
 

När statssocialismen föll i Jugoslavien 1989 påbörjades en förändring 
av systemet, vilken innebar en övergång från statssocialism till de-
mokrati och från planekonomi till marknadsekonomi. Detta krävde 
privatiseringar, en politik som utmynnade i storskaliga nedläggningar 
och avveckling av stora delar av den offentliga sektorn. Eftersom fler 
kvinnor än män var anställda i den offentliga sektorn drabbades 
kvinnor i högre grad än män av nedläggningarna. Kvinnor som hade 
arbetat i den offentliga sektorn blev omplacerade med lägre lön och 
kvinnor i chefsposition blev nedflyttade i hierarkin eller uppsagda i 
större utsträckning än män. Som en motreaktion på detta genom-
drev kvinnliga aktivister i Serbien en kollektiv mobilisering för att 
påverka makthavarna och åstadkomma förändringar. 

I början av 1990-talet växte ett nätverk av kvinnoorganisationer fram 
som många gånger stöddes av utländska biståndsorganisationer. En 
av dessa biståndsorganisationer som anlände till Serbien var Kvinna 
till Kvinna. Många kvinnoorganisationer vände sig till Kvinna till 
Kvinna för samarbete. Ett fåtal kvinnoorganisationer valde dock att 
avstå från samarbete med utländska biståndsorganisationer. Både de 
kvinnoorganisationer som var för och de som var emot mottagandet 
av internationellt bistånd hade sina motiv. Det är dessa val om sam-
arbetsformer som utgör utgångspunkten i denna avhandling.

Sanja Obrenović Johansson är sociolog, verksam vid Institutionen för 
samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Detta är hennes doktorsav-
handling. 
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Abstract 

This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and 
their relations to domestic and international donors during the period 
2003–2006. My main research questions focus on their choices of either 
domestic or international cooperation partners. How and why did the 
women organize themselves? What factors were essential when selecting 
donors? In what ways were the organizations influenced by donors?  

Through interviews, with organization representatives’ concepts such as 
gift and reciprocity, power and dependency, trust and mistrust and col-
lective identity emerged.  These concepts were used as points of departure 
for developing deeper understanding of women organizations’ choice of 
cooperation partners. 

The women organizations’ basically had two alternatives for cooper-
ation: cooperation with foreign donors which offered funds, organizational 
development and social networks. Alternately, cooperation with local 
donors, which offered the equivalent except for the organizational develop-
ment. Cooperation with the foreign donor has resulted in more profes-
sional attitudes to the work that have been desired by other international 
donors. A result is that they can compete with other women’s organi-
zations’ for international funding. Cooperation with local donors has led to 
fewer resources but more independent working practices. For these women 
organizations’ independence was important so they choose partners who, 
they felt more respected this allowing them to write articles or discuss 
gender in the media with little external influence. Regardless of the chosen 
donor the reciprocity is embedded in the relation between the donor and 
the receiver of aid, which in various ways is beneficial for both parties. 
 
Keywords: Women’s organizations, aid, domestic donors, Kvinna till 
Kvinna, Sida, gift, reciprocity, power, dependency, trust, mistrust collective 
identity, Belgrade, Stockholm. 
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1. Inledning 

När statssocialismen föll i Jugoslavien 1989, påbörjades en förändring av 
systemet. Den skulle innebära en övergång från statssocialism till demo-
krati och från planekonomi till marknadsekonomi. Marknadsekonomiska 
reformer och en liberalisering inleddes i alla Jugoslaviens delrepubliker, 
men fick avbrytas i Serbien, Montenegro och Bosnien-Hercegovina 1991 
på grund av inbördeskriget. Samma år beslutade den serbiska regeringen 
att fortsätta den avbrutna reformprocessen. Året därpå, 1992, beslutade FN 
att införa politiska och ekonomiska sanktioner mot Serbien. Inbördeskriget 
och införandet av FN:s sanktioner försvårade reformarbetet.1 

Övergången från planekonomi till marknadsekonomi krävde privatise-
ringar, en politik som utmynnade i storskaliga nedläggningar och en av-
veckling av stora delar av den offentliga sektorn. Eftersom fler kvinnor än 
män var anställda i den offentliga sektorn, drabbades kvinnor i högre grad 
än män. Kvinnor som hade arbetat i den offentliga sektorn blev omplacerade 
med lägre lön och kvinnor i chefspositioner blev nedflyttade i hierarkin eller 
uppsagda i större utsträckning än män. Arbetslösa kvinnor hänvisades till 
den privata sektorn med oregelbundna arbetstider och låga månadslöner. 
Situationen på arbetsmarknaden resulterade i att allt fler kvinnor lämnade 
den offentliga sfären för att dra sig tillbaka till den privata. 

Samtidigt som transformationen pågick ingrep Serbien i inbördeskriget 
i Bosnien-Hercegovina. Det medförde att övergången till marknadseko-
nomi och demokrati gick långsammare då internationella företag valde att 

 
1 I avhandlingen har jag valt att använda begreppet transformation framför transition. 
Transformation innebär en omvandling från ett existerande politiskt system. Transfor-
mation är inte tidsbunden utan en öppen process utan slut och kännetecknas av gradvisa 
politiska och sociala processer i ett samhälle (jfr Johansson 2011: 73). Transition inbe-
griper till skillnad mot transformation en omvandling från ett politiskt system till ett 
annat, den är tidsbunden och börjar med att en icke-demokratisk regim faller och sträcker 
sig till installationen av en demokratisk regim (O'Donnell & Schmitters 1986: 6). 
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avvakta med investeringar i landet. Effekterna av uteblivna internationella 
investeringar, FN:s sanktioner och en flyktingvåg från Bosnien-Hercego-
vina blev ett samhälle i ekonomiskt- och politiskt kaos. 

För serbiska kvinnor innebar landets politiska och ekonomiska situation 
en förändrad ställning i samhället. Kvinnor började förlora sociala rättig-
heter, som exempelvis arbetslöshetsersättning och socialbidrag. Arbetslös-
hetsersättning utbetalades inte till den arbetslösa kvinnan om maken var 
anställd vid ett företag, däremot ersattes den arbetslöse mannen, oavsett 
makans anställning. Rätten till socialbidrag var konstruead på samma sätt. 
De få kvinnliga parlamentarikerna, som var beredda att driva dessa frågor 
politiskt, fick inget gehör för sin sak. Besvikelsen och upplevelsen av makt-
löshet var påtaglig bland kvinnor som hade helt andra förväntningar på 
transformationen. Trots utvecklingen valde de till antalet få kvinnoorga-
nisationerna inledningsvis att inte driva sina rättigheter kollektivt. 

I mitten av 1990-talet grundades Centar za Ženske Studije (Center för 
kvinnostudier) i huvudstaden Belgrad av feministiska akademiker från 
discipliner som sociologi, statsvetenskap och juridik. Därmed skapades en 
grogrund för aktivism och feministisk expertis. Dessutom drevs kvinno-
frågor av ett växande nätverk av icke-statliga organisationer (NGO:er) som 
många gånger stöddes av utländska biståndsorganisationer. En svensk bi-
ståndsorganisation som anlände till Serbien 1995 och kom att engagera sig 
mycket i kvinno- och jämställdhetsfrågor var Kvinna till Kvinna. Många 
kvinnoorganisationer i Serbien ansökte om projektpengar och inledde 
samarbeten med den svenska organisationen. Ett fåtal kvinnoorganisa-
tioner valde att avstå från samarbete med utländska biståndsorganisationer. 
Både de organisationer som var för och de som var emot internationellt 
samarbete hade sina motiv och bevekelsegrunder. Det rörde sig om genom-
tänkta val baserade på organisationernas tidigare erfarenheter, uppfattning 
om samarbete och hur de ville arbeta och utvecklas i framtiden. Det är 
dessa val om samarbete som utgör utgångspunkten i denna studie. Oavsett 
vilket val de gjorde hade organisationerna samma mål. De ville vända den 
utveckling transformationen och inbördeskriget förorsakat och de ville 
främja kvinnors rättigheter och stärka deras ställning i samhället. Ur deras 
missnöje och besvikelse växte en ny och förändrad kvinnorörelse fram i 
Serbien under 1990-talet. 
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Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med avhandlingen är att studera kvinnoorganisationerna Žene na 
delu, Association for Women’s Initiatives, Nezavisnost, Shelter for Women 
and Children Victimes of Violence, vilka alla ansökte om samarbete med 
Kvinna till Kvinna, samt Kolo Srpskih Sestara, Beogradski Ženski Lobi och 
Ženski Parlaments, som valde att avstå från samarbete med utländska bi-
ståndsorganisationer. I avhandlingen fokuserar jag på de sju kvinnoorgani-
sationernas utgångspunkter för valet mellan utländska- och inhemska bi-
ståndsgivare i Serbien efter statssocialismens fall mellan åren 2003 och 
2006. På grundval av det insamlade datamaterialet kommer jag att beskriva 
och analysera hur de sju kvinnoorganisationerna handlade utifrån den ser-
biska kontexten i relation till de möjligheter och hinder som transforma-
tionen medförde. 

I avhandlingen analyseras hur kvinnoorganisationerna organiserade sig 
under transformationen och hur de sedan valde samarbetspartner. Det 
innebär att studien också fokuserar på bistånd. Bistånd ses i sammanhanget 
som en medveten relation mellan givarna och mottagarna av bistånd.  

Relationen mellan givarna av bistånd och mottagarna i utvecklingssam-
arbetet ses i avhandlingen som ett ömsesidigt deltagande i ett gåvoutbyte 
som är fördelaktigt för båda parter, men på olika sätt. Kvinna till Kvinna är 
en insamlingsstiftelse vars syfte är att hjälpa andra kvinnor i krigsdrabbade 
områden att åstadkomma social förändring och kvinnoorganisationerna 
behövde medel för att kunna bedriva sina projekt. Att ta emot en gåva eller 
att ansöka om en gåva, som kvinnoorganisationerna har gjort, innebär att 
de medverkar i ett gåvoutbyte, vilket i detta fall innebär att givarna på olika 
sätt vill vara närvarande i kvinnoorganisationernas arbete samt bistå med 
råd och utbildning. Väl medvetna om den asymmetriska relationen som 
skapas valde kvinnoorganisationerna det alternativ som tycktes ge dem de 
bästa möjligheterna att bedriva sin verksamhet. 

Avhandlingen består av två delar. Den första tar sin utgångspunkt i de 
specifika villkor som ledde till att organisationerna bildades och hur de 
skred till kollektiv handling för att tillvarata kvinnors intressen och mot-
verka vissa delar av den samhällsutveckling som skett i anslutning till 
transformationsprocessen. Denna första del ska ses som en öppning till 
avhandlingens andra del som fokuserar på de faktorer som fick vissa kvin-
noorganisationer att välja att samarbeta med inhemska givare och andra 
med utländska biståndsgivare. Den krets av givare som behandlas i denna 
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avhandling begränsar sig till inhemska företag, privata givare samt Kvinna 
till Kvinna.  

I avhandlingen behandlar jag mer konkret nedanstående frågeställningar, 
som är knutna till var sitt specifikt kapitel. 

 
1.  Vilka var de huvudsakliga skälen till att de sju organisationerna bil-

dades? Hur gick organisationerna tillväga när de organiserade sig? 
2.  Vilka faktorer var avgörande för kvinnoorganisationernas val av sam-

arbete med antingen inhemska eller utländska biståndsgivare?  
3.  Hur har kvinnoorganisationerna påverkats i sitt arbete av valet mellan 

utländska eller inhemska samarbetspartner? 

Kvinnlig organisering under statssocialismen och transformationen 
Enligt den officiella ideologin var kvinnor i Central- och Östeuropa jäm-
ställda med männen under statssocialismen. Ojämställdheten minskade 
också, lagar ändrades och all sorts diskriminering av kvinnor förbjöds for-
mellt. Kärnan i ideologin var jämställdhet inom arbetarklassen. I egenskap 
av arbetare hade både kvinnor och män rätt till gratis sjukvård, utbildning, 
bostad, föräldraledighet och föräldrapenning samt pension (vid 50 års ålder 
för kvinnor och 55 år för män) (Aidukaite 2004). Enligt ideologin behövde 
inte kvinnor andra rättigheter än de rättigheter de erhöll genom sin sociala 
klass. De rättigheterna inbegrep också att staten skulle lösa de yrkesar-
betande kvinnornas vardagliga problem med familj, barntillsyn, utbildning 
och hälsa (Šiklová 1993: 75).  

Enligt Barbara Einhorn och Charlotte Sever (2003: 169) medförde syste-
met att endast ett fåtal kvinnor valde att opponera sig mot systemet i egen-
skap av feminister, men också att kvinnoorganisationerna inte mobilise-
rade sig kring frågor som fri abort, barntillsyn, medborgarskap, välfärds-
politik eller kvinnlig politisk representation i parlamentet på samma sätt 
som kvinnoorganisationer i Västeuropa och USA gjorde. För kvinnor i 
Central- och Östeuropa var detta rättigheter som redan ansågs finnas inom 
systemet (Goldfarb 1997: 243). Däremot fanns det informella kvinnoorga-
nisationer och nätverk samt formella kvinnoorganisationer som freds-
organisationer, kvinnliga fackföreningar och organisationer som arbetade 
för kvinnliga juridiska rättigheter. Dessa verkade dock integrerade i och 
övervakade av kommunistpartiet (Kaldor 1991; Einhorn 1991). Anled-
ningen till organisationernas integrering i partiet var att alla aktiviteter i det 
civila samhället under statssocialismen definierades som politiska och där-
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med stod under statlig kontroll (Einhorn & Sever 2003: 166). Det civila 
samhället var en del av det statsbärande partiet (jfr Howard 2003: 38). Detta 
medförde att det civila samhället förblev svagt i Central- och Östeuropa efter 
statssocialismens fall, trots den ökande kvinnliga organiseringen (Einhorn 
2000: 117). Någon tradition av självständig organisering fanns inte. 

Det svaga civila samhället började under första delen av 1990-talet att 
gradvis att omvandlas till en arena för kvinnlig aktivism fri från staten (Gal 
och Kligman 2000: 95).2 Som en reaktion på de politiska omständigheterna 
drev aktivister i Central- och Östeuropa en kollektiv mobilisering inom 
ramen för olika sociala rörelser för att påverka den politiska agendan för att 
åstadkomma politisk förändring i samhället. 

I mitten av 1990-talet hade det civila samhället utvecklats så långt att 
kvinnor organiserade sig i enskilda organisationer, NGO:er (efter engel-
skan Non- Govermental Organisations). Kvinnoorganisationerna fokuse-
rade på kvinnors hälsa, utbildning, politiska och juridiska rättigheter, kvin-
nligt företagande, men även på misshandel inom familjen. Enligt en del 
forskare var den kvinnliga organiseringen i NGO:er under 1990-talet en 
reaktion på den statssocialistiska perioden då organisering i det civila 
samhället hörde hemma i en sfär, som förknippades med oppositionen, 
dissidenter och statlig övervakning samtidigt som de organiserade kvin-
norna ville undvika att föra en traditionell politik i parlamentet (Sloat 2005; 
Gal and Kligman 2000; Jalušić 2002). Kvinnlig organisering kring sociala 
frågor som till exempel hälsa, utbildning och familjepolitik medförde att 
dessa NGO:er ansågs tillhöra det civila samhället (Einhorn 2000: 118; 
UNICEF 1999). Många kvinnor var anslutna till sådana NGO:er men deras 
organisationer misstroddes av kommunistpartiet som fruktade att kvinnors 
politiska inflytande skulle öka och därmed förändra den politiska agendan 
(jfr Špehar 2007: 13).  

 
2 Det finns olika definitioner av vad det civila samhället är och hur det ska förstås. 
Gemensamt för dem alla är dock att det civila samhället handlar om socialt liv mellan 
familjen och staten men att det inte nödvändigtvis är fritt från statlig inblandning (Hall 
1995: 304). Det civila samhället ses som en arena skapad av enskilda individer, grupper 
och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen. Aktörerna 
organiserar och mobiliserar sig på olika sätt beroende på vilket sammanhanget histo-
rien, traditioner eller den politiska situationen. Civilsamhällets organisationer är själv-
styrande och bygger på frivillighet men är inte helt separerade från den politiska sfären. 
Exempel på internationella aktörer är bland annat fackföreningar, nätverk, sociala 
rörelser, gräsrots- och andra medlemsorganisationer (UD 2009: 9; Åberg 2008: 32). 
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Följden av kommunistpartiets inställning till organisationerna i det 
civila samhället och den avsaknad av kvinnlig mobilisering kring kvinno-
frågor som detta orsakade var att kvinnoorganisationerna sökte olika lös-
ningar på och modeller för hur de skulle bli mer professionella och så 
effektiva som möjligt i sitt arbete (Einhorn & Server 2003: 172). Det inne-
bar att många kvinnoorganisationer valde att ansöka om projektpengar 
från inhemska eller utländska biståndsorganisationer för att uppnå sina 
mål (Sloat 2005: 440; Parrott 1997).  

