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Namn: Kerstin Bynander 
Organisation: Nationella samordnaren mot våld i nära relationer 
 
Rapport från Nationella samordnarens deltagande i CSW 
 
Undertecknad företrädde Nationella samordnaren mot våld i nära relationer i den svenska 
delegationen till UN Commission on the Status of Women 2013 (CSW). Från Nationella 
samordnaren deltog också Lina Blombergsson, Olga Persson och Gunnar Holmberg i CSW.  

 
preventing and responding to violence against women and gi en lägesbeskrivning 
av arbetet i Sverige med att förebygga och motverka våld mot kvinnor och barn. Jag berättade 
även om de hinder som den Nationella samordnaren har identifierat i detta arbete samt 
strategier för att de samlade insatserna mot våld i nära relationer ska drivas framåt och 
utvecklas. De olika paneldeltagarna gav olika perspektiv från Sveriges arbete på området och 
genom moderatorns arbete hölls detta ihop till en helhet.  

Olga Persson från Nationella samordnaren höll ett anförande under sessionen Implementing 
Laws Preventing Violence Against Women and Girls  successfully. Olga framhöll att 
implementering av lagstiftning och dess intentioner är ett långsiktigt och tålamodsprövande 
arbete. Det handlar bland annat om att ändra värderingar och attityder. Detta kräver 
information och utbildning i många former  inte bara en gång utan vid upprepade tillfällen. 

Jag och de övriga i Nationella samordnaren besökte flera intressanta seminarier som 
arrangerades av andra stater och olika organisationer. Det var väldigt givande att få en bild av 
hur mycket arbete som bedrivs runt om i världen och lite av vilka utvecklingstrender som 
finns. Det finns många arbetssätt och goda exempel som Sverige kan lära av, även om vi på 
många områden är ett föregångsland.  

Ett seminarium som vi besökte lyfte fram hur våld mot kvinnor och flickor i starkt patriarkala 
miljöer kan förebyggas. Genom ett samarbete mellan en biståndsorganisation, Raising Voices 
och London School of Hygine and Medicine har man under fem år genomfört ett lokalt 
förankrat förändringsarbete i ett afrikanskt land och lyckats halvera våldet. Således var man 
mycket positiv till att det går att förebygga våld mot kvinnor. En av framgångsfaktorerna var 
att involvera alla i närsamhället. Vikten av att män deltog i förändringsarbetet lyftes särskilt 
fram. Att involvera män i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor lyftes också på 
flera seminarier och även vid mötets officiella öppnande.  

Förutom att delta i seminarier vid CSW gjorde vi flera studiebesök för att ta del av staden 
New Yorks arbete mot våld i nära relationer. Vi besökte två Family Justice Center (FJC), i 
Bronx och Queens, olika domstolar och polisen. På FJC samlokaliseras en rad idéburna 
organisationer med åklagare, polis och kommunen för att erbjuda ett samordnat stöd till 



våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Vi besökte även en familjevåldsenhet på en 
närpolisstation för att se hur de arbetade i praktiken.  

Detta var några mycket kortfattade utdrag från denna givande och intressanta vecka. Det 
fanns en del övrigt att önska om FN:s administration runt konferensen men de svenska 
arrangörerna på jämställdhetsenheten gjorde ett lysande arbete. Stort tack! 

 

Namn: Carolina Wennerholm 

Organisation: Sida 

(Ur Carolina Wennerholm reserapport) 

Deltagande i den svenska delegationen till Kvinnokommissionen (CSW) 57:e sessionen: 

Huvudtema för CSW var förebyggande och eliminering av könsrelaterat våld.  
Trots att mycket kraft lagts på samordning och förberedelser inför mötet har förhandlingarna 
varit mycket svåra och fastnat f f a i fråga om SRHR, samt kring en paragraf kring tradition 
och sedvänja som överordnade internationella överenskommelser. Återkommande 
diskuterades vikten av ökad statistik och data, mäns och pojkars roll, särskilda gruppers 
utsatthet (flickor generellt, kvinnor och flickor inom etniska minoriteter, funktionshindrade, 
gamla och LGBT grupper), långsiktigt arbete med normpåverkan. Det svåra förhandlingsläget 
är en indikator på att jämställdhet fortsatt är en kontroversiell fråga på den globala agendan, f 
f a vad avser kärnan kring kvinnors rätt till sin kropp. Strategiskt arbete avseende jämställdhet 
och kvinnors rättigheter är fortsatt mycket angeläget.  
Sida har en fortsatt viktig roll i sitt dialogarbete i sammanhang där frågan ännu är 
kontroversiell liksom ett ansvar att ge strategiskt stöd till aktörer som bidrar till att ge skydd 
till våldets offer och som arbetar strategiskt för eliminering av att våldet överhuvudtaget sker.  

