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Abstract 
This study is centered around Save The Children Swedens Religious’ leaders Handbook on 

Adolescent Sexual & Reproductive Health and Rights. The thesis purpose is to understand the 

issues that may occur when a western actor preform child rights work in a non-western 

country. One of the main question is wether it is possible to ignore the history of colonialism 

and harmful social power structures when child rights work is done? I will furthermore try 

answer the question how to preform a child rights work globally without reproduce or 

reinforce already existing social power structures.  

The main theoretical views are post-colonialism and utilitarianism which are used to 

understand how to protect children while still being able to criticizing the structural power 

discourse that surround human and child rights work. John Stuart Mill’s rule utilitarianism 

and Peter Singer’s preference based utilitarianism focuses on the consequences of action, or 

non action. Ania Loomba’s view on post-colonialism will help shed a light on the social issues 

and structural defined parts of Save The Childrens Religious’ leaders Handbook on 

Adolescent Sexual & Reproductive Health and Rights. Furthermore Elizabeth Povinelli and 

Elena Namli fills the purpose of explaining three, for this thesis, important factors within the 

postcolonial perspective and the human rights discourse - freedom, universalism and human 

dignity.  

  

The study finds some postcolonial tendencies within Save The Childrens Religious leaders 

Handbook. The result of those findings shows that the colonial history can effect todays child 

rights work,  even if the intention is defined as good.  Even though the child rights work 

might have some positive results for the moment, I suggest that we should focus on the bigger 

picture and foresee negative consequences for the children which are brought up within a 

society that is being affected by their colonial history. The thesis concludes that if there is not 

in immediate danger the post colonial perspective should be a part of both the planning and 

execution within the child rights work.  
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1.Inledning 

Att alla barn ska ha rätt till samma är en av Rädda Barnens huvudparoller. (Rädda Barnen, 

2020) Detta är för många en okontroversiell åsikt och något majoriteten av världens länder 

mer eller mindre arbetar för, något som demonstreras tydligt genom det höga antal länder som 

skrivit på Barnkonventionen. Samtidigt kan konventionen kritiseras för dess stora 

tolkningsmarginal, vilket i öppnar upp för frågor så som hur artiklarna ska förstås och av vem 

de ska skyddas.  

Trots den globalt dominerande välviljan gentemot barns rättigheter existerar det parallellt 

andra politiska och ekonomiska ojämlikheter, bland annat sprungna ur den koloniala tiden. 

Det går att påstå att barnrättsarbetets utförande och maktfrågor sällan diskuteras samtidigt, 

åtminstone så länge arbetet följt lagar och riktlinjer. I och med detta uppmärksammade mitt 

intresse för ämnet - finns det verkligen fog för att vissa delar av rättighetsarbetet ska stå 

utanför den kritiska diskursen? Går det att bortse från samhälleliga maktstrukturer och en 

komplex kolonial historia när olika insatser på barnrättsområdet ska utföras? 

Samtidigt går dessa funderingar att vända på - om vi anser barn vara en skyddsbehövande 

grupp, vilket utrymme kan då en diskussion om företeelser som inte alltid syns i den direkta 

praktiken ta? Jag vill mena att detta är en fråga som tydligt demonstreras när den appliceras 

på situationer där barn far illa utan insatser utomstående aktörer. Det skulle exempelvis i 

situationer av krig eller andra humanitära kriser, men också vid våld eller barnäktenskap.  

Mot bakgrund av detta blir det intressant att studera en västlig barnrättsorganisations arbete i 

ett icke-västligt land. Detta kommer jag undersöka genom analysera Rädda Barnens handbok 

för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter, utgiven i Zambia år 2019. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen behandlar maktrelaterade problem som kan uppstå när barnrättsarbete, med 

utgångspunkt  i barnkonventionen, ska utföras av en västlig aktör i ett icke-västligt land.  

I kontrast till andra delar av arbetet med mänskliga rättigheter upplever jag en avsaknad av 

problematisering kring barnrättsarbetets utförande. Av denna naledning vill jag undersöka 

vilken roll den koloniala historien spelar för hur barnrättsarbete bedrivs och bör bedrivas. 

En av uppsatsens målsättningar är att framhålla hur en maktkritisk analys och ett effektivt 

praktiskt arbete kan samexistera, utan att begränsa varandra, samt att förstå uppsatsproblemet 

i olika ljus. Uppsatsen avser därigenom att presentera resonemang kring möjligheterna att 

utföra rättighetsarbete för barn utan att reproducera befintliga maktförhållanden, men inte 

heller negligera barnkonventionen.  

För att begränsa denna ansats kommer huvudfokus ligga på Rädda Barnens handbok för 

religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter. Jag vill mena att uppfattningar och 

värderingar kring sexualitet kan skilja sig mycket inom ett och samma land, något som 

motiverade val av material. Det faktum att västlig aktör avser att utbilda religiösa ledare i en 

tidigare kolonialiserad region gör uppsatsens syfte ytterligare aktuellt.  

Mina frågeställningar är följande:  

- Vilken roll spelar den koloniala historien för hur barnrättsarbete bör bedrivas? 

- Går det att bortse från samhälleliga maktstrukturer och en komplex kolonial historia när 

olika insatser på barnrättsområdet ska utföras? 

- Hur kan ett globalt barnrättsarbete utföras utan att reproducera och förstärka existerande 

maktstrukturer? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsens är indelad i sju kapitel. I första kapitlet presenteras problem, syfte och 

frågeställningar. I det andra kapitlet redogör jag kort för uppsatsens metod och  relevant teori. 

I efterföljande kapitel presenteras tidigare relevant forskning och därefter uppsatsens material, 

liksom den kontext materialet skapats inom. Avslutningsvis presenteras ett analysavsnitt med 

materialet kopplat till frågeställningar och teorier. Analysen är därinom indelad i två olika 

delar för att uppsatsens frågeställningarna och syfte tydligare ska kunna framgå: 

Den första avgör om det är möjligt att se olika postkoloniala tendenser inom Rädda Barnens 

Handbok för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter. Den andra delen 

fokuserar på vilken roll dessa postkoloniala tendenser i så fall spelar och om de går att bortse 

från när barnrättsarbetet ska utföras. Avslutningsvis presenteras uppsatsens slutsats.  

2. Teori och metod 

Precis som i inledningen nämnts avser uppsatsen hanterar de maktrelaterade problem som kan 

uppstå när barnrättsarbetet ska utföras av en västlig aktör i ett icke-västligt land. Uppsatsens 

avsikt är att ge en nyanserad redogörelse för det globala arbetet med barnrättsfrågor samt 

belysa den ytterligare maktdimension som måste hanteras när en skyddsbehövande grupp ska 

tillgodoses sina rättigheter.  

Utifrån både text och utformning av Rädda Barnens handbok om sexuella och reproduktiva 

rättigheter för religiösa kommer jag att redogöra för en analys kring två diskurser inom 

mänskliga rättigheter - Den kritiskt postkoloniala och den utilitaristiska diskursen.  Analysen 

har utgångspunkt i barnrättsperspektivet, vilket aktualiseras genom att Rädda Barnens arbete 

motiveras av och grundas i barnkonventionen. Under uppsatsens gång kommer huvudfokus 

ligga på Ania Loombas tolkning av det postkoloniala perspektivet, vilket konstrasteras med 

hjälp av argument från utilitarism baserat på teoretiker som John Stuart Mill och Peter Singer.  

En viss begränsning och inriktning i uppsatsens innehåll kommer ske; delvis genom val av 

teoretiker men även en vidare inriktning inom ramen för de valda teorierna. För att närmare 
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förstå och resonera kring de olika komponenterna inom både postkolonialism och utilitarism 

kommer jag därtill tillämpa Elizabeth Povinellis resonemang om frihet och Elena Namlis 

redogörelse av den västerländska förståelsen av mänskliga rättigheter samt universalismens 

och människovärdets roll inom rättighetsdiskursen.  

I uppsatsens analysavsnitt används både utilitarism och postkolonalism för att analysera 

materialet. För att tydligare återkoppla till uppsatsens frågeställningar och syfte är 

analysmomentet indelat i två huvudsakliga delar. Den första delen redogör för de 

postkoloniala tendenser jag uppfattar i handboken. Den andra delen diskuterar vilken roll 

detta spelar och om det är möjligt att bortse från.   

2.1 Postkolonial teori 

En stor del av uppsatsen centrerar kring postkolonial teori som belyser och syftar till att 

förklara maktstrukturer som är kopplade till kolonialism och dess konsekvenser. Postkolonial 

teori är inte en enhetlig sammanhängnade teori och det finns därmed inte en given tolkning. 

Jag har valt att använda mig av Ania Loomba, och framför allt den tolkningen av teori som 

hon presenterar i Kolonalism/Postkolonialism: en introduktion till ett forskningsfält (2006). I 

boken ger Loomba (2006) en övergripande förståelse av postkolonial analys och tänkande. 

Hennes syfte är att adressera frågor rörande postkolonalismens historia, dess uppkomst samt 

konstruktionen och dekonstruktionen av de identiteter som präglas och reproduceras av de 

postkoloniala strukturerna (Loomba: 2006). Jag kommer därtill använda mig av Elizabeth 

Povinelli och Elena Namli för att specificera mig ytterligare på olika, för uppsatsen relevanta, 

komponenter inom det postkoloniala perspektivet. Det handlar dels om frihet och frigörelse, 

men också om vilken roll universalism, moral och människovärdet har inom mänskliga 

rättigheter.  

Loomba (2006) menar att vi idag ännu inte gjort oss av med det koloniala arvet, och därtill 

också utvecklat ett postkolonialt sätt att, ofta omedvetet, existera och handla. (2006: 31-34) 

”Post” i begreppet postkolonism syftar därmed inte till någon företeelse som uppstått efter ett 
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avslut av tidigare kolonialism, prefixet belyser snarare kolonialismens konsekvenser. 

(Loomba, 2006: 31-35)  

Den postkoloniala teorin avser att förnya diskursen kring de processer som producerar, 

reproducerar och/eller upplöser de koloniala ordningarna. Detta berör allt från ekonomiska 

och politiska till intellektuella och kulturella perspektiv och processer. Det handlar om 

stereotypiseringar av de människor och grupper som påverkas av kolonialism, och därutöver 

dess relation till de inrättningar som avser kontrollera dem. (Loomba, 2006: 67) Ett exempel 

på detta kan anses vara förbud mot slöjbärande. En del västerländska stater har på olika sätt 

uttryckt att detta inte är förenligt med de västerländska värderingarna om frihet. Detta gör att 

religiösa muslimer tvingas till att göra avkall på sin religionsfrihet. Ett exempel är det 

slöjförbud Frankrike införts. Innan förbudets realisering skapades en egen kommission med 

avsikt att framställa en rapport om nyttjandet av heltäckande slöja, vilken färdigställdes 2010. 

Här framhölls kritik mot slöjan, där kommissionen menade att den motsa sig franska 

värderingar såsom frihet och jämlikhet. Vidare menade rapporten att ett förbud mot slöjan 

skulle innebära en frigörele av de förtryckta kvinnorna som tvingas bära den. 2010 trädde 

lagen om förbud mot offentligt bärande av heltäckande slöjor i Frankrike (EKMR, 43835/11: 

§15-17) 

Samma begränsningar för de religiösa i väst uppstår sällan, det gör att man kan uppfatta vissa 

skillnader i tron om förmågan att hantera religionsfriheten. För att fastställa skillnader krävs 

också definitionen av roller. Loomba (2006) menar att dessa roller är stereotypa i sin karaktär 

och härrör från åtskillnaden av vi och ”de andra”, något stärktes i och med den ursprungliga 

kolonialismen. Dessa roller förknippas framförallt med föreställningen om de västerländska 

kolonisatörerna och de kolonialiserade ländernas mer primitiva befolkning. (Loomba, 2006: 

117-120) Det blir således viktigt att reda ut de komplexa maktförhållanden som uppstått 

mellan kolonisatörerna och dess kolonialiserade, liksom hur dessa har kommit att 

upprätthållas .  
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Loomba (2006) menar däremot att dessa maktförhållanden aldrig varit helt motsatta. Hon 

menar att de inte heller är ensamt skapta ur endast kolonisatörernas handlande, trots att 

kolonisatörerna bär skulden för dess existens. Loomba (2006) poängterar att den ojämlika 

maktrelationen främjas och reproduceras i en konstant pågående process. (2006: 68) Den 

europeiska kolonialismen skapade en komplex och stark beroenderelation mellan 

kolonisatörerna och kolonierna, med ett fundament som utgörs av de olika parternas 

dominans och underordning i förhållande till varandra (Loomba, 2006: 17-22). Till viss del 

kan man alltså säga att båda parter, genom att uppträda i dessa roller, fortsätter att reproducera 

dem. (Loomba, 2006: 117) 

Kapitalismens upprinnelse och utveckling är en av faktorerna i kolonialismens framväxt, 

menar Loomba. (2006: 40) Ekonomisk vinning kan dock inte ensamt stå för hela anledningen 

till de koloniala handlingarna, om än den spelade stor roll. Faktorer inom kapitalism och dess 

relation till den större samhällskontexten präglade även de västerländska invasionerna i Afrika 

och Asien. Samhällsdiskursen började under kolonialismens framväxt färgas av att en starkare 

tro på förnuft än de mer vidskepliga krafterna - samhället började industrialiseras, naturen 

började anses vara något som människan bestämde över och förhållandet till vetenskap 

präglades starkt av det moderna och västerländska diskursen (Loomba, 2006:40). 

