste också väga in 
och förändra de strukturer som möjliggjort att brottet 

kunde begås
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När skadestånd betalas ut måste också hänsyn tas till maktrelationer 
mellan män och kvinnor och kvinnors juridiska ställning. Kvinnor kan 
exempelvis sakna möjlighet att ta emot skadestånd på grund av att de inte 
har bankkonton eller rätt till egendom. I Sydafrika kunde många kvinnor 
inte ta emot ersättning för att de inte hade egna bankkonton. Ersättning-
en betalades istället ut till deras manliga släktingar och kvinnorna hade 
ofta bristande kontroll över skadeståndet de fått. Ytterligare ett område 
som är särskilt problematiskt för kvinnor är att återigen få tillgång till 
egendom och mark som ofta står i männens namn. Kvinnor kan ha svårt 
att kräva tillbaka sin egendom eftersom de inte kan bevisa sin rätt till den. 
Dessutom är kvinnor ofta exkluderade från att ärva i många länder. För att 
kringgå dessa hinder måste kreativa lösningar hittas. Alternativa lösningar 
kan ofta hittas i samråd med de utsatta, exempelvis vill de kanske ha er-
sättningen i form av hälso- och sjukvård eller utbildning. 

Liksom för sanningssökande och tillgång till rättvisa är det viktigt att 
ersättningsprogram utformas och utvärderas nära offren och den kontext 
som brotten begåtts inom. Nationellt och lokalt ägandeskap är en förut-
sättning för att ett ersättningsprogram ska få bra resultat. Parallellt med att 
ta fram ersättningsförslag och program måste regeringen och statsmakten 
vara inkopplad så att regeringsbeslut och löften garanterar att program-
met sedan sätts i verket. Detta måste också ske inom skälig tid så att inte 
offren behöver vänta för länge på sin upprättelse. Information måste också 
spridas om ersättningsmöjligheter till de berörda på ett lättillgängligt sätt, 
här måste hänsyn tas till att informationen når landsortsbefolkning, anal-
fabeter och marginaliserade grupper. 

Utöver kompensation och ersättning har också rehabilitering och ga-
rantier för icke-upprepning allt mer förts fram som vitala element i gott-
görelse efter människorättsbrott. 

Garantier för icke-upprepning 
efter konflikt och grava kränkningar har människor rätt inte bara till 
gottgörelse och upprättelse utan också att garanteras att inte utsättas för 
övergrepp igen. Då behöver grundorsakerna till konflikten eller våldet 

åtgärdas. Det kan handla om tvister om tillgång till land, torka och kli-
matpåverkan, brister i jämlikhet och jämställdhet – något som inte alltid 
har räknats som områden att arbeta med efter en väpnad konflikt. Dessa 
kräver ofta reformer på ett institutionellt plan. Traditionellt har fokus ofta 
legat på sanningssökande och rättegångar medan institutionella reformer 
hamnat i bakgrunden, trots att de är en nödvändig förutsättning för an-
svarsutkrävande. 

Garantier för icke-upprepning måste ofta innefatta långtgående sam-
hälleliga förändringar. De bör däremot inte inbegripa en alltför omfat-
tande reformagenda eftersom fokus då blir den generella utvecklingen av 
sociala förhållanden i landet och inte konfliktförebyggande. Det är istället 
orsakerna till konflikterna som ska stå i centrum. Det kan handla om att 
ändra lagstiftning eller informella rättssystem så att kvinnor får tillgång 
till rättigheter de inte hade innan konflikten. 

Rättsvårdande myndigheter kan behöva reformeras, korruption stop-
pas. Det är viktigt att rättsväsendet och alla statliga myndigheter fungerar 
enligt alla rättsstatliga principer. Befolkningen måste återfå förtroendet 
för staten för att bygga en hållbar fred. Staten behöver säga upp ansvari-
ga för människorättsbrott från officiella positioner. Många personer och 
institutioner kan ha varit inblandade i och förbisett kränkningar utan att 
direkt varit straffrättsligt skyldiga till brotten. Trots att dessa personer/
institutioner inte döms för brotten behöver deras inblandning analyseras 
och det måste bedömas om de kan sitta kvar på sina positioner eller om 

Nationellt och lokalt ägandeskap är en förutsättning 
för att ett ersättningsprogram ska få bra resultat

Efter konflikt och grava kränkningar har människor 
rätt inte bara till gottgörelse och upprättelse utan ock-
så att garanteras att inte utsättas för övergrepp igen
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det hotar statens trovärdighet. Det är svårt att reformera institutioner så 
att medborgarna återfår förtroendet för dem. Det kan handla om institu-
tionskulturer som är svåra att förändra genom att enbart straffa några en-
skilda förövare. Utbildningar kan behöva genomföras, hierarkistrukturer 
kan behöva ändras. Både i El Salvador och i Filippinerna har ländernas 
poliskårer infört riktade utbildningsprogram för att stävja de våldskulturer 
som tidigare tillåtits spira i yrkesutövningen.  