Temat för nästa års Kvinnokommission är uppföljning av milleninemålen(MDG).  Ett starkt 
budskap från flertalet aktörer inklusive UN Women var att könsrelaterat våld saknats i MDG 
2015, och måste inkluderas i post 2015 ramverket. 

Generella reflektioner av deltagande som åhörare vid centrala paneler, möten och dialog med 
samarbetsparter och representanter för andra länders delegationer: 

Jämställdhet och kvinnors rättigheter fortsatt kontroversiellt globalt: De svåra 
förhandlingarna i kärnfrågor kring kvinnors rättigheter är en indikator på att ett aktivt 
jämställdhetsarbete är lika viktigt som någonsin förr. Nästan 20 år efter den 
kvinnokonferensen i Peking är det inte självklart med sexuell och reproduktiv hälsa, att våld 
relaterat till kön är oacceptabelt, att tradition och sedvänja är överordnat mänskliga 
rättigheter. Det faktum att det inte ens råder 

 



 
är en kontroversiell fråga som är långt ifrån given på den internationella agendan i sin 

inkluderar LGBT frågor.  
 Könsrelaterat våld är på agendan: Trots ovan är frågan om könsrelaterat våld på 

den globala agendan. Det finns mycket forskning och belägg för dess omfattning samt 
kostnader för samhället vilket lyftes i flera sammanhang och av höga tjänstemän och 
beslutsfattare. Mycket fokus ligger fortfarande på kvinnor och flickor som offer, och 
förfärande siffror och berättelser tas upp. Kvinnors och flickors aktörskap tas också 
upp, om än i mindre utsträckning. Fortfarande tycks det finnas ett stort behov av att 
visa på omfattningen och kostnaden såväl socialt som på individnivå. 
Gräsrotsorganisationer världen över gör storartat arbete till stöd för offren såväl som 
strategisk påverkan 
 

 Återkommande angelägna budskap:  
o Vikten av mäns och pojkars deltagande i arbetet för att förhindra och eliminera 

det könsrelaterade våldet.  
o Behovet av fördjupad kunskap, tillförlitlig statistik och kvalitativ data inom 

områdets alla aspekter.  
o Särskilt utsatta grupper så som flickor (generellt),  och kvinnor och flickor 

inom etniska minoriteter, funktionshindrade och LGBT grupper. 
o Vikten av att förstå normer och attityder och dess inverkan på det 

könsrelaterade våldet togs upp i flera sammanhang. Aktuella rapporter från 
Världsbankens , OECD Development Centers samt Partners for Preventions 
ger ny och fördjupad kunskap inom området. 

o Könsrelaterat våld bör finnas med tydligt i post 2015 ramverket. 
 

 Implikationer för Sida  
o Det aktuella läget understryker att Sverige har generellt en viktig roll i det 

globala arbetet för jämställdhet, och att motverka könsrelaterat våld i 
synnerhet  särskilt dess kopplingar till SRHR samt till prevention och det 
vidare jämställdhetsarbetet. Sida har en viktig roll och ett ansvar att stödja 
politiskt/i dialog samt genom stöd till strategiska aktörer och till insatser på 
områden där det är extra svårt som SRHR, mäns och pojkars roll, utveckling 
av kunskap och statistik. Sidas stärkta fokus på prevention av GBV är helt rätt. 

o Det svåra förhandlingsläget visar också på att det är riskfyllt med en ny global 
konferens avseende jämställdhet, och därför är Kvinnokommisionens årliga 
möten desto viktigare. De är det självklara forumet där världens regeringar och 
organisationer möts och för dialog kring kvinnors rättigheter. Det råder 

hela Kvinnokommissionen. Det vore förödande. 

Jämställdhet och könsrelaterat våld bör bevakas och drivas avseende post 2015 ranverket. 