Även 1700-talets idéhistoriska epok – det vi idag kallar upplysningen – har en stark relation 

till kolonialismen, menar Loomba (2006). I dess samexistens uppstod det även en slags 

ömsesidig påverkan. De båda är resultat av samma slags samhällsdiskurs, med gemensamma 

värderingar kring vad som ska anses som sanning och icke-sanning, samt reell vetenskap. 

Således anser Loomba (2006) att vi bör fråga oss hur objektivteten i västligt utformad 

kunskapsproduktion, den kunskap som idag utvecklats (i vissa hänseenden) men trots det 

präglar den moderna uppfattningen. (Loomba, 2006: 76) Kolonialmakternas kunskapssyn 

baseras således till stor del på ett västligt narrativ. Uppfattningen om en slags kontinuerlig 

utveckling och ”modernitet” upplevs prägla vårt vetande i väst, detta medan andra delar av 

världen i samma mått mätt ”står och stampar” i en mer utdaterad tillvaro.  
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En viktig grund för kolonialism och kolonialmakternas självbild är skapandet av binära 

motsatspar som har kommit att prägla den koloniala diskursen. Detta handlar i grund och 

botten om att ställda två jämförbara led mot varandra, där det första ledet tenderar att vara av 

en mer dominerande och/eller fördelaktig karaktär. Det kan innebära att vit ställs mot svart, 

civiliserad ställs mot icke-civiliserad eller att normativ ställs mot avvikande. (2006, Loomba: 

117) Ett exempel på ett binärt motsatspar  kunna anses vara kunnig och okunnig, eller sekulär 

och vidskepligt religiös. Loomba (2006) poängterar den vikt de binära motsatsparen har för 

hur kolonalmakterna såg sig själva samtidigt som att definitionen av överordnade egenskaper 

och ideal (i motsatts till de underordnade) i sin tur berättigade de koloniala handlingarna. 

(Loomba, 2006:72) I de kolonialiserade staterna blev dessa socialt konstruerade olikheter i 

praktiken en grund till en högst ojämlik verklighet. (Loomba, 2006: 131) 

2.1.2 Povinelli & Frihet 

 
Freedom: not God, and yet as difficult to approach and as surely the banner under which we 
have witnessed centuries of both extraordinary social good and social terror. Even as I write, 
states are inching toward and resisting a potential global upheaval in its name. Such indeed is 
the nature of freedom that it can seem more godlike than God.  

(Povinelli, I Loomba 2005: 145) 

I sekulära stater anses vi ha friheten att välja vilken gud vi vill dyrka, men samtidigt ställer sig 

Elizabeth Povinielli (Povinelli i Loomba, 2005) frågan om vi får välja att inte dyrka friheten? 

En intressant komponent inom de flesta maktdiskurser är delvis den om övre- och 

underordnad, men även frågor om fri och icke-fri, vilket gör Povinelli (2005) akutell i 

uppsatsens analys. Frigörelsen från förtryck är en del av arbetet med både barn och vuxnas 

rättigheter, vilket aktualiserar frågor vem som frigörs från vad, och även - på vems initiativ? 

Jag vill mena att Elizabeth Povinellis analys av friheten har en indirekt relation till 

postkolonalism, vilket förtydligas i hennes text ”A flight from Freedom”, som ingår i Ania 

Loombas antologi   Postcolonial studies and beyond (2005).  
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Frihet och frigörelse har många gånger varit en del av den officiella motivationen till bland 

annat många invasioner i Mellanöster och Afrika. Samtidigt har det funnits vinningar i form 

av oljetillgångar eller annat som kan främja en specifik aktör ekonomisk. Trots att man 

återkommande använder frihetsbegreppet på detta vis kritiseras det sällan: istället menar dess 

försvarare att frihet bara varit en täckmantel när andra avsikter finns, att strävan efter frihet 

och frigörelse aldrig kan vara fel. (Povinelli i Loomba, 2005: 145-147)  

Povinelli menar att frihet kan anses vara en slags lagens lag - det är den som bestämmer 

värderingar kring rätt och fel eller ont och gott, utan att själv utsättas för någon rannsakan. 

Har vi i praktiken förmågan att tänka kritiskt när det kommer till frågor kring frihet och 

frigörelse när dessa i sig är en given del av vårt sekulära samhälle? (Povinelli i Loomba, 

2005: 145-146) 

Frihet som begrepp är i sig inte så fristående och fritt som vid första anblick kan antas. 

Povninelli (2005) menar att friheten snarare är beroende av någon slags relation och 

ställningstaganden till sin omgivning för att kunna anses fri. Detta förtydligas genom 

användandet av begreppet ”self-subjection”, något på svenska lite trubbigt sagt handlar om att 

självet blir subjekt för viss påverkan. Povinelli (2005) öppnar upp för frågan: Om ”self-

subjection” är en social företeelse i dess natur, varför är denna påverkan av subjektet - den 

nuvarande definitionen av frihet, det vi använder som motivation när vi frigör människor från 

förtryck - mer fri än någon annan form av påverkan av subjektet? (Povinelli i Loomba, 2005: 

150-163) Detta resonemang kan exempelvis appliceras på debatten om huruvida det bör 

införas ett slöjförbud. De som är för slöjförbudet menar bland annat att det handlar om 

frigörelse från förtryck. I deras mening blir således subjektet mer fri från påverkan. Förbudets 

kritiker menar å sin sida att oavsett om en reell frigörelse från förtryck sker så fråntar vi 

istället slöjbäraren en del av dennes rätt till att utöva religion. I korta ordalag går hela 

resonemanget att sammanfatta med att det i kampen om frigörande av en annan individ finns 

en  överhängande risk att vi helt enkelt går från ett socialt strukturerat normativt ramverk till 

ett annat. Vår kompass gällande vad som upplevs mer fritt handlar snarare om rådande 
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värderingar än om vad som på riktigt är helt avskilt eller autonomt samhällets sociala koder 

och regler.  

I tider där frihet är ett centralt ideal inom samhällsdiskursen är det även relevant att förstå sig 

på det som inte faller inom ramarna för frihet: det icke-fria. Om någon väljer att avstå den 

frihet som erbjuds, betyder det indirekt att denne omfamnar det icke-fria, dvs. det som inom 

frihetsdiskursen berör förtryck, förslavande eller underkastelse? Povinelli (2005)  menar att 

all form av ”social underkastelse” endast existerar som frihetens motsats. (Povinelli i 

Loomba, 2005: 145-146) Av bland annat denna anledning bygger hennes resonemang om 

frihet mycket på kritik mot begreppet, samtidigt som hon anser att det av avgörande att 

poängtera att det inte handlar om all frigörelse. Många förtryckta gruppers kamp för frigörelse 

har gjort ett ovärderligt avtryck i historien och därför är det också viktigt föra en diskussion 

där det inte handlar om förtryck i motstånd till frihet i den klassiska bemärkelsen. Istället 

förtydligar hon att det handlar om att motsätta sig den normativa förståelsen av, och strävan 

efter, ett tillstånd av social icke-bestämmande. Detta kan i synonyma ordalag kallas 

”självstyre” men med förbehållet att ”självet” eller ”jaget” omfattar olika nivåer. Det kan 

givetvis handla om individen men också ett par, en kultur eller en stat. (Povinelli i Loomba, 

2005:146) Povinelli (2005) menar att friheten i sig inte ger oss rätt eller möjlighet att vara 

fria. Det är snarare så att det är vi ger varandra möjlighet till frihet, bland annat genom sociala 

institutioner och processer. (Povinelli i Loomba, 2005:163) Ett exempel på detta skulle på en 

samhällelig nivå vara våra politiska val.  

Povinelli (2005) föreslår ett annat förhållningssätt till det vi idag ser som frihet. Vi borde 

försöka förstå och granska vår sociala samvaro och våra sociala relationer snarare än att 

eftersträva frihet i form av total avskildhet. ”Vilka slags skyldigheter och relationer bör vi ha 

till varandra i olika kontexten?” är något vi bör fråga oss istället för att försöka utröna hur vi 

bäst separerar oss från vår sociala kontext. (I Loomba, 2005:160-163) Povinelli lyfter ett 

exempel som visar på det hon menar är en snedvriden syn på frihet:  
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The domination of social life by freedom, such that having freedom is worth personal 

and social amelioration, is suggested in a conversation generated by a New York 

Times reporter in a small town in Russia. Asked about the difference between the 

world of her parents and her own, a tenth-grader replied, ‘‘Sure things were fine and 

good in the past when everyone had work and could afford to live well, but now we 

have freedom.’’  

(Povinelli, i Loomba, 2005:163) 

Elizabeth Povinelli (2005) avslutar sin del i Loombas antologi med att det måste finnas ett 

bättre alternativ till den svartvita syn vi idag har på frihet. Hon menar att istället för att ha 

frihet och frigörelse som huvudfokus bör vi ha en konstant pågående och kritiskt orienterad 

strävan efter ett bättre socialt liv: en bättre samvaro. (Povinelli i Loomba, 2005:163) 

 

2.1.3 Mänskliga rättigheter & postkolonialism 

Vi såg tidigare att Loomba (2006) med postkolonial teori beskriver ett teoretiskt 

förhållningssätt som problematiserar konstruktioner av identiteter som präglas och 

reproduceras av koloniala maktstrukturer. Vidare problematiserar hon det västliga narrativet 

när det kommer till kunskap och kunskapsproduktion. I detta delkapitel ges en teoretisk 

förståelse av mänskliga rättigheter som en diskurs som även den omgärdas av ett 

västerländskt narrativ. Förutsätter mänskliga rättigheter – och därmed den barnrättsdiskurs 

som omgärdar Rädda barnens arbete – en liberal förståelse av fri- och rättigheter?  

Elena Namli framhåller i sin bok Human Rights as Ethics, Politics and Law (2014) att de 

mänskliga rättigheterna i högsta grad påverkas av den koloniala historien, vilket medför att 

imperalistiska tendenser ofta närvarar i rättighetsdiskursen. En så, för många, fundamental 

åsikt om de mänskliga rättigheternas universalism upprätthåller i sig postkolonalism och 

imperalism. Universalism inom en människorättsdiskurs avser uppfattningen om att de 

mänskliga rättigheterna ska gälla på samma sätt för alla, samtidigt som att dessa utformas i en 

västerländsk kontext. (Namli, 2014: 13) Namli menar att den uppfattning om universalism 
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och enighet inom mänskliga rättigheters undervärderar de lokala skillnaderna, framför allt 

gällande avgörande värderingar (Namli, 2014: 38). Antagandet om att den tolkningen av de 

mänskliga rättigheterna som dominerar i väst är den rätta, tilltron till att de är applicerbara 

överallt och exkluderingen av andra aktörer och/eller tolkningar är tre stora problem inom 

arbetet med de mänskliga rättigheterna (Namli, 2014: 13). 

Utifrån Namlis (2014) resonemang gör användandet av en specifik definition av universella 

mänskliga rättigheter förmodligen inte gör dem mer inkluderande, framför allt inte när det 

handlar om en västerländsk förståelse präglad av en kolonial historia. Således riskerar den 

universalistiska ansatsen att enbart applicera den västerländska tolkningen av mänskliga 

rättigheter i andra delar av världen, något som kan liknas vid den koloniala tankegången.  

Namli skriver i  Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter (2005) av 

Göran Gunner och Elena Namli att mänskliga rättigheter inte bara utformas i väst, utan även 

härstammar från individhumanism - en idé som ställer sig mot kollektivism, och premierar 

den enskildes autonomi och individualitet. (Gunner & Namli, 2005: 88)  

Här premieras individualism - individens egna frihet framför grupptillhörigheten. Namli 

menar att de mänskliga rättigheterna, som utformas i den västliga kontexten, bygger på ett 

antagande om den enskildes frihet och förmåga till rationalitet. (Gunner & Namli, 2005:88) 

Liberalismen och individualism har en tydliga plats i det västerländska samhället. (Gunner & 

Namli, 2005: 88, 267) 

Jag har nedan valt att fokusera på den universalism och människovärdets koppling till 

mänskliga rättigheter och dess västerländska kontext, för att vidare anpassa den till uppsatsen 

huvudsakliga fokus kring postkolonialism och utilitarism.   

Elena Namli (2017) framhåller i sin artikel Human Dignity and Protection of Rights: An 

Argument Against Legalistic Reductionism att menar att människovärdets spelar en viktig roll 

inom mänskliga rättigheter. Hon belyser att det ofta ger upphov till olika slags politiska och 

sociala normer. Detta är givetvis också gör det till ett användbart verktyg men samtidigt 
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förminskas till att anpassas till specifika sammanhang. (Namli, 2017: 53-68) Namli (2017) 

argumenterar att människovärdets huvudsakliga funktion är att vara ett redskap för etiskt 

berättigande av sociala normer och kritisk utvärdering av sociala konventioner och politik. 