Anledningen till att kvinnoorganisationer valde att ansöka om projekt-
pengar från utländska biståndsorganisationer hade att göra med Världs-
bankens omfattande satsning under 1990-talet på utveckling av NGO:er i 
de länder som genomgick transformationen. Det medförde att många 
utländska biståndsorganisationer kom till Central- och Östeuropa från 
bland annat Sverige, USA, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Italien, Grekland 
och Japan. Biståndet blev tillgängligt (jfr Ishkanian &Lewis 2007: 409). 
Biståndsorganisationerna, erbjöd kvinnoorganisationerna projektpengar 
och organisationsutveckling som ett led i att stärka det civila samhället 
(Mršević 2000; Cockburn 1991).  

De serbiska kvinnoorganisationerna var inget undantag utan följde sam-
ma mönster som andra kvinnoorganisationer i Central- och Östeuropa. Jag 
ser två anledningar till detta. Den ena är att de flesta kvinnoorganisationerna 
bildades efter transformationen 1989. Merparten saknade organisatoriska 
erfarenheter och hade bristfälliga kunskaper exempelvis om hur samarbetet 
mellan medlemmarna skulle bedrivas, hur de skulle kommunicera med 
varandra och hur de skulle hantera konflikter. Den andra anledningen var att 
åtskilliga kvinnoorganisationer strävade efter att utveckla sina arbetsformer 
för att på ett professionellt sätt kunna bidra till organisationens mål, men 
även för att ta del av metoder och verktyg att utveckla organisationens sätt 
att arbeta utifrån dess behov och förutsättningar.  

Från problembild till projektfinansiering 
För Serbiens del medförde transformationen omfattande privatiseringar av 
statsägda företag och en reorganisering av statliga och privata företag, 
myndigheter och institutioner (Milić 2002: 37). De genomgripande sam-
hällsförändringarna medförde att kvinnor i högre grad än under den 
socialistiska perioden på olika sätt utsattes för diskriminerande särbehand-
ling och hamnade i utanförskap (jfr Gal & Kligman 2000). När statligt ägda 



 
1. INLEDNING 

 
 

 23

fabriker, affärer, varuhus, banker och kontor stängdes helt eller delvis, var 
det kvinnor som utan mer ingående arbetsrättsliga motiveringar först fick 
lämna sina arbetsplatser eller bli omplacerade med lägre lön. Det var heller 
inte ovanligt att kvinnor i chefspositioner blev nedflyttade i företagshierar-
kin. Många arbetslösa kvinnor blev tvungna att söka sig till den oreglerade 
marknaden med oregelbundna arbetstider, låg månadslön och oreglerade 
villkor (Papić 1999: 154). Enligt sociologen Marina Blagojević (2002: 22) 
försökte de politiskt aktiva kvinnorna sätta fokus på den negativa utveck-
lingen för kvinnor på arbetsmarknaden på den parlamentariska vägen, men 
möttes av motstånd. De kvinnliga parlamentarikerna hade svårt att få gehör 
för sina synpunkter och förklaringen kan härledas från den socialistiska 
perioden, då kvinnors situation på arbetsmarknaden eller deras rättigheter i 
samhället inte diskuterades som kvinnofrågor i parlamentet utan snarare 
som allmänna medborgarfrågor. Trots motståndet i parlamentet slöt sig 
kvinnor samman i organisationer för att politisera de tilltagande skillnaderna 
mellan kvinnor och män i fråga om löner, förmåner, positioner samt infly-
tande i samhället. Under samma period bildades också organisationer inrik-
tade på kvinnors säkerhet, som till exempel stödgrupper för våldtäktsoffer 
från Serbien och Bosnien-Hercegovina och kvinnojourer (Papić 1998: 166; 
Einhorn och Sever 2003; Blagojević 2002; Milić 2002). 

Åtskilliga kvinnoorganisationer valde att ansöka om utländskt stöd för 
sina projekt. Av olika orsaker valde andra i stället att vända sig till in-
hemska givare. Statistik från serbiska NGO Policy Group (2001:5) visar att 
år 2000 samarbetade 84,4 procent av alla existerande NGO:er i Serbien med 
utländska givare medan 15,6 procent valt att samarbeta med inhemska 
givare. Dessa val av samarbetspartner gjordes på grunder som jag återkom-
mer till senare. 

Avgränsningar 
Studien avgränsas till sju kvinnoorganisationer verksamma i Belgrad. Den 
inbegriper också biståndsorganisationen Kvinna till Kvinna, liksom myn-
digheten Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samt 
serbiska inhemska givare i Belgrad. I tid avgränsas studien till intervjuer 
gjorda i Belgrad och i Stockholm under perioden 2003 till 2006 samt upp-
följning 2015 med medlemmar, styrelsemedlemmar och ordföranden från 
fyra olika kvinnoorganisationer angående deras relationer till den svenska 
biståndsorganisationen Kvinna till Kvinna. Under samma tidsperiod inter-
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vjuades medlemmar från tre kvinnoorganisationer som aktivt valt bort 
utländskt stöd till förmån för inhemska samarbetspartner.  

Avhandlingens syfte är, såsom jag beskrivit utförligare ovan, att ana-
lysera hur kvinnoorganisationerna organiserade sig under transforma-
tionen och hur de sedan valde eller inte valde samarbetspartner utifrån den 
rådande kontexten. Av de sju kvinnoorganisationer som har studerats här 
tog fyra organisationer emot bistånd från Kvinna till Kvinna och andra 
utländska kvinnoorganisationer medan tre valde att enbart ta emot bistånd 
från inhemska givare. Även om jag i studien utgår från att valet av bi-
ståndsgivare är medvetet vill jag inte göra anspråk på att kvinnoorga-
nisationer generellt, i Serbien eller i andra delar av Europa och utanför 
Europas gränser, har samma erfarenhet av givare som de sju kvinnoorga-
nisationer jag har studerat. Biståndspolitiken är komplex och dynamisk 
och innehåller olika dimensioner av både staters och NGO:ers mål och 
syfte med att ge bistånd till en speciell organisation. 

I samband med Världsbankens omfattande stöd till det civila samhället i 
Serbien under 1990-talet anlände många utländska biståndsorganisationer 
till landet. År 2000 fanns 277 utländska NGO:er i Serbien. Motsvarande 
siffra för inhemska givare var 2 252. En del av dessa var lokala kommunala, 
andra var statliga och det fanns även privata såväl företag som personer 
bland givarna (Centar za neprofitnog sektora i civilnog društva 2001: 50). 
Trots det stora antalet utländska biståndsorganisationer har jag valt att 
endast ta upp Kvinna till Kvinna. Att studera 277 biståndsorganisationer 
från olika länder och deras stöd för serbiska organisationer och analysera 
deras motiv hade varit en omöjlig uppgift som inte nödvändigtvis hade 
tjänat mitt syfte. Kvinna till Kvinna är en känd aktör bland kvinnoorga-
nisationerna i Serbien, även bland sådana som inte samarbetat med Kvinna 
till Kvinna.  

De inhemska givarna var också många till antalet, men i detta fall valde 
jag att begränsa mig till de givare som de tre kvinnoorganisationerna valde 
att samarbeta med. I avhandlingen görs därför inga detaljerade jämförelser 
mellan olika biståndsgivare i Serbien. Naturligtvis berörs de olika givarna i 
texten när så är motiverat.  



 
1. INLEDNING 

 
 

 25

Kollektivt handlande – makt samt bistånd som gåva  
och gåvans reciprocitet 

I avhandlingen studeras kvinnoorganisationernas kollektiva handling i två 
avseenden. De kollektiva handlingar som avses är de val som har gjorts 
inom varje organisation och som har legat till grund för vars och ens av 
dem samarbete med inhemska givare eller med Kvinna till Kvinna. Inom 
varje kvinnoorganisation har ett val gjorts av medlemmarna som har resul-
terat i handling: att ansöka om projektmedel från Kvinna till Kvinna eller 
från inhemska givare.  

Med kollektiv handling åsyftas även det samband som enligt Alberto 
Melucci 1980, Donatella Della Porta och Mario Diani 2006 existerar mellan 
organisationers kollektiva agerande och social förändring, i vilken den 
kollektiva identiteten är den viktigaste komponenten. Den kollektiva iden-
titeten möjliggör kollektivt agerande anser de, eftersom samhörighet och 
gemenskap är en förutsättning för att förändra rådande normer, värde-
ringar och regelsystemet i samhället. 

I texten ses de sju kvinnoorganisationerna som en del av en social rörel-
se. Genom att kvinnoorganisationerna intog en oppositionell ställning 
gentemot staten kunde rörelsen utmana det etablerade systemet, ifrågasätta 
dess mål och syfte och kritisera det för bristen på jämställdhet. I detta an-
sluter jag mig till Wetterström och Jamison (2006: 10) som definierar 
sociala rörelser 

som [ett] slags organiserat kollektivt handlande, [vilket] kan vara orga-
nisationer eller grupper, vars medlemmar delar vissa grundläggande 
föreställningar om omvärlden, känner solidaritet med varandra och 
befinner sig i konflikt med det etablerade systemet inom det område där 
de verkar och framför sina protester. 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att kvinnoorganisationerna i rörelsen 
hade olika inriktningar och samarbetspartner och inte var en homogen 
rörelse. 

För att belysa varför kvinnoorganisationerna valde att ansöka om 
projektpengar, men också varför och under vilka förutsättningar och på 
vilka villkor givarna valde att bifalla sådana ansökningar utgår jag här ifrån 
Marcel Mauss (1997: 9) definition av gåvoutbyte, ”att det är en plikt att ge 
gåvor, det är en plikt att ta emot gåvor och det är plikt att ge gengåvor”. 
Gåvor och utbyte av gåvor innebär att det finns ett initiativ och vilja att 
upprätthålla en relation, vilken innehåller regler och förhållningssätt (Ca-
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merer 1988). Oavsett vilken sorts gåvobistånd det handlar om, kräver alla 
gåvor en gengåva eller reciprocitet (jfr Mauss 1997, Bourdieu 1997).  

Gengåvan, eller reciprociteten definierar och bestämmer den sociala 
interaktionen mellan givaren av gåvan och mottagaren. Därför blir de som 
erbjuds gåvan även erbjudna ”medlemskap” i ett förmånligt förhållande. I 
det förmånliga förhållandet kan kvinnoorganisationerna ta del av projekt-
pengar som de kan driva sina projekt med, använda till att bygga ut sina 
nätverk, ingå i existerande nätverk och besöka liknande organisationer i 
andra länder eller lokalt. Om behovet finns, kan de få hjälp med organisa-
tionsstrukturen i den egna organisationen, och närheten till givarna gör att 
de kan återkomma med nya projektansökningar. Samtidigt innebär ett 
sådant medlemskap att handlingsfriheten begränsas. När en organisation 
har tagit emot medlemskapet eller gåvan så äger de den, men den ägande-
rätten innebär också åtskilliga åtaganden; ”Gåvan är på samma gång 
egendom och ägande, pant och lån, deposition och anförtrott gods” som 
Mauss (1997: 40) beskriver det. Det betyder att gåvan binder mottagaren 
att prestera en gengåva, Mauss (ibid: 42) kallar detta för en ”clinching gift” 
eller på svenska, ”gåvan som låser”. Gåvologiken, som den beskrivs av Mar-
cel Mauss, handlar ytterst om att upprätthålla beroendeförhållanden och 
innebär att makt fördelas enligt gåvans logik. Mauss menar att givandet är 
ett sätt att visa sin överlägsenhet och sin högre maktposition. Att ta emot, 
men inte kunna återgälda gåvan innebär att ett beroendeförhållande accep-
teras (Mauss 1997: 95). Kvinnoorganisationerna var medvetna om att de 
inte kunde återgälda gåvan eftersom de saknade ekonomiskt kapital. Där-
emot kunde de som gengåva erbjuda givarna inflytande i organisationen 
och i beslutsprocessen samt följa de villkor givarna ställde och de avtal de 
utformade.  

Marcel Mauss (1997) illustrerar hur gåvogivandet är en ömsesidig pro-
cess som upprättar relationer som är fördelaktiga för båda parter, men på 
olika sätt. Väl medvetna om den asymmetriska relationen som skapas väg-
de organisationerna för- och nackdelarna med samarbetet samtidigt som 
de lärde sig att spela med i givarnas spel (Henderson 2000: 156).  

Som ett komplement till Mauss utgångspunkt, det vill säga att vare sig 
de rörde sig om inhemska eller utländska givare skapade gåvorna ett be-
roendeförhållande, har jag utgått från Michels Foucault (2002) syn på 
makt. Den innebär att makt finns överallt omkring oss som strategier utan 
centrum ”inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer 
överallt ifrån” (Foucault 2002: 103). När jag försöker förstå relationen mel-
lan givarna och de sju kvinnoorganisationerna, deras handlingsmöjligheter 
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och förändringsmöjligheter utgår jag ifrån att, 1) makt utövas snarare än 
innehas, 2) makt är produktiv, den skapar såväl möjligheter som begräns-
ningar, och 3) makt är decentraliserad, makten har flera dimensioner och 
relationer, den kan vara repressiv och komma uppifrån och ner, men den 
kan också komma nerifrån och upp (Foucault 1982: 209). 

Utifrån Foucaults analys av makt kan förhållandet mellan de organisa-
tioner som studeras här tolkas på följande sätt: Kvinna till Kvinna är en 
insamlingsstiftelse vars syfte är att hjälpa andra kvinnor i krigsdrabbade 
områden att åstadkomma social förändring. Organisationen är uppbyggd 
kring en uppsättning kollektiva resurser som deras samarbetspartners får 
tillgång till i varierande utsträckning. Kvinna till Kvinna stöds ekonomiskt 
framför allt av biståndsorganet Sida och till mindre del av ett stort antal 
svenska enskilda organisationer. Eftersom det huvudsakliga materiella stödet 
kommer från Sida, ansöker Kvinna till Kvinna regelbundet om medel för sin 
verksamhet. På liknande sätt som de fyra organisationerna i Belgrad ansöker 
om projektpengar för sina verksamheter av Kvinna till Kvinna, söker Kvinna 
till Kvinna medel från Sida för att kunna stödja kvinnoorganisationerna och 
därmed blir de i sin relation till Sida ”mottagare” medan Sida blir ”givare”. 
De serbiska kvinnoorganisationerna, som mottar bistånd från via Kvinna till 
Kvinna, skapar en plattform dels för svenska politiska intressen i Serbien, 
men dels också för Kvinna till Kvinna positionering i det serbiska civila 
samhället, vilket är en situation som de kvinnoorganisationer som avböjer 
samarbete med utländska NGO:er inte bidrar till.3 Relationerna mellan 
givarna och mottagarna kan beskrivas som i figur 1: 

 
3 Figuren beskriver relationerna mellan den svenska regeringen, Sida, Kvinna till Kvin-
na och de serbiska kvinnoorganisationerna i avhandlingen. Regeringen ger ett bistånds-
uppdrag till Sida genom UD. Sida kommenterar landsstrategin och skickar tillbaka 
kommentarerna till UD som gör de sista ändringarna innan Sida implementerar upp-
draget. Sida implementerar sitt uppdrag genom att engagera Kvinna till Kvinna. Kvinna 
till Kvinna vidareförmedlar projekt som är i linje med landsstrategin till de fyra kvinno-
organisationerna. I samarbete med Kvinna till Kvinna implementerar kvinnoorgani-
sationerna projekt som är i linje med Kvinna till Kvinnas inriktning, vilken samman-
faller såväl med den svenska regeringens landsstrategi och egen verksamhet.  
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Figur 1. Givarrelationer: från politik till implementering. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är indelad i nio kapitel samt en epilog. I kapitel två, beskrivs 
metoden och förklaras hur jag använt den. Jag förklarar varför och hur jag 
har valt ut organisationerna samt varför jag har valt att fokusera uteslu-
tande på kvinnoorganisationer från Belgrad. I kapitel tre introducerar jag 
närmare de analytiska begreppen: tillit, gåva och reciprocitet, makt- och 
beroendeförhållanden samt kollektiv identitet. I kapitel fyra beskrivs kvinn-
lig organisering och kvinnoorganisationer före och under den socialistiska 
perioden då Serbien var en delrepublik i Jugoslavien, detta som bakgrund 
till den analys som följer senare. Jag redogör också för framväxten av vad 
jag valt att kalla för en fjärde våg av kvinnlig organisering efter 1989. I 
kapitel fem presenteras de sju kvinnoorganisationerna och hur de gick till-
väga när de organiserade sig under denna fjärde våg på 1990-talet. I kapitel 
sex presenteras intervjuer med företrädare för Kvinna till Kvinna och Sida i 
Belgrad och i Stockholm. Kapitlet handlar om vilken sorts organisation 
Kvinna till Kvinna är, varför den har valt att samarbeta med organisatio-
nerna i Belgrad och om Kvinna till Kvinnas relation till Sida. I kapitlet 
diskuteras även Sidas relation till Kvinna till Kvinna och samarbetsorga-
nisationerna i Belgrad. I kapitel sju undersöker jag vilka faktorer som var 
avgörande för de sju kvinnoorganisationernas val av samarbete med in-
hemska eller utländska biståndsgivare. I kapitel åtta analyseras reciproci-
teten. Kapitlet fokuserar på hur valet av givare påverkat kvinnoorganisa-
tionernas arbete och deras möjligheter att fatta beslut rörande sin verk-
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samhet. I kapitel nio knyts avhandlingen ihop och resultaten från de empi-
riska kapitlen diskuteras. I epilogen diskuteras organisationernas utveckling 
sedan studien slutfördes och hur relationerna med givarna utvecklade sig.  
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2. Tillvägagångssätt och metodologiska reflektioner 

