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Inledning  
2011 spred sig den arabiska våren som en löpeld genom Mellanöstern. Med den fördes 

förhoppningar om en revolution av demokratiska reformer och förändring. Syrien var inget 

undantag.  Men revolutionen blev inte som tänkt. Den frekventa rapporteringen från Syrien präglas 1

inte av demokratisering och ett land i frihet, istället rapporteras det om ett blodigt inbördeskrig som 

härjat i landet sedan 2011.  Vad många dock inte känner till är ett området i norra Syrien där en 2

revolution, tillsynes osynlig för många, ägt rum. Området har traditionellt sagts tillhöra Kurdistan 

och brukar benämnas som västra Kurdistan. Området går nu under namnet Rojava. Vid första 

anblick framstår Rojava som en utopi som trots de olyckliga omständigheterna i regionen lyckats 

grunda ett fungerande samhälle. Rojava utropades som en de facto autonom stat 2014 då den 

Syriska regimens kontroll över detta område upphörde. Sedan 2014 har Rojava utformat en egen 

sekulär konstitution som bland annat bygger på direktdemokrati, jämställdhet och feminism.  En 3

utav grundpelarna i Rojava är att ett land inte kan vara fritt, så länge kvinnor inte är fria.  Kvinnors 4

frigörelse är således en central faktor i området. Rojava är emellertid inte unikt i att ha en jämställd 

konstitution och förespråka jämställdhet.  Däremot brukar sociala normer och strukturer kunna 5

utgöra ett hinder för att detta ska kunna utövas och efterlevas i praktiken.  Detta kan vara av 6

avgörande betydelse i huruvida ett medborgarskap kan utövas eller ej. Således finns en skillnad 

mellan vad de formella lagarna, och de sociala normerna stadgar. Vad som däremot utmärker 

Rojava är att staten bygger på en idé om jämställdhet och kvinnors frigörelse, vilket även 

medborgarskapet och konstitutionen ämnar återspegla.  Det borde således ligga i intresset för 7

samtliga parter i Rojava att ett jämställt utövande av medborgarskapet oavsett kön möjliggörs för att 

uppnå idealet av jämställdhet. Denna undersökning ämnar ge en beskrivning av hur det formellt 

jämställda medborgarskapet utövas av kvinnor i en region där konstitutionen förespråkar detta, men 

där normer och strukturer traditionellt motarbetat det.  8

 Nationalencyklopedin, arabiska våren 1

 Nationalencyklopedin, syriska inbördeskriget 2

 Capitalism, Nature, Socialism 2015, 1 3

 Strangers 2015, 294

 UN, Gender equality: Why it matters 5

 Mål 5: Jämställdhet 6

 Savran 2016, 97

 Knapp et al. 2016, 628
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Syfte och frågeställning  
Rojavas konstitution förespråkar jämställdhet, och även medborgarskapet skall återspegla detta.  9

Däremot kan en distinktion göras mellan det formella medborgarskapet och huruvida detta 

medborgarskap reellt kan utövas. Normer och sociala strukturer i samhällen tenderar att hämma 

jämställdhet och kvinnor från att åtnjuta sina medborgerliga rättigheter.  Då Rojava som stat 10

grundas på en tanke av jämställdhet och kvinnors frigörelse,  bör även ett jämställt utövande av 11

medborgarskapet ligga i linje med detta. Kvinnors aktiva utövande av ett medborgarskap borde 

följaktligen kunna ses som en symbol för kvinnors frigörelse och för jämställdhet.  

Syftet med denna uppsats är att ge en deskriptiv redogörelse för hur kvinnor i Rojava utövar sitt 

medborgarskap och hur detta tar sig i uttryck. Finns det en överensstämmelse med vad som formellt 

stadgas i konstitutionen och vad som utövas? Forskningsfrågorna för denna uppsats lyder som 

följer: 

Hur utövar kvinnor det formella medborgarskapet i Rojava?  

Hur tar detta sig uttryck reellt?  

 Charter of the social contract 2014, artikel 38  9

 UNDP, Mål 5: Jämställdhet 10

 Knapp et al. 2016, 4311
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Bakgrund 
För att få en bättre förståelse för vad som undersöks, följer nedan en kort beskrivning av Kurdistan 

och kurders situation i Syrien för hur detta delvis låg till grund för skapandet av Rojava. Detta följs 

av en redogörelse för Rojava, dess statsskick och de principer staten bygger på.  

Kurdistan  
Med Kurdistan menas ett område som täcker norra Irak, nordvästra Iran, sydöstra Turkiet och 

Nordöstra Syrien. Kurder är en icke-arabisk minoritet och det beräknas att det finns runt 28 miljoner 

som bor i området som benämns som Kurdistan.  Kurderna i Syrien är den största icke-arabiska 12

minoriteten i landet och utgör ungefär tio procent av dess population.   Områdena i norra Syrien 13

har främst varit bebott av kurder. Historisk har de varit marginaliserade och levt under förryck från 

den sittande regimen. Under 60-talet fördes en pan-arabistisk politik och stora satsningar gjordes för 

att Syrien skulle arabiseras. Alla innevånare i Syrien räknades officiellt som araber och den 

kurdiska folkgruppen nekades erkännande.  De sågs angöra ett hot mot den Arabiska 14

nationalistiska identiteten och många utav kurdernas grundläggande rättigheter kränktes.  De 15

kurder som inte kunde påvisa att de bott i Syrien sedan tidigast 1945 berövades deras 

medborgarskap, vilket resulterade i att 120 000 kurder blev statslösa  och därmed utan 16

medborgarskap.   De omöjliggjordes rätten att bilda egna politiska partier, det kurdiska språket 17

förbjöds i skolor  och auktoriteter kunde godtyckligt beröva kurder deras medborgarskap. Denna 18

marginalisering av kurder resulterade i ett legalt vakuum då de blev statslösa, vilket kan ses som ett 

förnekande av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna.   19

Kurdiska kvinnor har i mångt och mycket upplevt dubbelt förtryck, grundat både i deras identitet 

som kvinnor och som kurder.  Innan revolutionen och grundandet av Rojava så hade kvinnor en 20

framträdande roll i det förberedande organiserandet inför detta. Mellan 2004 och 2012 så hade 

 Federici 2015, 8112

 Human Rights Watch, 201413

 Utrikespolitiska institutet: Kurderna i Syrien 14

 Human Rights Watch 200915

 Human Rights Watch 199616

 Utrikespolitiska institutet: Kurderna i Syrien 17

 Human Rights Watch 2009 18

 International Crisis Group 201319

 Dirik & Staal 2015, 2920
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kvinnor en politisk funktion och de skapade gräsrotsrörelser och höll kongresser. Dock gick detta i 

linje med männens begränsade rörelseförmåga inom den politiska sfären. Män som organiserade sig 

blev som regel arresterade, så ansvaret föll istället på kvinnorna.  21

Turkiska PKK (Kurdistans arbetarparti) haft ett stort inflytande i kampen för kurders rättigheter och 

rätten till ett eget land. Partiet, och den nu fängslade ledaren Abdallah Öcalan, har varit ledande i 

kurders kamp för ett självständigt Kurdistan och rätten till ett självständigt språk, kultur och politisk 

administration.  Öcalan började tillämpa idéerna av demokratisk konfederalism, vars ideologi 22

grundar sig på feminism, ekologi och en statslös demokrati som grund till kurdernas frigörelse.  23

Revolutionen i Rojava har resulterat i att denna ideologi för fösta gången används som fundament 

vid ett uppbyggande av en stat.  24

Rojava  
Rojava är ett område i de norra och östra delarna av Syrien, även kallat västra Kurdistan. I början av 

det Syriska inbördeskriget uppskattades områdets befolkning till 3.5 miljoner innevånare. I 

dagsläget uppskattas befolkningsmängden dock krympt till 2.5 miljoner människor som en följd av 

den oroliga situationen i landet.  Majoriteten av befolkningen i Rojava är kurder, vilka utgör cirka 25

65% av innevånarna.  2012, i efterskalvet av den arabiska våren, retirerade den  syriska militären 26

från området i norra Syrien. För att förhindra kurderna från att mobilisera och göra uppror mot 

regimen valde presidenten, Bashar al Assad att istället släppa kontrollen av området. Kontrollen 

hamnade istället hos den lokala milisen, vilket främst leddes av kurder.  27

Rojavas statsapparat  

Det Demokratiska Unionspartiet (PYD) grundades 2003 och är nu det styrande partiet i Rojava. 