(Namli, 2017: 53-68)  

Namli (2014) påpekar vikten av att definiera begrepp inom den aktuella kontexten. Trots att 

Namli inte förespråkar en statisk tolkning av människovärdets innebörd menar hon att vi bör 

vara öppna för utbyte mellan olika tolkningar. Namli (2014) kritiserar en viss form av 

liberalism, som hon menar hindrar en behövlig global dialog i ämnet. Hon menar att denna 

form av liberalism ser på på rättigheter som mer givna än vad de är, och därigenom undviker 

de reella problem som finns. Exempelvis handlar detta om skillnaden mellan den 

kollektivistiska och individualistisk förståelsen av mänskliga rättigheter. (2014:18, 58-59) 

De mänskliga rättigheterna är mer eller mindre en social konstruktion som, för att kunna 

realiseras, måste appliceras på och specificeras i dess kontext. Således är liberal och/eller 

traditionell universalism, uppfattningen om att de mänskliga rättigheterna ska gälla på samma 

sätt för alla alltid, är i sig ingenting som Elena Namli förespråkar. (2014: 59-61)  

Däremot avfärdar Nami (2005) inte det universella anspråket helt och hållet, utan anser att vi 

snarare kan enas i rätten till frihet från förtryck. Trots att förtrycket skiljer sig åt kan dess 

konsekvenser hos den utsatte ha likheter. För att motarbeta förtryck, och arbeta för de 

mänskliga rättigheterna, behövs kunskap om hur olika samhällen ser ut och fungerar kulturellt 

och socialt. Utifrån detta kan ett kontextbaserat skydd av de mänskliga fri- och rättigheterna 

utformas, vilket gör att en viss universalism ändå uppnås. (Namli & Gunner, 2005: 290-294) 

Både människovärdet som begrepp och universalism som ansats har en potential att stärka 

mänskliga rättigheter, samtidigt som det krävs ett kritiskt förhållningssätt till dess användning. 
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2.2 Utilitarism 

Henry R. West (2020) beskriver utilitarism i Britannica Academic som en normativ etisk teori 

vars huvudsakliga ansats är att försöka tillgodose svar för frågan kring vad vi bör göra, det 

som i vissa perspektiv kan anses vara den  handlingen som ger upphov till störst nytta. 

Utilitarister förespråkar här ett slags positiv konsekvensoptimering: målet bör vara det som 

gör mest nytta. Precis som många teorier kan utilitarism delas in i olika falanger.   (Henry R. 

West, Britannica Academic, 2020) Utilitarismens grundare Jeremy Bentham var både en 

handlingsutilitarist och en hedonist. Han bedömde nytta utifrån den lycka en handling ger 

upphov till, och lyckan baserades i sin tur på balansen mellan glädje och smärta. För att förstå 

en specifik handling är utilitaristiskt rätt eller fel menade Bentham att man måste se till dess 

handlingsalternativ, och därigenom välja bästa möjliga.  (Henry R. West, Britannica 

Academic, 2020) Detta tänk har på senare tid utvecklats, och det är två nyare uppfattningar av 

utilitarism som blir centrala i detta arbete. 

Att minimera lidande genom tillgodose välfärd hos så många människor som möjligt kan 

bland annat kopplas till biståndsarbete. Bland annat redovisar Rädda Barnen hur många barn 

de nått per år, genom deras arbete: år 2012 handlade det om 444 miljoner barn (Rädda 

Barnen, 2020). Det svenska biståndsorganet Sida presenterar i sin biståndsbarometer siffror på 

hur många som nåtts av olika bistånd, t.ex. basala förnödenheter, vatten eller skydd (Sida, 

Biståndsbarometern, 2020). Även organisationen Childhood framhåller att de utvecklar nya 

metoder för att på så vis nå ut och hjälpa så många barn som möjligt (Childhood, 2020). Ett 

utilitaristiskt förhållningssätt, som handlar om att maximera nytta framstår utifrån detta som 

relevant för icke statliga biståndsorganisationer. Om motivet inte enbart berör arbetet i sig är 

det också möjligt att anta att de handlar om rättfärdigande av det ekonomiska stöd som ges av 

både statliga och privata finansiärer. En möjlig slutsats skulle kunna vara att motivationen till 

att ge pengar för att hjälpa många, snarare än få, är starkare.  
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Utilitarismen har dock mötts av kritik. Vad en god eller nyttomaximerande handling innebär 

kan vara väldigt tvetydligt. Det handlar delvis om att definitionen av en handlings 

konsekvenser kan variera, dels på grund av vilka som påverkas men också i förhållande till 

vad vi anser är rätt och fel. Ett exempel på detta är huruvida det alltid är förkastligt att ljuga?    

(Henry R. West, Britannica Academic, 2020) I vissa hänseenden skulle detta kunna vara 

nyttomaximerande medan det ur andra perspektiv skulle kunna anses vara fel, och därför ett 

dåligt alternativ i val av handling. Inom mänskliga rättighetsarbetet går det  även att kritisera 

det utilitaristiska handlandet för att låta ändamålen helga medlen. Bland annat demonstreras 

detta tydligt i exempelvis kolonialismen och invasioner av Mellanöstern eller Afrika.  

Utifrån detta aktualiserar frågan om det kan tänkas finnas en utilitaristisk diskurs i det 

utvecklings- och hjälparbete som Rädda Barnens utför. För att undersöka detta så kommer jag 

här redogöra för grunddragen i utilitarismen. För att redogöra för en utilitaristiska modellen 

använder jag mig av två olika tänkare, med två aningen skilda tolkningar av utilitarism men i 

vilka kärnan är densamma. 

2.2.1 Mill & Regelutilitarism 

En variant av utilitarism som söker undkomma denna kritik är regelutilitarismen som är en 

form av utilitarism som förhåller sig till regler. En specifik handling, vid ett specifikt tillfälle, 

kan anses vara rätt eller fel beroende på dess förhållande till en generellt accepterad och 

användbar regel. Denna regels relevans döms utifrån huruvida konsekvenserna av dess 

tillämpning är utilitaristiskt värdefulla.   (Henry R. West, Britannica Academic, 2020) 

Den kanske mest välkända förespråkaren av regelutilitarism är filosofen John Stuart Mill. 

Mill (2003) menar att det primära fokuset, utifrån ett utilitaristiskt handlande, är upplevelser 

av lycka, njutning eller frihet (Mill, 2003: 26-30). Utilitarismens främsta mål är att maximera 

det allmänna välmåendet - så mycket lycka som möjligt för så många människor som möjligt. 

Däremot är inte den enskildes egna uppfattning av lycka borträknad i ett utilitaristiskt 

handlande, ens egna upplevelse är relevant så länge den inte skadar eller försämrar andras 
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möjlighet till upplevd lycka. (Mill, 2003: 26-30) Således går det också att utifrån hur mycket 

välmående och minskat lidande en handling genererar så kan man även bestämma hur 

moralisk den är. Mill (2003) menar att det går att se på utilitarism i praktiken på två vis: ett 

utilitaristiskt handlande i sig självt kan frambringa välmående eller utgöra ett verktyg för att 

kunna uppnå lycka eller njutning. Mill (2003) förespråkar till viss del också olika former av 

njutning och den mest föredragna är den som på något vis stimulerar individens mest 

utvecklade förmågor. Exempelvis skulle mer bildade personer i allmänhet inte välja att bli 

intellektuellt stagnerade till förmån att uppnå lycka. (Mill, 2003:14-16) Vidare menar Mill 

(2003) att den distinktion mellan ens motivation till en handling, eller ens önskan om 

välgörande, och det reella utfallet måste göras. Likaså är en eventuell baktanke i negativ 

bemärkelse också irrelevant så länge beteendet leder till lycka, njutning eller frihet. (Mill, 

2003:28)  

 

Vidare poängteras vikten av delaktigheten i det rådande samhället, och en parallell individuell 

utveckling i takt med det. Mill menar att individens egna värderingar kring lycka och 

välbefinnande kommer synkroniseras med samhället i stort - vilket i sin tur leder till positiva 

utilutaristiska beslut. (Mill, 2003:46)  Ett exempel på detta skulle i det extrema kunna handla 

om ett isolerat och förtryckande samfunds återförening med samhället. Förmodligen skulle 

dess medlemmar ändra uppfattning när de lever i den normativa ”icke-förtryckande” 

civilisationen.  

2.2.2 Singer & Preferensutilitarism 

Filosofen Peter Singer (1996) redogör i boken Praktisk Etik för preferensutilitarism, vilket 

han förespråkar. Detta  innebär att individens intresse ska få styra när vi handlar. Intressen kan 

givetvis skilja sig åt och det är därför av yttersta vikt att allas intresse respekteras. Till skillnad 

från andra utilitarister menar Singer att intelligens eller kunskap inte bör spela någon roll, 

utifrån det utilitaristiska handlande ska preferensen ska vara central. Singer skiljer på individ 

och på upplevelsen: huvudfokus ska konsekvent ligga på upplevelsen av exempelvis lidande, 

glädje eller intresse, och bör aldrig tilldelas ett högre värde bara för att en specifik person 
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upplever detta. (Singer, 1996:28-29) Viktigt i Singers (1996) tolkning av utilitarism är den 

jämlikhetsprincip han förespråkar. I hans resonemang är djuren centrala, men det går även att 

applicera på grupper av människor. Principen om att behandla alla jämlikt handlar till viss del 

om att respektera allas intressen lika, precis som nämndes ovan, och därtill också eftersträva 

minskande lidande för alla - oavsett vem du är eller vilka egenskaper du har. Vidare menar 

Singer framhåller att fokus alltid ska ligga på de mest lidande. (Singer, 1996:58-61) Ett enkelt 

exempel på ett handlande utifrån denna lära är att vid katastrofinsatser i första hand rädda 

barn, då deras lidande förmodligen är mer påtagligt än för de vuxna.  

2.2.3 Utilitarism & mänskliga rättigheter  

Kopplingen mellan utilitarism och rättigheter är nödvändigtvis inte given, inte heller den 

mellan specifikt mänskliga rättigheter och utilitarism. Mill (2003) anser att lagen inte i sig kan 

anses vara någon slags garant för rättvisan i sig. Däremot så menar han att vissa beteenden 

eller handlingar kan vara mer eller mindre moraliskt rätt eller moraliskt fel, att det således inte 

bara finns en orättvisa i juridisk mening. Det går helt enkelt att göra en viss skillnad på det 

som är ”legala” rättigheter och ”moraliska” rättigheter. (Mill, 2003:63) Utifrån detta är det 

uppenbart att utilitarismens relation till mänskliga rättigheter är komplex. Däremot är det i 

Mills mening tydligt att rätten till vissa rättigheter medför en skyldighet för en annan part att 

införliva dessa. Orättvisa kan således uppstå om de inte införlivas, om den skyldiga parten 

avstår att agera. (Mill, 2003: 73)  

Mill (2003) framhåller att rättigheter, eller mänskliga rättigheter, inte nödvändigtvis innebär 

allt som kan anses vara ”gott”. När rättigheter definieras uppstår också en distinktion mellan 

vad som kan anses vara generositet och vad som faktiskt kan anses vara rättvist. (Mill, 

2003:7.) Mill (2003) menar således att allt som kan anses generera lycka eller vara ”godhet” 

är rättvist, utan stundtals kan anses vara någonting utöver rättvisan.  