Side event Partners for Prevention: Why do men use violence and how do we stop it: 
ainst women and girls and its uses for 

enhanced prevention (Cohosted by the governments of Australia and Sweden). Närvaro och 
inledning av bitradande generalsekreterare för UN Women John Hendra, UNFPA (Kate 
Gilmore,) UNDP (Olav Kjorven), UNDP and UN volunteers (Ghukam Isaczai). Presentation 
av James Lang av intervjuer av 10.000 män  och 2500 kvinnor i 6 länder I syd- och 
sydostasien, med kommentarer av Claudia Garcia Moreno, WHO, Ravi Verna ICRW Asia 
Regional Office and Kamani Jinadasa, CARE Sri Lanka. Carolina Wennerholm moderator. 
Stor anslutning, många frågor. Bland resultaten visas på omfattningen: 1 av 2 män rapporterar 
att de våldfört sig sexuellt på kvinnor, 1 av 4 att de våldtagit, 4% att de deltagit i 
gruppvåldtäkter. De identifierar tre orsaksområden på individnivå: 

a.  Känsla av ägarskap och kontrol (diskrimerade män, män som har fler sexuella 
partners eller utnyttjar prostitution är påtagligt mer benägna till våld samt 
uppfattningen att man har rätt till sex, att vara arg, att det är ett sätt att roa sig 
på) 

b. Beteende och attityd (87% uppger att maskulinitet är lika med att vara tuff, 
aggressiv, ingå i gäng, slagsmål, vapen, det är i mkt lägre grad associerat med 
empati) 

c. Mäns och pojkars egen erfarenhet av våld (män som utnyttjats sexuellt själva 
är 2 gånger så benägna att utnyttja kvinnor, män som våldtagits av andra män 
är 2 ggr så benägna att våldta själva, män som utsatts för homofobt våld är 3 gg 
så benägna) 

Det centrala budskapet i rapporten är att trots generella trender så ser våldet olika ut i 

strukturella orsaker till våldet är ojämställdhet, konflikt och utsatthet.  

Se web cast från seminariet: http://webtv.un.org/watch/why-do-men-use-violence-and-
how-do-we-stop-it:-new-evidence-on-mens-use-of-violence-against-women-and-girls-
and-its-uses-for-enhanced-prevention-csw-side-event/2212787287001/ 

 

 

Namn: Gertrud Åström 

Organisation: Sveriges Kvinnolobby 

Rapport från FN:s kvinnokommission, CSW 57, 4 mars  15 mars 2012 

Sveriges Kvinnolobby har genomfört förberedande möten med våra medlemsorganisationer 
rörande arbetet i CSW.  Tillsammans skrev vi uttalandet Ahead of the 57th Commission on the 
Status of Women: The S s Rights Movement demands increased governmental 
e , 
www.sverigeskvinnolobby.se. Uttalandet överlämnades till statsrådet Maria Arnholm. 

http://webtv.un.org/watch/why-do-men-use-violence-and-how-do-we-stop-it:-new-evidence-on-mens-use-of-violence-against-women-and-girls-and-its-uses-for-enhanced-prevention-csw-side-event/2212787287001/
http://webtv.un.org/watch/why-do-men-use-violence-and-how-do-we-stop-it:-new-evidence-on-mens-use-of-violence-against-women-and-girls-and-its-uses-for-enhanced-prevention-csw-side-event/2212787287001/
http://webtv.un.org/watch/why-do-men-use-violence-and-how-do-we-stop-it:-new-evidence-on-mens-use-of-violence-against-women-and-girls-and-its-uses-for-enhanced-prevention-csw-side-event/2212787287001/
http://www.sverigeskvinnolobby.se/


Sveriges Kvinnolobby har deltagit på förberedande möten arrangerade av 
Jämställdhetsenheten vilket uppskattats då de ger bra information om arbetet under CSW. 

Consultation Day 3 mars 2013 

Varje år arrangerar NGO CSW/NY en Consultation Day. Då samlas NGO-deltagare från olika 
regioner i världen till diskussion och översyn av frågor som rör årets tema. Information finns 
på www.ngocsw.org. Michelle Bachelet talade under rubriken Message from UN Women. 
Hon  men fokuserade på den egna organiseringen.  
Bineta Diop från Femmes Africains Solidarite lyfte fram Sveriges, Norges och Finlands 
nationella handlingsplaner utifrån Resolution 1325 som föredömen. Diop, liksom Bachelet, 
betonade betydelsen av att förhandlingarna skulle leda till överenskommelser. Dean Peacock, 
Sonke Gender Justice, framhöll att pojkar lär sig att kvinnors kroppar används som en vara 
och för att sälja varor. Generellt upplevdes dagen som mindre informativ än brukligt om hur 
situationen ser ut . Teatergruppen GIRL Be 