Jag anlände till Belgrad hösten 2002 och började mitt fältarbete med att 
besöka Centar za Ženske Studije (Center för kvinnostudier). Anledningen 
till att jag valde att börja där var att en stor del av Serbiens feministiska 
expertis forskade och undervisade där. Jag ville intervjua forskarna om det 
politiska läget i Serbien, om kvinnors förändrade position i samhället, om 
kvinnors situation och rättigheter som medborgare och hur kvinnoorga-
nisationerna reagerade på samhällsförändringarna. Forskarna kom från 
olika akademiska discipliner och besvarade mina frågor samtidigt som de 
förklarade organisationen, vilka medlemmarna var, den aktuella forsk-
ningen, vilka kurser som gavs, vilka studenter som sökte sig till dem och 
om planerna att bli ett akademiskt ämne: genusvetenskap. Under våra sam-
tal nämndes svenska Kvinna till Kvinna som en av givarna till centret 
under 1990-talet och jag förstod snabbt att Kvinna till Kvinna var en av de 
stora givarorganisationerna i Belgrad. Efter det besöket valde jag att för-
djupa mig i Kvinna till Kvinnas arbete i Belgrad. 

Mitt besök på Kvinna till Kvinnas fältkontor i Belgrad några dagar 
senare, resulterade i en intervju med fältpersonal där om deras samarbete 
med de fyra partnerorganisationerna, som senare kom att bli fokus för den 
här studien, och om deras fältresor samt om den politiska situationen i Ser-
bien. Dessutom fick jag en lista på organisationernas adresser och telefon-
nummer. Jag kontaktade kvinnoorganisationerna som visade mig sina 
lokaler, berättade om verksamheten, organisationen och om relationen till 
Kvinna till Kvinna. Precis som jag var nyfiken på deras arbete, var de 
nyfikna på mitt, vilken forskarskola jag tillhörde, varför jag valt att skriva 
om just deras organisationer. De frågade mig om mitt ursprung och hur jag 
hade lärt mig språket. Frågorna var många, relevanta och ett sätt för oss att 
lära känna varandra inför kommande intervjuer.  

Jag återvände till Belgrad hösten 2003 för att intervjua representanter 
för Kvinna till Kvinna, Sida och de fyra organisationerna. Denna gång be-
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rättade informanterna från kvinnoorganisationerna mer ingående om sina 
verksamheter, sin relation till Kvinna till Kvinna, vad de själva hade att 
erbjuda och vilka villkor de ställde i samarbetet. Det jag fann intressant var 
att under samtliga intervjuer framkom det tydligt två synsätt på samarbetet. 
Det ena var att organisationerna valde att samarbeta med Kvinna till Kvin-
na eftersom organisationen passade deras profil. Kvinna till Kvinna hade 
enligt kvinnoorganisationerna kunskap, erfarenhet och ett socialt nätverk 
som kunde hjälpa dem att utvecklas som kvinnoorganisationer, samtidigt 
som de gav gåvobistånd. Den andra var att Kvinna till Kvinna bestod av 
kvinnor. Enligt kvinnoorganisationerna var det viktigt eftersom bara 
kvinnor kunde förstå syftet och målet med att hjälpa andra kvinnor.  

Efter tio dagar av intensivt fältarbete i form av deltagande observationer 
och intervjuer var slutsatsen att kvinnoorganisationerna verkade nöjda. De 
fick ekonomiskt stöd av Kvinna till Kvinna och arbetade i enlighet med det 
samarbetsavtal, som var utarbetat av Kvinna till Kvinna. Men varför fann 
jag samarbetet intressant? Vad var det som gjorde mig nyfiken? Hur 
identifierar jag de faktorerna? Hur formulerar jag forskningsfrågan? Hur 
fångar jag en vetenskaplig ”Heffaklump” det som Boel Berner (2005) skri-
ver om så elegant i sin artikel ”Problemen med problemet eller att fånga en 
Heffaklump”. Mitt tillvägagångssätt blev att även studera tre kvinnoorga-
nisationer som valt att inte inleda något samarbete med utländska givare 
utan med inhemska givare. Jag ville för det första förstå motiven till deras 
val. För det andra var min tanke att jag, när jag förstod dem, skulle få en 
bättre förståelse av relationen mellan de fyra andra organisationerna och 
Kvinna till Kvinna. För det tredje skulle jag genom att studera organisa-
tionerna som valt att inte samarbeta med utländska givare få ett annat 
perspektiv på gåvobistånd.  

I avhandlingen fokuserar jag alltså primärt på dessa sju kvinnoorga-
nisationer. För att förstå vilka de avgörande faktorerna var för att organi-
sationerna valde att antingen samarbeta med inhemska eller utländska bi-
ståndsgivare valde jag också att studera Kvinna till Kvinna och Sida. Vad 
var deras mål och syfte med att stödja de fyra organisationerna? Det är 
frågor som jag också har velat ställa till de lokala givarna, som består av ett 
privat företag, en kyrka och privata givare bosatta i Serbien. Av anledningar 
som jag bedömer som acceptabla har mina informanter inte velat avslöja 
vilka givarna är. Det är en svaghet i studien, men det är svårt att göra något 
åt den. I stället får jag förlita mig på samarbetsorganisationernas berättelse 
om sina relationer till de inhemska givarna. 
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För att göra min studie så överskådlig och lättillgänglig som möjligt 
kommer jag i detta kapitel att redogöra för forskningsprocessen. Mer speci-
fikt avser jag att beskriva hur jag har gått tillväga och tänkt kring avhand-
lingens empiriska delar och att redogöra för de metodologiska övervägan-
den som jag har ställts inför under arbetets gång. Jag börjar med att 
beskriva vägen fram till formuleringen av forskningsproblemet. Därefter 
presenteras de serbiska kvinnoorganisationerna och därmed Kvinna till 
Kvinna och Sida. Sedan redogör jag för den etnografiska insamlingsmeto-
den, som jag använt mig av. Avslutningsvis följer en beskrivning av hur 
analysen genomförts.  

Vägen till forskningsproblemet 
Ett område kan studeras ur olika perspektiv. Per Dannefjord (2005: 40) 
skriver att en forskare förväntas visa varför det studerade problemet är ett 
problem och ur vilket perspektiv man vill se det. Problemet ska vara intres-
sant ur vetenskaplig synvinkel. Man bör finna ett intressant forskningsprob-
lem, det vetenskapligt intressanta. Formulerandet av forskningsproblemet är 
en central del av forskningsprocessen, även om problemställningen oftast 
revideras och utvecklas under resans gång. Boel Berner (2005: 31) länkar 
detta skeende till två traditioner inom samhälls- och beteendevetenskap. Den 
kvantitativa traditionen, med identifieringar av variabler och testande av 
hypoteser och den kvalitativa traditionen, som utgår från ett intresse för 
upptäckt, tolkning, kvalitativ metod och social interaktion med det som ska 
undersökas. Paavo Bergman (2005; 2009) definierar processen i den kvali-
tativa traditionen som ett progressivt förlopp, i vilket ett systematiskt ana-
lyserande av samband och mekanismer sker kontinuerligt. Herbert Blumer 
(1969: 25) menar att processen styrs och formas av bakomliggande före-
ställningar om den empiriska världen vilka bestämmer urval, data och for-
mulering av problem, men också de relationer som söks mellan data.  

Boel Berner (2005: 34) relaterar till personliga erfarenheter, erfarenheter 
som kan leda till ett vetenskapligt intressant problem. C Wright Mills 
(1997) råder oss att gripa tag i vår erfarenhet och reflektera genom att stu-
dera och relatera dem till tidigare forskning, tidningsurklipp, statistik eller 
läsa skönlitteratur. Genom att kontrastera och tänka komparativt under-
lättar man systematisering, avgränsning och konkretisering. Det handlar 
enligt Mills om, att transformera personliga ”problemsituationer” till ”sam-
hällsvetenskapliga problem”. Att formulera ett vetenskapligt problem är att 
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bearbeta och omvandla våra dagliga observationer och erfarenheter och 
visa på andra samband och relationer, vilket sker i förening med det som 
Mills benämner som den sociologiska fantasin.  

De personliga erfarenheterna bör inte underskattas. Jag började min 
studie med att kartlägga serbiska kvinnoorganisationer i Belgrad. Syftet var 
att få kunskap om vilka organisationerna var, målet med deras verksamhet 
och på vilket sätt de tänkte bidra en till förändring av kvinnors situation. 
Skälet till att jag började i den änden var min farmors erfarenhet av den 
serbiska kvinnorörelsen under andra världskriget. Som barn till jugo-
slaviska arbetsmigranter (jfr Åhlund 1978; Ehn 1981) fick jag varje sommar 
under semestern återberättat av farmor hur kvinnor spelade en viktig roll i 
kampen mot den tyska ockupationen, men också om den ojämlikhet som 
rådde mellan kvinnor och män under andra världskriget. I farmors berät-
telse kämpade kvinnor ur kvinnorörelsen, tillsammans med partisanerna, 
för en bättre framtid. De kämpade inte bara för folkets självständighet utan 
även för kvinnors medborgerliga, juridiska, ekonomiska och sociala rättig-
heter (se Božinović 1996). Farmor avslutade alltid berättelsen med att 
”dessa kvinnor kämpade bra både på fronten och mot ojämställdheten, de 
var starka och målmedvetna och visst lyckades de förändra vissa saker”. 
Hennes erfarenheter av kvinnor under andra världskriget och mitt intresse 
för kvinnlig organisering under transformationen gav mig nya infalls-
vinklar och synsätt på temat. Kombinationen av mina egna iakttagelser av 
de serbiska kvinnornas förändrade position i samhället, givarnas etablering 
i Serbien och den samtida forskningen och debatten om bistånd krävde en 
fördjupning i ämnet.  

Bistånd är ett omdiskuterat ämne i den samhällsvetenskapliga debatten 
och analyserna har ofta varit kritiska. En inställning har varit att bistånd 
inbegriper dolda agendor och egenintressen (jfr Baaz 2001). När man stu-
derar ett ämne som är omdiskuterat i den samhällsvetenskapliga debatten 
är det enligt Pierre Bourdieu lätt att fastna i fällan att låta andra som till 
exempel media eller den allmänna debatten definiera forskningsprob-
lemen. Man bör vara skeptisk mot det Bourdieu kallar för ”oreflekterad 
spontansociologi” eftersom en sådan kan påverka förhållningssättet till den 
vetenskapliga uppgiften (Broady 1991). Sociologins roll är främst att ifråga-
sätta den icke-ifrågasatta normaliteten, fördjupa sig i motstridiga uppfatt-
ningar och tolkningar (Becker 2008; jfr Shalins 2013). Mitt förhållningssätt 
har varit att använda den sociologiska fantasin på så sätt att jag har sökt 
mig bort från den mest kritiska inställningen till bistånd och istället har jag 
inriktat mig på mottagarnas uppfattningar om samarbetet med givarna. 
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De sju kvinnoorganisationerna, Kvinna till Kvinna och Sida 
Inför fältarbetet år 2002 kontaktade jag Centar za Ženske Studije i Belgrad 
med en förfrågan om jag kunde träffa och intervjua företrädare för centret. 
Jag fick ett jakande svar. Sedan jag lärt känna deras syn på kvinnlig 
organisering i Belgrad och etablerade utländska och inhemska givare, kon-
taktade jag också Sida i Belgrad, Civil Rights Defenders, UN Women, socio-
loger som arbetade på Belgrads universitet men även på olika myndigheter 
och i olika kvinnoorganisationer, journalister, socialtjänsten och kvinnliga 
politiker. Syftet var att få en god bild av fältet. Det var ett dynamiskt fält 
med många aktörer som hade olika mål. Därför krävdes en avgränsning av 
fältet eller, det Harold Garfinkel (1984) kallar en ”genväg” till den veten-
skapliga uppgiften. Min avgränsning blev att utgå från Kvinna till Kvinna 
och dess samarbetsorganisationer. Kvinna till Kvinna valdes med anled-
ning av deras goda anseende på den serbiska biståndsarenan och deras för-
hållningssätt till kvinnoorganisationerna de samarbetar med. Bland kvin-
noorganisationerna i Belgrad hade Kvinna till Kvinna namn om sig att vara 
en uppriktig och lyhörd givarorganisation. Uppriktigheten och lyhörd-
heten förklarades av samarbetsformen, att de i dialog med samarbetsorga-
nisationerna diskuterade verksamheterna utifrån kvinnoorganisationernas 
bedömningar av relevanta arbetsmetoder.  

Kvinna till Kvinna är en insamlingsstiftelse som får finansiellt stöd av 
bland annat Sida.  

För samarbetet dem emellan finns riktlinjer som Kvinna till Kvinna 
måste följa.1 Eftersom det samarbetet också avspeglas i relationen mellan 
Kvinna till Kvinna och de fyra kvinnoorganisationerna, har jag valt att även 
fördjupa mig i Sidas arbete med Kvinna till Kvinna.  

De sju organisationerna valdes ut på grundval av deras inställning till 
bistånd och val av samarbetspartner, vilka förväntningar de hade på gåvo-
biståndet och på givarna. Organisationerna utgör med andra ord olika 
poler när det gäller hur de ser på bistånd. Organisationerna Beogradski 
Ženski Lobi (Belgrads kvinnolobby), Ženski Parlament (Kvinnliga parla-
mentet), och Kolo Srpskih Sestara (Cirkel av serbiska systrar) har valt att 
samarbeta med inhemska givare, medan Žene na delu (Kvinnor i arbetslivet), 
Nezavisnost (Oberoende), Association for Women's Initiativest (AWIN) och 

 
1 Samarbetet mellan Sida och Kvinna till Kvinna diskuteras i kapitel sex. 
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Shelter for Women and Children, valde att samarbeta med Kvinna till 
Kvinna.  

Beogradski Ženski Lobi bildades 1990 och arbetade primärt med kvin-
nors mänskliga rättigheter och för integration av ett genusperspektiv i poli-
tiska, ekonomiska och sociala sammanhang. Ženski Parlament bildades 
året därpå, 1991, på initiativ av Beogradski Ženski Lobi, i syfte att hjälpa och 
stödja kvinnliga parlamentariker och kvinnliga politiker. Kolo Srpskih 
Sestaras arbete består sedan 1990 i att utan ersättning hjälpa till på sjukhus, 
i skolor, på härbärgen och ställa upp med soppkök. Nezavisnost är ett kvin-
nligt fackförbund som drivs av jurister och fackombudsmän som infor-
merar kvinnor om deras juridiska rättigheter på arbetsplatser. Žene na delu 
erbjuder sedan 1996 kvinnor kurser i att starta eget företag. AWIN, arbetar 
för att stärka kvinnorörelsen i hela Serbien. Organisationen bildades 1998. 
Shelter for Women and Children har sedan 1994 verkat som en kvinnojour.  
 
Kvinna till Kvinna: Inhemska givare: 
Nezavisnost Beogradski Ženski Lobi  
Žene na delu Kolo Srpskih Sestara 
AWIN Ženski Parlament 
Shelter for Women and Children 

Figur 2: Sammanställning av kvinnoorganisationernas val av biståndsgivare. 
 