Efter den Syriska regimens retirerande från de kurdiska områdena i norra Syrien 2012, så fyllde 

 Knapp et al. 2016, 6321

 Strangers 2015, 12-1422

 Akkaya & Jongerden 2015, 163-16423

 Tatort 2013, 11-1224

 Strangers 2015, 325

 Ibid, 3126

 Utrikespolitiska institutet, politiskt system27
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PYD det maktvakuum som uppstod, vilket resulterade i att tre kantoner deklarerades som 

självständiga.  Rojavas konstitution (the Social Contract) ratificerades 9 januari 2014. 28

”We, the people of the democratic autonomous Regions of Afrin, Cizire and Kobani, a 
confederation of Kurds, Arabs, Syrics, Arameans, Turkmen, Armenians and Chechens, freely and 
solemnly declare and establish this Charter. In pursuit of freedom, justice, dignity and democracy 
and led by principles of equality and environmental sustainability, the Charter proclaims a new 
social contract, based upon mutual and peaceful coexistence and understanding between all strands 
of society. It protects fundamental human rights and liberties and reaffirms the peoples’ right to self-
determination.”  29

Konstitutionen grundades i mångt och mycket på Abdallah Öcalans, PKKs ledare, idéer gällande en 

stats uppbyggnad. Modellen grundas på en tanke av statslös demokrati där den politiska 

administrationen är decentraliserad och istället styrs av lokala aktörer. Rojava består av tre 

kantoner: Efrin, Cizire och Kobane vilka samtliga har ett autonomt självstyre vilket omfattar egna 

domstolar, poliser, säkerhetsstyrkor och skol- och sociala system. 

Artikel 8: 
”All cantons in the Autonomous Regions are founded upon the principle of local self-government. 
Cantons may freely elect their representatives and representative bodies, and may pursue their rights 
insofar as it does not contravene the articles of the Charter”  30

Rojava bygger även på en tanke av ett multietnisk- och religiöst styre vilket genomsyrar 

statsapparaten i stort. Däremot är staten separerad från religion och bygger på en sekulär 

statsbyggnad där mänskliga rättigheter ratificeras. 

Artikel 21: 
”The charter incorporates the Universal Declaration of Human rights, the international covenant on 
civil and political rights, the international covenant on economic, social and cultural rights, as well 
as other internationally recognised human rights conventions”    31

 Baser & Toivanen 2016, 29628

 Charter of the social contract 2014 29

 Ibid, artikel 8 30

 Ibid, artikel 2131
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Det finns även en princip om dubbelt ledarskap i samtliga beslutsfattande organ och styrelser som 

måste bestå av en man och en kvinna.   För att garantera representationen av båda könen finns ett 32

kvoteringssystem på 40 procent representation av vardera kön, för att tillgodose detta.  Denna 33

strävan efter en jämställt deltagande i Rojava uttrycks även explicit i konstitutionen.  

Artikel 38: 
”This contract guarantees the principle of equal opportunities for all citizens of democratic 

autonomy”    34

Rojava grundas således på en tanke att alla medborgare ska ha samma möjligheter i Rojava, oavsett 

kön eller bakgrund, vilket är någonting som konstitutionen garanterar och strävar efter att 

upprätthålla.  

Metod  
Val av fall  

Rojava utropades som de facto autonom stat 2014. Tidigare forskning inom området är således 

begränsad. Däremot utgör Rojava ett intressant fall för studier då regionen avviker från området i 

stort. Rojava är inte enbart en region som trots de svåra omständigheterna lyckats konstituera en 

egen stat, det bygger även på en relativt ny idé för en stats uppbyggnad. Grundpelarna i Rojava 

grundas på en tanke av jämställdhet, sekularism och ett decentraliserat styre som tar sitt avstamp i 

gräsrotsrörelser.  Detta kan ses som kontroversiellt i ett område som traditionellt präglas av 35

mansdominerade strukturer, vilket ofta legitimerat mannens dominans över kvinnan.  Hur skiljer 36

sig då Rojava från regionen i stort? Rojavas strävan efter jämställdhet utrycker sig inte enbart i 

konstitutionen, utan även i idéerna som står till grund för uppbyggandet av staten. Rojava motsätter 

sig den traditionellt rådande bilden av hur en stat ska styras, både politiskt och ideologiskt: kvinnors 

frihet och ett samhälles jämställdhet blir ett mått för en stats frihet.  Jag menar att detta gör Rojava 37

till ett avvikande och intressant fall att undersöka närmare.   

 Knapp et al. 2016, 69 32

 Strangers 2015, 2833

 Charter of the social contract 2014, artikel 38  34

 Dirik och Staal 2015, 4935

 Strangers 2015, 3336

 Ibid, 6237
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Undersökningsdesign och metod 

Denna undersökning ämnar genom en deskriptiv fallstudie jämföra det formella medborgarskapet 

med hur detta reellt utövas. Som vetenskaplig design lämpar sig fallstudien väl för denna typ av 

undersökning då den är anpassnings- och utvecklingsbar i en redan given situation.   Fallstudien är 38

således användbar då den är flexibel i relation till studiens syfte och tillåter utrymme till tolkning i 

dess ursprungliga kontext.  Detta passar bra till denna studies syfte då det är ett kontextbundet 39

sammanhang som undersöks och tolkningen görs även i dess ursprungliga sammanhang.  

Denna uppsats menar att kvinnors möjlighet till ett utövande av det formella medborgarskapet, är en 

förutsättning för jämställdhet. Även då en konstitution stipulerar jämställdhet inför lagen, kan en 

skillnad finnas i hur detta utövas i praktiken. Sociala normer och sedvänjor tenderar hämma kvinnor 

från att åtnjuta sina medborgerliga rättigheter och från att jämställdhet ska möjliggöras.  Processen 40

till ett utövande av ett medborgarskap består alltså av en formell- och en informell dimension. Dels 

måste förutsättningarna i form av sociala normer och sedvänjor finnas för att möjliggöra ett 

utövande av medborgarskapet. Formellt måste även en konstitution som möjliggör ett jämställt 

utövande av medborgarskapet existera. För att undersöka detta har denna studie inspirerats av 

forskaren Naila Kabeers resonemang angående vikten av medborgarskap för att möjliggöra 

jämställdhet. Hon betonar att medborgarskapet spelar en avgörande roll för att länka samman 

jämställdhet mellan en individuell- och en institutionell nivå.  Hur kvinnor utövar sitt 41

medborgarskap kommer även studeras med inspiration av Naila Kabeers analysverktyg. Hon 

använder tre dimensioner för att kunna studera kvinnors egenmakt och makten till att göra val.  42

Dessa dimensioner passar däremot även väl ihop med syftet till denna uppsats, då makten att göra 

kan ses som en förutsättning för ett utövande av medborgarskapet. Analysverktyget som kommer 

användas består av tre dimensioner som i denna studie kommer benämnas som: resurser, aktörskap 

och representation. Dessa tre dimensioner utgör tillsammans betydelsen av ett utövande av ett 

medborgarskap. Dessa dimensioner kommer analyseras genom att se till betydelsen av utbildning, 

deltagande i beslutsfattande processer, likasom deltagande i militär som indikatorer till dessa 

dimensioner. Med utgångspunkt i dessa dimensioner och indikatorer avser denna uppsats beskriva 

och jämföra det formella medborgarskapet i Rojava med hur kvinnor utövar detta. 

 Merriam 1994, 3438

 Flyvbjerg 2006, 223 39

 UNDP, Mål 5: Jämställdhet 40

 Kabeer 2014, 220 41

 Kabeer 2005, 1442
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Material 
Rojava är en relativt ny stat och information gällande området är begränsat. Formellt tillhör Rojava 

fortfarande Syrien så officiella rapporter specifikt gällande Rojava har varit svårt att erhålla, särskilt 

relaterat till ämnet för denna undersökning. Att analysera den rådande situationen är svårt i ett 

område med begränsad tillgång till verifierad information. Liknande svårigheter kan återfinnas i 

länder som inte är demokratier och inte uppfyller kriterier om transparens. I Rojava ligger hindret 

inte i huruvida det är en demokrati eller ej, utan huruvida informationen överhuvudtaget existerar. 

Att finna verifierad data har därav förorsakat en utav de största utmaningarna. Pålitlig data är 

således svår att finna och sekundära källor, men även tredje- och fjärdehandskällor, har fått utgöra 

stora delar av denna undersökning. Detta gör att undersökningens validitet kan kritiseras då valet av 

källor påverkar undersökningens resultat. Denna problematik har jag däremot varit medveten om 

under datainsamlingen och har genomfört trianguleringar av materialet för att uppfylla kraven 

gällande källkritik. Denna studie grundas alltså på en rad olika informationskällor som kompletterar 

varandra för att undersöka samma sak. Mycket av informationen som ligger till grund för denna 

studie har följaktligen bekräftas i fler källor än enbart en. Detta för att komma runt problematiken 

gällande undersökningens validiteten. Emellertid menar jag att undersökningens relevans grundas 

på att området är relativt obeforskat. Denna uppsats byggs således upp på det material som finns 

tillgängligt i dagsläget. 

Användandet av en fallstudie-design grundas i att systematiskt och ingående studera en företeelse, 

vilket i denna studie är medborgarskapet i Rojava och hur detta utövas. Även datainsamlandet för 

studien faller inom ramen för detta tillvägagångssätt. Valet av material har skett strategiskt för att 

ingående kunna studera och besvara uppsatsens frågeställning. Då uppsatsen avser jämföra det 

formella medborgarskapet med hur detta reellt utövas, så har Rojavas konstitution utgjort stora delar 

av undersökningen. Detta för att fastslå vad som stadgas formellt i regionen. Information angående 

kurders situation i Syrien har rapporter, från bland annat Human Rights Watch fått utgöra stora delar 

av.  