 

NGO-träffar 

Under CSW samlade Sveriges Kvinnolobby 25 stycken NGO-representanter till 
informationsmöte den 6 mars på den svenska representationen.  Vid mötet deltog Johanna 
Nilsson som berättade om årets förhandlingar rörande slutsatserna. De svåra punkterna rörde 
begreppet gender, SRHR och referenser till kultur, tradition och religion för att ifrågasätta 
universella mänskliga rättigheter. I diskussionen framkom betydelsen av slutsatser för både 
UN Women och CSW. Caroline Stein informerade om arbetet med UN Women. 
Finansieringen är fortsatt problematisk. Deras deltagande var mycket uppskattat och frågorna 
många. Under CSW fanns detta år en mer omfattande samordning än vanligt mellan NGO-
representanter, olika nationella koordinationer och UN Women som arrangerade flera träffar 
där fokus låg på att hitta strategisk samverkan mellan delegationerna.  

Event  

Sveriges Kvinnolobby genomförde side eventet Corporate Sexual Responsability  ethical 
partnership to abolish prostitution. Eventet modererades av Christine Bader, Columbia 
University, och bland deltagarna imponerade Letty Asworth, Delta Air Lines. Eventet var 
knökfullt och har uppmärksammats i amerikansk press. Sveriges Kvinnolobby har även 
efteråt erhållit flera inbjudningar till internationella konferenser om CSR. 

Det svenska eventet Working together  
responding to VaWG lyfte betydelsen av samarbete mellan olika sektorer och aktörer. Kerstin 
Bynander presenterade det nationella koordineringsuppdraget vilket också ledde till en fråga 
om varför det ansetts vara behov av detta. Angela Beausang, Roks, fokuserade på 
jourboenden, medvetandehöjande om mäns våld och hur Roks arbetat med politisk påverkan 
för att få till stånd och genomföra lagstiftning. Carina Olsson, SKR, pratade om våldtäkter och 
informerade om deras samarbete med idrottsföreningar vilket väckte intresse. Carolina 
Wennerholm, Sida, framhöll betydelsen av att bedriva ett långsiktigt och förebyggande arbete 
som är intersektorellt. Hon betonade också det strategiska ledarskapet vilket lyftes upp i 
diskussionen. Sveriges Kvinnolobby modererade eventet.  

Vid flera NGO-event, bland annat vid Roks event om våld mot äldre kvinnor, lyftes 
möjligheten att använda tortyr-konventionen (CAT) i arbetet mot våld mot kvinnor av 

http://www.ngocsw.org/


-State torture as a specific form of violence 
aganis  

 www.itsagirlmovie.com, är 
skakande och bör visas i Sverige. EU:s event var uppfriskande. Stavros Lambrinidos framhöll 
emfatiskt de universella mänskliga rättigheterna och uppmanade till arbete mot relativism. 

Inledning och tal 

EDAW-kommittens ordförande Nicole Améline talade 
klarspråk  kvinnor upplever diskriminering och våld i livets alla skeden och betonade att det 
inte bara handlar om att skydda utsatta kvinnor utan att byta paradigm och undersöka och 
modernisera strukturer. I sitt anförande framhöll Island som enda land behovet att stoppa 
våldsam pornografi. Applåder.  

Paneler 

Panelerna under CSW ger ofta information som annars inte framkommer, främst genom olika 
expertanföranden. Mervat El-Tallawy från Egypten pratade om globaliseringen som en 
multidimensionell process med fri rörelse för kapital men gradvis nedmontering av 
socialpolitiken. Hon kritiserade den nya egyptiska författningen och tog sedan plats i 
förhandlingarna för Egypten vilket gjorde skillnad. Pinar Ilkkaracan från Women for 

Human Rights, Turkiet, framhöll att historiska patriarkala strukturer har dolt och 
döljer mäns våld mot kvinnor vilket har sin grund i systematiska maktskillnader. Niklas 
Järvklo, mansutredningen, deltog i en panel om stereotypa könsroller och fick frågor om 
föräldraförsäkringen. 