David Lyons (1982)  skriver i sin artikel Utility and Rights i New York University Press att det 

tycks finnas en generell konsensus bland både utilitarister och dess kritiker om att utilitarism 

kan bidra med en normativ teori kring både juridiska och institutionella rättigheter. (Lyons, 
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1985:107) Däremot framhåller Lyons (1985) att andra utilitarister (utöver Mill) ofta resonerar 

på så vis att de inte är intresserade av att hantera moraliska rättigheter, eftersom dessa är den 

”oupplysta moralistens påfund”. Utilitaristerna vill snarare fokusera på den mänskliga 

välfärden och till en viss del även de institutioner som förstärker välfärdens ställning. De 

erkänner däremot att de mänskliga rättigheterna till viss del är relevant eftersom de 

förverkligas genom de institutioner som samtidigt jobbar för människans välfärd. Detta 

resonemang menar Lyons har sina fallgropar: det ignorerar avgörande normativa problem, 

vilket framför allt berör frågor kring vilken handling som krävs eller tillåter de rättigheter som 

utilitaristerna anser vara försvarbara. Det går att ha en viss förståelse att teoretiker inom vissa 

mer pragmatiska ämnen, såsom ekonomi, kanske aldrig behöver uppmärksamma sådan 

problematik. Däremot anser Lyons att det bör vara uppenbart för en utilitarist, vilka ofta 

hanterar just samhällsfrågor. Avgörande för utilitarism är i Lyons mening att inte utesluta 

individens behov, bara för att den sociala välfärden är fungerande - och vice versa. Därför är 

Lyons argument att det bör finnas restriktioner i tillämpningen av utilitaristiskt motiverat 

handlande då den i värsta fall kan riskera att faktiskt undergräva de mänskliga rättigheterna, 

trots att detta inte är en del av dess ursprungliga syfte. (1982:135-136) 

Lyons (1982) ser Mills resonemang som en välbehövlig motpol till den mer övervägande 

uppfattningen om att utilitarism och mänskliga rättigheter inte är speciellt kompatibla. Vidare 

går det, enligt Lyons, att utröna tre nivåer av normativa koncept eller underlag för utilitarism i 

Mills mening. För nutida syften så kan den mest konkreta nivån gällande rättvisa och 

orättvisa, moral och ickemoral eller rätt och fel appliceras på specifika handlingar. Den andra 

mer mittenliggande nivån åsyftar moraliska principer, vilka generellt berör rättigheter och 

skyldigheter. Denna bygger således på den förstnämnda grundnivån, men i en bredare 

kontext. I praktiken betyder detta att en specifik handling blir rätt om den inte bryter mot en 

moraliska skyldigheterna, med förutsättningen att denna skyldighet är underprioriterad en 

annan skyldighet. Mill är däremot inte blind för det faktum att dessa moraliska principer inte 

av sig självt blir godkända utan bygger på att de uppfyller vissa värderingar. (Lyons, 1982: 

133) 




18

Den tredje nivån berör värderingar som införts för att kunna etablera moraliska principer. För 

utilitaristen innebär detta bland annat lycka och välfärd, och således bör moraliska principer 

om generella rättigheter och skyldigheter ha en nära relation till utilitarismen. Däremot bör 

fördömandet av felaktiga eller negativa handlingar inte ha samma relation, i dessa fall ska det 

istället handla om huruvida de respekterar de moraliska rättigheterna eller skyldigheterna - det 

ska alltså inte handla om ett direkt utilitaristiskt handlingssätt. (Lyons, 1982: 134) Ett exempel 

på Mills resonemang är handlandet och förväntningarna på varandra i en pandemi. I ett land 

med kultur präglad av solidaritet och kollektivism skulle det kanske gå med uppmaningar och 

riktlinjer - håll fysiskt avstånd, träffa inte äldre eller människor i riskgrupper och sök inte 

onödig sjukvård. Det finns egentligen inte några bestraffningar på en avvikelse från dessa 

men det finns däremot en kollektiv moralisk uppfattning om rätt och fel i var handling, och 

därigenom moraliska principer som blir etablerade, liksom upprätthållna, av gemensamma 

värderingar som införts.  

David Lyons (1982) menar att Mills resonemang är avgörande för att kunna koppla mänskliga 

rättigheter till utilitarism, något som inte hade varit möjligt för ett utilitaristiskt resonemang 

endast baserad på separata handlingar. Däremot ifrågasätter Lyons om Mills resonemang i sig 

har en egen stark bäring i dess förhållande till rättigheter. Precis som andra teoretiker 

poängterar Lyons att det finns en god potential i stärkandet av mänskliga rättigheter ihop med 

utilitarism, däremot har han svårt att se den att samhället, med hjälp av de moraliska 

principerna, kan garantera lycka och välfärd. (Lyons, 182:134-135) 

Sammanfattningsvis tycks majoriteten av utilitarister vara eniga: utilitarism i sig kanske inte 

kan anses ha en synonym betydelse med vad de mänskliga rättigheterna innebär. Däremot är 

de flesta mer eller mindre övertygade om att de i sin rätta användning kan främja och stärka 

mänskliga rättigheter, men lika så försvaga dem om det utilitaristiska anspråket tar 

överhanden. Utilitarism är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en direkt 

konsekvensorienterad analys, något som i sin tur kan komplettera de mer abstrakta teoretiska 

diskussionerna. I denna uppsats kopplas utilitarism till det faktum att barn kan ses som en 
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extra skyddsbehövande grupp, som oavsett samhällsdiskurs kräver att aktörer runt om 

handlar.  

3. Tidigare forskning  

Millwood & Gezelius (1985) presenterade i Bra Bistånd vad bra internationellt bistånd 

innebär, samtidigt som de problematiserar det biståndsarbete som faktiskt utförs. Författarna 

har fokuserat på biståndsarbete utfört i både Afrikanska och Sydamerikanska länder.  

Trots mer än tre decennier har förflutit sedan studien presenterades anser jag att den än idag är 

relevant. Jag vill mena att den fortfarande återspeglar bland annat i barnrättsarbetet, vilket i 

sin tur skulle kunna indikera att detta arbetsområde sällan kritiseras. 

Millwood & Gezelius (1985) menar att definitionen av vilket bistånd som behövs snarare 

bestäms utifrån aktören som ska utföra arbetet, än mottagarnas verkliga behov. En orsak till 

detta är att många av beslutsfattarna sällan varit på plats, eller åtminstone har relativt dålig 

lokalkännedom. Således bildas en uppfattning baserat på västerländska idéer och 

uppfattningar, oavsett om goda intentioner finns. Däremot framhåller Millwood och Gezelius  

(1985) att det förekommer fältarbetare som faktiskt arbetar i mottagarområdet, men att de inte 

alltid rådfrågas eller fattar stora beslut. Genom detta kan det ofta skapas ganska skilda 

upplevelser av vad som är verklighet för biståndsmottagarna, vilket indirekt påverkar kvalitén 

på biståndet. Den aktör som utformar projektet har närmre till universala lösningar och 

generaliseringar om du sitter i exempelvis Sverige, än faktiskt är på plats (1985: 161-164) Det 

som faktiskt behövs vid ett bra biståndsarbete är god förståelse för vad det projekt man tänkt 

implementera gör för målgruppen, något man bland annat uppnår genom god lokalkännedom. 

(1985: 160) Millwood och Gezelius (1985)  framhåller även att bra bistånd också innefattar 

ett utbyte - att lärandet, givandet och tagandet inte är ensidigt. (1985:105)  

Joanne Sharp och John Biggs (2004) kritiserar i sin artikel Indigenous knowledges and 

development: a postcolonial caution utvecklingsarbete med utgångspunkt i det postkoloniala 

perspektivet. Sharp och Biggs menar att det utvecklingsarbete som förs idag snarare 
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bibehåller än motverkar ojämlika maktförhållanden kopplade till kolonialism. Författarna 

anser att i och med den förutbestämda agendan och målsättningen så tenderar 

utvecklingsprojekt att endast öppna sig för mottagare som kan öppna sig för de västerländska 

värderingarna. Efterfrågas hjälp utanför vad som kan anses vara bra i västerländska mått 

negligeras det ofta, något Sharp och Biggs ställer sig mot. Ett internationellt utvecklingsarbete 

måste bortse från västerländskt präglade värderingar och faktiskt lyssna på det reella behov 

som den bestämda mottagaren förmedlar. (Sharp & Biggs, 2004: 662-666) 

Cecilia Jonsson (2012) skriver i sin doktorsavhandling Volontärerna: internationellt 

hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer att en stor grund till det 

internationella hjälparbetet grundar sig i missons- och upptäcksresorna under 1800-talet. Där 

tog uppfattningen om de ociviliserade vildingarna och de civiliserade missionärerna fart, och 

många av de koloniala handlingarna har därefter rättfärdigas därigenom. Jonsson (2012) 

poängterar också ytterligare en aspekt av hjälparbete, med avstamp inom nationens gränser, 

handlar om de borgerliga etablissemangets försök att bibehålla sin högre sociala position i 

samhället, samt stävja uppror. Jonsson menar att detta kan överföras till hjälparbetet som 

utförs på internationellt plan. (Jonsson 2012, 55- 65)  

Vidare reflekterar Jonsson (2012) om värdet av legitimitet för dessa organisationer. 

Legitimiteten är väldigt viktig, framför allt för organisationer beroende av insamling av 

pengar. Jonsson (2012) menar att en organisation kan få legitimitet genom att anpassa sig 

efter rådande normer och värderingar, exempelvis kan det under vissa perioder handla om 

långsiktig utvecklingshjälp och under andra perioder att missionera för att hjälpa folk till ett 

bättre liv. Jonsson (2012) framhåller vikten av att legitimiteten kontinuerligt måste 

underhållas för hjälporganisationens överlevnad. (Jonsson, 2012:12)  

Sammanfattningsvis kan man säga att det gemensamma kritiken mot internationellt bistånds- 

eller utvecklingsarbete är avsaknad av lokal förankring och förmåga att vara lyhörd mot 

mottagargruppen. Den postkoloniala maktasymmetrin och det koloniala förflutna tycker 

varken Sharp & Biggs (2004) eller Jonsson (2012) tas tillräcklig hänsyn till.  
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För att konstratera de mer kritiska rösterna med så har jag även här valt att lyfta en del av 

Peter Singers (2009) uppfattningar om bistånd och välgörenhet, uttryckt i The life you can 

save. Till skillnad från exempelvis Sharp och Biggs (2004) framhåller Singer (2009) en annan 

motivation till biståndsarbete - ”gör mot andra som du själv vill bli behandla”. Singer menar 

att även om den i kristna västerländska samhällen är mest känd som ”den gyllene regeln” så 

återfinns liknande tankar om solidaritet och empati inom de flesta religioner. (Singer, 2009: 

16) Detta är en av anledningarna, i kombination med att inte vilja agera sämre än någon annan 

(Singer, 2009: 64), att människor i väst vill hjälpa till i ett icke-västliga land, menar Singer 

(2009). 

4. Rädda barnens barnrättsarbete 

4.1 Vilka är Rädda barnen? 

Som en reaktion på första världskrigets konsekvenser i Storbritannien etablerades under 1919 

Rädda Barnen, vilka sedermera skulle komma att bli en av världens största 

barnrättsorganisationer. Organisationen framhåller att deras syfte tillgodoser barns rätt till 

överlevnad, att utvecklas och att växa upp i trygghet - både lokalt och globalt. Den svenska 

del av organisationen är i sin tur medlem i den internationella sammanslutningen av 

landskontoren - Save the Children International. I dagsläget finns det 28 medlemsländer, med 

huvudsäte i London, som verkar i över 120 länder. Verksamhetsbeskrivningen uppvisar ett 

väldigt brett barnrättsarbete. Det handlar både om akuta katastrofinsatser bestående av 

humanitärt stöd, men även långsiktiga utvecklingsarbeten som snarare berör frågor såsom 

utbildning och opinionsbildning. (Rädda Barnen, Om oss, 2020)  

4.2 Rädda Barnen och barnrättsperspektivet  

Återkommande inom både den externa och interna beskrivningen av Rädda Barnen som 

organisation är den kontinuerliga hänvisningen till alla barn (och familjers) rätt till rättigheter, 

oavsett global eller lokal kontext. Ett exempel på detta är bland annat organisationens svenska 

hemsida där de presenterar hur vilken ansats arbetet har: 
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Rädda Barnen är en av världens ledande barnrättsorganisationer. Vi arbetar för att alla 

barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till 

enligt Barnkonventionen. Bestämmelserna i den lägger grunden för hela vår 

verksamhet och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter.  

(Rädda Barnen, Så jobbar vi, 2020)  

 

Rädda Barnen baseras sitt arbete på Barnkonventionen. Denna konvention omfattar till mångt 

och mycket samma slags rättigheter som inom exempelvis konventionen för mänskliga 

rättigheter. Några aktualiserade artiklar för det arbete som denna uppasts hanterar är  

exempelvis rätten till religionsfrihet (Barnkonventionen: Artikel 14), skydd mot b.la. sexuella 

och fysiska övergrepp (Barnkonventionen: Artikel 19), skydd mot skadliga traditionella 

sedvänjor (Barnkonventionen: Artikel 24) och skydd mot sexuellt utnyttjande 

(Barnkonventionen: Artikel 34). Utöver detta förtydligas alla barns lika värde och alla barns 

rätt till samma rättigheter - ingen får diskrimineras eller utestängas (Barnkonventionen: 

Artikel 2). 

4.3 ASRHR i södra och östra Afrika 

2016 lanserades ett projekt av Rädda Barnen Sverige som avser fokusera på ungas sexuella 

och reproduktiva rättigheter i östra och södra Afrika. Projektet implementerades i 8 länder: 

Kenya, Malawi, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Projektets 

målsättning handlar i stort om att förbättra förhållanden för både pojkar och flickor att fatta 

välinformerade beslut gällande deras hälsa, sexualitet och reproduktion, att minska antalet 

HIV-smittade samt att stärka möjligheten att nå vård och samhällstjänster inom sexuella och 

reproduktiva områden. För att se till att projektet når ut menar Rädda Barnen att de bland 

annat följer principer om att arbeta inifrån samhället med befintliga institutioner, ta hänsyn till 

kulturella skillnader och alltid försäkra jämlikhet och sexuell inklusion. (Rädda Barnen, 

ASRHR project brochure, 2019) Denna uppsats kommer att fokusera på en specifik del i detta 
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större projekt - nämligen en handbok för religiösa ledare om sexuella och reproduktiva 

rättigheter som utgavs under 2019 i Zambia. Denna handbok har finansierats av svenska 

Rädda Barnen, i samarbete med UNESCO - ett av FN:s underorgan (Rädda Barnen, Handbok 

för religiösa ledare om sexuella oh reproduktiva rättighter, 2019:5).  