Källkritik  
Teorell och Svensson nämner fem källkritiska kriterier som ska vara uppfyllda för att ett påstående 

ska kunna sägas vara välgrundat och för att avgöra en källas användbarhet: äkthet, samtidighet, 

centralitet, tendens och oberoende. Äkthet understryker huruvida källan är autentiskt eller ej. Detta 
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är någonting som ständigt kan ifrågasättas, särskilt i denna studie då datan till stor del grundas på 

sekundära källor. Nästa kriterium rör samtidighet, det vill säga tidsrymden mellan det återgivna 

händelseförloppet och källans tillkomst. Detta kriterium uppfylls då samtliga källor, relaterade till 

Rojava, har skapats 2012 eller senare. Däremot finns det även ett kriterium om centralitet vilket 

istället rör ”det rumsliga avståndet mellan källan och det händelseförlopp den uttalar sig om.” Är 

källan grundad på förstahand- eller andrahandsuppgifter? De främsta källorna till denna studie är 

grundande på, delvis konstitutionen, delvis organisationers egna information men även sekundära 

källor genom reportage och studier av Rojava. Däremot finns det en risk att en källa som både 

uppfyller kriterierna av centralitet och samtidighet samtidigt tenderar att vara vinklade och således 

inte uppfyller kriteriet av tendens. Källor som skapats av individer som ligger en viss händelse för 

nära, kan sällan återberätta det objektivt. Detta kan vara fallet i Rojava då skaparna till många källor 

har ett personligt intresse i antingen Rojava, eller kvinnors feministiska rörelser. Idealet är att ha en 

källa utan tendens, men för att kringgå risken för detta så har denna undersökning använt ett flertal 

källor, för att kunna jämföra information och på så sätt gardera mot risken av tendens.  43

Avgränsningar  

Undersökningen är en deskriptiv fallstudie och gör inga anspråk på att försöka förklara ett utövande 

av ett medborgarskap. Denna undersökning ämnar inte heller generera en universell beskrivning av 

ett medborgarskaps utövande, utan enbart en av många tänkbara beskrivningar. Att undersöka ett 

utövande av ett medborgarskap kan ske genom olika tillvägagångssätt. Denna undersökningens 

kommer att beskriva tre dimensioner i vilket ett utövande av ett medborgarskap kan bestå av. Valet 

av indikatorer till dessa dimensioner i denna undersökning är således avgörande för vad studiens 

resultat utmynnar i och utgör även avgränsningen för denna uppsats.  

Tidigare forskning 
Som nämnt ovan så är tidigare forskning bristande gällande Rojava. Istället betonas här vikten av ett 

ett medborgarskap och resurser som kan möjliggöra ett utövande av ett det, samt hur detta genererar 

nya möjligheter för kvinnor. 

 Teorell och Svensson 2013, 10643
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Vikten av ett medborgarskap  

Naila Kabeer genomförde en studie av fyra organisationer i Bangladesh som engagerat sig för en en 

social förändring för kvinnor, och för att påverka och möjliggöra kvinnors utövande av deras 

medborgarskap. Deras strategier grundades på att delvis stärka kvinnors materiella situation, men 

även att genom en kognitiv förändring påverka kvinnors livssituation. Detta skedde genom 

utbildning och diskussioner för att kvinnor skall kunna motivera sina ställningstaganden och 

argumentera för sin sak, istället för att förlita sig på existerande normer. Dessa organisationer bistod 

kvinnor med kunskap om deras rättigheter, hur ett medborgarskap var utformat och vad det innebar 

att vara en aktiv medborgare. Studien visar att kvinnor som anslöt sig till dessa organisationer 

upplevde att deras ställning i samhället stärktes, vilket tog sig uttryck som ett större medvetande om 

deras rättigheter och en större vilja att kämpa för dessa.  Som resultat blev de även mer aktiva 44

inom den politiska sfären. I fallet Bangladesh resulterade det i att kvinnorna gick från att vara 

passiva, till aktiva medborgare. Genom kunskap om deras rättigheter som medborgare som dessa 

organisationer förmedlat, så stärktes kvinnor. Resultatet av insatsen sågs i att kvinnor organiserade 

sig i allt större utsträckning och  bemötte orättvisor som grundas i sociala strukturer och normer 

inom samhället. Detta utmynnade i att deras uppfattning av medborgarskapet stärktes och gjorde det 

svårare för män och makthavare att kränka deras rättigheter.   Kabeer menar att detta är ett 45

exempel på när kvinnor fått rätt resurser, i detta fall information och kunskap om deras rättigheter, 

vilket resulterar i att de erhåller kunskap för att utöva ett aktörskap i form av politiskt deltagande 

och att stå upp mot orättvisor. Detta i sin tur utmynnade i att kvinnors uppfattning av deras 

medborgarskap stärktes och deras position i förhållande till män och makthavare förbättrades. 

Medborgarskapet och kunskap om detta, kan således ses som essentiellt för att uppnå jämställdhet 

och för att kunna utöva de medborgerliga rättigheterna.   

Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt kommer en redogörelse av det teoretiska ramverket som använts. Denna studie har 

inspirerats av Naila Kabeers resonemang kring vikten av ett medborgarskap för att möjliggöra 

jämställdhet. Utgångspunkten för denna uppsats är således att kvinnors utövande av ett 

medborgarskap kan ses som en symbol för jämställdhet. För att förstå vad  ett utövande av ett 

 Kabeer 2012, 22744

 Ibid, 229-23045
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medborgarskap betyder inom ramen av denna undersökning måste ett medborgarskap 

konceptualiseras. 

Medborgarskap  

Ett medborgarskap kan ses som någonting social konstruerat och inte ett fixerat objekt, utan istället 

som ett resultat av en rad ’legal, political and symbolic practices’. Ett medborgarskap utgår således 

från det civila samhället, dess relation till staten och vidare dess politiska, sociala och kulturella 

kontext, vilket konstrueras genom en vardaglig praxis.  Medborgarskapet har alltså en formell och 46

en informell dimension. Den formella dimensionen utgörs av konstitutionen. Huruvida detta 

formella medborgarskap kan utövas är i sin tur beroende av den informella dimensionen, det vill 

säga de sociala förutsättningarna som möjliggör, eller omöjliggör, ett sådant utövande.  

Status och utövande av ett medborgarskap  

Naila Kabeer gör en distinktion mellan dessa två former av ett medborgarskap: medborgarskap som 

status och medborgarskap som utövande. Ett medborgarskaps status ligger i hur de institutionella 

och konstitutionella arrangemangen är utformade och hur dessa formulerar rättigheter och 

skyldigheter för medborgarna. Statusen beskriver alltså de formella begränsningarna och 

möjligheterna av ett medborgarskap. Utövandet av ett medborgarskap däremot, beskriver olika 

tillvägagångssätt som medlemmar av ett samhälle agerar utifrån, eller utmanar innehållet av ett 

medborgarskap. 

”… the practice of citizenship places the question of human agency, including the capacity to accept, to 
conform, to question or to dissent, at the heart of contesting views about citizenship.”  47

Statusen av medborgarskapet beskriver således den formella dimensionen, medan utövandet 

beskriver huruvida det formella medborgarskapet utövas eller ej.  

Medborgarskap som länken mellan individuell- och institutionell nivå  

Kabeer menar att ett medborgarskap kan vara en viktig länk mellan att en förändring på individuell 

nivå leder till en institutionell förändring. Detta kan följaktligen ses som essentiellt för att 

möjliggöra jämställdhet. Jämställdhet grundas i mångt och mycket på kvalitén hos de institutionella 

etablissemangen. Dessa etablissemang styr samhället och i viss utsträckning även de sociala 

 Radcliff 2002, 7846

 Kabeer 2012, 22047
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relationerna. Frågor om jämställdhet grundas alltså delvis på en könsrelaterad rättvisa på en 

institutionell nivå. För att jämställdhet ska uppnås, måste alltså en förändring ske både på 

individuell- och en institutionell nivå. Kabeer menar att idén om medborgarskap kan (konceptuellt) 

länka samman den individuella förändringen med den institutionella.  Ett jämställt medborgarskap 48

grundas således delvis på konstitutionen; det som förespråkar huruvida behandlingen av män och 

kvinnor är rättvis eller ej; medan utövandet är beroende av de sociala normerna och strukturerna. Ett 

utövande av ett medborgarskap kan således ses som det som kopplar ihop det individuella agerandet 

(informell nivå) med rättigheterna inom de institutionella etablissemangen (formell nivå) vilket 

tillsammans skapar förutsättningar för jämställdhet. 