Studien är geografiskt begränsad till Belgrad och Stockholm. Kvinna till 
Kvinna och Sidas huvudkontor är belägna i Stockholm medan organisatio-
nernas utsända är placerade i Belgrad. Den placeringen var lämplig då 
också de serbiska kvinnoorganisationerna var etablerade där. 

Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes i fyra omgångar år 2002, 2003, 2006 och 2015. 
Sammanlagt har 21 intervjuer gjorts med olika medlemmar i kvinno-
organisationerna, fältpersonal från Kvinna till Kvinna i Belgrad och perso-
nal i Stockholm samt utsända på ambassaden i Belgrad och handläggarna 
för Balkanländerna på Sida i Stockholm. Dessutom har tre intervjuer 
genomförts med företrädare för Centar za Ženske Studije, två med före-
trädare för Civil Rights Defenders och en med representanter för UN 
Women. Slutligen har fem sociologer som arbetade på Belgrads universitet 
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och var aktiva i olika kvinnoorganisationer, två journalister, en socionom 
och två kvinnliga politiker intervjuats.2  

Intervjuer kan göras på många olika sätt, från hårt strukturerande 
intervjuer till icke strukturerade. Jag har använt tematiskt halvstrukture-
rade samtalsintervjuer, vilket innebär att även om teman och ett par frågor 
var förberedda, fanns det utrymme för informanterna att fördjupa sig i vad 
de ansåg var viktigt. Syftet var att informanternas erfarenheter, reflektioner 
och tolkningar av sina val skulle stå i centrum och de skulle utveckla sina 
tankegångar med så lite inblandning från min sida som möjligt. Det fanns 
också ämnen som jag ville att samtalet skulle röra sig kring och när dessa 
inte kom upp spontant, styrde jag samtalet åt det hållet. Sådana ämnen var 
organisationernas struktur, andra kvinnoorganisationer i Serbien, andra 
internationella och inhemska givare, inbördeskriget, den inhemska poli-
tiken, framtiden, tillit och eventuellt misstro mot myndigheter och politi-
ker i Serbien.  

I studien har jag utgått ifrån Elsa Christensens och Kirsten Hvidtfeldts 
(1981: 5) definition av solidariska intervjuer såsom den har vidareutveck-
lats av Davies och Esseveld (1989). Det som kännetecknar solidariska inter-
vjuer är att det ska finnas utrymme i intervjun för informanten att fördjupa 
sig i sina tankar och åsikter. Informanten ska ge sin bild av den värld som 
intervjun behandlar utan att bli avbruten (Davies och Esseveld 1989: 25 se 
även DeVault 1990: 101). Det är intervjuaren som ska träda in i informan-
tens värld och förstå logiken och tankesättet. Det innebär att varje intervju 
jag gjorde skiljer sig från alla andra vad gäller frågornas ämnesinnehåll och 
ordningsföljd. Att intervjuerna är gjorda i fyra olika omgångar beror på att 
det vid kvalitativa intervjuer sällan är möjligt att täcka in alla relevanta 
teman under en enda intervju (jfr Whyte 1984). Den andra och tredje 
intervjuomgången syftade till att följa upp och fördjupa diskussionerna. 
Den sista fick ligga till grund för epilogen. Jag återkommer till detta senare 
i texten.  

Intervjuerna med kvinnoorganisationerna är genomförda i deras egna 
lokaler, vilket gav mig insyn i hur lokalerna såg ut, men även i hur organi-
sationerna arbetade. Det hände ofta att en intervju fick avbrytas på grund 
av ett telefonsamtal eller att en medlem hade frågor angående någon 
aktivitet som pågick. Eftersom jag behärskar det serbiska språket, blev jag 
 
2 Intervjuerna med Civil Rights Defenders, UN Women och fem sociologer, har inte 
transkriberats utan har betraktats som informativa snarare än som grund för en 
detaljerad analys. 
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ofta ombedd av informanterna att stanna kvar efter intervjun och vara med 
på en aktivitet. Jag har även blivit inbjuden till organisationernas aktiviteter 
som till exempel poesi- bokklubbs- eller diskussionskvällar. Spontana in-
bjudningar har också förekommit i form av kaffebjudningar i en organisa-
tions lokaler eller på ett kafé.  

I Belgrad genomfördes även intervjuer med Kvinna till Kvinnas fältper-
sonal, två i deras lokaler och en på en restaurang. Intervjuerna med Sidas 
utsända personal gjordes på ambassaden. I Stockholm genomfördes inter-
vjuer med Kvinna till Kvinnas personal som arbetar med Balkan på organi-
sationens huvudkontor samt Sidahandläggarna för Västra Balkan.  

Intervjuerna genomfördes på serbiska eller på svenska och varade unge-
fär en till tre timmar. Samtliga spelades in på band, förutom en intervju 
som inte kunde spelas in med fältpersonal från Kvinna till Kvinna i Belgrad 
på grund av tekniska problem, men anteckningar fördes. En ny intervju 
gjordes med samma person vid ett senare tillfälle.  

Deltagande observation 
Analysen av kvinnoorganisationernas val av strategier grundar sig på etno-
grafiska metoder som avser planerade deltagande observationer i samband 
med intervjuerna (jfr Agar 1996). Vid dessa tillfällen fick jag insyn i 
organisationernas verksamhet och hur de arbetade. Jag fick möjlighet att 
vara med när de hade telefonjourer, hantverkarkurser, kurser i data, 
engelska, och att delta i poesi- och litteraturaftnar och seminarier. Jag sam-
talade med medlemmar som berättade om organisationen och vad den 
betydde för dem. Ofta resulterade samtalen i diskussioner om genus, poli-
tik, bistånd, hur kvinnors rättigheter har förändrats och vad de serbiska 
kvinnorna hade förlorat i samband med transformationen och inbördes-
kriget eller rättigheter som de trodde att de hade men de facto aldrig haft. 
Ett ämne som gärna diskuterades bland medlemmarna var de inter-
nationella givarnas inflytande på den nationella politiken, fördelar med 
internationellt/nationellt samarbete med givarna vägdes mot nackdelar. Att 
jag kunnat göra observationer i organisationernas naturliga miljö, i deras 
lokaler och jag kunnat delta i olika aktiviteter har givit mig insikter som 
hjälpt mig förstå organisationernas val av givare och strategier. De erfaren-
heter jag har fått på så vis har också varit viktiga för att förstå på vilket sätt 
organisationernas agerande var influerat, direkt eller indirekt, av det som 
skedde i samhället, vilket kan vara svårt att endast upptäcka i en intervju, 
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där feltolkningar kan uppstå utan att man är medveten om det (jfr Becker 
och Geer 1957). 

Det praktiska tillvägagångssättet 
Intervjuerna och de deltagande observationerna kan delas in i fyra faser. 
Den första inleddes 2002 med en kartläggning av kvinnoorganisationer i 
Belgrad. Min målsättning var att skapa en översikt över de existerande 
kvinnoorganisationerna för att därifrån göra ett urval som skulle ligga till 
grund för de val av organisationer som jag avsåg att studera närmare. Att 
göra en sådan översikt skulle ha inneburit ett omfattande arbete eftersom det 
inte fanns krav i lagen på att inhemska NGO:er måste vara registrerade hos 
myndigheterna. Jag bestämde mig därför i ett tidigt skede för att koncentrera 
mitt arbete till ett begränsat antal organisationer vilka jag valde ut efter mitt 
besök hos Centar za Ženske Studije. De fyra som samarbetade med Kvinna 
till Kvinna och, på rekommendation av Centar za Ženske Studije, Kvinna till 
Kvinna och Sida, tre som samarbetar med inhemska givare. 

Den andra fasen börjades 2003, ganska exakt ett år efter det första fält-
besöket i Belgrad. Datainsamlingen påbörjades denna gång trots att jag 
ännu ej valt teoretisk ingång (jfr Estroff 1981). I mötet med organisatio-
nerna utgick jag endast från ett par vägledande frågor, om deras verk-
samhet, hur länge de hade samarbetat med givarna, vad givarna finansie-
rade och hur länge de hade funnits som organisation. Av svaren, som var 
relativt öppna, framgick informanternas tankar och åsikter och hur det är 
att driva och arbeta i en kvinnoorganisation i Serbien. Deras öppenhet och 
vilja att visa sin verksamhet gjorde att jag drogs in i den deltagande obser-
vationen utan att ens behöva fråga om lov. För att strukturera intervjuerna 
och observationerna men även för att samordna mina tankar, upplevelser 
och funderingar om fältet, började jag föra dagbok (jfr Mills 1997). På så 
vis blev det lättare att se vad som var centralt och utifrån de iakttagelserna 
formulera frågor till nästa intervjutillfälle. Endast kvinnoorganisationerna i 
Belgrad gav mig möjlighet till deltagande observationer av arbetet. Kvinna 
till Kvinna avslog min förfrågan och Sida tillfrågades inte.  

Den tredje datainsamlingsfasen tog sin början oktober 2006 och av-
slutades i december 2006. Ambitionen var att utifrån den information jag 
fick under den andra datainsamlingsfasen fördjupa mig i organisationernas 
samarbete och deras relation till sina givare av bistånd. Frågor som ställdes 
denna gång fokuserade på givarnas inflytande på verksamheterna. Del-
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tagande observationer genomfördes även denna gång efter tidigare möns-
ter. Jag blev medbjuden till olika aktiviteter och möten under dag- och 
kvällstid. Dagboksanteckningar fördes som i det föregående fältarbetet. 

Den fjärde och sista datainsamlingsfasen ägde rum sommaren 2015. Jag 
intervjuade då företrädare för kvinnoorganisationerna såväl som för Kvinna 
till Kvinna och Sida för att få material till en epilog. Många år hade redan gått 
sedan jag påbörjade min studie och det var därför av betydelse att ta reda på 
hur organisationernas arbete och tankegångar utvecklats sedan dess.  

Det analytiska tillvägagångssättet 
Inom den traditionella sociologin samlar man först in data och analyserar 
dem sedan. Denna linjära väg finns inte i etnografin, utan insamling av 
data, bearbetning, tolkning och analysarbetet pågår kontinuerligt (Berg-
man 2005). Under analysarbetet, i sökandet efter sammanhang och möns-
ter förflyttar man sig hela tiden fram och tillbaka mellan datainsamling, 
analyser, begrepp och teorier. Det pågår en sammanvävd och kombinerad 
process under hela forskningsarbetet (Berner 1989: 210). Syftet med min 
analys har varit att förklara de sju kvinnoorganisationernas förutsättningar 
för val av biståndsgivare. Jag har försökt klargöra vilka relationer det var 
som formade organisationernas val och strategier. Genom att intervjuerna, 
den deltagande observationen och analysen pågått samtidigt och att 
material samlats in och bearbetats gradvis, har analysen legat till grund för 
den fortsatta datainsamlingen, och även möjliggjort framväxten av en hel-
hetsbild och en mer förfinad analys. Såsom Paavo Bergman (2005:87) på-
pekar: ”teoretiska luckor i tidigare analyser blir synliga vid mötet med 
empirin och efter teoretisk omarbetning visar att empiriska brister efter 
hand måste rättas till” och kompletteras med andra frågor.  

I arbetet med att samla in data har jag inspirerats av Chicagoskolans 
sociologer, exempelvis Howard Becker, Blanch Geer, Jacqueline P Wise-
man, William F Whyte, och deras arbetssätt på fältet som inbegriper del-
tagande observationer, ostrukturerade samtalsintervjuer och den strävan 
att närma sig sitt forskningsfält med så få teoretiska föreställningar som 
möjligt (jfr Heyl 2001). Deras tillvägagångssätt har också påverkat min 
analysform, i vilken datainsamling och teoribildning pågått parallellt och 
analysen skett i en ständigt pågående process av tolkning av data och kom-
plettering med ny data (Lindgren 1992). Det kontinuerliga samspelet mellan 
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analys, tolkning och komplettering av empiri leder till nya infallsvinklar men 
även till att analysen inte har något naturligt slut (Bergman 2005). 

Analysarbetet kan indelas i tre olika steg. Det första steget påbörjades i 
samband med den andra datainsamlingsfasen år 2003, då jag återvände till 
Belgrad för att intervjua mina informanter. Analysen inleddes med att jag 
efter varje intervju och deltagande observation skrev några sidor i min dag-
bok om mina intryck, känslor och tankar. Reflektionen över hur jag upp-
levde intervjun och den deltagande observationen användes som en strategi 
under planeringen av nästa intervju och deltagande observation, till exem-
pel hur jag kunde förbättra min interaktion med informanterna så att 
intervjun kunde ske mer naturligt. Under samma dag som intervjuerna 
genomfördes lyssnade jag igenom dem, reflekterade och skrev en samman-
fattning av intervjusvaren. 

För att strukturera resultaten skapade jag en matris med sex vertikala 
kolumner och elva horisontella kolumner, en för varje organisation. Allt 
eftersom intervjuerna och observationerna genomfördes kategoriserade jag 
informationen genom att ställa följande frågor till sammanfattningen av 
intervjusvaren: Vilket år bildades organisationerna? Varför bildades orga-
nisationerna? Hur och varför kom kvinnoorganisationerna i kontakt med 
givarna? Varför stödjer givarna just dessa organisationer? Hur beskrivs 
samarbetet? I detta skede sökte jag efter beskrivningar av tankemönster och 
handlingar relaterade till avhandlingens syfte (jfr Repstad 1988). 

 

Figur 3. Schematisk framställning av första analyssteget över organisationernas 
tankemönster angående samarbetet. 

När intervjuerna och de deltagande observationen var klara, lyssnade jag 
åter igenom de inspelade intervjuerna och skrev ut dem. Varje intervju gicks 
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igenom stycke för stycke och jag försökte besvara frågor som: Vad betyder 
den här informationen? Vad syftar informanten på? Vad för sorts begrepp 
kan jag använda för att förstå det här? Frågorna och svaren kompletterades 
med frågorna ovan och kolumnerna utvidgades med sidoreferenser till tolk-
ningar och potentiella teorier (jfr Berner 2005). Bearbetningen av analysen 
och tolkningarna visade att väsentliga aspekter av organisationernas val av 
biståndsgivare saknades, att det fanns luckor i analysen. Jag valde att stanna 
på fältet för att komplettera mitt material och fördjupa mig i organi-
sationernas samarbete och relation till deras givare av bistånd. 

Arbetet med det andra analyssteget utfördes under 2006. Det inleddes 
med en genomläsning av dagboksanteckningarna, intervjusammanfatt-
ningarna och analysen av dessa. Utifrån analysen av datamaterialet från det 
föregående fältarbetet påbörjade jag arbetet med att intervjua, observera, 
tolka och analysera. Frågor som ställdes till informanterna vid detta tillfälle 
var centrerade kring givarnas inflytande på verksamheterna och medbe-
stämmande. Även denna gång skrev jag ner mina tankar och upplevelser 
efter varje intervju och observation, för att därefter sammanfatta intervjun.  

På samma vis som jag har gjort med det tidigare materialet analyserade 
jag nu det nya och ställde samma frågor. Jag sorterade och kategoriserade 
det och förde in det tillsammans med mina reflektioner i fyra kolumner. 
Därefter skapade jag en matris med horisontella kolumner för varje orga-
nisation, Kvinna till Kvinna i Belgrad och Stockholm samt Sida i Belgrad 
och Stockholm, totalt 11 kolumner. I de fem vertikala kolumnerna skrev 
jag ner huvudfrågorna som jag hade ställt till informanterna om givarna 
och tvärtom, till exempel: Vilka förhållanden bidrog till valet av biståndsgi-
vare/kvinnoorganisation? Vad medförde samarbetet med givarna/kvinno-
organisationerna? Vilka förväntningar hade givarna/kvinnoorganisatio-
nerna på samarbetet? På vilket sätt har samarbetet med givarna påverkat 
arbetet? Hur skildrar givarna/kvinnoorganisationerna samarbetet? I mat-
risen sorterade och kategoriserade jag åter all data som hade samlats in. 
Syftet med att matrisen var att få en samlad beskrivning av respektive orga-
nisation för att upptäcka skillnader och likheter mellan organisationerna i 
erfarenheterna av samarbetet i deras handlande och i deras inställning till 
gåvobistånd. Matrisen visade även tydligt vilka begrepp som informanterna 
ofta använde för att beskriva samarbetet. Utifrån de begreppen sorterades 
materialet under rubriker (jfr Corbin och Strauss 1990). 