Zambia ligger i de södra delarna av Afrika. I dagsläget anses landet var ett medelinkomstland, 

trots att mer än hälften av dess befolkning lever i fattigdom. Landet är extremt beroende av 

deras koppar, vilket de är en av världens största producenter av. Enbart var tionde Zambiansk 

medborgare har anställning, men siffrorna är i de afrikanska sysselsättningskontexten ovanligt 

låga. (Landguiden, 2020) 

Precis som många andra afrikanska länder har Zambia varit kolonialiserat av Storbritannien. 

Kennet Kaunda blev landets första president, efter självständighetsförklaringen 1964. Landet 

har skiftat från en enpartistat till en nation med ett flerpartisystem i början på 90-talet. Trots 

att det nu finns fria val finns det en avsaknad av respekt för rättigheter, något som blivit 

ytterligare påtagligt de senaste åren. Ett tydligt exempel på detta är risken för fängelsestraff 

för den som kritiserar presidenten öppet på Facebook. (Landguiden, 2020) 

4.4 Rädda Barnens handbok för religiösa ledare om sexuella och 

reproduktiva rättigheter 

Rädda Barnens handbok för religiösa ledare är 75 sidor lång och innehåller 13 kapitel rörande 

sexuella och reproduktiva rättigheter: allt från det som berör kroppens funktion (såsom 

pubertet och menstruation) till mer värderingsladdade företeelser som användande av droger 

och alkohol, ”positivt sexuellt beteende” och barnäktenskap. (Rädda Barnen, 2019) Inget 

kapitel presenteras endast ur ett perspektiv men en viss kategorisering kan ändå göras; kapitel 

som går in på fysik och anatomi och de som fokuserar på sociala och psykologiska företeelser. 

De kapitel med huvudsaklig fokus på anatomi och fysik har till stor del en mer informativ 

framställning av själva ämnet, medan ett flertal andra istället framhäver sociala 

värderingsfrågor. Återkommande, oavsett kapitlets karaktär, är den del som förklarar vilka 
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felaktiga föreställningar som finns om den aktuella frågan, samt vad som kan anses vara det 

rätta och riktiga. 

Syftet med handboken menar Rädda Barnen är att agera verktyg för religiösa ledare när de 

både själva ska förstå liksom adressera frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter bland 

barn och unga mellan 5-24 år. Målsättningen är således att bidra till en mer effektiv sexuell 

och reproduktiv guidning för dessa barn och unga, och att den då på ett föredömligt sätt ska 

kunna utföras av vuxna och religiösa ledare i närmiljön. Vidare menar Rädda Barnen att ett 

ytterligare incitament till att fortsätta ge ut handboken är dess positiva mottagande från 

religiösa ledare i Zambia - vilket är där handboken hittills drivits som pilotprojekt. (Rädda 

Barnen, 2019: 5) Avslutningsvis definierar man två tydliga komponenter inom syftet:  

- To provide information to religious leaders about adolescent sexual and 

reproductive health and rights, sexually-transmitted infections, and HIV and 

AIDS.  

- To help religious leaders to communicate with adolescents about these issues 

within the context of shared faith.  

(Rädda Barnen, 2019:5)  

4.4.1 Värderingar, etik & moral  

Den första presentationen av handboken kommer fokusera på värderingsladdade ämnen, 

snarare än fysiska och/eller anatomiska företeelser.  

Handbokens första kapitel, ”Setting the Scene”, lägger till stor del grunden för innehållets 

helhet och reflekterar även dess åsikter vad gäller sociala värderingar. Till en början framhålls 

de religiösa ledarnas position i samhället och det sociala kapital som tillkommer, vilket även 

tydliggör motivationen till handbokens målgrupp. (Rädda Barnen, 2019: 7) Därefter 

tydliggörs de religiösa ledares generella inställning till sexuella och reproduktiva rättigheter i 

punktform:  
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- Sexuell aktivitet ska endast ske inom äktenskapet 

- Att avstå från sex är det enda valet för dom som inte är gifta, oavsett ålder eller hur 

seriöst ett eventuellt förhållande är. De som inte avstår sex utanför äktenskapet ska bli 

exkluderade från sociala aktiviteter eftersom de kan influera övriga negativt.  

- Sex ska inte diskuteras med den som inte är redo att gifta sig då detta kan uppmuntra till 

sex utanför äktenskap. 

- Sexualundervisning, däribland den som vidrör relationer, värderingar, attityder, 

färdigheter ta sig an livet, kultur, samhällsfrågor, mänskliga rättigheter, 

utvecklingsfrågor, sexuell utveckling och sexuell och reproduktiv hälsa, ingår alla inom 

”sexuell aktivitet” i religiösa samfund 

- Sex ska endast ses som en funktion för fortplantning. Sex för njutning, då endast inom 

äktenskap är starkt ifrågasatt. 

(Rädda Barnen, 2019:7) 

Trots detta så menar Rädda Barnen att dessa religiösa ledare är avgörande aktörer inom frågor 

rörande sexuella och reproduktiva rättigheter. (Rädda Barnen, 2019:7) Vidare går kapitlet in 

på hur detta bör ske, och genom vilka aktörer de religiösa ledarna bör samarbeta med. Av 

värde är det att inte glömma värderingsfrågor i detta, poängterar Rädda Barnen, exempelvis 

familjefrågor som bland annat berör hur man bör uppföra sig, vilken roll olika individer har i 

familjen och hur ens sexuella liv och relationer påverkar familjen. Utöver att jobba direkt mot 

barn och unga riktar sig även arbetet mot de vuxna och även de aktuella myndigheterna eller 

samhällsorgan som vidare kan agera allierade i arbetet, och sprida de värderingar och den 

kunskap som handboken står för. Alla religiösa ledare är inte lämpliga för arbetet, det som 

krävs är egenskaper såsom en förmåga att ta kritik, att vara alert, kommunikativ, icke-

dömande, lätt för att knyta kontakter, kreativ och att ha god kunskap om sexuella och 

reproduktiva verktyg. (Ibid.) Avslutningsvis sammanfattar Rädda Barnen att religiösa ledare 

ska ha kunskap om (och kunna agera på) följande: 

- Influera sociala och moraliska värderingar/traditioner hos allmänheten 
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- Samarbeta med föräldrar för att driva ökad medvetenhet om sexuella och reproduktiva 

rättigheter och andra frågor för unga 

- Diskutera olika familjemodeller, till exempel familjer där ett barn bär huvudansvaret 

- Öka och påverka allmänhetens kunskap och åsikter 

- Påverka och stödja lokala politiska attityder, opinioner, policies och lagar 

- Använda existerande välgörenhetsresurser för spirituella och sociala frågor, liksom 

samla in nya finansiella resurser för omsorg och stöd.  

- Vara en ledare för ökad medvetenhet i samhället och förespråka handling, från gräsrötter 

upp till nationell nivå.  

- Få slut på tystnaden kring HIV och AIDS i många områden, liksom övertala människor 

att diskutera relaterade problem. 

- Motivera människor med HIV att leva låna liv, se dem som meningsfulla med värdighet 

till skillnad från stigmatisera dem som kriminella. Detta kan hjälpa att förändra 

samhällets attityder mot människor som lever med HIV och AIDS, medan det samtidigt 

erbjuder hopp om ett normalt liv till de som faktiskt lever med sjukdomen. 

(Rädda barnen, 2019: 8) 

Handbokens andra kapitel hanterar ämnena ”sex, kön och religion”, vilket Rädda Barnen 

menar ofta är svåra att hantera tillsammans i religiösa samhällen. Kapitlet börjar kort med att 

än en gång referera till korta stycken ur både bibeln och koranen, som i detta fall belyser att 

människan är skapt, rent fysiskt, perfekt. Därefter definieras kort och enkelt vad sex är och 

vad kön är, för att vidare gå in på genusfrågor, sexualitet och könsroller. Därefter lyfter 

handboken delar ut både bibeln och koranen som skulle kunna tyda på att båda religionerna 

faktiskt är för jämlikhet och mot ickediskriminering efter sexualitet eller könstillhörighet. 

Efter detta noteras kort att tystnadskultur och skam karakteriserar diskursen kring sex och 

sexualitet i Afrika, vilket till stor del beror på konsekvenserna av missionerande religioner och 

moderniteten. Och är också därför det är viktigt att mobilisera religiösa ledare för att 

tillgodose barn kunskap och verktyg och en positiv syn på sexualitet och sex. (2019: 10-11) 
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Rädda Barnen redogöra därnäst för potentiella konsekvenser av avsaknad av kunskap vilket 

sammantaget handlar om en saknad förståelse för vad som är normalt och inte, fördömande av 

de som agerar på sin sexualitet utanför äktenskapet, äldre mäns utnyttjande av yngre flickor 

(sk. suger daddies), en ökning av könssjukdomar och kvinnoförtryck. (2019: 11-13) 

Avslutningsvis lyfter Rädda Barnen de huvudsakliga punkterna som religiösa ledare bör 

arbeta för när det kommer till sex, kön och religion. Dessa inkluderar att mobilisera viktiga 

aktörer i samhället och barns närmiljöer för att säkra och sprida positiva könsnormer och 

värderingar, att arbeta för rätten till lika möjlighet till utbildning, tolka religiösa texter på 

icke-sexistiska sätt, att tala om frågor gällande sex och sexualitet på ett realistiskt och 

informativt vis samt att svara på frågor när det kommer till samma ämnen, så ärligt som 

möjligt - med hänsyn till ålder. (2019: 11- 13)  

Vidare lyfter Rädda Barnen också det som kallas för ”positivt sexuellt beteende hos unga”, och 

avser att avser att förklara vad som är ett eftersträvansvärt sexuellt beteende. Återkommande i 

detta avsnitt är begreppet ”life skills” vilket i uppsatsen översätts till ”livsfärdigheter”. Rädda 

Barnen menar att detta inbegriper förmågor, karaktärsdrag, kvalitéer och värderingar som 

unga personer behöver för att kunna välja en tryggare, hälsosammare och lyckligare väg i 

livet. Vidare specificeras vad dessa förmågor innebär i praktiken: effektiv kommunikation, 

förmåga att stå emot grupptryck, självsäkerhet, mellanmänskliga relationsförmågor, 

beslutsfattande, självmedvetenhet, självförtroende och kritiskt tänkande. (Rädda Barnen, 

2019: 33-34) Därefter går Rädda Barnen djupare in på ”effektiv kommunikation” och 

”grupptryck”. Det förs nämnda åsyftar egenskaper som de menar kan tränas upp och 

förbättras: observation, respekt för andras känslor, effektiv användning av både verbalt språk 

såväl som kroppsspråk samt aktivt lyssnande. Grupptryck är en av de största hoten mot 

positivt sexuellt beteende hos unga, och därför bör också religiösa ledare och andra viktiga 

aktörer kring dessa tillgodose verktyg som ger dem möjlighet till att inte påverkas. (Ibid., 

34-35) Rädda Barnen exemplifierar hur ett positivt förhållningssätt till grupptryck kan se ut: 

- Att lyckas hålla fast vid sin egen tro om när det är lämpligt att bli sexuellt aktiv 
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- Att lyckas avstå från alkohol och droger, fastän andra inte gör det. Och om inte så bör 

man dricka ansvarsfullt. 

- Bestämma sig för att hålla sig trogen en enda partner, oavsett vad andra säger. 

- Förbli oskuld, oavsett om kompisar skulle säga något annat. 

- Hålla fast vid sin religiösa identitet, även om folk runt om har börjat förskjuta sin.  

(Rädda Barnen, 2019:36) 

 

De religiösa ledarnas roll bör, liksom i tidigare kapitel, utgå från öppenhet och icke-dömande 

stöd, samt informationsspridande som inte undanhåller någon väsentlig fakta. (Rädda Barnen, 

2019: 36) 

Även tonårsgraviditeter framhålls som ett centralt ämnet. Rädda Barnen menar att viss skuld 

går att lägga på det religiösa samhället sociala press. Genom sina förväntningar på tidigt 

giftemål och familjebildande tvingas unga flickor mer eller mindre att bli gravida. Även 

sociala och ekonomiska faktorer eller brist på sexualundervisning ökar risken för många barn 

och unga att bli gravida tidigt. Konsekvenserna kan bli fysiskt negativa, både för modern och 

barnet, speciellt av orsaken att mammans kropp inte alltid är tillräckligt utvecklad för att föda 

ut barnet. Den unga flickan kan också få psykiska och sociala konsekvenser - fattigdom, 

socialt stigma, övergrepp och mobbing, ekonomiskt beroende, social exkludering, samt 

självmordstankar. De religiösa ledarnas roll handlar primärt om lära ut religiösa värderingar 

(berörande självrespekt, avhållsamhet, relationer och att motstå grupptryck), att använda sin 

position för åsiktsbildning (och då engagera föräldrar, förmyndare och den religiösa gruppen), 

förespråka åldersanpassad sexualundervisning samt bistå med religiösa skrifter och 

vetenskapligt underlag. (Rädda Barnen, 2019: 44-48) 

Kapitel tio handlar om barnäktenskap, vilket innebär ett äktenskap som ingås innan 18-års 

ålder. Rädda Barnen belyser här hur det bryter mot barnkonventionens, primärt artikel 3 som 

handlar om att se till barnets bästa. Vidare lyfts de olika orsakerna till barnäktenskap: 

familjerelationer (där barnet används för att värna familjens relationer), bristande jämställdhet 
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mellan könen, fattigdom och ekonomisk överlevnad, kontroll över barnets sexualitet och 

skydd av familjens heder, tradition och kultur samt generell osäker livssituation. Därefter 

listas konsekvenserna av barnäktenskap, liksom dess generella påverkan på både flickor och 

pojkar: hälsorisker (vilka framför allt handlar om de risker tidig graviditet medför), brist på 

utbildning, fattigdom samt våld i hemmet. (Rädda Barnen, 2019: 50-51)  

De religiösa ledarnas roll handlar om att stötta familjer, barn och andra aktörer i arbetet mot 

barnäktenskap och i barns rätt till utbildning samt att tolka religiösa skrifter på ett positivt vis 

och utmana utnyttjandet av dem.  (Rädda Barnen, 2019: 50-51) 

Kapitel elva fokuserar på könsbaserat våld mot barn och unga. I kapitlets början förtydligar 

Rädda Barnen sin syn på kön: en social konstruktion som refererar till maktskillnaden mellan 

män och kvinnor. Denna maktskillnad manifesteras i bland annat ansvarsfördelning, 

förväntningar, privilegier, rättigheter, begränsningar och möjligheter. Rädda Barnen 

framhåller att förutom ett fåtal undantag så är majoriteten av alla Afrikanska länder patriarkalt 

styrda och gynnar män. (Rädda Barnen, 2019: 53)  De exemplifierar detta genom ett antal 

punkter som demonstrerar den afrikanska verkligheter: 

- Kulturella och sociala normer ger ofta män makt och gör dem aggressiva, emotionellt 

otillgängliga och kontrollerande. Detta bidrar i sin tur till den uppfattningen om den 

dominanta mannen.  