Likhetsfeminism och Särartsfeminism  

Vi kan återfinna två olika aspekter av jämställdhet beroende på hur vi uppfattar kön. Den 

huvudsakliga skiljemarkören rör  huruvida kön uppfattas som någonting socialt konstruerat, eller 

som någonting biologiskt. I relation till ett medborgarskap blir detta en fråga om huruvida kvinnor 

utövar sitt medborgarskap utifrån principen att kvinnor är jämlika med män; eller med 

utgångspunkten att kvinnor skiljer sig från män i vissa avseenden. Dessa två olika förhållningssätt 

representerar å ena sidan en könsneutral modell (likhetsfeminism), å andra sidan en modell baserad 

på att det finns en biologisk skillnad mellan könen (särartsfeminism).  En konstitution som 49

stipulerar jämställdhet kan ses som en förespråkare av likhetsfeminism.  Likhetsfeminismen menar 

att könsrollerna är socialt konstruerade och ämnar frigöra individer från de stereotypa 

könsnormerna. Enligt denna inriktning är det historien och samhället som skapat denna distinktion 

mellan könen, inte biologin.  Särartsfeminism å andra sidan menar motsatsen och argumenterar för 50

att män och kvinnor biologiskt är olika och därmed även har olika kvalitéer.  Likhetsfeminismen 51

grundas alltså på en modell av att medborgarskap utövas lika oavsett kön, medan särartsfeminismen 

menar att det finns biologiska skillnader mellan könen som också präglar deras syn och utövande av 

medborgarskapet.  52

 Kabeer 2012, 220 48

 Lister 1997, 17 49

 Nationalencyklopedin, likhetsfeminism 50

 Nationalencyklopedin, särartsfeminism 51

 Lister 1997, 1752
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Separatism  

Feministisk separatism syftar till olika typer av kvinnors separation från manliga domäner. Detta 

kan ske genom en separatism från institutioner, förhållanden, roller och aktiviteter som vanligtvis 

brukar vara mansdominerade, definierade efter ett manligt ideal och vars syfte är till förmån för 

män och för att upprätthålla detta. Ett vanligt motiv till kvinnors utövande av separatism brukar vara 

strävan efter självständighet och frihet.  Resultatet av separatism blir grupperingar enbart 53

bestående av kvinnor och vissa menar att detta ses som grundläggande för möjligheterna att 

ifrågasätta maktstrukturer.  Separatism kan således ses som ett resultat av att strukturerna, 54

antingen formella eller informella, omöjliggör kvinnor från att åtnjuta sina fulla rättigheter.   

Sammanfattning 

Denna undersökning menar att kvinnors utövande av ett jämställt medborgarskapet kan ses som en 

symbol för jämställdhet. Förutsättningarna till ett jämställt utövande av medborgarskapet blir 

således en fråga om hur det formella (statusen av) medborgarskap är utformat, och huruvida de 

sociala normerna möjliggör ett utövande av detta. Medborgarskapet kan alltså delas upp i två olika 

kategorier: ett medborgarskaps status (det formella medborgarskapet) samt utövandet av ett 

medborgarskap (huruvida det formella medborgarskapet utövas). Beroende på hur en konstitution är 

utformad så kan en likhetsfeministisk- eller särartsfeministisk syn förespråkas. Ett formellt jämställt 

medborgarskap kan således symbolisera en likhetsfeminism där män och kvinnor har samma 

förutsättningar och är lika inför lagen oavsett kön. Motsatsen till detta blir särartsfeminismen som 

menar att det finns en könsrelaterade dimension som skiljer män och kvinnor åt. Som konsekvens 

av ett icke-jämställt samhälle kan vi se resultera i en separatism; att kvinnor bryter sig fri från 

mansdominerade strukturer till förmån för kvinnogrupperingar för att möjliggöra frigörelse.  

Analysverktyg  
För att kunna beskriva ett utövande av ett medborgarskap kommer tre dimensioner, inspirerad av 

Naila Kabeer, studeras. Dessa dimensioner benämns i denna undersökning som: resurser,  aktörskap 

och representation. Dessa kommer att studeras genom att se till vikten av utbildning, deltagande i 

 Frye 1993, 9253
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militär och deltagande i beslutsfattande processer som olika indikatorer av dessa tre dimensioner av 

ett utövande av ett medborgarskap. 

Resurser 
Resurser innefattar att ha rätt medel för att kunna utöva ett medborgarskap. Den teoretiska 

definitionen av resurs är ”… medel för att underlätta uppnående av ett visst mål”.  Det kan röra 55

sig om kunskap, eller att ha de sociala förutsättningarna för detta. Kabeer menar att vissa aktörer i 

samhällen har en mer priviligerad ställning än andra. Detta följs av ett företräde i hur regler, normer 

och konventioner tolkas och huruvida dessa införlivas eller ej. Denna privilegierade elit har en 

beslutsfattande auktoritet som ligger i relation till deras ställning och att dessa, per automatik, blir 

auktoriserade att fatta beslut. Möjligheten att ställa krav och göra anspråk är båda beroende av hur 

resurser är fördelade men för att kunna ställa krav måste även kunskap om ens rättigheter finnas. 

Rätt resurser kan alltså ses som en förutsättning för att kunna åtnjuta sina rättigheter som 

medborgare och utöva sitt medborgarskap. Kabeer framhäver utbildning som en viktig resurs för att 

kvinnor ska kunna utöva sitt medborgarskap.  Tidigare forskning visar att utbildning leder till 56

förändringar vilket är nödvändiga för kvinnors förmåga att ifrågasätta, reflektera, erhålla 

information och kunskap för att agera för ett förbättrande av ens livsförhållanden. Kvinnors tillgång 

till utbildning har även visats resultera i en förändring i maktförhållandena inom- och utanför 

hushållet.   57

Utbildning utgör således en viktig resurs av ett medborgarskap och för att kunna utöva detta. 

Operationaliseringen av utbildning som resurs till ett utövande av medborgarskapet kommer att ske 

genom att analysera den insamlade datan utifrån två frågor: 

- Hur är utbildningen i Rojava utformad? 

- Vilka idéer om kön finns inom denna utbildning?  

 Nationalencyklopedin: resurs 55

 Kabeer 2005, 1556

 Ibid,1657
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Aktörskap 
Med ett aktörskap menas att kunna agera utifrån ett personligt intresse, även om det finns explicita 

eller implicita motsättningar mot detta och utmanar den rådande maktstrukturen.   58

Ett medborgarskap innebär inte enbart rättigheter, utan även skyldigheter. Traditionellt var den 

yttersta formen av ett utövande av medborgarskapet, skyldigheten att dö för ens hemland.  Detta 59

har historiskt förkroppsligat ett fulländat medborgarskap som någonting maskulint, då män 

traditionellt varit de som haft möjlighet att delta i väpnade strider för den nationella säkerheten. Om 

inte de medborgerliga plikterna utförs, sker en automatisk exkludering till att åtnjuta de 

medborgerliga rättigheterna. Denna definition av ett medborgarskap medför en exkludering för  

kvinnor,  särskilt då det menas att militärtjänst har setts som en nödvändigt krav för politisk 60

makt.  Genom inkorporeringen av kvinnor i den traditionellt maskulina sfären så rubbas den 61

rådande politiska- och sociala ordningen.  Genom kvinnors deltagande i krig och konflikter, så blir 62

de även aktiva aktörer i den offentliga sfären.  Forskaren Nira Yuval-Davis menar att 63

inkorporeringen av kvinnor i militära styrkor kan ses som ett tecken på att kvinnor, symboliskt sett, 

är del av det samhälleliga kollektivet och att alla medlemmar i detta kollektiv är inkorporerade i 

militären.  Ett deltagande i militären kan således se som grundläggande för att kunna åtnjuta ens 64

rättigheter som medborgare och bli en del av det samhälleliga kollektivet.  

Kvinnors deltagande i försvarsstyrkor kommer studeras som en indikator av ett aktörskap och som 

ett utövande av ett medborgarskap. Detta då militära organisationer traditionellt uppfattas som en 

manlig domän och ett kvinnligt deltagande inom militären kan ses som utmanande för vad som 

utgör manliga- och kvinnliga sfärer. Genom ett deltagande i militära styrkor så rubbar inte enbart 

kvinnor på vad som traditionellt uppfattas som manliga- och kvinnliga domäner, studier visar att det 

även bidragit till större makt och deltagande i den  politiska sfären.  För att undersöka detta 65

kommer operationaliseringen ske genom följande frågor som ställs till materialet som studeras: 
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- Hur är den militära organisationen utformad i Rojava?  

- Vilka idéer om kön finns inom militären?   

Representation   
Kabeer menar att deltagande och representation i beslutsfattande processer är en vanlig form i hur 

man konceptualiserar makt och maktutövande.  För att nå idealet av jämställdhet, ses kvinnors 66

deltagande i beslutsfattande processer som grundläggande för att detta ska kunna uppnås.  67

Deltagande i beslutsfattande processer kan således ses som en central indikator till huruvida 

kvinnors representation och ett medborgarskap utövas eller ej. För att beskriva kvinnors deltagande 

i beslutsfattande processer så kommer två olika typer av representation användas: deskriptiv 

representation och substantiell representation. 