Vid det här tillfället var det ett tjugotal begrepp som dominerade i infor-
manternas berättelser. Tolkningar som gjordes utifrån matrisen väckte åter 
frågor, som jag sedan ställde till informanterna som komplettering av tidi-
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gare frågor. Eftersom intervjufrågorna tidigare inte var strukturerade utan 
hade karaktären av samtalsteman, stramade jag nu upp intervjuerna genom 
att fokusera på frågor kring begreppen makt, misstro och misogyni, 
begrepp som användes oftare än andra (se Lindgren 1992). Jag förde in 
mina reflektioner i matrisen och kunde då konstatera att informanterna 
åter använde samma begrepp för att beskriva samarbetet mellan organisa-
tionerna. Ur begreppen började nu teorierna framträda. Jag skapade ytter-
ligare en kolumn som döptes till teorier och i den skrev jag ner teoretiska 
ingångar jag eventuellt kunde använda, men även antaganden och preli-
minära slutsatser. 

 

 

Figur 4. Schematisk framställning av mottagarorganisationernas redogörelse 
för verksamheterna och samarbetet med givarna samt givarnas tolkning av 
samarbetet med mottagarorganisationerna.  

Under det sista steget i bearbetningen återvände jag till fältet år 2015 för att 
samla material till epilogen. Även denna gång förde jag dagbok över 
arbetet. Kodningen av materialet gick till på samma sätt som kodningen av 
det tidigare insamlade materialet. Jag skapade en matris, i vilken jag förde 
in den nya informationen och mina reflektioner över den, vilka jag sedan 
jämförde med resultaten från det första och den andra steget.  

Tolkningarna och analyserna av datamaterialet slutade inte när jag läm-
nade Belgrad utan fortsatte i Stockholm, där jag inför den slutliga analysen, 
som grundas på tolkningar av det insamlade empiriska materialet, bear-
betade de teoretiska begreppen och teoretiska utgångspunkterna. Jag valde 
att lämna fältet med stöd av Glasers (1978: 125) råd att, om man försöker 
uppnå någon form av etnografisk fullständighet, blir man förmodligen 
aldrig klar och det finns alltid mer data att samla in. Jag har däremot för-
sökt att uppnå vad Glaser kallar teoretisk fullständighet, att med få begrepp 
förklara organisationernas val av givare.  
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Reflektioner från fältet 
För att fånga sammanhangen på det observerade fältet har flera olika 
metoder kombinerats, såsom deltagande observation, informella och for-
mella samtal samt intervjuer. Sammantaget kan arbetsmetoden samman-
fattas som en etnografisk ansats (se Buraway 1991). Jag valde en sådan 
eftersom undersökningarna utfördes i informanternas naturliga miljö, det 
vill säga en miljö som existerar oberoende av forskningsprocessen. Genom 
att förlägga studien till Belgrad kunde jag ta del av organisationernas verk-
samheter utan att påverka miljön alltför mycket. Eftersom jag talar serbiska 
kunde jag föra både formella- och informella samtal, vilket var en stor 
fördel för mina observationer. Exempelvis kunde jag ta del av samtal med 
medlemmar, vi kunde skratta och skoja mycket om kvinnor, män och om 
den ekonomiska och politiska situationen i landet.  

Informanterna visste vem jag var och varför jag hade kommit till just 
deras organisation. De var mycket hjälpsamma, de ville att jag skulle förstå 
deras verksamhet, de förklarade och jag lyssnade. Informanterna tog ofta 
spontant initiativet och berättade om sina familjesituationer eller om sina 
erfarenheter av inbördeskriget. De blev vana vid att jag kom på besök. Tack 
vare deras öppenhet och vilja att förklara kunde jag ta del av deras tolk-
ningar. Jag kunde förstå hur och varför de reagerade på vissa sätt under 
specifika villkor (jfr Hammersely 1998; Buraway1991). 

I relationen till mina informanter intog jag olika positioner och jag 
betraktades av dem på flera olika sätt. Jag kunde vara både en ”outsider” 
och en ”insider”. För mina informanter var jag ibland den svenska doktoran-
den som förde formella samtal om politiken i landet, kvinnoorganisationer-
nas framtid och relationerna till givarna. Ett exempel på detta var när en 
konferens anordnades av sociologiska institutionen i Belgrad och jag blev 
inbjuden. Några av kvinnoorganisationerna var också inbjudna. Under dis-
kussionerna blev jag flera gånger tillfrågad av kvinnoorganisationerna och 
presenterad på engelska som den svenska doktoranden från Stockholm, som 
skriver om kvinnlig organisering i Serbien. Mitt serbiska påbrå var inte rele-
vant i detta sammanhang utan här var jag svensk doktorand.  

Ett annat exempel är att dagen efter att jag ätit lunch med en utsänd från 
Kvinna till Kvinna, fick jag av en informant höra:  

Jag såg igår att du åt lunch med Kvinna till Kvinna och du pratade på 
deras språk. Du kan det bra eller hur eftersom jag såg att ni skrattade 
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och hade roligt. Men det är klart, du är född där borta och har säkert 
mer gemensamt med svenskar än med oss serber.3 

Den dagen var jag en ”svensk” som kunde väldigt lite om vardagslivet i Ser-
bien lät informanten förstå, speciellt efter inbördeskriget och sanktionerna 
som hade slagit hårt, men även Natos bombningar av Serbien 1999 i sam-
band med Kosovokonflikten. Det var sant, jag hade inte upplevt något av 
det och det var inte möjligt för mig att delta i den diskussionen som ”in-
sider”. Min roll var då att lyssna och ställa frågor. Det var inte ofta jag 
kände mig som en ”outsider” i den bemärkelsen, men däremot kunde jag 
emellanåt bli presenterad av medlemmarna som ”det här är vårt barn vars 
föräldrar kommer från Serbien” (fri översättning) (ovo je naše dete rođena 
u Švedskoj, dete gastarbeiter). Jag var en av dem samtidigt som jag inte var 
det. För mina informanter var det betydelsefullt att betona att jag hörde 
hemma i Sverige, men hade mina rötter i Serbien. 

Jag å min sida såg också på mina informanter på olika sätt i olika situa-
tioner. De var serbiska kvinnoorganisationer i behov av projektpengar för 
att kunna driva organisationerna. De var också starka, strategiska, profes-
sionella, välutbildade, välinformerade och hade god kontroll över den 
situationen de befann sig i. De var medvetna om vilka strategier som be-
hövde följas för att föra verksamheten framåt. Det var av den anledningen 
som jag bland annat valde att under våra samtalsintervjuer pröva mina 
tolkningar och slutsatser. Det gjorde jag även när jag intervjuade Kvinna 
till Kvinna i Belgrad.  

Förutom samtalsintervjuerna med kvinnoorganisationerna, Kvinna till 
Kvinna och Sida använde jag mig även av andra informationskällor, vilket 
jag har beskrivit tidigare i texten. Det gjordes av två anledningar, där den 
ena var att besvara frågan om relationerna mellan å ena sidan givarna och 
myndigheterna i Serbien. Den andra var att jag träffat mina informanter 
under en jämförelsevis lång tidsrymd och ville minska risken för att ”go 
native”. Jag behövde andra perspektiv och synvinklar. 

Som framgått tidigare i detta kapitel, gjordes samtalsintervjuerna med 
kvinnoorganisationerna och den deltagande observationen primärt i infor-
manternas lokaler, men ofta träffades vi också i andra sammanhang, som 
exempelvis på en restaurang eller på ett kafé i samband med en aktivitet. Så 
var inte fallet med Kvinna till Kvinna eller Sida. Sidas utsända intervjuades 

 
3 Intervjun ägde rum år 2006 i Belgrad. 
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på ambassaden och ingen deltagande observation gjordes i Belgrad. Före-
trädarna för Kvinna till Kvinna intervjuades i sina lokaler och ingen del-
tagande observation gjordes hos organisationen i Belgrad. De skäl som 
Kvinna till Kvinnas styrelse i Stockholm angav var att min närvaro skulle 
anses som olämplig och opassande av kvinnoorganisationerna i Belgrad. 
Jag fann mig i beslutet, men försökte ändå i enlighet med Taylor & Bog-
dans (1984) råd att övertyga Kvinna till Kvinna om att min forskning inte 
var något hot och att jag inte var ute efter att skada organisationen. Enligt 
Whyte (1984) innebär ett beviljat tillträde till informanternas sociala miljö 
att ens forskning accepteras. Min tolkning av Kvinna till Kvinnas agerande 
är att så inte var fallet. Däremot har Kvinna till Kvinna aldrig avböjt ett 
intervjutillfälle, varken i Belgrad eller i Stockholm. Våra samtalsintervjuer 
har varit mycket givande för studien.  

Jag började min forskning i Belgrad med minimala antaganden. Under 
forskningens gång utvecklades de teoretiska idéerna. Studien inleddes 
således inte med strikt preciserade teorier och hypoteser vars giltighet kan 
antingen bevisas eller förkastas på basis av en prövning med hög grad av 
reliabilitet i avsikt att bygga teorier med anspråk på generaliserbarhet 
(Hammersley 1998: 9). Dilemmat har därför varit hur mycket data som ska 
samlas in och hur mycket som ska presenteras i slutprodukten. Borde jag 
presentera så mycket som möjligt av det empiriska materialet, till exempel 
alla de tillfällen vi träffades på restauranger, kaféer eller på olika evene-
mang? Eller borde jag genom strategiska val av empirisk data illustrera den 
analys som växte fram, och hur skulle i så fall detta strategiska urval gå till? 
(jfr Hammersly& Atkinson 1995). Det avgörande kriteriet för urvalet har 
inte varit vad som passar bäst in i mina analyser utan vad i mängden av 
empiriskt material som tydligast synliggör organisationernas val av givare 
och hur det kan presenters i texten (jfr Heyl 2001: 375-376). 

Tre förhållanden bör uppmärksammas. Kritik kan riktas mot undersök-
ningens klassammansättning. Av 21 informanter från de sju kvinnoorgani-
sationerna härrör samtliga från medelklassen och är välutbildade, vilket är 
ett typiskt mönster för en huvudstad. Eftersom jag själv inte handplockade 
mina informanter utan intervjuade styrelsemedlemmar, bland vilka också 
fanns de kvinnor som hade bildat organisationerna, kunde en variabel som 
klass inte styras. Den andra gäller de organisationer som samarbetade med 
inhemska givare. Som jag har skrivit tidigare i kapitlet har mina infor-
manter inte velat delge mig vilka inhemska givare de samarbetar med. Det 
innebär att inga intervjuer eller deltagande observationer har kunnat 
genomföras med dessa. Därmed saknar studien det perspektivet. Däremot 
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har de tre organisationerna som samarbetar med de inhemska givarna 
berättat och förklarat varför deras samarbete med givarna är viktigt för 
organisationen. Eftersom studien utgår från kvinnoorganisationernas pers-
pektiv och förutsättningar, har givarnas perspektiv en sekundär roll i av-
handlingen.  

För det tredje kan kritik riktas mot att avhandlingsarbetet har pågått 
under lång tid. Jag påbörjade datainsamlingen år 2002 i Belgrad med att 
kartlägga existerande kvinnoorganisationer, vilka de var och syftet med 
deras verksamhet. År 2003 återvände jag till Belgrad för att intervjua de sju 
utvalda kvinnoorganisationerna samt Kvinna till Kvinna och de utsända på 
ambassaden. Samma år intervjuade jag även representanter för Kvinna till 
Kvinna och handläggarna för Västra Balkan på Sida i Stockholm.  

När intervjuerna efter den första omgången genomfördes och den första 
signifikanta upptäckten gjordes, satte det ingång ett flöde av nya insikter 
om vad som pågår. Den andra intervjuomgången, såsom jag upplevde den, 
lämnade spår av sociala processer som kunde undersökas ytterligare så att 
kommande kompletterande data kunde visa sociala mönster på ett än 
tydligare sätt. Tre år senare, det vill säga 2006, intervjuade jag därför sam-
ma informanter i Belgrad och Stockholm. Datamaterialet från de tre inter-
vjuomgångarna gjorde det möjligt att jämföra, sortera och söka efter 
begrepp och mönster.  

Med datamaterialet, tolkningarna och analyserna av intervjuerna i da-
torn flyttade jag med min familj till Moldavien år 2007. I Moldavien blev 
jag involverad i arbetet med kvinnlig organisering. Jag sökte mig till Inter-
nationella kvinnoförbundets biståndssektion, som sökte en person som 
kunde granska biståndsansökningar för bistånd. Eftersom kvinnoförbundet 
förfogade över relativt stora medel, främst insamlade under välgörenhets-
galor, kunde redan existerande kvinnoorganisationer eller nyblivna kvin-
noorganisationer ansöka om projektbistånd via dem två gånger per år. 
Arbetet i biståndssektionen bestod även av fältresor till organisationerna 
som mestadels fanns i byarna runt om i landet och några utanför huvud-
staden Chisinau. Under fältresorna besökte vi organisationerna med syfte 
att se om verksamheterna uppfyllde målen.  

Fältresorna och besöken hos kvinnoorganisationerna gav mig möjlighet 
att observera organisationernas arbete och ställa frågor som också var 
relevanta för min studie samtidigt som jag i detta avseende hade rollen som 
biståndsgivare. Det var en lärorik period, jag kunde kombinera teori med 
praktik, jämföra mitt datamaterial om kvinnlig organisering i Belgrad med 
kvinnlig organisering i Moldavien. Jag var framför allt intresserad av vilka 
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faktorer och strategier i valet av biståndsgivare som var gemensamma för 
länderna och vad som skiljde dem, hur kvinnoorganisationerna bildades i 
landet sedan Moldavien blev självständigt, men även hur organisationerna 
arbetade i ett land där det civila samhället är svagt.4 

År 2010 flyttade jag tillbaka till Sverige och återupptog mina doktorand-
studier. Sociologerna Ali Hajigasemi och Kerstin Jacobson läste min text 
och jag erhöll väsentliga kommentarer för det fortsatta arbetet. Med en 
omarbetad version av texten samt nya kommentarer av Jacobson och Haji-
gasemi samt en ny handledare Hajighasemi, erhöll jag åter betydelsefulla 
synpunkter inför det fortsatta arbetet. Utan Ali Hajighasemis och Kerstin 
Jacobsons handledning och reflektioner, hade min flytt till Kambodja till-
sammans med min familj år 2013 inte varit ett alternativ.  

I Kambodja var jag engagerad i olika projekt. I mötet med olika kam-
bodjanska kvinnoorganisationer fick jag lära hur organisationerna i Kam-
bodja arbetar och hur de efter Pol Pot och Röda khmererna har organisera 
sig. Parallellt skrev jag min avhandling. Mitt arbete i projekten gjorde det 
möjligt att även i Kambodja göra jämförelser med mitt avhandlingsarbete.  

När jag reflekterar över mina möten med kvinnoorganisationerna i 
Moldavien och i Kambodja har samtalen och jämförelserna i många av-
seenden berikat min analys av kvinnoorganisationernas val av samarbets-
partner i Serbien. Ett exempel är att jag har fått ta del av de moldaviska och 
kambodjanska kvinnoorganisationernas förklaringar, tankar och funde-
ringar om vad de ansåg krävdes av dem i samarbetet och vad de i sin tur 
förväntade sig av biståndsgivarna. Deras berättelser om relationen till sam-
arbetspartnerna fick ligga till grund för ett par av mina frågor och funde-
ringar till kvinnoorganisationerna i Belgrad när jag 2015 återvände för att 
intervjua kvinnoorganisationerna, Kvinna till Kvinna och Sida.  

I Belgrad fann jag 2015 att samarbetet mellan AWIN, Shelter for Women 
and Children, Nezavisnost, Žene na delu och Kvinna till Kvinna hade upp-
hört. Eftersom min huvudfråga fokuserar på valet av samarbetspartner 
fram till 2006, berör inte de förändrade relationerna avhandlingen. Anled-
ningen till att jag återvände till Belgrad 2015 var epilogen, jag ville följa upp 
hur organisationerna utvecklats. Texten i epilogen är ett resultat av den 
datainsamling som påbörjades 2002 och avslutades 2015. Jag har alltså följt 
organisationernas arbete och tankegångar under en lång följd av år och 
under de åren också fått nya erfarenheter och perspektiv. Mina erfaren-

 
4 Under socialismen var all form av organisering utanför partiet förbjuden.  
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heter från Moldavien och Kambodja har naturligtvis inte varit avgörande 
för min analys av de serbiska kvinnoorganisationernas val av samarbets-
partner, men samtidigt anser jag dem betydelsefulla inom fältet för kvinn-
lig organisering och val av biståndsgivare.  