- Kvinnor måste vara passiva, omhändertagna, undergivna och känslosamma. Dena 

uppfattning gör kvinnor maktlösa och uppfattade som svaga, och därigenom beroende av 

mannen. 

- Socialiseringsprocessen av både män och kvinnor har resulterat till en ojämlik 

maktbalans. 

- I många samhällen så lär sig barnen värderingar om män som dominanta och att våld är 

acceptabelt sätt att bruka makt och lösa konflikt. 
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- Kvinnor och mammor, liksom svärmödrar, bidrar omedvetet till våld genom att 

socialisera pojkar och flickor till att acceptera mäns dominans, liksom att möta deras 

krav. 

- Mammor och pappor lär sina döttrar att acceptera de roller samhället ger dem. (Ibid.)  

Vidare definieras könsbaserat våld, vilket Rädda Barnen menar är våld som baseras på kön 

och könsroller. Därefter framhålls det att det finns olika typer av våld som de delar in i tre 

grupper: fysiskt våld, psykiskt/mentalt våld och sexuellt våld. Riskgrupper bland barn och 

unga är bland annat barn i fattigdom, med psykisk ohälsa, homosexuella och föräldralösa 

barn. Vidare belyser handboken att våld i hemmet får stora konsekvenser för både familjer 

och samhället i stort, vilket framför allt handlar om fysisk skada och social splittring. Rädda 

Barnen menar att religiösa samhällen kan vara medskyldiga till att uppmuntra våld i hemmet 

och för att hantera detta samhällsproblem ska religiösa ledare använda sig av heliga skrifter 

som visar på kvinnans jämlikhet. (Rädda Barnen, 2019: 53-54)  

Slutligen presenteras åtaganden och strategier för att möta dem: 

- Prioritera könsbaserat våld genom att konsekvent och öppet om kvinnor och flickors rätt 

att vara fria från våld och värdiga av respekt. Framhåll jämlikhet mellan könen - i alla 

aspekter av livet och använd de religiösa texterna som stöd. Utveckla ett lätthanterligt 

material som kan spridas inom det religiösa samfundet.  

- Göra religiösa samhällen trygga för personer som utsatts för könsbaserat våld genom att 

alltid ha utgångspunkt i att det inte är offrets fel, att uppmuntra personer inom samhället 

att utbilda sig inom dessa frågor (exempelvis som terapeut), ge relevant information till 

offer och överlevare samt ha nolltolerans mot könsbaserat våld.  

- Försöka nå ut till samhället och utbilda inom dessa frågor, bland annat inom 

söndagsskola eller skapa stödgrupper för att stödja, skydda offer och överlevare 

- Utveckla livskunskapen hos unga genom att bland annat träna dem i dessa frågor men 

också genom inkludering när utbildning och program skapas. 

- Sammarbeta med andra aktörer inom dessa frågor som också arbetar inom dessa frågor. 




31

 

Kapitel tolv är centrerat kring missbruksfrågor och alkohol. Kapitlet kritiserar till stor del 

brukandet av alkohol och droger överhuvudtaget, bland annat ett kristet ordspråk ”Wine is a 

mocker and beer a brawler; who ever is led astray by them is not wise” (Räda Barnen, 2019: 

58)  

För att vidare undvika alkohol och droger menar Rädda Barnen att ungdomen bör fokusera på 

att engagera sig i den lokala kyrkan eller moskén, samt jobba på sin självkänsla på olika sätt. 

Det generella budskapet under kapitlet är att avstå helt från berusningsmedel. Det framgår 

ingen distinktion mellan användning (”use”) eller missbruk (”abuse”) utan begreppen framstår 

rätt så synonyma.  Rädda Barnen menar dock att missbruk kan övergå till beroende, vilket 

framhålls som ett farligt skifte. I avslutande stycke, innehållandes råd till de religiösa ledarna, 

poängteras vikten av god kontakt med föräldrarna eftersom förebyggande arbete är bättre än 

att försöka bota. (Rädda Barnen, 2019: 57-59) 

Avslutande kapitel som hanterar frågor av mer social karaktär gäller hur de religiösa ledarena 

ska utföra sin rådgivning. De huvudsakliga innehållet i kapitlet handlar om att vara icke-

dömande, att faktiskt använda sig av den information som finns i handboken och veta när man 

bör hänvisa ungdomen till en professionell. (Rädda Barnen, 2019: 60-63) 

4.4.2. Fysik & Anatomi  

Andra delen av redogörelsen för handboken hanterar frågor kring reproduktion, anatomi och 

dess koppling till religion.  

Första delen berättar om kvinnokroppen medan andra delen berättar om den manliga. Vidare 

går kapitlet in på myter och fakta om sexualitet och fysik, exempelvis huruvida det är skadligt 

att onanera och att en kvinna faktiskt kan bli gravid redan vid hennes första samlag. I slutet av 

kapitlet framgår än en gång förväntningarna på den religiösa ledaren - att agera faktabaserat, 
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att mobilisera och sprida kunskap till andra viktiga aktörer i ungas närmiljöer och att vara 

öppensinnad i mötet med unga. (Rädda Barnen, 2019:15-18) 

Därefter behandlas sexuell och reproduktiv hälsa hos unga. Först definieras begreppen, 

sexualitet benämns som något sprunget ur vår biologi, och som vidare påverkas av vår miljö 

och unga vuxna som den tid där den unges kropp börjar utvecklas, ofta är detta mellan 10-24 

år. Vidare redogör Rädda Barnen för när sexuell mognad, vilket kännetecknas av en sekundär 

sexualitet - tillfället då exempelvis brösten på en flicka växer eller när pojkar hamnar i 

målbrottet. Därefter lyfts de risker som kan uppstå, utifrån ett sexuellt och 

reproduktivtperspektiv, under denna tidsperiod. Framför allt handlar det om könssjukdomar 

(med stort fokus på HIV och AIDS) och psykiska trauman av att tvingas till sex, ingå i 

äktenskap eller en för tidig graviditet och moderskap. Slutligen knyts kapitlet samman av 

sexuella och reproduktiva rättigheters tydliga koppling till fyra av barnkonventionens delar: 

Icke-diskriminering, barnets bästa, rätten till överlevnad och utveckling samt yttrandefrihet 

(och rätten att bli lyssnad på). Precis som i tidigare kapitel förtydligas den religiösa ledarens 

roll när det kommer till detta ämne - det handlar återigen om att stötta föräldrar, barn och 

viktiga aktörer omkring dem i arbetet med dessa frågor, tolka religiösa texter på ett sätt som 

ska främja ungas sexuella och reproduktiva rättigheter liksom sammarbeta med relevanta 

aktörer (såsom föräldrar) för att barn och unga ska påverkas positivt av dess närmiljöer 

(Rädda Barnen, 2019: 20-22) 

Det femte kapitlet hanterar puberteten och fysiska fenomen såsom menstruationscykeln och 

kroppens utveckling. Här framhålls det att det är fysisk möjligt att bli gravid utanför 

äktenskapet, och därför bör religiösa ledare visa stöd för kvinnor i denna situation.(Rädda 

Barnen, 2019: 23-29)  

Därefter fokuserar handboken ensamt på menstruation. Trots att även detta kan anses vara en 

enkel fysisk företeelse lyfter Rädda Barnen att detta är väldigt socialt laddat. (Rädda Barnen, 

2019: 31) De listar bland annat upp generella föreställningar om menstruation i religiösa 

samhällen:  
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- En kvinna eller flicka som menstruerar ses som ”farlig” 

- En kvinna eller flicka som menstruerar får inte delta i religiösa sammankomster och/eller 

får inte heller spela en avgörande roll i religiösa sammankomster 

- En kvinna eller flicka som menstruerar får inte laga mat och/eller salta maten 

- En kvinna eller flicka som menstruerar kan orsaka viltattacker på hennes man om han 

jagar 

- Menstruationsblod innehåller giftiga bakterier  

- En menstruerande kvinna eller flicka bör inte röra växter, då detta gör att de dör.  

(Rädda Barnen, 2019: 31) 

Dessa uppfattningar orsakar skam, vilket i sin tur hindrar flickor och kvinnor från att leva 

deras liv som vanligt under menstruationsveckan. Även möjligheten till att hålla god hygien 

kan hindras, då det blir svårare att kräva rent vatten och menstruationsskydd om tystnaden 

kring detta hindrar att behovet tydliggörs. Därför bör religiösa ledare förespråka detta och 

även sprida kunskap om menstruation på ett icke-stigmatiserande sätt. (Rädda Barnen, 

2019:3)  

Kapitel åtta vidrör könssjukdomar, dess symptom och hur de förhindras. Kapitlet tar avstamp 

i ett citat från koranen: 

God will never change the destiny of a society until its people  

change that society. Quran 13:11Q 
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Vidare redogörs det för fakta och myter kring könssjukdomar, med huvudfokus på HIV och 

AIDS, samt hur behandling kan ses ut och varför den är nödvändig för att hindra spridning, 

sjukdom och dödsfall. De religiösa ledarna har precis som tidigare kapitel en stödjande och 

informativ roll i detta arbete. (Rädda Barnen, 2019: 38-46) De återkommer även med 

referenser det till religiösa skrifter, både av kristen och muslimsk karaktär: 

Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion 

looking for someone to devour. 1 Peter 5:8 

Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom 

you have received from God? You are not your own; you were bought at a price. 

Therefore honor God with your body. 1 Corinthians 6: 19–20 

…samt: 

Tell the believing men to lower their gaze and to be mindful of their chastity: this will 

be most conducive to their purity — [and] verily, Allah is aware of all that they do. 

And tell the believing women to lower their gaze and to be mindful of their chastity. 

Surah 24:30–31 

(Rädda Barnen, 2019:40) 
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5. Analys 

5.1 Postkoloniala tendenser inom Rädda Barnens handbok för religiösa 

ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter 

5.1.1 Bakgrund och tillvägagångssätt 

Rädda Barnen är i grunden en brittisk barnrättsorganisation som etablerades under 1919 och 

trots att den idag har stora kontor runt om i världen ligger dess huvudsäte fortfarande i 

London. (Rädda Barnen, om oss, 2020)  

Det projekt som handboken ingår i berör sexuella och reproduktiva rättigheter i södra och 

östra Afrika. Det handlar om lände så som Kenya, Malawi, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, 

Uganda, Zambia och Zimbabwe (Save the Children, ASRHR Project: 2019). Alla dessa länder 

har en tydlig koppling till väst - de har alla varit kolonialiserade av det brittiska imperiet 

(Nationalencyklopedin, Kolonialism: 2020). De stereotyper och den maktrelation som bland 

annat Loomba (2006) är i detta sammanhang högst verkliga. Trots att år har förflutit sedan 

självständighet uttalades är det en historisk fakta att västliga och brittiska regler gällt i Syd- 

och Östafrika. Jag anser att detta skulle kunna tala för att ytterligare en dimension mellan 

Rädda Barnen och dess mottagarländer i detta projekt finns.  

Rädda Barnens handbok om sexuella och reproduktiva rättigheter för religiösa ledare (2019) 

är inte enbart en produkt av UNESCO och Rädda Barnen Sverige. Under bokens första sidor 

tackas de medverkande. Det handlar givetvis om UNESCO och Rädda Barnen själva, vilka 

stått för finansiering och revidering av inhämtat material, men även professorer och religiösa 

ledare i syd- och östafrikanska länder som rådfrågats om heliga texter och traditioner. Även 

professor Ezra Chitando, doktor Masiiwa Ragies Gunda, och doktor Abednicho Nyoni, tre 

akademiker med zimbabweanska rötter, tackas för att ha utvecklat material till handboken. 