Deskriptiv representation 

Med deskriptiv representation menas att då kvinnor utgör femtio procent av befolkningen, ska även 

detta återspeglas inom beslutsfattande processer. Representationen ska alltså vara en beskrivning av 

en population. Således grundas den deskriptiva representationen i mångt och mycket på antal 

kvinnor i parlament som en markör för kvinnors representation. Spridningen av kvoteringssystem i 

världen har emellertid resulterat i att studier angående effekten av deskriptiv representation blivit 

något urvattnad då den inte längre beskriver den naturliga representationen, utan enbart 

kvoteringen.   68

Substantiell representation 

Det är vanligt att använda antalet platser reserverade för kvinnor i parlament som en accepterad 

indikator till en inklusion av kvinnor i den politiska sfären.  För att däremot undersöka om antalet 69

kvinnor i beslutsfattande processer påverkar huruvida kvinnors intressen företräds, måste den 

substantiella representationen undersökas. Anne Phillips skriver om vikten av substantiell 

representation och  menar att en jämställd representation i beslutsfattande processer är åtråvärt på 

 Kabeer 1999 ,44566
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grund av de förändringar de kan medföra ”It is representation … with a purpose, it aims to subvert 

or add or transform” . Den substantiella representationen beskriver alltså huruvida kvinnors 70

intressen företräds i de beslutsfattande processerna. En hög deskriptiv representation garanterar 

således inte även en god substantiell representation bara för att fler kvinnor än tidigare deltar i ett 

beslutsfattandet.  Däremot menas att kvinnliga politiker bättre förväntas företräda kvinnors 71

intressen då de, i större utsträckning, delar samma erfarenheter.  

För att undersöka kvinnors deltagande i beslutsfattande processer kommer följande fråga ställas till 

textmaterialet: 

- Hur ser de konstitutionella förutsättningarna ut för kvinnors deltagande i beslutsfattande 

processer?  

- Hur tar sig det kvinnliga deltagandet i beslutsfattande processer sig i uttryck? 

Sammanfattning  

Resurser, aktörskap och representation är tre dimensioner vilken denna studie menar beskriver och 

utgör ett jämställt utövande av ett medborgarskap. Utbildning som resurs betonar vikten av kunskap 

för att generera ett större medvetande av de medborgeliga rättigheterna för att möjliggöra ett 

utövade av medborgarskapet. Deltagande i försvarsstyrkor som en indikator på aktörskap menar att 

detta kan ses som någonting normbrytande och som ett aktivt utövande av ett medborgarskap. 

Deltagande i beslutsfattande processer som en indikator till representation kan ses som den yttersta 

formen av ett utövande av medborgarskapet. Genom användandet av dessa dimensioner vill denna 

undersökning beskriva hur kvinnors utövande av medborgarskapet i Rojava ser ut utifrån de givna 

dimensionerna och indikatorerna.  

Kritik 

Kritik mot denna undersökning kan riktas mot dimensioner och vidare kan diskuteras om inte var 

och en av dessa dimensioner kan se som ett utövande av medborgarskapet i sig, och inte enbart som 

separata dimensioner av ett utövande av ett medborgarskap.  Detta leder till frågor om 

problematiken med att erhålla en entydig definition av ett utövande av medborgarskapet och vad 

detta mer konkret innefattar. Det är således viktigt att analytiskt kunna särskilja dessa tre 
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dimensioner. Däremot utgår denna undersökning från dessa dimensioner som tre beståndsdelar av 

ett utövande av ett medborgarskap för att kunna agera som en symbol för jämställdhet.  

Analys 
Uppsatsens frågor kommer nu besvaras genom att kartlägga hur det formella medborgarskapet är 

utformat, för att sedan jämföra med hur detta reellt utövas. För att besvara detta kommer 

analysverktyget och operationaliseringen av indikatorerna att användas.  Detta avsnitt kommer 

således se till vad konstitutionen stadgar gällande de valda indikatorerna utbildning, deltagande i 

militär och deltagande i beslutsfattande processer,  för att sedan kunna göra en jämförelse med hur 

detta reellt utövas och tar sig uttryck.  

Det formella medborgarskapet    
Det formella medborgarskapet i Rojava utgår ifrån vad konstitutionen stadgar gällande de valda 

indikatorerna. Nedan följer således en redogörelse för de konstitutionella förutsättningarna för ett 

utövande av de tre dimensioner som ett utövande av ett medborgarskap bygger på.   

Resurser 
Utbildning 

Kommittéen för utbildning i Rojava har som uppdrag att förse samtliga innevånare med 

utbildning.  Utbildning ses vara av betydelse då Rojava bygger på en idé av ett jämställt, 72

demokratiskt, decentraliserat styre med maximalt deltagande från befolkningen. Utbildning och 

kunskap utgör således en viktig komponent, då det uppfattas som grundläggande för individens 

förmåga att kunna agera och organisera sig utifrån ett demokratiskt förfaringssätt.  73

Artikel 30: 
”All persons have the right  
(…) 
2. to free compulsory primary and secondary education ”  74

 Kongreya Star 2016, 772

 Ibid, 1073

 Charter of the social contract 2014, artikel 30 74
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Konstitutionen stadgar att gratis grundskoleutbildning är en rättighet som ska kunna åtnjutas av 

samtliga medborgare i Rojava. Artikel 35 breddar synen på utbildning till att även innefatta andra  

dimensioner av kunskap och stipulerar rättigheten att bidra, och ha tillgång till, akademier och 

vetenskap, genom individuell eller gemensamt utövande. Utbildning kan ses som en strategi att 

institutionalisera och verkställa denna artikel: 

Artikel 35: 
”Everyone has the right to freely experience and contribute to academics scientific, artistic and 
cultural expression and creations, through individual or joint practice, to have access to and enjoy, 
and to disseminate their expressions and creations.”   75

Tillika kan artikel 33 kan ses som grundläggande för Rojavas strävan efter ett maximalt deltagande 

från befolkningen och för att möjliggöra ett decentraliserat styre. Utbildning kan även här ses som 

en medel i vilket information kan tillgås, spridas och öppna upp till diskussion. 

Artikel 33: 
”Everyone has the freedom to obtain, receive and circulate information and to communicate ideas, 
opinions and emotions, whether orally, in writing, in pictorial representation, or in any other way.”  76

Sammanfattning  

Konstitutionen tillskriver samtliga individer i Rojava rätten till utbildning. Det finns inga 

föreställningar om kön i konstitutionen relaterat till utbildning, och ingen särskiljning görs i 

konstitutionen huruvida det är män eller kvinnor som ska kunna åtnjuta dessa rättigheter. Samtliga 

individer omfattas av konstitutionen och ska således ha samma rätt att kunna åtnjuta dessa. 

Utbildning och tillgången till kunskap och möjligheter att diskutera och ifrågasätta, framstår utifrån 

konstitutionen att döma som grundläggande i Rojava. För att möjliggöra det styre som eftersträvas i 

Rojava kan utbildning ses som essentiellt. Beträffande utbildning förefaller konstitutionen således 

bygga på en jämställdhetstanke som liknar de idéer vi kan finna inom likhetsfeminismen.  

 Ibid, artikel 3575

 Ibid, artikel 3376
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Aktörskap 
Deltagande i militär 

Genom framväxten av nationalstaten så har självförsvar blivit en del av statens monopol, vilket 

utmynnat i nationella militära styrkor. Rättigheten till självförsvar menas ha försvunnit genom 

framväxten av nationalstaten och som resulterat i ett statligt monopol på bruket av våld. 

Avsaknaden av rätten till självförsvar ses i Rojava som ett första tecken på förtryck.  Då  Rojava 77

strävar efter en ’icke-statlig’ demokrati så faller inte heller militären, som traditionellt brukar, inom 

den statliga modellen. Öcalan menar att självförsvar är en rättighet för samtliga medborgare, män 

som kvinnor. Däremot är det, till skillnad från män, frivilligt för kvinnor att ta värvning.  78

Betydelsen och rättigheten till självförsvar ses genomsyra eden som används i den lagstiftande 

församlingen: 

Artikel 86: 
”The oath of office taken by members of the Legislative Assembly 
”I solemnly swear (…) to defend the liberty and interest of the people, to ensure the security of the 
Autonomous Regions, to protect the rights of legitimate self-defence and to strive for social justice 
(…)”  79

Den officiella säkerhetsstyrkan i Rojava utgörs av YPG (Folkets försvarsenhet), i vilket YPJ 

(Kvinnors försvarsenhet) utgör den kvinnliga falangen.  Riktlinjerna för YPG, vilket YPJ 80

innefattas i, utgår från ett ideal av jämställdhet där förutsättningarna inom militären inte ska avgöras 

av en individs kön.  

Artikel 5.4: 
”The membership branch of the YPG: based on the social, democratic principle of gender freedom 
from inside a democratic Syria and free Kurdistan. Based on the principles to preserve political 
morality without differentiation of religion, language and ethnicity, nationality, gender (…) ”   81

Arbetet mot könsdiskriminering står även explicit utskrivet i YPG:s riktlinjer och framhåller vikten 

av demokratiska värderingar och frihet oavsett kön. 
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Artikel 6.8: 
”Personal qualities of the YPG: It is founded on democratic ideologies and gender freedom so they 
reject gender discrimination within the society.”  82

Sammanfattning  

Strävan efter jämställdhet kan vi se återspeglats även i artiklarna gällande försvarsenheterna. Det är 

framträdande könsneutrala och icke-diskriminerande principer som ligger till grund för den militära 

organisationen. Det finns således en jämställdhetstanke som även genomsyrar artiklarna. Oavsett 

kön så ska samtliga individer ha rätten till självförsvar. De militära styrkorna understryker vikten av 

könsneutrala principer och ett arbete mot diskriminering. Rättigheten till försvar och att deltagande i 

militära styrkor ska vara lika för alla, oavsett kön. 