En panel liksom Generalförsamlingen diskuterade post-2015 Sustainable Development Goals, 
SDG. SDG återfinns även i årets slutsatser. Dock måste konstateras att jämställdhet som mål 
och metod samt kvinnors representation i FN:s arbete låter på ett sätt inom ramen för CSW 

mätbara mål om kvinnor och jämställdhet i SDG. 

Slutord 

 EU:s förhandlingsarbete upplevdes mer slutet än tidigare år, men den svenska delegationens 
öppna och inkluderande sätt att arbeta gör det lätt att bidra efter bästa förmåga.  

 

Namn: Carina Ohlsson 

Organisation: SKR 

Rapport från Carina Ohlsson - SKR 

För det första så var det oerhört viktigt att slutsatser antogs i år. Nu gäller det att de ska följas 
upp och efterlevas också. Det som märks på en konferens som handlar om jämställdhet och att 
bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor är att det på inga sätt är självklart. 
Motkrafterna är välorganiserade och för fram sina synpunkter på ett strategiskt sätt. 

http://www.itsagirlmovie.com/


Det som jag tycker känns positivt är ändå att definitionen att våld mot kvinnor är ett 
samhällsproblem förs fram hela tiden. Det fanns också ett klart och tydligt barnperspektiv på 
flera seminarier och i många tal. Därför är det viktigt att vi från Sverige håller fanan högt och 
lyfter upp barnpespektivet, vi som var först i världen med att kriminalisera barnaga. Viktigt 
med seminarier som det som Save the Children hade  där 
det också talades om barn som uttsatts för och upplevt våld, ungdomars engagemang, män 
som engagerar sig mot våld, föräldrasamtal mm  

Jag tyckte också att Sveriges side-event var välorganiserat och blev mycket bra. Tycker att det 
speglade hur och på vilket sätt vi är engagerade i Sverige för att motverka och förebygga 
våldet. Självklart hade det kunna varit fler medverkande som t ex Män för jämställdhet. Något 
jag tänkt på i efterhand, detta beroende på att det var en utav de bestående intrycken att det 
var många både enskilda män och organisationer som lyfte mäns ansvar och hur viktigt det är 
att se våldet kopplat till manlighet och maskulinitet. Det är inte nytt i sig, men däremot att det 
togs upp på det sättet tidigare har det varit mer utav män som räddaren  

Med anledning utav det som jag redan tagit upp, så förstår ni säkert att jag tyckte att det 
Nordiska ministerrådets seminariet med de nordiska jämställdhetsministrarna och Jan 

Vi måste göra våldsam maskulinitet 
Intresset var stort - om hur män och killar kan engageras i arbetet mot 

våld mot kvinnor.  

 En viktig åtgärd är att få pappor att ta ut mer föräldraledighet och ta större ansvar hemma. 
Vi har sett att det har en effekt mot våldet mot kvinnor, sa Arnholm. Den norska 
jämställdhetsministern Inga Thorkildsen, tryckte liksom Arnholm på betydelsen av att få fler 
pappor att vara föräldralediga längre.  
 Jämställdhet inom familjen är viktigt i arbetet mot våld.  

Några andra bra seminarier var: 

Sverige Kvinnolobbys som tillsammans med SKR och Roks tagit fram ett material om etiska 
riktlinjer mot sexköp och sexuell exploatering, för att inspirera företag att ta ansvar för 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och de anställdas arbetsmiljö. Detta eftersom en tredjedel 
av svenska medborgares sexköp utomlands sker i samband med tjänsteresa och en 
företagskultur kring porrklubbsbesök är vanlig i många länder och affärssammanhang. 

for enhanced prevention. Intresseant undersökning som gjorts och som bekräftar mycket som 
tidigare antagits. Både användbar hemsida och undersökning som jag redan hänvisat flera 
både forskare och organisationer till www.partners4prevention.org 

Seminariet Achieving gender justice: the case of reparation med bl a Elisabeth Rehn, ICC 
lärorikt 

 

Namn: Annika Törnqvist 

Organisation: Kvinna till Kvinna 

http://sverigeskvinnolobby.se/
http://www.partners4prevention.org/


Rapport CSW: Sido event Equal Power-Lasting Peace:  

 Kvinna till Kvinna arrangerade under de första dagarna av konferensen en lansering och 
seminarium kring rapporten Equal Power  Lasting Peace och en nya dokumentär Six Days. 
Lanseringen var ett samarbete mellan Kvinna till Kvinna, EU och svenska regeringen. I 
panelen satt FN:s särskilda representant för sexuellt våld i konflikt Zainab Bangura och EU:s 
särskilda representant för mänskliga rättigheter Stavros Lambrinidis. Civila samhället var 
representerat av Annie Matundu från DR Kongo och Lina Abou Habib från Libanon, bägge 
erfarna ledare för kvinnoorganisationer i sina länder. Panelen var välbesökt med drygt 40 
personer. 