(Rädda Barnen, 2019: 4) Det framgår dock inte vem som stått för vad i materialet, vilken del 

som fanns med i början och vad Rädda Barnen i slutändan valde att ha med. Det framgår inte 

heller hur urvalet av samarbetspartners gjordes, vilket lämnar viss rum för tolkning.  
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Både genom det postkoloniala och utilitaristiskt perspektiv går det att argumentera för att 

detta handlande både är ett försök att motarbeta postkolonialism och att nyttomaximera 

arbetet. Loomba (2006) framhåller den postkoloniala maktproblematiken kring det västliga 

narrativet inom kunskap och kunskapsproduktion (Loomba, 2006: 76) och Namli (2015) 

menar att mänskliga rättigheterna är mer eller mindre en social konstruktion som måste 

appliceras på och specificeras i dess kontext (2015:51-64). Rädda Barnen sammanarbetar med 

människor med lokal förankring och tycks försöka använda sig av metoder som är anpassade 

till den sociala och kulturella kontexten (såsom att först upplysa lokala ledare om sexuella och 

reproduktiva rättigheter). Detta skulle kunna anses vara ett försök till lokalisering och 

lokalkännedom som förespråkas av bland annat både Jonsson (2012) och Millwood & 

Gezelius (1985). Genom detta skulle det gå att argumentera för att man motverkar det västliga 

narrativet av vad kunskap innebär, liksom arbetar för att applicera sexuella och reproduktiva 

rättigheter i en specifik kontext. En mer begränsad analys skulle kunna stanna där, den 

postkoloniala analysen är inte relevant inom detta projekt. Jag vill mena att det är mer 

komplicerat än så.  

Till exempel resonerar Sharp & Biggs (2004) följande: En förutbestämd västerländska 

agenda, som många organisationer har många har, öppnar endast upp för samarbetspartners 

och mottagare som passar in i ens västerländska idé. (2004: 666) Denna företeelse har en 

tydlig kopplig till postkolonialism. Det västliga narrativet vad gäller kunskap, som i ”rätt form 

av kunskap”, som bland annat Loomba (2006: 77) framhåller kan trots lokala samarbeten 

ändå existera. Genom att aktivt välja aktörer som hanterar och förstår kunskap på ett 

västerländskt vis förändrar nödvändigtvis legitimiteten i en postkolonial kritik. I vissa fall 

skulle detta snarare kunna agera alibi då västliga aktörer fortsätter driva sina egna agendor i 

icke-västliga länder. Däremot är det viktigt att återigen poängtera att det faktiskt inte framgår 

tydligt hur Rädda Barnen resonerat. Det är dock relevant att framhålla  att vissa 

maktförhållanden existerar ändå - initiativ till handboken har tagits av Rädda Barnen och den 

slutliga produkten har revideras och därefter givits ut av dem. 
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5.1.2. Roller och makt 

Centralt i den postkoloniala analysen är de stereotyper, samt de binära motsatspar de ingår i. 

(Loomba, 2006: 117-120) Dessa har en tydlig relation till maktfördelning. Nedan redogör jag 

för handbokens förhållande till detta.  

Redan under bokens första del presenteras religiösa ledarnas ”generella attityd” mot sexuella 

och reproduktiva rättigheter. (Rädda Barnen, 2019: 6-8) Den röda tråden bland alla de 

påståenden som presenteras är en väldigt konservativ, nästintill primitiv, förståelse av religion 

och kultur. Utifrån Loomba (2006: 117-120) vill jag mena att Rädda Barnens framställning av 

de religiösa ledarna, i kombination med deras egna ledande roll i projektet skulle kunna visa 

på motsatspar såsom: de olärda och de lärda, de civiliserade och de ociviliserade eller de 

sekulära vetenskapligt orienterade västerlänningarna och de vidskepliga religiösa Afrikanerna. 

Jag vill mena att delar av beskrivningen kanske enbart handlar om konservativa religiösa 

värderingar (så som att avstå från sex innan äktenskap) medan andra snarare tangerar 

beskrivning av oförmåga att förstå, dumhet eller ointelligents. Jag syftar framför allt på den 

sista punkten:  

Omfattande sexuell utbildning, vilken är bred och täcker frågor om förhållanden, 

värderingar, attityder, livserfarenhet, kultur, samhälle, mänskliga rättigheter, 

utvecklingsfrågor, sexuell utveckling och sexuella och reproduktiva rättigheter faller 

inom kategorin ”sexuell aktivitet” inom religiösa samfund 

. 

 (Rädda Barnen 2019:6-8) 

Att diskutera eller lära sig om mänskliga rättigheter, samhället eller kultur skulle vara sexuela 

aktiviteter kan anses vara ett ganska starkt uttalande, speciellt då det inte återfinns några 

övriga källor på detta än just handboken. Påståendet om att religiösa ledare i Öst- och 

Sydafrika sexualiserar en stor del av väsentliga diskussioner inom samhällsdebatten menar jag 

är en konsekvens av stereotypiserande. Stereotypiserande är en avgörande viktig komponent 

inom det postkoloniala handlandet menar Loomba (2006:69). 
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Rädda Barnen har en uttalad universalistisk ansats som bland annat demonstreras i uppsatsen 

inledande citat om att alla barn alltid har samma rättigheter, liksom i organisationens 

beskrivning av dem själva: 

Rädda Barnen är en av världens ledande barnrättsorganisationer. Vi arbetar för att alla 

barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till 

enligt Barnkonventionen…  

(Rädda Barnen, 2020)  

I likhet med Rädda Barnens inställning till barns rättigheter handlar den universella ansatsen 

om att samma rättigheter ska gälla alla, på samma sätt, överallt. Namli (2014) problematiserar 

denna förståelse då hon menar att dessa rättigheter är utformade i en västerländsk kontext. 

Tilltron till att denna tolkning av de mänskliga rättigheterna är den rätta, att de går att 

applicera överallt och att aktörer som inte passar inom ramen för dessa exkluderas är i Namlis 

mening stora problem (Namli, 2014:13). Att uppfatta de västligt tolkade mänskliga 

rättigheterna som en objektiv sanning kan kopplas till postkolonialism, framför allt i dess 

relation till binära motsatspar och stereotypa föreställningar därinom. Jag anser att detta 

demonstreras i handbokens första kapitel där Rädda Barnen redogör för handbokens 

värdegrund, vilket till stor del handlar om vad som utgör ett positivt och negativt sexuellt 

beteende ur en västlig barnrättsorganisations perspektiv. De börjar med att förklara vad 

religiösa religiösa ledare och religösa samfunds generella inställning till sexuella och 

reproduktiva rättigheter är. (Rädda Barnen, 2019: 6-8) I och med att handboken är del av ett 

projekt endast baserat i östra och södra Afrika, går det att anta att detta således gäller 

inställningen hos religiösa ledare i detta område. Rädda Barnen (2019) målar upp en väldigt 

konservativ och fundamentalistisk bild i dess beskrivning:  

- Sexuella aktiviteter är endast för de gifta.  

- Att icke vara sexuellt aktiv är det enda som kan ses som en  reell valmöjlighet för de 

som inte är gifta, oavsett deras ålder eller på vilken nivå förhållandet är i.  
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- Sexuell aktivitet ska inte diskuteras med de som inte är redo för giftemål, detta eftersom 

det uppmuntrar dem till att ha sex.  

- Omfattande sexuell utbildning, vilken är bred och täcker frågor om förhållanden, 

värderingar, attityder, livserfarenhet, kultur, samhälle, mänskliga rättigheter, 

utvecklingsfrågor, sexuell utveckling och sexuella och reproduktiva rättigheter faller 

inom kategorin ”sexuell aktivitet” inom religiösa samfund.  

                                                                                                   (Rädda Barnen 2019: 6-8)  

Även kapitel elva, men huvudfokus på könsbaserat våld, tydliggör en steoreotyp bild av just 

Afrikanska samhällen: att de är patriarkalt styrda och gynnar män (Rädda Barnen, 2019: 53). 

Detta har sin grund i flera olika företeelser, och leder till olika konsekvenser. Rädda Barnen 

listar de som anses vara primära: 

- Kulturella och sociala normer ger ofta män makt och gör dem aggressiva, emotionellt 

otillgängliga och kontrollerande. Detta bidrar i sin tur till den uppfattningen om den 

dominanta mannen.  

- Kvinnor måste vara passiva, omhändertagna, undergivna och känslosamma. Dena 

uppfattning gör kvinnor maktlösa och uppfattade som svaga, och därigenom beroende av 

mannen. 

- Socialiseringsprocessen av både män och kvinnor har resulterat till en ojämlik 

maktbalans. 

- I många samhällen så lär sig barnen värderingar om män som dominanta och att våld är 

acceptabelt sätt att bruka makt och lösa konflikt. 

- Kvinnor och mammor, liksom svärmödrar, bidrar omedvetet till våld genom att 

socialisera pojkar och flickor till att acceptera mäns dominans, liksom att möta deras 

krav.   

(Rädda Barnen, 2019: 53) 

Kanske går det inte att ifrågasätta huruvida mäns våld mot kvinnor delvis är patriarkatets 

produkt. Däremot vill jag mena att det går att hävda att detta är lika applicerbart på våra 
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samhällen i väst. I och med att det tydligt framställs så som att detta specifikt gäller 

”afrikanska samhällen” (Rädda Barnen, 2019: 53) skulle man, utifrån ett postkolonialt 

perspektiv, anse att det återigen reproducerar stereotyper, samt bibehåller de binära 

motsatsparen. 

5.2 Vilken roll spelar postkolonialism för hur barnrättsarbetet bör bedrivas 

och går det att bortse från? 

Precis som Singer (2009: 16) resonerar så skulle det generella motivet till utvecklings- och 

biståndsarbetet av västliga aktörer i icke-västliga länder handla om en slags solidaritet, en 

välvilja. Utifrån Peter Singers (1993) och John Stuart Mills (2003) utilitaristiska teori skulle 

Rädda Barnens arbete helt enkelt kunna handla om att göra gott, att göra nytta - Ju fler barn 

och unga som upplyses om sina rättigheter och frigörs från förtryck desto bättre!  

Den postkoloniala teorin avser att förnya diskursen kring de processer som producerar, 

reproducerar och/eller upplöser de koloniala ordningarna. Det handlar om stereotypiseringar 

av de människor och grupper som påverkas av kolonialism, och därutöver dess relation till de 

inrättningar som avser kontrollera dem. (Loomba, 2006) Till skillnad från kolonialismen 

behöver således inte det postkoloniala handlandet bygga på genomtänkta eller ”onda” avsikter 

- den primära analysen berör processer. Således kvarstår frågan: trots en eventuell välvilja 

från en västlig aktör, vad spelar postkolonialism för roll? 

Rädda Barnens handbok om sexuella och reproduktiv rättigheters syfte är att agera verktyg 

för religiösa ledare när de både själva ska förstå liksom adressera frågor om sexuella och 

reproduktiva rättigheter bland barn och unga. Det handlar således om att bidra till en mer 

effektiv sexuell och reproduktiv guidning för dessa barn och unga, och att den på ett 

föredömligt sätt ska kunna utföras av vuxna och religiösa ledare i närmiljön. (Rädda Barnen, 

2019: 5) Detta kan generellt anses vara oproblematiskt, men jag vill mena att när begrepp 

öppna för tolkning presenteras är det ofrånkomligt att fråga sig vem som sätter ramarna, vem 

som har den överordnade och bestämmande rollen. Därigenom, anser jag, att det 

postkoloniala perspektivet blir relevant.  Både ”föredömlig” och ”effektiv” i förhållande till 
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sexuella och reproduktiva rättigheter kan tolkas olika. Då handbokens mottagare och  

intiativtagare inte befinner sig i samma kulturella eller sociala grupp blir denna skillnad extra 

påtaglig, vilket vidare gör att det blir ännu mer svårt att bortse från den postkoloniala 

aspekten. Jag anser att det finns fortsatt skäl att stanna vid frågan om de subjektiva och 

tvetydliga uttryckens relation till postkolonialismen. Nedan vill jag diskutera både frihetens 

och människorvärdets roll inom denna maktdiskurs.  

Om handboken ses som ett försök att frigöra unga från förtryck, genom att bland annat 

upplysa dem om deras sexuella och reproduktiva rättigheter, aktualiseras även Poviniellis  (i 

Loomba, 2005) teori om frihet. Strävan efter frihet och frigörelse är nästan otillåten att 

kritisera. (2005: 145-147)  Samtidigt menar Povinelli (2005) att ”frihet” aldrig kan existera i 

ett vakuum: för att vara frigjord krävs en social kontext, i vilken det definieras vem 

frigörandet är från och vad man frigörs till. Om antagandet är sådant att subjektet konstant blir 

utsatt för ”påverkan” - vilken ”påverkan” är då mer fri? (Povinelli i Loomba, 2005: 150-163) 

Jag vill mena att exempelvis den del av handboken som hanterar könsbaserat våld kan 

demonstrera denna komplexitet. Här framhåller Rädda Barnen (2019) att detta har sin grund i 

att det afrikanska samhället är patriarkalt styrt och i stor utsträckning gynnar män (2019: 53). 