Representation 
Deltagande i beslutsfattande processer  

Då Rojava eftersträvar en decentralisering och autonoma styren i samtliga kantoner, så kräver även 

detta ett maximalt politiskt deltagande för medborgarna. Öcalan menar att en stats frihet är 

beroende av en frigörelse av kvinnor och nedbrytandes av patriarkala strukturer.  Detta har 83

genererat att kvinnofrågor och kvinnorörelser har fått ett stort formellt inflytande i Rojava och att 

ett fritt samhälle även måste inkludera kvinnors frigörelse. ”Women’s liberation is the liberation of 

society”.   För att möjliggöra denna idé måste således kvinnors deltagande garanteras.   84

Artikel 27: 
”Women have the inviolable right to participate in political, social, economic and cultural life.” 

Konstitutionen uttrycker explicit kvinnors rätt till deltagande i den offentliga sfären. Det finns även 

principer av dubbelt ledarskap, med en representation av respektive kön som appliceras på alla 

instanser i Rojava. För alla institutioner med ’blandat kön’ så appliceras fyrtio procents kvotering. 

Kvinnor representation måste således uppgå till minst 40 procent i samtliga institutioner, 
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administrationer och råd, allt detta för att garantera kvinnors deltagande och representation i 

beslutsfattande processer.  85

Artikel 87 
”All governing bodies, institutions and committees shall be made up of at least forty per cent (40%) 
of either sex.”   86

Vikten av att eliminera könsdiskriminering föreskrivs även uttryckligen och konstitutionen 

garanterar även förverkligandet av jämställdhet och institutioners arbete för att eliminera 

könsdiskriminering.  

Artikel 28: 
” Men and women are equal in the eyes of the law. The Charter guarantees the effective realisation 
of equality of women and mandates public institutions to work towards the elimination of gender 
discrimination” 

Sammanfattning  

Rojavas strävan efter jämställdhet och kvinnor deltagande inom den politiska sfären uttrycks 

explicit i konstitutionen. För att garantera ett jämn representation av könen så står den 40 procentiga 

kvoteringen inskriven i konstitutionen och kvinnors okränkbara rätt till deltagande i den offentliga 

sfären. Konstitutionen vill således garantera att kvinnors deltagande i Rojava införlivas.  

Alla individers möjlighet till utbildning, rätten till självförsvar och deltagande i militär och kvinnors 

deltagande i beslutsfattande processer är någonting som antingen explicit, eller implicit står 

utskrivet i Rojavas konstitution. Detta konstituerar alltså de formellt medborgerliga rättigheterna för 

samtliga i Rojava. Konstitutionen går alltså i linje med en tanke om jämställdhet vilket 

likhetsfeminismen även förespråkar. Kön har alltså ingen betydelse för huruvida en individ ska 

kunna utöva sitt medborgarskap eller ej.  Som tidigare nämnt så finns dock en åtskillnad mellan vad 

som formellt står skrivet och huruvida detta utövas. 
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Utövandet av medborgarskapet 
Nedan följer en beskrivning för hur det formella medborgarskapet utövas i praktiken av kvinnor i 

Rojava. Alltså kommer en redogörelse för hur utbildning, deltagande i militär och deltagande i 

beslutsfattande processer tar sig uttryck reellt samt huruvida detta överensstämmer med den 

formella skrivningen.  

Resurser  
Naila Kabeer menar att utbildning som resurs kan bidra till att kvinnor i större utsträckning 

ifrågasätter existerande normer och maktstrukturer och att maktinnehavet både inom-och utanför 

hushållet omfördelas.   För att se till hur utbildningen är utformad i Rojava kommer följande 87

avsnitt ge en redogörelse för kvinnoakademier i Rojava, ideologin utbildningen bygger på samt hur 

deras arbete är utformat. 

Kvinnoakademier i Rojava  

Paraplyorganisationen för kvinnorörelserna i Rojava (Kongreya Star), har ansvaret för 

organiserandet av kvinnoakademier och kvinnors utbildning. Målet med denna utbildning  kan 

sammanfattas i tre delmål: främja kvinnors utbildning; sprida kunskap om kvinnorelaterade frågor 

och ämnen i samhället; samt omvandla de rådande mansdominerade strukturerna kring utbildning. 

En utav grundpelarna i dessa kvinnoakademier är ideologin Jineologi. Jineologi är en nyutveckling 

och tolkning av kunskap och vetenskap från ett feministikt perspektiv.  Kurdiska kvinnorörelser ser 88

denna ideologi som en viktig del i den interlektuella, ideologiska och politiska mobilisering som de 

driver. Jineologi beskrivs som ”creation of a women’s paradigm”, och avser att ombilda kunskap 

och vetenskap utifrån kvinnors världsbild och synsätt.  Enligt Jineologin så kontrolleras kunskap 89

och vetenskap av vissa grupper och används som ett underlag till ett maktutövande. Syftet med 

Jineologin och kvinnoakademierna är att ge kvinnor tillgång till denna vetenskap och kunskap och 

således kunna göra anspråk på maktinnehavet.  

Jineologin ses som en ideologi som kulminerat från ett länge pågående förtryck av kvinnor. Genom 

att applicera Jineologi vid dessa kvinnoakademier vill de försöka övermanna kvinnors icke-
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existerande i historien. Genom ett konstruktivistiskt närmande till kunskap- och vetenskap vill de 

undersöka hur idéer produceras - och reproduceras - inom sociala relationer, för att sedan bilda en 

egen uppfattning. De vill synliggöra kvinnor i historien och genom detta tankesätt transformera 

synen och medvetandet av kvinnor och samhället.  Jineologin menar att historien skapats som en 90

förlängning av patriarkatet och detta resulterat i det köns-och klass segregerade samhället som vi 

ser.  Kvinnor måste skapa egna discipliner, tolkningar och betydelser och dela med sig av dessa till 91

samhället.  Genom implementeringen av Jineologi vill kvinnoakademierna ändra den traditionella 92

synen av kvinnor som passiva aktörer i historien och istället påvisa att detta enbart är sociala 

konstruktioner som måste brytas till förmån för kvinnors rättigheter. De menar att det är först när 

kvinnor erhållit kunskap som de tidigare utelämnats från, som kvinnor kan anta en aktiv roll i 

samhället. Då Kurdiska kvinnor under decennier levt under dubbelt förtryck, både från den syriska 

regimen mot dem som kurder, samt ett förtryck mot dem som kvinnor, så är detta av stor vikt. 

Jineologin menar även att kvinnor möter samma förtryck genom historien, då historien som regel 

skrivits av män från ett manligt perspektiv. De menar att kvinnors frigörelse endast kan ske när 

kvinnor är medvetna om sin historia. Utbildning är följaktligen en verktyg för att kämpa emot det 

mansdominerade samhällets förtryck av kvinnor, och ses som ett viktigt steg för kvinnors 

frigörelse.  Syftet är inte enbart att utbilda kvinnor, men även att genom kunskap stärka deras 93

ställning i samhället och bidra till en personlig utveckling.  Genom utbildning så menas att 94

individer lär sig ha ett kritiskt förhållningssätt och se sin egna styrka i relation till samhället, för att i 

sin tur kunna bidra till att stärka ett demokratiskt samhälle.  95

Resultat  

I Rojava sker ett aktivt arbete för att ge goda förutsättningar för kvinnor att utbilda sig och erhålla 

kunskap gällande deras rättigheter. Kvinnoakademierna och Jineologi framhåller att det är genom 

en omformulering av kunskap och vetenskap, kan kvinnor erhålla den makt som de tidigare varit 

nekade, då denna kunskap anses ligga till grund för maktutövande. Denna omformulering är alltså 

ett utav verktygen för att kunna bygga upp ett jämlikt samhälle och för att möjliggöra kvinnors 
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frigörelse. Som påvisats vid studier av kvinnor i Bangladesh, resulterade en ökad kunskap om 

kvinnors medborgareliga rättigheter till en positiv förändring för många kvinnor. De gick från 

passiva medborgare till att aktivt utöva medborgarskapet. Vidare  utmynnade detta i ett större 

kvinnligt deltagande i beslutsfattande processer och inom de politiska etablissemangen. Utbildning 

som resurs är alltså gynnsam utifrån ett multipelt perspektiv för ett utövande av medborgarskapet. 

Kvinnoakademierna i Rojava har således en framträdande roll i verkställandet av detta då de ämnar 

möjliggöra för kvinnor att ta plats och omformulera det offentliga utrymmet till förmån för kvinnor. 

Konstitutionen förespråkar alla medborgares rätt till grundskoleutbildning, men även möjlighet till 

att erhålla information och kunskap och möjligheterna till att ifrågasätta denna. 

Konstitutionen stipulerar alltså en könsneutral syn på utbildning som överensstämmer med 

likhetsfeminismens riktlinjer. Vad som reellt utövas skiljer sig däremot från den jämställdhet som 

stipuleras i konstitutionen. Istället för enade utbildningar ser vi istället separata akademier för 

kvinnor. Denna könssegregerade utbildning kan ses som ett tecken på, att även då konstitutionen 

förespråkar en jämställdhetstanke, så förefaller det reella utövandet inte gå i linje med detta. 