I nästa kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna, som är ett 
resultat av informanternas tolkningar av de förutsättningar och de faktorer 
som styrde deras val av biståndsgivare och samarbetet med dem. Eftersom 
jag i mina analyser arbetat induktivt kan de teoretiska begreppen gåva och 
reciprocitet och makt länkas till samtalsintervjuerna. Kollektiv handling går 
inte att sammanbinda med samtalsintervjuerna, men likt informanternas 
begrepp bistår teorierna mig i struktureringen av de empiriska kapitlen.  
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3. Analytiska utgångspunkter: Bistånd som gåva och 
reciprocitet i ljuset av kollektivt handlande och makt  

Syftet med detta kapitel är att presentera avhandlingens analytiska utgångs-
punkter: gåva och reciprocitet, makt och beroendeförhållande, tillit och 
misstro samt kollektiv identitet.  

De analytiska utgångspunkter som vuxit fram ur begreppen användes av 
kvinnoorganisationerna och givarna under samtalsintervjuerna för att be-
skriva samarbetet. Min ambition är följaktligen att, med avstamp i de ana-
lytiska utgångspunkterna, utveckla en förståelse i de följande empiriska 
kapitlen, för den kontext i vilken kvinnoorganisationerna bildades samt 
hur kvinnoorganisationernas handlande relaterar till de faktorer som 
styrde valet av biståndsgivare och samarbetet mellan dem.  

I avhandlingen uppfattas gåva och reciprocitet av kvinnoorganisatio-
nerna som en relation, vilken inbegriper bistånd och regler från givarna till 
mottagarna, men även symboliserar en gemenskap. Makt- och beroende-
förhållanden uppstår enligt kvinnoorganisationerna i interaktion mellan 
givarna och mottagarorganisationerna. Den utövas av givarna och mot-
tagarna, och är beroende av de roller de har och existerar för att organisa-
tionerna ska kunna samarbeta. Tillit till den valda samarbetspartnern ses 
som en medveten handling, i vilken kvinnoorganisationerna samarbetar 
med de valda givarna i syfte att förverkliga sina mål. I avhandlingen an-
vänds kollektiv identitet för att förklara vad som styrde uppkomsten av 
kvinnoorganisationer under 1990-talet och sambandet mellan de sju kvin-
noorganisationernas organisering och social förändring. Men även för att 
tolka organisationernas handlingsstrategier, det vill säga organisationernas 
metoder att på ett effektivt sätt nå de kollektivt uppställda målen.  
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Gåva 
En gåva brukar enligt sociologen Helmuth Berking (1999: 35) symbolisera 
allians, solidaritet och gemenskap, något som binder samman individer 
och kollektiv. På ett vardagligt plan är gåvor något man ger till människor 
man håller av eller till dem man vill bli omtyckt av. Vissa gåvor kan också 
ges av plikt eller tradition, exempelvis om man i västerländska samhällen är 
bjuden på middag hos någon man inte känner väl bör man ta med en flaska 
vin, blommor, choklad eller en efterrätt som ett bidrag till middagen. Det 
medför att vid nästa middagstillfälle bör handlingssättet bli detsamma. 
Beteendet innebär enligt Marcel Mauss (1997: 17) att en gåva i teorin är fri-
villig, spontan och osjälvisk, men i realiteten påtvingad och självisk efter-
som den styr sociala relationer mellan människor. Gåvor anser Colin 
Camerer (1988: 181) har olika innebörder och flera sociala funktioner. De 
kan vara inbjudande, rättvisa, vänliga, men även kontrollerande, ovänliga 
och förolämpande.  

Sociologen Glenn Sjöstrand (2008: 27) skiljer mellan två kategorier av 
gåvor: materiella och immateriella. I den materiella kategorin ingår gåvor 
som pengar, personal, eller lokaler och till den immateriella hör sådant som 
information, förtroende makt och status. Oavsett om gåvan är materiell 
eller immateriell, överlämnas gåvan ofta av individer och organisationer 
som är motiverade att ge gåvor (Blau 1986: 90). 

Enligt Marcel Mauss (1997) bygger gåvan på en logik, i vilken det finns 
tre regler och normer mellan givaren och mottagaren av gåvan.1 För det 
första ska man ge gåvor. Det är en plikt att ge och samtidigt är det ett sätt 
att demonstrera sin rikedom (ibid: 57). För det andra ska gåvor tas emot. 
Det är en plikt att ta emot gåvor, att avstå visar på fientlighet (ibid : 60). För 
det tredje ligger i denna logik krav på reciprocitet. Mottagaren av en gåva 
måste göra en motprestation, måste betala igen. Mottagaren av gåvan ska 
alltid ge mer än vad som erhålls, reciprociteten är alltid dyrare och större 
(ibid : 86). Gåvologiken, som den beskrivs av Mauss, handlar ytterst om 
upprätthållandet av beroendeförhållanden och de tre plikterna innebär att 
makt fördelas enligt gåvans logik. Mauss menar att gåvan är en transaktion 
som till synes är frivillig, generös och utan krav på reciprocitet, men sam-

 
1 Marcel Mauss (1997) berömda essä ”Gåvan” är en etnografisk studie av så kallade 
arkaiska samhällen, där det sociala handlandet styrs helt genom utbyte av gåvor. Men 
han hävdar även att det moderna samhället kan förstås som en gåvoekonomi, vilket till 
exempel visar sig i skatte- och socialförsäkringssystemet.  
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tidigt inkluderar den en outtalad begäran om ett återgäldandet av den 
givna gåvan.  

När en gåva har accepterats och är mottagen, så är det inte enbart en 
gåva längre, utan det har skapats ett socialt kontrakt mellan parterna, ett 
socialt avtal där den som har tagit emot gåvan arbetar för att prestera en 
gengåva. Denna gengåva bör innehålla värden, symboler och intentioner 
att överlämna en gengåva (Derrida 1997: 128). Det sociala kontraktet är en 
överenskommelse, enligt Mauss (1997) och filosofen Jacques Derrida 
(1997: 127), mellan dem som har gett en gåva och dem som har erhållit gå-
van. Att ge en gåva innebär enligt Derridas resonemang att man har lånat 
ut något, man har uppmärksammat och observerat den andra parten och 
på så sätt gett en innebörd åt det egna arbetet som är att ”donera”, ”att ge 
gåvor”.2 Därför är en gåva i viss mån ingen gåva i ordets egentliga mening, 
det vill säga ett tecken på generositet, eftersom den innehåller element som 
reciprocitet, återsändning, byte eller skuld, och att eliminera dessa element 
gör att logiken i gåvan försvinner, menar Derrida (1997: 128-131).  

I likhet med Marcel Mauss och Jacques Derrida anser sociologen Pierre 
Bourdieu (1997: 191) att det finns en logik i reciprociteten, när en gåva 
överlämnas skapar den en förväntan om en motgåva. Denna uppmärk-
samhet inriktar sig på den person eller grupp som är kapabel till att 
prestera en gengåva, eftersom det samtidigt är en utmaning som skänker 
ära. Den fundamentala principen i utmaningen baseras på att om man 
överlämnar en gåva och förväntar sig en gengåva av någon som inte är 
kapabel att prestera en sådan drar man vanära eller skam över personen. 
Samtidigt, om man ger en gåva till någon som är överlägsen en själv finns 
det risk att denna person i sin tur att bli förolämpad. Med detta, menar 
Bourdieu att olika sorters gåvor ges till olika personer vid olika tillfällen. Av 
denna anledning är överlämnandet av gåvor tids- och kontextbundna, det 
vill säga gåvan ska ges vid ett lämpligt tillfälle. Detta har stor betydelse för 
reciprociteten, för att inte förolämpa den som ger gåvan. Enligt gåvogivan-
dets regler bör gengåvan överlämnas vid ett senare tillfälle och vara olik 
den givna gåvan. Att ganska omedelbart överlämna en identisk gengåva 
kan leda till att mottagaren inte accepterar gåvan, eftersom gåvan är ett 
utbyte. En gåva är något som man lånar och ger tillbaka och förtjusningen 
ligger i fördröjningen, problematiserar författaren (ibid: 198): 

 
2 Jacques Derrida (1997), bygger sin text på Marcel Mauss (1997), essä ”Gåvan”. 
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Det är intervallet mellan gåvan och gengåvan som gör relationen till vad 
den är. Mellanrummet gör att man kan prestera en bra gengåva. 

Intervallen får inte vara för långa eller för korta utan gengåvan bör 
överämnas vid rätt tidpunkt och vid lämpligt tillfälle.  

Det speciella med gåvan är alltså dess inneboende egenskap, att det som 
erbjuds som en gåva starkt identifieras med givaren och fortsätter göra det 
långt efter att själva överlämnandet har skett (Carrier 1995). Det innebär 
att gåvor och gengåvor är baserade på någon form av försenad eller fram-
tida återbetalning till den ursprungliga givaren. Reciprociteten är därför 
begränsad och definierad av ett socialt nätverk som innehåller regler och 
normer för vad som ges, när det ges, vem som ger, vem som tar emot och 
vem som återbetalar och hur mycket som ska återbetalas (Polanyi 2001).  

Reciprocitet 
Antropologen Marshall Sahlins (2004: 194) går ett steg längre i sin analys 
och menar att det finns tre typer av reciprocitet: generaliserad, balanserad 
och negativ. Generaliserad reciprocitet är av altruistiskt karaktär. Någon 
delar med sig av sitt överflöd för att någon annan är i behov av en gåva. Det 
väsentliga är inte att gåvan har samma värde, det vill säga den som ska ge 
en gengåva behöver inte ge tillbaka någonting som har samma värde om 
den ursprungliga gåvan. Generaliserad reciprocitet förekommer ofta som 
system i en familj, i en by eller i mindre lokalsamhällen. Gåvan kan då i 
denna kontext exempelvis vara att grannar i skördetid skänker ett par kilo 
äpplen till grannar som inte har äppelträd i sin trädgård och de grannarna 
ger i sin tur bort rabarber till en paj sommartid. Gåvor och gengåvor mäts 
inte här i termer av lika värde eftersom ett par kilo äpplen är en dyrare gåva 
än ett par rabarber, utan de är ett tecken på en social relation och framtida 
samarbete. Det väsentliga anser Sahlins är gengåvan, inte tidsaspekten, 
äpplen på hösten och ett halvt år senare rabarber. Därför är det heller inte 
ovanligt med ensidiga gåvor över långa tidsperioder. Sådana gåvor medför 
att aktörerna blir förenade med varandra genom att de är skyldiga varandra 
något hela tiden som vid något tillfälle förväntas betalas tillbaka. Denna 
känsla av samhörighet baseras enligt Sahlins (2004:194) på obestämdheten i 
tidsaspekten som stärker de sociala banden via ett förpliktigande.  

Balanserad reciprocitet kännetecknas, till skillnad mot generaliserad 
reciprocitet, av att de sociala relationerna är ledigare. De präglas inte lika 
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starkt av samhörighet, men däremot är gengåvorna styrda av tidsaspekten 
och av likvärdigheten i gåvans värde. De sociala relationer och symboliska 
band som utvecklas mellan individer och grupper grundar sig på gåvornas 
lika värde men också på att man avstår från att vara skyldig någonting. 
Denna typ av gåvoutbyten är enligt Sahlins utmärkande för relationer 
mellan individer som befinner sig på avstånd från varandra, på olika orter.  

Den tredje och sista typen av reciprocitet i Sahlins typologi benämns 
negativ reciprocitet. Den kännetecknas av att det enda motivet till gåvo-
utbyte är det materiella intresset, av att själv få tillbaka saker. Den sociala 
relationen kännetecknas av att medan den ena parten ger gåvor, tar den 
andra parten endast emot och därefter avslutas relationen. Den negativa 
reciprociteten uppstår i förhållanden där det materiella intresset är det 
enda argumentet för relationen, det vill säga den materiella vinst som den 
vinnande förhandlingsparten gör. Oberoende av det enkelriktade givandet 
och tagandet definierar Sahlins denna typ av utbyten som reciproka 
eftersom det är fritt för de inblandade att använda alla metoder de kan för 
att vinna. Detta samtidigt som den tagande parten kan bli beroende av den 
givande partens gåvor, som erbjuds i omgångar. Exempel på negativ reci-
procitet kan vara en granne som måste sälja sin bil omedelbart på grund av 
att det nya arbetet kräver flytt till ett annat land. Grannen vill sälja bilen för 
120 000 kr men erbjuds 80 000 kr. Budet accepteras eftersom säljaren inte 
har något annat val. Köparen har en fördel på grund av säljarens utsatta 
situation. Ett annat exempel kan vara en persons plötsliga uppmärksamhet 
gentemot en äldre rik släkting för att erhålla materiella fördelar av rela-
tionen och sedan ärva förmögenheten. Släktingen är medveten om motivet 
bakom den plötsliga omtänksamheten men väljer att bortse från det då den 
nya uppmärksamheten hjälper till att skingra ensamheten. 

När reciprocitet diskuteras är två variabler viktiga, menar Sjöstrand 
(2008: 29): värdet på gåvan och tidsaspekten. Alla inblandade bör ha sam-
ma uppfattning av gåvans värde eftersom gåvan offentliggör aktörernas 
relation och är ett tecken på förtroende, uppskattning och omtanke men 
också kontroll och makt. Tidsaspekten av reciprociteten medför, anser 
Sjöstrand, att om tidsspannet är för långt eller för kort kan gåvan och 
gengåvan få olika innebörder samt ändra värdet på gengåvan. Han menar 
därför att hanteringen av tiden är lika avgörande som gåvans värde. 
Eftersom utbytet av gåvor och gengåvor leder till ett ömsesidigt beroende, 
utvecklas med tiden ett förhållande som bygger på aktörernas förvänt-
ningar på reciprociteten. Förhållandet, som blir ett resultat av socialt 
konstruerade band mellan aktörerna, har sitt ursprung i acceptansen av 
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regler för hur reciprociteten ska se ut. Reciprocitetens regler kan innebära 
att den som tar emot gåvan bör erkänna en viss status hos givaren, men 
måste också ge en gengåva av samma värde och samtidigt visa tacksamhet 
och uppskattning. 

Enligt Helmuth Berking (1999) kan gåvor rymma aggressioner i form av 
ironi, förlöjligande och en markering av makt. Likaså kan en gåva, som 
omedelbart återbetalas utan hänsyn till tidsperspektivet och har samma 
värde som den givna gåvan, inte betraktas som en lämplig gengåva. En 
sådan gengåva kan leda till att relationerna mellan aktörerna försvagas. 

Om aktörerna bryter mot gåvans normer eller regler kan det medföra att 
avtalsparterna blir fientligt inställda till varandra, eftersom det är genom 
gåvans regler som status bestäms i en relation mellan två parter (Mauss 
1997). Förutsättningen för att få delta i gåvoutbytet är att parterna erkän-
ner varandra som betydelsefulla och är beredda att acceptera utbytet (Blau 
1986). I ett gåvoutbyte är detta centralt eftersom det symboliska värdet i 
gåvan består i att aktörerna etablerar och reproducerar relationer (Bour-
dieu 1997). När relationer etableras genom gåvor innebär det att den som 
får ut det största värdet i utbytet, får lägre status. Det vill säga att ge en gåva 
är ett sätt att skaffa sig makt över den som tar emot gåvan (Ers 2006). Att 
ge en gåva är att visa sin överlägsenhet, att visa att man är något förmer och 
högre. Att ta emot utan att återgälda eller ge mer, är att acceptera ett be-
roendeförhållande (Mauss 1997: 96). Den täcker en asymmetrisk maktrela-
tion menar Pierre Bourdieu (1997: 216), och han exemplifierar (ibid: 217):  

a man possesses in order to give. But he also possesses by giving. A gift 
that is not returned can become a debt, a lasting obligation.  

Enligt Bourdieu får givaren makt och erkännande i form av lojalitet, status 
och prestige. Denna överlägsenhet gentemot den andra parten ökar ju fler 
byten aktörerna genomfört samtidigt som vinsten med gåvoutbytet ökar. 
Reciprociteten är därför ofta initierad och utförd av individer och organisa-
tioner som är motiverade att ge gåvor och få tillbaka gengåvor. Därför sker 
reciprociteten både på makro/meso- och mikronivå, det vill säga i alla 
relationer, till exempel på marknaden, mellan vänner, grannar, organisa-
tioner och stater. Det kan handla om leksaker, recept, idéer eller lån och 
bidrag länder emellan (Blau 1986: 90). Gåvor och gengåvor kan vara ett sätt 
att organisera ett samhälle på eftersom reciprociteten mellan relationerna 
ofta är av politiskt slag (Sahlins 1997: 84).  
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Att bli erbjuden en gåva kan liknas vid ett medlemskap i en exklusiv 
klubb. Det är ofta noga reglerat vem som får delta i reciprocitetens cykler 
och det förekommer ofta förhandling om vem som ska ingå. Genom att 
begränsa antalet medlemmar är kontrollen av de givna gåvorna och gen-
gåvorna lättare att överblicka, men riskerna ökar också per automatik; både 
hos givaren och mottagaren. Hos givaren kan en osäkerhet uppstå om och 
när mottagaren ska prestera en gengåva. För mottagaren kan en erbjuden 
gåva signalera svaghet till givaren som besitter status, maktposition och 
resurser (se Sjöstrand 2008).  