För att garantera att övergrepp inte upprepas måste ett brett deltagande 
från civilsamhället säkras i utformandet av garantierna, särskilt av margi-
naliserade grupper och kvinnorättsorganisationer. Civilsamhället ska kun-
na delta utan att bli utsatt för hot och repressalier.  

En viktig del i att försäkra sig om att övergrepp inte händer igen är att 
konflikt och kränkningar inte glöms bort. Det historiska minnet av konflik-
ten behöver därför få finnas i ett lands historieskrivning i skolor, på univer-
sitet och i det offentliga rummet.  

Det kan vara oerhört svårt att tackla grundorsakerna till en konflikt. En 
strategi är att prioritera vissa akuta steg först för att sedan lägga fram en 
realistisk handlingsplan för hur resten av förändringarna ska ske. 

Det är under fredsförhandlingar som de första och viktiga fredsbyg-
gande stegen tas, men kvinnor är dessvärre ofta frånvarande från dessa 
arenor. Det påverkar såklart både vad som innefattas i fredsavtal och hur 
de tillämpas i praktiken. Kvinnor drabbas hårt av att inte få vara med vid 
fredsförhandlingar. En rapport av UN Women från 2012 visar att endast 9 
procent av alla fredsförhandlare mellan 1992 och 2011 var kvinnor. Detta 
har resulterat i att endast 92 av 585 fredsavtal slutna mellan 1990 och 
2010 innehåller referenser till kvinnor. 

Kvinnors representation på alla nivåer i samhället, både vid juridiska 

och politiska instanser, är en nyckelfaktor. Slutet på en konflikt kan också 
möjliggöra en omfördelning av makt i ett samhälle, där kvinnor kan få 
större plats. Det handlar inte bara att få till en jämställd representation 
utan också att kvinnors situation och behov reflekteras i politik och re-
former.     

För att kvinnor inte återigen ska bli utsatta för övergrepp krävs ofta 
både ekonomiska och sociala förändringar i ett samhälle. Dessa aspekter 
prioriteras sällan i fredsbyggande arbete och saknas ofta i konfliktanalyser. 
Jämställdhet, jämlikhet, social rättvisa och ekonomisk omfördelning har 
ofta blivit en icke-fråga i arbetet för upprättelse och gottgörelse efter en 
konflikt. Utöver de strukturella behoven att fokusera på ekonomiska och 
sociala förändringar är ekonomiska och sociala rättigheter även viktiga 
direkt efter en konflikt. Människor behöver mat, god hälsa, fysisk säkerhet 
och tak över huvudet för att kunna och orka vittna eller delta i fredsför-
handlingar eller andra post-konflikt processer.  

Slutet på en konflikt kan också möjliggöra en omför-
delning av makt i ett samhälle, där kvinnor kan få 

större platsFör att garantera att övergrepp inte upprepas måste 
ett brett deltagande från civilsamhället säkras i utfor-
mandet av garantierna, särskilt av marginaliserade 

grupper och kvinnorättsorganisationer
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10 generella
rekommendationer

 Sanningssökande efter en konflikt måste ge en bred bild av vad som 
hänt, utöver enskilda kränkningar. 

 Kvinnorättsorganisationer och grupper som representerar människor 
som utsatts för kränkningar måste delta och rådfrågas innan, under 
och efter arbetet mot straffrihet och för upprättelse. 

 Nationellt och lokalt ägandeskap är en förutsättning för att proces-
sen ska lyckas.

 Värdigt bemötande av de utsatta är viktigt vid sanningssökande och 
rättegångsförfaranden samt tillgång till psykosocialt stöd. 

 Medverkande aktörers säkerhet måste tryggas.

 Kvinnors representation måste stärkas i fredsbyggande såväl som i 
andra politiska och juridiska instanser.

 Fokus måste också sättas på personer som indirekt fallit offer för 
konflikten och inte bara direkta offer – i det offentliga rummet såväl 
som i den privata sfären. 

 Gottgörelse och ekonomisk ersättning måste också leda till att de 
strukturer som möjliggjort att brottet kunde begås förändras.

 Det är viktigt att ha en balans mellan materiell/symbolisk och indi-
viduell/kollektiv ersättning.

 Information måste spridas om processen till de berörda på ett lättill-
gängligt sätt. 
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Kvinnors utsatthet ser ofta annorlunda ut än 
mäns under väpnade konflikter. Förutom de di-
rekta konsekvenserna av en väpnad konflikt så-
som mord, tortyr och våldtäkt, blir kvinnor också 
utsatta för andra typer av våld. Exempelvis ökar 
mäns våld mot kvinnor i hemmet under en väp-
nad konflikt. Kvinnor kan också bli internflyk-
tingar, tvångsförflyttas eller förlora anhöriga i 
högre utsträckning än män.
Denna broschyr beskriver kort hur kvinnors rät-
tigheter kan säkerställas i arbetet för upprättel-
se och gottgörelse efter en konflikt. Broschyren 
utgår från övergångsrättvisans fyra pelare – san-
ningssökande, tillgång till rättvisa, gottgörelse/
ersättning och garantier för icke-upprepning.