Aktörskap 
Kabeer menar att ett aktörskap grundas i att kunna agera utifrån ett personligt intresse, även om det 

finns explicita eller implicita motsättningar mot detta och utmanar den rådande maktstrukturen.  96

Kvinnorörelserna i Rojava betonar vikten av självförsvar och ser detta som grundläggande för 

kvinnors frigörelse. Självförsvar är i synnerhet viktigt för kvinnor då de historiskt har utsatts för 

mest våld.  Kvinnor måste försvara sig mot både det systematiskt sexistiska och patriarkala 97

förtrycket i samhällen. Därför är självförsvar en nödvändighet, både för demokratin i ett samhälle, 

likasom för kvinnors frigörelse. Det är först när kvinnor organiserar sig, och bygger upp en 

kapacitet till självförsvar, som det mansdominerade samhället kommer kunna omformuleras till 

förmån för kvinnor. Förmågan till självförsvar framställs även som avgörande för kvinnors 

autonoma organisering och för att bli aktiva aktörer i ett samhälle.   För att se om detta realiseras i 98

Rojava kommer kvinnor inom det militära- och säkerhetsstyrkorna studeras. Detta med premissen 
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att då militären traditionellt har betraktas som en manlig sfär, kan det ses som kontroversiellt och 

normbrytande för kvinnor att inkorporeras i de militära leden.  99

Kvinnors försvarsenhet 

YPJ (Kvinnors försvarsenhet) är den militära kvinnliga falangen av YPG (Folkets försvarsenhet). 

YPG har agerat som säkerhetsstyrka i Rojava sedan 2012. YPJ grundades 4:e April 2013 och 

arbetar parallellt med YPG. De kvinnor som tidigare varit medlemmar i YPG blev genom 

grundandet av YPJ nu medlemmar i denna kvinnliga brigad.   I dagsläget uppskattas YPGs styrka 100

till cirka 30,000-35,000  vilket kvinnor uppskattningsvis utgör trettiofem procent men vilka sedan 101

2013 ingår i den kvinnliga brigaden YPJ . YPJ är en utav många rörelser som bildar Rojavas 102

kvinnoorganisationer och är organiserad under kommittén för självförsvar, vilket understryker att 

”self-defense is central to protect women’s rights".  Det finns två kvinnliga försvarsenheter i 103

Rojava: Kvinnors försvarsenhet (YPJ) och Kvinnors säkerhetsstyrkor (Asayish a Jin). Denna 

säkerhetsstyrka och militär grundas på samma principer som lärs ut vid de kvinnliga akademierna i 

Rojava: att autonom organisering och självförsvar är en viktig del för kvinnors frigörelse och ett 

fritt samhälle.  104

Kvinnors säkerhetsstyrka 

Säkerhetsstyrkorna funktion i Rojava kan liknas med polisämbetet. Syftet med militären och 

säkerhetsstyrkorna skiljer sig då militärens främsta ansvar ligger i att försvara staten, medan 

säkerhetsstyrkorna försvarar samhället. Rollen för denna säkerhetsstyrka är att möjliggöra fria och 

självbestämmande aktiviteter för samtliga i Rojava.  Säkerhetsstyrkornas ansvar ligger således i 105

att lagar tillämpas och säkerheten inom regionen upprätthålls för att kunna möjliggöra detta.  106

Säkerhetsstyrkorna har även en kvinnlig falang: Asayish a Jin, vars främsta uppdrag, vid sidan av  
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standarduppgifterna att bekämpa våldsbrott som begås mot kvinnor och barn. Denna kvinnofalang 

av säkerhetsstyrkan har särskilt fokus på fall som rör patriarkalt våld samt våld i hemmet.  Tanken 107

är att kvinnor enklare rapporterar om övergrepp och våld till kvinnliga tjänstemän än manliga.   108

Resultat  

Kvinnors deltagande i militären och säkerhetsstyrkorna för med sig intressanta aspekter av ett 

utövande av medborgarskapet. Kvinnorna i YPJ har genom deras autonoma organisering utmanat 

gränserna för vad traditionellt har varit en maskulin militär struktur och har erhållit positioner som 

vanligtvis brukar vara reserverade för män. Deltagande i militär kan således ses som en legitim 

indikator till ett aktörskap. 

Konstitutionen understryker rätten till självförsvar och kvinnoakademierna betonar särskilt att 

kvinnor inte kan förlita sig på utomstående aktörer för detta, utan att de själva måste vara kapabla 

att agera till sitt eget försvar. Detta kan ses återspeglas inom kvinnoakademierna som har 

självförsvar som en del av utbildningens uppbyggnad. Även kvinnors autonoma organisering 

förespråkas, och detta kan vi se utövas i praktiken i form av den kvinnliga brigaden YPJ. Det 

förefaller således som att kvinnor brutit mot det som uppfattas som traditionellt manliga och 

kvinnliga domäner, i förmån för att agera för sina rättigheter. Däremot finns det en tydlig skiljelinje 

mellan vad som utgör den militära styrkan YPG, och å andra sidan den kvinnliga brigaden YPJ. 

Detsamma gäller säkerhetsstyrkorna som är uppdelade i två grupper, varav en enbart innefattar 

kvinnor. Vad vi egentligen ser, är inte ett kvinnligt inkorporerande i de militära styrkorna, utan en 

kvinnlig utbrytargrupp. Både YPJ och YPG  arbetar sida vid sida och ska omfattas av samma 

arbetsuppgifter. Däremot kvarstår fortfarande faktumet att det inte finns en enad militärsstyrka.  

Även då YPG:s riktlinjer gällande den militära styrkornas utformning uttryckligen beskriver YPG 

som en könsneutral organisation så tyder bildandet av YPJ att detta inte förefaller vara fallet. Även 

om jämställdhet formellt förespråkas så ger ändå YPJ intryck av ett utövande av separatism. 

Separatism kännetecknas av kvinnors strävan efter  självständighet och frihet. Om YPJ är ett 

resultat av detta, eller om kvinnor enbart använt sina rättigheter för en autonomt organiserande 

kommer dock inte denna undersökning besvara. Trots detta demonstrerar ändå denna analys att 

kvinnor har lyckats bedriva aktörskap. Kvinnoorganisationerna betonar vikten av självförsvar för att 

möjliggöra kvinnors frigörelse och ur den aspekten har kvinnor i Rojava just gjort detta. Om detta 
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däremot utmynnat till en frigörelse för kvinnor och jämställdhet återstår att se. Så å ena sidan ser vi 

en konstitution som förespråkar jämställdhet och icke-diskriminering och å andra sidan betonar 

kvinnoorganisationer kvinnors autonoma organiserande för kvinnors frigörelse. Det finns således en 

motsättning i vad konstitutionen stipulerar och vad kvinnorörelserna argumenterar för och agerar 

efter.  

Representation   
Naila Kabeer menar att ett deltagande i beslutsfattande processer kan betraktas som  den yttersta 

formen av ett aktivt utövande av ett medborgarskap då det är en vanlig definition av makt och 

maktutövande. En god representation inom beslutsfattande processer kan således ses som ett led i 

ett maktutövande. Ett utövande av ett medborgarskap är någonting som främst sker inom den 

offentliga och politiska sfären, i vilket kvinnor i stor utsträckning varit exkluderade från. Detta har 

resulterat i att kvinnors intressen ofta tar sig utryck i en privat sfär, och inte inkluderats som ett 

politiskt intresse. Detta har omöjliggjort för kvinnor att åtnjuta sfärer där de kan utforma nya 

koncept och utövanden av ett kvinnligt medborgarskap.  Deltagande i beslutsfattande processer är 109

således av vikt för ett utövande av ett medborgarskap. Nedan undersöks kvinnors deltagande inom 

beslutsfattande processer i Rojava, genom att studera hur kvinnors representation tar sig uttryck.  

Deskriptiv representation 

Den deskriptiva representationen kan vara något vilseledande i undersökningar av politiska 

etablissemang där ett kvoteringssystem har införts och används. Den deskriptiva representationen 

beskriver då inte länge den ’naturliga’ representationen i de politiska församlingarna, utan enbart 

kvoteringen av kvinnor. I Rojava finns en kvotering på fyrtio procent, vilket även fastställs i 

konstitutionen. Däremot gäller enbart denna kvotering vid institutioner bestående av både män och 

kvinnor.  Kommissionen för kvinnofrågor väljer själva sina ordförande, och män har ingen makt i 110

detta beslutsfattande. Kommissionerna består enbart av kvinnor, tillskillnad inom andra styrelser då 

den fyrtio procentiga kvoteringen implementeras.   111

Även då det finns ett fyrtio procentigt kvoteringskrav betyder det inte per automatik att detta 

efterlevs. Problematiken ligger således i att avgöra huruvida kvinnors deltagande enbart fungerar 
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som en symbol för representation, eller om det är en rättvisande form av detta.  Bekräftad 112

offentlig information gällande antalet kvinnor inom beslutsfattande processer i Rojava uppfyller 

inte kriterierna för källkritik och kan således inte användas för att undersöka den deskriptiva 

representationen. För att komma till klarhet med kvinnors deltagande inom de beslutsfattande 

processerna kommer istället den substantiella representationen att studeras.  