Samspelet mellan givaren och mottagaren innefattar ofta ett osäkerhets-
moment, där aktörerna försöker tolka varandra i olika handlingssituationer. 
Att ge en gåva eller gåvor är ett socialt utbyte men det är också ett socialt 
kontrakt mellan två parter, där tilliten mellan parterna är förutsättningen för 
en stabil social relation där parterna kan förutse varandras handlingar. Det 
sociala utbytet kräver att man litar på den andres reciprocitet samt att den 
andra parten måste bevisa att hen går att lita på (Blau1986: 99; Bauman 
1990). Därför bör tillit ses i relation till risk, eftersom tillit förutsätter en 
medvetenhet om riskabla omständigheter (Giddens 1990:36). Tillit krävs då 
eftersom man saknar visshet om hur motparten ska agera. 

Gåvoutbytets maktasymmetri  
Enligt David Cheal (1988) har gåvor i sig en inneboende latent förmåga, 
som gör att specifika typer av frivilliga relationer konstrueras. När rela-
tionerna väl finns där och är institutionaliserade, utövas påtryckningar för 
att givarna och mottagarna ska följa normerna. Detta inbegriper att de 
aktörer som vill vara en del av ett nätverk och inneha en aktiv position i 
reciprocitetens cykler måste acceptera spelets regler samt besitta resurser 
att byta gåvor med. När reglerna är accepterade av aktörerna förbehålles de 
sig rätten att införa sanktioner och restriktioner mot dem som bryter mot 
reciprocitetsnormerna (Sjöstrand 2008).  

Att försumma att ge en gåva eller att låta bli att ta emot är med andra 
ord ett tecken på avvisande av vänskap och umgänge (Mauss 1997: 35, 44, 
59). Reciprociteten är i princip en mekanism som reglerar den sociala 
interaktionen mellan givaren av gåvan och mottagaren. Samtidigt utvecklas 
gruppstrukturen hos givaren på så sätt att gruppen tar en gemensam risk 
att bli avvisad i samband med överlämnandet av gåvan. Genom att grup-
pen tar denna risk tvingar man mottagarna att välja mellan vänskap och 
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fiendskap. Av denna anledning kan inte gåvan avvisas utan att det innebär 
en förolämpning. Accepteras gåvan inbjuder den till vänskapliga byten 
(Blau 1986:92-98). Därför kan den som blir erbjuden en gåva även sägas bli 
erbjuden medlemskap i en exklusiv klubb. När man har anslutit sig är 
handlingsfriheten begränsad. Eftersom det särskilda med gåvan är att när 
man har tagit emot den så äger man den, men äganderätten är av speciellt 
slag på grund av att den rymmer flera olika principer. ”Den är på samma 
gång egendom och ägande, pant och lån, deposition och anförtrott gods” 
(Mauss 1997:40). Detta betyder att gåvan binder mottagaren att prestera en 
gengåva, vilket fångas i uttrycket ”clinching gift” eller ”gåvan som låser” 
(ibid: 42). Trots att ”gåvan som låser” kommer att återgäldas kan mot-
tagaren aldrig vara säker på att gengåvan kommer att accepteras (ibid: 44). 
Det räcker inte alltid med att någon part har ett intresse av något som den 
andra förfogar över. Man måste också ha kontroll över något som kan läm-
nas i utbyte och visa att man själv är attraktiv att umgås med (Blau 1986).  

Tankegången ovan belyser komplexiteten i relationerna mellan bistånd-
sgivarna och kvinnoorganisationerna. Gåvobiståndet är varken enkelriktat 
eller ensidigt. Dels avkrävs mottagarna motprestationer, dels bidrar de till 
initiativ i form av gengåvor, för att visa att de, med Blaus ord, kontrollerar 
något som kan lämnas i byte. Gåvoutbytet som omfattas av relationen 
mellan givarna och mottagarna rymmer både möjligheter, begränsningar 
och aspekter av makt. 

Makt: Makt och beroendeförhållande 
Makt är ett begrepp med många definitioner. Den mest kända definitionen 
är Max Webers (1983: 37) enligt vilken innehav av makt är detsamma som 
att ”någon har en möjlighet att genomdriva sin vilja gentemot någon 
annan”. Av citatet kan man utläsa att Webers maktbegrepp beskriver en 
social relation som rymmer intressemotsättning eller konflikt, där sanno-
likheten är stor för en individ eller grupp att få sin vilja igenom trots 
motstånd. För Robert Dahl (1986: 46), som följer Webers definition, inne-
bär makt att ”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra 
något som B annars inte skulle göra”. Det innebär att A:s beteende orsakar 
B:s beteende. Peter Bachrach och Morton Baratz (1972: 32-33), som också 
följer Webers definition av makt, definierar makt som relationell och 
auktoritetsbunden. De anser att makt endast kan existera under för-
hållanden då det förekommer ett intresse eller värderingskonflikt mellan 
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två eller fler personer eller grupper. Enligt Bachrach och Baratz ger B efter 
för A:s önskningar om A hotar B med att vidta åtgärder för att påverka B:s 
handlande i den riktning som A önskar. Med andra ord existerar makten i 
förhållandet mellan A och B därför att A kan påverka B på grund av de 
åtgärder som A kan använda gentemot B.  

Michel Foucault om makt 
Michel Foucaults (2002) tolkning av makt tillför ett annat perspektiv. 
Enligt Foucaults (ibid: 102) förklaring är: 1) makt ständigt förekommande i 
alla sociala relationer; 2) innehåller alla sociala relationer någon form av 
maktobalans; och 3) försök till frigörelse från makten är meningslösa. 
Foucault definierar makt som dominans och ser ojämna maktstrukturer 
som närvarande i alla sociala relationer. Däremot underkänner han inte 
helt den traditionella beskrivningen av makten: en repressiv, ägd makt över 
andra människor, uppifrån och ner. Han anser att också det är en dimen-
sion av maktens relationer, men inte den enda (1982: 2009). 

Enligt Foucault (2002: 131-132) medför makt en mångfald, en dynamik 
som finns inbäddad i och organiserar det område eller fält där aktörer finns 
och fungerar. Det är ett spel mellan aktörer som genom kamp och kon-
frontation omvandlar, förstärker och kastar om makten. Makten, som 
utövas av alla aktörer i fältet, är ostadig, ojämlik och rörlig (ibid: 103). Det 
är ett pågående växelspel av ojämlika och rörliga relationer, samtidigt som 
det fungerar som motstånd mot relationerna. Eftersom maktrelationerna är 
målinriktade och utövas med avsikter och mål, kan makten inte existera 
utan motstånd (ibid: 105). Motståndet som finns inom samma fält är 
avgörande för relationerna mellan aktörerna eftersom det visar motstån-
darna, det vill säga aktörerna, hur de ska handskas med maktrelationerna 
och hur de ska förhålla sig till målet. Motståndet liksom makten kan vara 
flexibelt, spontant, våldsamt och nödvändigt. Motståndet kan också vara 
organiserande. Per definition är motståndet aktivt och genom sin aktivitet 
skapar det kontinuerligt nya makttekniker och gör att motståndet kommer 
underifrån. Motståndet leder till att aktörerna inte blir fångade av makten 
eftersom relationerna modifieras (ibid: 104). 

Enligt Foucaults (2002: 66) definition bör makt inte uppfattas som något 
en aktör eller en grupp äger eller innehar eller som hör ihop med en viss 
befattning. Tvärtom, makt skapas mellan människor och grupper i inter-
aktion med varandra (1980: 198). I interaktionen skapas och uppkommer 
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asymmetriska maktrelationer som förorsakar en maktkoncentration till en 
viss grupps fördel. Maktkoncentrationen som blir till en grupps fördel är 
beroende av vilka resurser som i den givna kontexten är av betydelse för de 
inblandade aktörerna, det vill säga vilka förväntningar aktörerna eller par-
terna har på relationen, men också vilka uppfattningar de har om hur rela-
tionen kommer att gestalta sig (ibid: 103-104). Om båda parter förväntar 
sig att den ena parten ska inneha maktövertaget kommer så också att bli 
fallet. Förväntningarna styrs i stor utsträckning av resurser, som kan bestå 
av kunskap eller pengar. Samtidigt menar Foucault att resurser inte är 
konstanta eller i sig innehåller makt. Makt är med andra ord ingen resurs 
som någon förfogar över och därför kan en särskild resurs i ett speciellt 
sammanhang som innebär maktassymmetrisk fördel vara oanvändbar eller 
till nackdel i en annan kontext (ibid: 106). 

Makt måste enligt Foucault (ibid: 102-106) förstås i den sfär den verkar. 
Av den anledningen beskriver han den som ett nätverk bestående av cirku-
lerande makt som bildar en kedja av system eller motsägelser. I denna cirkel 
utövar aktörerna makt och underordnas den. Eftersom varje maktrelation är 
sammanvävd med andra maktrelationer och maktrelationerna korsar varan-
dra går det inte att ställa sig utanför makten. Den finns överallt, inte för att 
den omfattar allt utan för att den kommer överallt ifrån. Den är ett känne-
tecken på en komplex strategisk situation mellan olika aktörer. 

Foucault (1987: 178) beskriver alltså makten som en organiserad mång-
fald, vilken fungerar som ett nätverk av relationer nerifrån och upp samt i 
sidled och hålls ihop som ett system. Eftersom det är ett organiserat system, 
övervakar alla varandra, vilket gör att makten inte kan delas in i makt-
havare och underordnade. Däremot tillämpas olika strategier för att makt-
koncentrationen ska bli till en grupps fördel samtidigt som den andra 
gruppen kan göra motstånd. Den grupp som innehar ett maktövertag 
använder sig enligt Foucault (ibid: 218) av disciplin som en teknik för att 
skapa ordning, men också för att kontrollera verksamheten genom 
övervakning av alla inblandade aktörer (ibid 151). Disciplinen har också till 
uppgift att forma aktörerna så att de beter sig och uppfattar maktrela-
tionerna som de ska (Danaher, Schirato, Webb 2000: 48).  

Disciplin och styrning 
Disciplin är en teknik för maktutövning där aktörerna, de med mindre 
makt, utbildas, fostras och styrs, för att de med maktövertag ska kunna 
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genomdriva sin vilja. Följaktligen kan de kontrollera de andra aktörerna, så 
att de inte avviker från normen utan anpassar sig. Det görs genom över-
vakning där beteendet kontrolleras (Foucault 2003: 213-214). Framgången 
med disciplineringen, anser Foucault (1987: 171), hänger samman med ”att 
den begagnar så enkla medel: den hierarkiska översynen och det norma-
liserande systemet för bestraffning och belöning”. Den hierarkiska över-
vakningen bidrar till att makten fungerar i sin helhet samtidigt som den 
blir ett ekonomiskt redskap (ibid: 176). 

Makten och sättet den utövas på är inbäddade i samspelet mellan män-
niskor och grupper, det vill säga den ena gruppens strävan efter att anpassa 
den andra gruppen till sina normer samtidigt som också motståndet finns 
där (Hermann 2004: 90). Denna interaktion är möjligt på grund av att 
människor är handlande aktörer, subjekt med fri vilja, men alltid i viss 
mening begränsade av strukturen (Lindgren 1999: 350). Människor är sub-
jekt som har formats av historiska händelser och utfallit i produkter av 
diskurser och maktrelationer och i och med det antar olika karaktärer i 
olika sammanhang beroende på den socio-ekonomiska kontexten (Dana-
her, Schirato, Webb 2000: 118). Genom empirisk observation och upp-
byggnad av ett nytt vetande, det vill säga ett vetande som människan har 
om sitt kunskapsområde, vilket exempelvis kan vara hur begrepp och defi-
nitioner uppträder, definieras och tillämpas, kan människan som subjekt ta 
ställning till möjligheter som är relevanta (Foucault 2002: 216-217).  

Kunskapen som växer fram blir sammankopplad med makten och defi-
nieras som inneboende i alla maktrelationer (Nilsson 2008: 84). För Fou-
cault är alltså makt och kunskap beroende av och förutsätter varandra, 
vilket han i en intervju förklarar ”the exercise of power perpetually creates 
knowledge and, conversley, knowledge constantly induces effects of 
power”. Och han tillägger ”It is not possible for power to be exercised with-
out knowledge, it is impossible for knowledge not to engender power” 
(Foucault citerad i Gordon 1980 : 52). Det är alltså omöjligt att makt utövas 
utan kunskap och för kunskapen att existera utan att ge upphov till makt. 
Därför styr och vägleder också relationerna mellan makt och kunskap 
människors handlingar.  

Styrning, eller governmentality, är en teknik förklarar Foucault (2002: 
341) som vägleder, styr och reglerar människors beteende. Styrning som 
tillämpning avser att forma människor eller påverka hur de beter sig 
exempelvis i en relation eller i en organisation. Styrning, som är en typ av 
maktutövning, styr alltså människor mot ett visst mål som ska nås (Lemke 
2011: 89). Styrningen kan uppträda på olika sätt, dels indirekt genom råd-
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givning, utbildning och incitament, dels direkt med förbud, reglering och 
lagar (Foucault 2008). Ett exempel på styrning i biståndssammanhang är 
ett avtal mellan två parter i en samarbetsrelation författat av givaren. Avtal 
är ett sätt för givarna att styra mottagarna av bistånd mot specifika mål.  

Tillit och misstro 
Statsvetaren Erik Uslaner (2002) skiljer mellan två former av tillit: 
strategisk och moralisk. Skillnaden mellan de båda formerna ligger i de 
motiv som finns för att lita på andra. Den strategiska tilliten beskriver 
Uslaner som en rationell kalkyl som visar att det finns övervägande goda 
skäl att lita på någon, till exempel på grund av att man har goda erfaren-
heter av att göra så eller därför att man är övertygad om att det ligger i de 
andras intresse att handla så att tilliten till dem är motiverad. Strategisk 
tillit bygger på vad exempelvis en organisation anser sig veta om den andra 
organisationen och vilka erfarenheter de har av att samarbeta med den. En 
organisations strategiska och kalkylerade beslut att lita på en annan 
organisation innebär därför att den tar en mer eller mindre medveten risk. 
Skälet är att organisationens kunskap om hur den andra organisationen 
kommer att bete sig i samarbetet är begränsat. Den moraliska tilliten inne-
bär enligt Uslaner att man bör lita på andra och bemöta dem som om man 
kan lita på dem. Den baseras på att de flesta människor har en fundamental 
moralisk värdering som grundar sig på en optimistisk syn på världen och 
på förmågan att kontrollera och påverka sin situation. Moralisk tillit är inte 
relationell, den är inte beroende av personliga erfarenheter eller kontext 
utan snarare absolut och stabil (ibid: 24). Vi hyser moralisk tillit till män-
niskor vi inte känner och till människor som är olika oss själva, trots att 
den inte kan grundas på förväntningarna på andra människors framtida 
beteende, eftersom vi saknar kunskap om det. Det innebär att tilliten är all-
omfattande (ibid: 17). Erik Blennberger (2009: 55) förklarar tillit som ett 
risktagande som samtidigt håller ihop en organisation med hänsyn till de 
konsekvenser varje val kan få. 

För att organisationer frivilligt ska samarbeta i syfte att förverkliga sina 
mål, krävs en grad av tillit. Också sådant samarbete som inte är frivilliga 
kräver ett mått av tillit för att vara effektivt. Däremot är det möjligt, menar 
statsvetaren Robert Dahl (1986: 151), att skapa samarbeten utan tillit, men 
dessa blir varken ömsesidiga eller effektiva om inte organisationerna kän-
ner tillit till varandra. Enligt statsvetaren Thomas Denk (2001: 110) förut-
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sätter samarbeten mellan organisationerna resurser i form av tid eller 
pengar. För att syftet med samarbetet ska uppnås krävs att den andra 
organisationen också är benägen att samarbeta och därmed satsa resurser. 
Om organisationen inte fullföljer åtagandet att samarbeta, förlorar den de 
resurser som har investerats i samarbetet samtidigt som syftet med 
samarbetet inte uppnås. Det innebär, anser Denk, att det alltid finns en risk 
med samarbete. Organisationen kan alltid förlora på att ingå i ett sam-
arbete om samarbetspartnern väljer att inte följa avtalet. Med ömsesidig 
tillit skapas en trygghet att samarbetspartnern är pålitlig, vilket är en förut-
sättning för framgångsrikt samarbete. 