Handbokens målgrupp ska, delvis med hjälp av denna information, kunna frigöras från det 

afrikanska patriarkala förtrycket. 

Utifrån Povinellis (2005) resonemang bör vi här fråga oss - vad frigörs de till? Vilken 

påverkan av subjektet handlar det om? Har vi i Väst ett icke-patriarkalt samhälle, med icke-

patriarkala strukturer, att erbjuda? Om inte - varför är vårat patriarkala system bättre?  

Utifrån ett regelutilitaristiskt perspektiv, som bland annat Mill (2003) förespråkar, skulle vi 

kunna ponera att den regel vi följer är att ”göra det bästa för barnet”. Vidare skulle man kunna 

argumentera att detta definieras utifrån Barnkonventionen - med förutsättning att denna följs 

så är handlandet berättigat. Samtidigt kan mer abstrakta delar om vad som är ”bra” eller 

”bäst” uttryckt inom Barnkonventionens, liksom i Rädda Barnens handbok, aktualisera frågor 

om vem ska få bestämma vilken tolkning som ska göras när en enhetlig definition inte finns?  
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Loomba (2006) menar att dessa binära motsatspar är avgörande för att rättfärdigade det 

koloniala handlandet. Definierar kolonialmakterna sig själv som överordnande blir dess 

handlingar mer legitima. (Loomba, 2006: 72). Samma resonemang skulle, utifrån 

postkolonialism, rättfärdiga ett handlande i linje med handboken. Exempelvis kan detta 

demonstreras genom handbokens kapitel elva, som menar att majoriteten av alla Afrikanska 

länder är patriarkalt styrda (Rädda Barnen, 2019: 53). Detta påstående i kombination med en 

uppfattning om binära motsatspar skulle kunna resultera i följande resonemang: Är afrikanska 

män mer dominanta, våldsamma och patriarkalt styrda så har den västerländska 

organisationen, ”de bättre vetande” och ”patriarkalt frigjorda", en legitim anledning att 

intervenera för att skydda kvinnor. 

Rättighetsarbete riktat mot barn är komplext. Eftersom detta är en omyndig grupp så är en 

viss paternalistisk dimension svår att bortse från. Barnkonventionen (Unicef, 2020), som 

Rädda Barnen baserar sitt arbete på, poängterar i artikel 5 och artikel 18 att föräldrar och stat 

har ansvar för sina barn. (Unicef, 2020) Om maktförhållanden mellan barnrättsarbetets 

mottagargrupp (barn) och dess utförare alltid kommer vara mer ojämlik än i mycket annat 

rättighetsarbete, spelar då maktanalyser såsom postkolonialism så stor roll?  

Barnkonventionens artikel 12 svarar till viss del på den frågan. Den stadgar att alla barn har 

rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. Hänsyn till barnets åsikter 

baseras på barnets ålder och mognad. (Unicef, 2020). Således bör mottagargruppens intresse 

bör även här efterfrågas (i linje med bland annat Milwood & Gezelius, 1985), framför allt när 

det handlar om ungdomar och unga vuxna. Vad anser mottagargruppen vara välbefinnande, 

lycka eller frihet? Det framgår inte att detta är något som gjorts i Rädda Barnens handbok för 

religiösa ledare om sexuella och reproduktiva rättigheter.  

Ett preferensutilitarism skulle utifrån samma resonemang kritisera avsaknaden av reell 

interaktion med mottagargruppen innan agendan och innehållet var satt. Singer (1993) menar 

att allas intressen ska respekteras (1993: 28-29). Att en utomstående aktör bestämmer vad en 

målgrupps intresse är skulle kunna kritiseras ur preferensutilitaristisk perspektiv. Det vill säga 
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- vet inte den vars preferens ska tillgodoses vad som är i sitt egna bästa intresse? Om så är 

fallet, bör det handlande som utesluter inflytande från mottagargruppen ses som ett sämre 

alternativ. Om ett sämre alternativ väljs fallerar hela ansatsen till ett utilitaristiskt handlande. 

I vissa fall skulle man däremot kunna mena att ett ingripande är givet, oavsett vilka 

maktdiskurser som råder eller om möjligheten funnits för mottagargruppen att vara delaktig. 

Rädda Barnens handbok för sexuella och reproduktiva ledare lyfter bland annat könsbaserat 

våld (2019: 53), vilket skulle kunna exemplifiera ett sådana tillfällen. Här vill jag framhålla 

att det utilitaristiska handlandet är tillämpbart: skadan är större om någon inte agerar än vad 

nyttan är. I dessa fall skulle den postkoloniala diskursen kunna bortses ifrån, men i så fall 

krävs också en slags enighet. 

Jag vill mena att motivationen till ingripande här skulle kunna relateras till den 

människovärdesprincip som Namli (2014) redogör för.  

Det går att anta att det är det generellt oemotsagt att barn besitter ett människovärde, och 

kanske är den dimensionen ännu starkare när de faktiskt i deras egenskap av att vara just barn.  

Precis som Elena Namli (2017) framhåller spelar människovärdet en viktig roll inom 

rättighetsarbetet. Samtidigt menar hon att det relativt lätt kan anpassas till rättfärdiga olika 

handlanden. (Namli, 2017) Om vi har ett extra ansvar att se efter en så värdefull och 

skyddsbehövande grupp som barn kanske det i sig kan anses vara en alldeles tillräcklig 

motivation för att bortse från bland annat postkolonialism - exempelvis vid våld eller 

barnäktenskap. Utifrån en mer kortsiktigt utilitaristiskt handlande skulle det vara möjligt att 

dra slutsatsen: En vuxen aktör vet vad som är i ett barns bästa intresse; vad som här och nu är 

den mest optimala handlingen. Barn anses av majoriteten vara väldigt värdefulla, och bara 

genom dess innebonde värde förtjäna de det bästa skyddet. Därför bör vi också handla på så 

vis att konsekvensen för barnet blir så bra som möjligt.  

Återigen är det viktigt att poängtera ödmjukheten inför olika tolkning av även detta begrepp. 

Namli (2014) förespråkar inte en statisk tolkning av människovärdets innebörd, hon menar vi 
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bör föra en global dialog för att lära av varandra. (2014: 58-59) Samma resonemang skulle 

kunna vara relevant inom barnrättsarbete: vi alla är mer eller mindre eniga om att barn är 

värdefulla men vi kan ha olika uppfattning om hur deras bästa tillgodoses. Det finns således 

incitament för att agera på så vis att barns rättigheter tillgodoses, både med hänvisning till ett 

utilitaristiskt präglat resonemang men även barnets människovärde och skyddsbehov. 

Samtidigt tycks det vid olika tillfällen uppstå postkoloniala tendenser om hänsyn till makt 

eller olikheter kontexter emellan inte tas.  

6. Slutsats 

Elena Namli framhåller i sin bok Human Rights as Ethics, Politics and Law (2014) att de 

mänskliga rättigheterna i högsta grad påverkas av den koloniala historien, vilket medför att 

imperalistiska tendenser ofta närvarar i rättighetsdiskursen. En så, för många, fundamental 

åsikt om de mänskliga rättigheternas universalism upprätthåller i sig postkolonialism och 

imperialism. (Namli, 2014: 13)  

Samtidigt har vi en Barnkonvention, och barnrättsorganisationer, som uttrycker en 

universalistisk syn på barns rättigheter. Likt Namli (2014) menar jag att denna universalism 

kräver en kritisk implementering för att inte reproducera befintliga maktförhållanden. Breda 

tolkningsmarginaler öppnar kanske upp för viss förvirring, men också en chans till 

kontextualisering. Precis som Namli (2014) poängterar kan de mänskliga rättigheterna anses 

vara en mer eller mindre en social konstruktion som måste appliceras på och specificeras i 

dess kontext. (Namli, 2014: 59-61) Namli (2005) menar att vi inte bör avfärda universalism 

helt och hållet (Namli & Gunner, 2005: 290-294), något jag menar är extra viktigt för grupper, 

däribland barn, som kräver mer skydd. Frihet från förtryck menar Namli (2005) är något vi 

bör kunna enas kring. Friheten från förtryck inom barnrättsarbetet bör i min mening utgöras 

av det som stadgas i barnkonventionen; däribland våld mot barn (Barnkonenvetionen: artikel 

19) .  

I analysen påvisade jag att vissa postkoloniala tendenser återfanns i Rädda Barnens handbok 

för religiösa om sexuella och reproduktiva rättigheter. Med antagandet att denna 
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barnrättsorganisation inte har för avsikt att reproducera eller förstärka existerande 

maktstrukturer blir det tydligt att de mer eller mindre oavsiktligt tycks dyka upp. Således vill 

jag mena att det är svårt att mena att den koloniala historien inte färgar oss alls idag, och inte 

har konsekvenser. Även om en västlig aktör lyckas med ett mer kortsiktigt utilitaristiskt 

handlande - det vill säga på bästa sätt tillgodoser barns intresse här och nu - så menar jag att 

frågan om de mer långtgående konsekvenserna bör ställas. I linje med det postkoloniala 

perspektivet reproducerar och förstärker det postkoloniala handlandet existerande 

maktstrukturer, maktstrukturer som barn i Syd- och Östtafrika kommer växa upp inom. Även 

om en frigörelse från förtryck görs här och nu vill jag mena att det ändå kan förvärra andra  

förtryckande i längden. Jag vill mena att Povinellis (2005) resonemang om frihet framhåller 

detta tydligt - vad frigörs de från och vad frigör de till? Således går det också att fråga, är 

detta verkligen ett utilitaristiskt handlande? 

Baserat på detta förespråkar jag en kombination mellan postkolonialistiska perspektivet och 

ett utilitaristiskt handlande. Jag vill mena att bortse från de postkoloniala konsekvenser ett 

visst handlande har inte gör detta lämpat som den, ur ett utilitaristiskt perspektiv, mest 

nyttomaximerade handlingen. Kanske skulle denna tes kunna införlivas i en slags 

regelutilitarism? Om ponerar att regeln är att handla i intresse av ”barnets bästa”, så vill jag 

mena att en del av detta givetvis är att inte behöva växa upp i eller påverkas av negativa 

maktstrukturer.  

Men hur kan ett globalt barnrättsarbete utföras utan att reproducera och förstärka existerande 

maktstrukturer? Givetvis kan det vara svårt att adressera utan att reproducera, även om Rädda 

Barnen i stundtals gör goda försök. Om ansatser såsom att arbeta inifrån samhället med 

befintliga aktörer och ta hänsyn till lokala skillnader efterlevs vill jag mena att det blir lättare. 

Det faktum att Rädda Barnen är en global organisation gör att det faktiskt finns kontor Syd- 

och Östafrika som skulle kunna driva projektet på plats, med människor som själv har sina 

rötter i området. Jag vill mena att exempelvis den del av handboken som stärker artiklar ur 

barnkonventionen med diverse religiösa skrifter är en del i detta. Jag vill även framhålla 

handbokens andra kapitel som ett gott exempel. Till skillnad från förgående kapitel framhålls 
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till viss del att väst och dess missionsresor bär ett ansvar för tysnadskultur och skam som ofta 

karakteriserar  sex och samlevnadsdiskursen i många Afrikanska länder. Jag vill mena att 

erkännandet av kolonialismens konsekvenser och postkolonialismens närvaro öppnar upp för 

en genuin dialog.  

Däremot behöver försök till att göra ett gott lokalt anpassat arbete behöver inte alltid innebära 

positiva resultat, utifrån det postkoloniala perspektivet. Eftersträvar vi en hård universalistisk 

ansats, präglad av en västerländsk liberal tolkning, kan det i slutändan leda till att vi faller in i 

samma gamla binära motsatspar. Det vill säga, kommer västliga aktörer, enbart tack vare sitt 

ursprung, tilldelas en överordnad ”bättre vetande” roll, som okritiskt rättfärdigar dess arbete i 

ett icke-västligt land? Jag vill mena att detta demonstreras i handboken när könsbaserat våld 

lyfts. Religiösa samhällen och ett afrikansk patriarkalt system framhålls som de primära 

anledningarna till könsbaserat våld; vilket indirekt indikerar att dess sekulära och icke-

afrikanska motsatspar inte har samma problematik.  

Således vill jag mena att Sharp och Biggs (2006: 664) påstående om att det utvecklingsarbete 

som förs idag snarare bibehåller än motverkar ojämlika maktförhållanden kopplade till 

kolonialism stundtals kan stämma. Däremot anser jag att med hjälp av ett kritiskt 

förhållningssätt till universalism och hur människovärdet (eller barnets bästa) ska skyddas är 

avgörande. Likaså att den liberala västerländska tolkningen eller uppfattningen om frihet inte 

nödvändigtvis behöver ha högst värde i ett samhälle. Precis som Millwood och Gezelius 

(1985) menar så finns det risk att den västliga uppfattningen om mottagarens behov tar 

överhanden. Genom att inte ta hänsyn till den postkoloniala diskursen chansar den västliga 

aktören på om biståndsarbetet i längden kan skada mottagargruppen, i form av reproducera 

hämmande och förtryckande maktstrukturer. Således är det avgörande med ett kritiskt 

förhållningssätt till det många gånger omhuldade barnrättsarbetet i stort.  
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