Substantiell representation 

Den substantiella representationen beskriver huruvida kvinnors intressen företräds i de politiska 

församlingarna. Den substantiella representationen beskriver således hur, och om,  kvinnors 

intressen företräds eller ej. Detta är emellertid beroende på att förutsättningarna för kvinnligt 

deltagande inom de politiska etablissemangen existerar, både formellt och informellt.  113

Förutsättningar för en god deskriptiv representation av kvinnor presenteras således redan i 

konstitutionen genom kvoteringen. Emellertid behöver inte en kvotering och en god deskriptiv 

representation nödvändigtvis leda till en god substantiell representation. För att undersöka om 

kvoteringen i Rojava resulterat i att kvinnors intressen företräds i de politiska församlingarna 

kommer en lagändring som skedde i kantonen Kobani 2015 undersökas.  

I Kobani grundades en kommission för kvinnofrågor för att möjliggöra kvinnors självständiga 

organiserande och beslutsfattande. Syftet med denna kommission var att sätta kvinnorelaterade 

frågor på den politiska agendan. Detta resulterade i att en rad kvinnorelaterade lagar drevs igenom 

den 27 oktober 2015, vilka är bindande för samtliga innevånare av denna kanton.  Lagarna som 114

infördes förbjöd barnäktenskap, polygami och unilateral skilsmässa. Det skall även vara delad 

arvsrätt mellan män och kvinnor, oavsett kön.  115

Detta är alltså en förändring av civilrätten. Tidigare rådde den Syriska civilrätten, som tillskillnad 

från i Rojava grundas på religiösa lagar inom arvs- och familjerättsliga sammanhang. De syriska 

lagarna gjorde det bland annat svårare för kvinnor än män att ansöka om skilsmässa och bortgifte 

var ett vanligt förekommande fenomen.  Civilrätten i denna kanton har alltså ändrats till förmån 116

för kvinnor och även barn. För att se om detta är ett resultat av kvinnors deltagande och 
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representation i beslutsfattande processerna kan vi åter igen vända oss till Anne Phillips.  Phillips 

menar att en substantiell representation av kvinnor har betydelse då kvinnor, till viss utsträckning, 

har samma erfarenheter och kan således enklare representera det kvinnliga könet..  117

”Women have distinct interests in relation to child-bearing (for any foreseeable future, an exclusively 
female affair); and as society is currently constituted they also have particular interests arising from their 
exposure to sexual harassment and violence, their unequal position in the division of paid and unpaid 
labor and their exclusion from most arenas of economic or political power.”  118

Utifrån Phillips resonemang så tyder denna lagändring på att kvinnors intressen företräds. Genom 

Phillips resonemang kan förändringen av denna lag förletts av att kvinnors intressen representeras, 

möjligtvis som en konsekvens av tillämpningen av den fyrtio procentiga kvoteringsgränsen.  

Resultat 

Kvinnors deltagande i beslutsfattande processer studerades utifrån två olika aspekter av 

representation: en deskriptiv och en substantiell. Även om analysen av den deskriptiva 

representationen kan kritiseras, som en konsekvens av bristfällig data, så påvisar ändock den 

substantiella representationen att kvinnors intressen förefaller företrädas. Kvoteringen kan ses som 

en strävan efter en jämn representation mellan könen men på grund av bristfällig data så är det svårt 

att fastslå om detta implementeras eller ej och huruvida detta resulterat i en positiv effekt av 

kvinnors substantiella representation.  

Lagändringarna som skett till förmån för kvinnor är svåra att härleda. Om detta är en konsekvens av 

en god deskriptiv- eller substantiell representation, eller en kombination av båda, innefattas inte i 

denna studie. Samt om denna lagändring skett på grund av att kvinnors intressen företrätts, eller om 

detta skulle skett ändå då detta kan ses överensstämma med Rojavas grundpelare. Oavsett om 

kvoteringen satts i praktiken eller ej, så har ändå en lagändring skett till förmån för kvinnor. Detta 

borde kunna ses som att de sociala normerna och förutsättningarna finns för ett kvinnligt deltagande 

i beslutsfattande processer och för att jämställdhet ska uppnås.  
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Diskussion och slutsats 
Så vad kan vi säga genom denna undersökning? Studien ämnade, utifrån de tre valda dimensionerna 

och indikatorerna att beskriva ett utövande av medborgarskapet i Rojava. Utgångspunkten för denna 

undersökning var att kvinnors utövande av medborgarskapet kan ses som en symbol för ett 

samhällets jämställdhet. Däremot får vi ha i åtanke att jämställdhet yttrar sig på olika sätt beroende 

på hur jämställdhet definieras. Utgångspunkten i denna undersökning var den konstitutionella 

definitionen av jämställdhet, vilken även fick i linje med jämlikhetsfeminismen. 

Analysen ger vid första anblick anspråk av att kvinnors aktiva utövande av medborgarskapet i 

Rojava ter sig existera, utifrån de givna dimensionerna och de valda indikatorerna. Däremot lämnar 

denna studie många frågetecken, särskilt vid närmare granskning av analysen. Faktum kvarstår att 

trots konstitutionen som förespråkar jämlikhet, så är samhället i Rojava påtagligt uppdelat av 

kvinnliga- och manliga domäner. I Rojava bör den yttersta symbolen av ett jämställt utövande av ett 

medborgarskap ta sig i uttryck av enade arrangemang, bestående av både män och kvinnor. Det 

reella utövandet av medborgarskapet överensstämmer emellertid inte med denna förespråkade 

jämställdhet. Vad vi istället ser är en tydlig åtskillnad mellan könen. Det som utmärker sig i Rojava 

är möjligtvis inte en utpräglad jämställdhet, utan en separatism som tar sig uttryck i 

kvinnoakademier, kvinnliga brigader och kommissioner för kvinnofrågor. Utövandet av 

medborgarskapet genomsyras således av kvinnors autonoma organiserande som en skiljemarkör 

mellan manliga och kvinnliga domäner. Frågan kvarstår om kvinnors autonoma organiserande är ett 

resultat av ett jämställt samhälle, eller om detta är ett resultat av ett icke-jämställt samhälle? 

Organiserar sig kvinnor för att de vill det, eller för det fortfarande finns kvinnoförtryckande 

strukturer som nödgar kvinnors att organisera sig? Är det de rådande sociala normerna som 

frammanar detta fenomen då en struktur bestående av både män och kvinnor fortfarande inte är 

socialt accepterat, eller sker detta frivilligt och som ett resultat av den jämställda konstitutionen? 

Detta kommer däremot inte denna uppsats besvara, utan dessa frågeställningar lämnas vidare till 

framtida studier.  

Vad som dock fortfarande gör Rojava unikt är dess modell och idéer, som strävar efter jämställdhet 

och kvinnors frigörelse. Det formellt jämställda medborgarskapet har ändå genererat utrymme för 

kvinnors autonoma organisering och vidare till ett utövande av medborgarskapet, även om det sker i 

en form av separatism. Resultatet av detta kan vi möjligen se återspeglas just i kvinnokommittéer 

!33



och kvinnors autonoma organiserande så som analysen beskriver.  Oavsett vad som ligger till grund 

för denna separatism så arbetar ändå Rojava, och kvinnor i Rojava, för att bryta de traditionellt 

mansdominerande- och kvinnodiskriminerande strukturerna. Därigenom skapas ett utrymme för nya 

tolkningar av vad som traditionellt uppfattas som manliga- och kvinnliga kvalitéer och domäner. 

Denna autonoma organisering kan komma att generera ett nödvändigt utrymme för kvinnor för att 

stärka varandra och kämpa för deras rättigheter. Oavsett så är Rojava fortfarande utmärkande i sin 

kamp för kvinnors frigörelse och jämställdhet. Rojava utropades som en de facto autonom stat 

2012, och konstitutionen ratificerades 2014. Förändring tar tid. Kampen för kvinnors frigörelse kan 

också bara ta sin början då detta ännu inte skett. 

Reflektioner  
Även om undersökningen ämnar ge en beskrivning av hur kvinnor i Rojava utövar sitt 

medborgarskap, kan denna undersökning enbart göra anspråk för hur medborgarskapet utövas 

utifrån det material som funnits tillgängligt och utifrån de valda analysenheterna. Denna uppsats 

undersöker även kvinnor i Rojava som en homogen grupp. Detta är givetvis inte fallet då det 

fastställdes redan i bakgrunden att Rojava är ett multietniskt samhälle som innefattar grupper med 

olika etnicitet, religion och geografisk bakgrund. Trots detta, så har denna undersökning alstrat 

underlag för fortsatta studier av kvinnors utövande av medborgarskapet och autonoma 

organiserande i Rojava. Vid en framtida studie skulle intervjuer kunna genomföras, för att 

undersöka kvinnors uppfattning av deras rättigheter och av medborgarskap i Rojava. Denna studie 

ger bara en övergripande syn på hur medborgarskapet i Rojava är utformat och hur det utövas 

utifrån det material som funnits tillgängligt. Däremot är den bristande forskningen och 

informationen inom området som gör detta fall särdeles intressant att undersöka.   
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