EUs delegationschef och svenska ambassadören Mårten Grunditz inledde. 

Samtalet handlade om hot om våld och våld mot kvinnor, och vad det betyder för kvinnors 
möjligheter att delta i fredsprocesser och andra beslutsfattande processer. Equal Power  
Lasting Peace kartlägger hindren för kvinnors deltagande är i konfliktområden, och våld 
identifieras som ett av de största hindren. 

Stavros Lambrinidis betonade att kampen mot våld mot kvinnor i grunden handlar om att 
förändra synsätt, det är ett långsiktigt arbete.  

- EU bidrar med 200 miljoner euro per år till kvinnors deltagande och för att stärka 
kvinnors möjligheter och mer kan göras. Vi måste till exempel öka kunskapen inom 
regeringar kring frågor om mäns våld mot kvinnor. Nyligen samarbetade jag med 
Zainab Bangura kring ett specifikt fall i Somalia. En kvinna hade berättat för en 
journalist att hon blivit våldtagen av en polis. Det ledde till att både kvinnan och 
journalisten hamnade i fängelse anklagad för landsförräderi. Kvinnan släpptes för 
några dagar sedan men journalisten sitter fortfarande fängslad. 
 

- I min del av världen, Afrika, så utgör kvinnor 52% av befolkningen, producerar 80% 
av maten och lagar 100% av den. Kvinnor är själva fundamentet i familjen och 
samhället, sa Zainab Bangura, som innan hon kom till FN var minister i Sierra Leones 
regering. En attack på en kvinna är därför också en attack på familjen och på 
samhället. Efter en konflikt så är det kvinnorna som samlar ihop bitarna. Därför borde 
det vara självklart att om man bara sätter krigsherrarna vid fredssamtalsbordet så 
kommer det handla om att fördela makten dem emellan. Om kvinnor inte får vara med 
så kommer samtalen aldrig handla om orsakerna till konflikten och konserverna av 
den. 

Annie Matundu som är ordförande för Women International League for Peace and Freedom 
(WILPF) i Demokratiska Republiken Kongo berättade om vad det kostar att vara 
kvinnorättsaktivist i ett samhälle som Kongo, där våldet är ständigt närvarande. Hon får allt 

ligen dödades två kvinnor i 
hennes region som hade tagit hand om våldtagna kvinnor. Deras kollegor försvann, ingen vet 
vart.  



- Min fråga är: vad gör det internationella samfundet? Alla säger att vi måste vara 
proaktiva, men ingen är proaktiv eller ens aktiv i Kongo? Vad gör EU? Var finns FN:s 
resolution om kvinnor fred och säkerhet i Kongo? 

Lina Abou Habib, vars organisation arbetar med kvinnors mänskliga rättigheter i 
Mellanöstern och Nordafrika, lyfte den ökade religiösa fundamentalismen som ett mycket 
reellt och allvarligt hot mot kvinnors rättigheter. Vi måste våga adressera problemet, sa hon, 
och kalla saker vid dess rätta namn. 

- Vi kan inte sitta och vänta och se vad som händer. En ny regering som efter en folklig 
revolt lyfter som första fråga att återinföra månggifte, att sänka flickors tillåtna 
giftasålder till 9 år och, som i Egypten, diskutera hur länge en man får ligga med sin 
fru efter att hon har dött  en sådan regering följer inte revoltens intention. 

Nyckelfrågan för dem är att ha kontroll över kvinnorna, menade Lina Abou Habib. 

Det är ett krig och vi måste samarbete, sa Zainab Bangura avslutningsvis. I fallet med den 
somaliska kvinnan så mobiliserade jag och Stavros, så att när den somaliska presidenten 
träffade Obama så pratade han om sexuellt våld, när han träffade Ban Ki-Moon pratade han 
om sexuellt våld. Internationella överenskommelser är viktiga, men till slut är det ändå de 
nationella regeringarna som måste se till att de följs.  

 

 