Trots tilliten kan relationerna mellan samarbetsorganisationerna för-
ändras, i synnerhet då samarbetet har pågått över en längre period. Olika 
faktorer kan bidra till att en organisation anser sig sakna kontroll över 
samarbetet eller oförutsett förlorat kontroll. Det innebär att organisationen 
måste arbeta med att erövra kontroll över samarbetet, särskilt om resurser 
som exempelvis pengar är investerade i samarbetet. Att erövra kontroll 
kan, anser forskarna Gunnar Aronsson och Jan Karlsson (2001: 22), utlösa 
misstro och därmed rasera den tillit som är en förutsättning för ett effektivt 
samarbete. Enligt Aronsson och Karlsson (ibid: 20) medför ökad kontroll 
för den ena parten i ett samarbete minskad kontroll för den andra. Om den 
ena parten strävar efter mer kontroll är det ett tecken på brist på tillit.  

Sociala rörelser 
Enligt Marina Blagojević (1998) analys av den serbiska kvinnorörelsen i 
Belgrad under 1990-talet bestod de serbiska kvinnornas kollektiva hand-
lande av lösa nätverk, organisationer och grupper. Deras kollektiva identi-
tet baserades på medlemmarnas gemensamma föreställningar om ojäm-
ställdheten i Serbien. Viktigt att påpeka i sammanhanget är att kvinno-
rörelsen inte var homogen utan bestod av olika ideologier, det vill säga 
olika feministiska, konservativa och HBT-organisationerna hade alla olika 
agendor. Det som var gemensamt, anser Anđelka Milić (2002), var att 
rörelsen eftersträvade en social förändring och i egenskap av rörelse ut-
manade de normer och manliga dominansstrukturer som präglade det 
civila samhället. I samband med inbördeskriget och transformationen vi-
sade kvinnoorganisationer i Belgrad sitt missnöje och förde ut sina argu-
ment i olika offentliga aktioner. 
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Enligt sociologerna Göran Ahrne och Apostolis Papakostas (2006: 114-
115) omformar och interagerar en organisation med andra organisationer 
inom en rörelse, men även med andra rörelser i samhället, för att kunna bli 
en av deltagarna i sociala och politiska förändringsprocesser. En social 
rörelse har förmågan att ”innefatta många nivåer och dimensioner av rörel-
ser, de mobiliserar och påverkar åsikter, väcker känslor, ändrar lagar, före-
bygger vissa verksamheter och uppmuntrar andra” (Eyerman 2006: 66). 
För att åstadkomma detta måste organisationen demonstrera sitt missnöje 
och föra ut sina argument i aktioner.  

Sociologen Manuel Castells (1997:205) menar att sociala rörelser kan 
liknas vid barometrar som hjälper oss att förutsäga social förändring i våra 
samhällen eftersom rörelser kan påverka sociala strukturer. Däremot anser 
Castells inte att sociala rörelsers agerande i alla situationer behöver leda till 
social förändring utan de kan också utgöra ansatser till socialt motstånd. 
Därför måste sociala rörelser enligt Castells (1997:84) förstås i sina egna 
termer, det vill säga vad de säger att de är, istället för vad de bör vara. Enligt 
Charles Tilly (1978) är det möjlighetsstrukturer, det vill säga en våg eller 
cykel av ett behov i samhället, som styr sociala rörelsers agerande, men 
också uppkomsten och behovet av dem. Det som leder till social förändring 
eller socialt motstånd är de resurser som organisationerna har till sitt för-
fogande, som slutligen ska leda till ett förverkligande av effektiv handling, 
vilket sker när en möjlighetsstruktur öppnas (jfr Dahlerup 2006; Sztompka 
1993; Wettergren och Jamison 2006).  

Inom rörelseforskningen finns det olika paradigm, som kan användas 
som analysverktyg samtidigt som de står för olika vetenskapsparadigm. 
Den så kallade kollektiva behaviorismen var det första försöket att teoreti-
sera om sociala rörelser. Ett annat perspektiv var resursmobilisering, sedan 
följde politisk process och kollektiv identitet (Wettergren och Jamison 
(2006: 9,16). 

Den Kollektiva behaviorismen 
Den kollektiva behaviorismen som var inspirerad av de samhällsvetenskap-
liga traditionerna strukturfunktionalism och socialpsykologi, var den första 
ansatsen till att utveckla en teori specifikt för sociala rörelser. Enligt den var 
sociala rörelser kollektiva reaktioner på sociala förändringar. Reaktionerna 
var ofta känslomässiga och sågs som irrationella och potentiellt farliga. Att 
sociala rörelser existerade var ett tecken på att något var fel i samhället, på 
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så kallad ”strukturell stress” (Wettergren och Jamison (2006). Inom den 
kollektiv behaviorismen finns två olika teoretiska perspektiv: den symbo-
liska interaktionismen och den strukturorienterade socialpsykologiska. 
Den symboliska interaktionismen studerar hur nya typer av kollektiv 
identitet formas. Utgångspunkten är att sociala rörelser är en typ av kollek-
tivt handlande där individer kollektivt ifrågasätter existerande normer och 
beteenden i samhället. Perspektivet förklarar samhället som både stabilt 
och oföränderligt, i vilket stabiliteten upprätthålls av sociala normer genom 
att de internaliseras av individer och medför att människor utvecklar ett 
förväntat och för samhället accepterat beteende. Däremot kan oförutsedda 
situationer uppstå och generera nya handlingsstrategier, som exempelvis 
kollektiva reaktioner av sociala rörelser, vilket leder till social förändring 
(Hughes & Månsson 1988: 64).  

Herbert Blumer, som företräder den symboliska interaktionismen visar i 
sin artikel ”Collective Behavior” i boken ”New Outline of the Principles of 
Sociology” (1951) hur nya typer av kollektiv identitet formas. Med utgångs-
punkt i industrialiseringen anser Blumer att sociala rörelser var en typ av 
kollektivt beteende som inte bara kunde analyseras som ett negativt beteen-
de utan också som ett konstruktivt. Författaren menar att vid tillfällen, då 
sociala rörelser ifrågasätter institutionaliserade normer och beteenden, kan 
den kollektiva kraften leda till samhällsförändringar. 

Det strukturorienterade perspektivet utgörs av strukturfunktionalismen 
som belyser sociala rörelser ur något som uppstår på grund av den ojämna 
utvecklingen inom det moderna samhällets olika handlingssystem. Struktur-
funktionalismen bygger primärt på Emile Durkheims studier av hur sam-
hällen behåller sin interna stabilitet genom olika former av social solidaritet. 
Med utgångspunkt i Emile Durkheims analyser förknippar sociologen 
Talcott Parsons (1942) ojämlikhet bland sociala grupper i det moderna sam-
hället med industrialisering, demokratisering och kulturella förändringar. 
Effekterna av samhällsförändringarna leder till strukturella spänningar och 
motreaktioner, exempelvis engagemang i en social rörelse. En social rörelse 
kan, menar Parsons, vara antingen progressiv eller reaktionär, beroende på 
hur den förhåller sig till moderniseringen.  

Företrädarna för den symboliska interaktionismen och strukturfunktio-
nalismen presenterade olika tolkningar. Herbert Blumer och den sym-
boliska interaktionismen ser att sociala rörelser kan ses som en kollektiv 
problemlösning, ett kreativt sätt att förhålla sig till samhällsförändringarna, 
medan Talcott Parsons strukturfunktionalism menade att det var de 
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strukturella spänningarna som var de avgörande faktorerna till engage-
mang i social rörelse (Wettergren och Jamison 2006). 

Ny våg av rörelser 
I slutet av 1960-talet drog en ny våg av rörelser fram genom Europa och 
USA. Det var kvinno-, student-, freds- och miljörörelsen som strävade efter 
förändringar i samhället. Till skillnad mot den föregående vågen, som 
utgjordes av marginaliserade och utsatta grupper i samhället som eftersträ-
vade jämlikhet, bars denna våg upp av den socialt integrerade medelklassen 
(Wettergren och Jamison 2006: 14). I exempelvis kvinnorörelsen debat-
terades den strukturella ojämlikheten mellan könen. Kvinnomisshandel 
och sexualiserat våld mot kvinnor lyftes till en politisk nivå. Andra viktiga 
frågor var daghem, fri abort, lika lön och rätt till preventivmedel (Witt-
Brattström 2010). Fredsrörelsen verkade för nedrustning och konflikt-
lösning utan våld medan miljörörelsen arbetade med att upplysa samhället 
om effekterna av syntetiska bekämpningsmedel i naturen.  

Rörelsernas metoder var att utforma lämpliga strategier, söka pengar och 
bilda allianser med makthavare, beslutsfattare och söka stöd bland befolk-
ningen samt utarbeta metoder för hur resurserna skulle förvaltas på optimalt 
sätt. Inspirationen hämtades från ekonomiska teorier om den rationella 
människan, homo economicus, och tillämpades i rörelserna för att på ett 
effektivt sätt nå de kollektivt uppställda mål som rörelserna hade.3  

Resursmobiliseringsteorin 
Samtidigt som den nya rörelsevågen växte fram utvecklades resursmobili-
seringsteorin (RMT). Teorin presenterades först i artikeln ”Resource Mobi-
lization and Social Movemenets: A Partial Theory” av John MacCarthy och 
Meyer Zald (1977: 1219), i vilken forskarna definierar sociala rörelser som 

 
3 Homo economicus är en teoretisk konstruktion för att gestalta socialt beteende på den 
ekonomiska marknaden, en modell av mänskligt beteende som nationalekonomerna 
kan utgå ifrån i sina analyser. Homo economicus är en rationell skapelse, strängt 
kalkylerande som ständigt söker snabba men genomtänkta investeringar på den eko-
nomiska marknaden. Investeringarna syftar till att öka profiten. Nationalekonomer som 
utgår ifrån homo economicus i sina analyser medger att det inte är en fullständig bild av 
verklighetens människor, men vidhåller att den liknar människors beteende i en del 
situationer (Eklund 2005: 47; Grampp 1948). 



 
3. ANALYTISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
 

 67

organiserade insatser för förändring, som utgörs av organisationernas mål 
och strategier. I en rörelse är det organisationerna som är i fokus och det är 
de som definierar rörelsen. Därför menar McCarthy och Mayer Zald (ibid) 
att sociala rörelser varken är spontana, reaktiva eller exceptionella kollek-
tiva fenomen utan ett rationellt medel för att nå kollektivt uppställda mål 
(Wettergren och Jamison 2006:19). 

Rörelseforskarna Doug McAdam, John MacCarthy och Meyer Zald 
(1988) studerade rörelser på både mikronivå och makronivå för att finna 
en förklaring till hur rörelser uppstår, men också hur de hålls vid liv. Deras 
studier av rörelser på mikronivå fokuserade på varför individer väljer att 
vara aktiva i rörelser, styrde de sin forskning åt vilka nationella strukturer 
som främjar sociala rörelser. Deras analyser av de faktorer som bidrar till 
att rörelser uppstår på mikronivå visar att individer som har engagerat sig i 
en organisation har gjort ett medvetet val baserat på gemensamma vär-
deringar och attityder. Andra faktorer som påverkar är erfarenhet av tidi-
gare aktivism och påtryckningar från vänner och familj. För att en 
organisation ska överleva på denna nivå är det viktigt att den ser till att 
medlemmar och pengar strömmar till. För att behålla medlemmar har det 
visat sig att framgångar för organisationen är en nyckelfaktor, liksom med-
lemmars tro att de bidrar till organisationens verksamhet.  

De faktorer som samverkar på makronivå till att rörelser uppstår är enligt 
McAdam, MacCarthy och Zald (1988) förenade med politiska, ekonomiska 
och organisatoriska förhållanden i samhället. Politiska orsaker kan enligt 
dem betecknas som en regims politiska instabilitet i samhället, då ett minskat 
förtroende för de styrande underlättar uppkomsten av rörelser som står för 
alternativ. I kontexter som dessa är spin off effekter inte ovanliga, då orga-
nisationer som har vunnit vissa politiska rättigheter använder dessa för att 
vinna ännu fler rättigheter (Wettergren och Jamison 2006:19). 

Till skillnad från den kollektiva behaviorismen som ansåg att sociala 
rörelser lättare uppstår under ekonomiska depressioner, såsom exempelvis 
de fascistiska och nazistiska rörelserna gjorde på 1930-talet, mear McAdam, 
MacCarthy och Zald (1988) att ekonomisk utveckling, som exempelvis väl 
utvecklade kommunikationer och individer som kan bidra med ekonomiska 
resurser, underlättar rörelseaktivitet. Jämförelser mellan stad och landsbygd 
visar att rörelseaktiviteten underlättas i städer eftersom människor där har 
lättare att nå och kommunicera med andra människor (ibid).  

Det som enligt McAdam, MacCarthy och Zald (1988) medverkar till att 
rörelser inte somnar in utan överlever över en längre tidsperiod är att re-
sursmobiliseringen pågår oförändrat. Att en organisation dels inom orga-
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nisationen har fungerande relationer, men också att relationer etableras 
med andra organisationer inom rörelsen och utanför rörelsen som exem-
pelvis med media, myndigheter, staten och inte minst, eventuella mot-
rörelser. En viktig aspekt är, påpekar forskarna, organisationens för-
hållande till staten. Staten kan ställa sig positiv till organisationen genom 
att finansiera den, eller ställa sig negativ genom att förbjuda eller kont-
rollera den. Statlig repression av rörelsen kan få för staten oönskade 
effekter genom att tidigare passiva eller neutrala grupper fattar sympati för 
rörelsen och engagerar sig.  

Forskare verksamma inom resursmobiliseringsteorin (jfr Goffman; 
McAdam, McCarthy, Zald 1996) gick vidare till att utveckla det politiska 
processperspektivet, ett försök att sammanföra RMT och identitetspara-
digmet (Wettergren och Jamison 2006:19).  

Det politiska processperspektivet 
Det politiska prosessperspektivet är en utveckling av resursmobiliserings-
teorin genom en förening av resursmobiliseringsteorins perspektiv med 
identitetsparadigmet, vilket sker med tillämpning av vissa aspekter från 
den kollektiva behaviorismen. Det politiska prosessperspektivet syftar till 
att man ska kunna urskilja vilka rörelser som bildas och står i fokus i en 
viss politisk kontext (Wettergren och Jamison 2006: 19). Det politiska 
processperspektivet kan delas in i tre olika inriktningar, nämligen politiska 
möjlighetsstrukturer, mobiliseringsstrukturer och kulturell inramning, 
vilka alla på sitt sätt förklarar uppkomsten av en social rörelse.  

Politiska möjlighetsstrukturer, som är en av inriktningarna, fokuserar 
enligt forskarna McAdam, McCarthy, Zald (1996: 3) på analyser av rörelser 
och deras samspel med den institutionaliserade politiken. Utifrån de 
analyserna förklaras uppkomsten av en specifik social rörelse genom att 
man studerar förändringar i de institutionella strukturerna eller under-
söker de informella maktrelationerna i ett nationellt politiskt system.  

Den andra inriktningen inom det politiska processperspektivet omfattas 
av mobiliseringsstrukturer, hur individer använder formella, informella 
och kollektiva medel för att mobilisera och engagera sig i kollektivt hand-
lande (Wettergren och Jamison, 2006: 19). Teorin inriktar sig på rörelsers 
uppkomst på gräsrotsnivå och hur de påverkas av olika processer i sam-
hället (McAdam, McCarthy, Zald 1996: 4). Studier av Charles Tilly (2004) 
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visar att rörelser samarbetar för att överleva i samhället och lär varandra 
nya proteststrategier eller tillsammans utvecklar nya organisationsformer. 

Kulturell inramning, som är den tredje och sista inriktningen, utveck-
lades av Erving Goffman (1974) i undersökningar av de vanor som sociala 
aktörer använder i det dagliga livet för att förstå och identifiera konkreta 
vardagliga händelser (McAdam, McCarthy, Zald 1996: 5). Under de senaste 
årtiondena har forskare anpassat Goffmans tolkningar och analyser för att 
undersöka dynamiken i sociala rörelser genom att utgå från så kallad 
“collective action frames”. Perspektivet ”collective action frames” kan 
förklaras som handlingsinriktade uppsättningar av uppfattningar och 
åsikter som inspirerar till sociala rörelsers aktiviteter och kampanjer (Goff-
man 1974: 21). Enligt sociologerna Robert Benford och David Snow (2000: 
614) använder organisationer medvetna utvalda strategier för att skapa 
samhörighet och en unison syn som legitimerar och motiverar kollektivt 
handlande. Strategierna som organisationerna använder eller de symbo-
liska ramarna baseras på de orättvisor som existerar lokalt eller globalt i 
världen, som till exempel ojämlikhet på arbetsplatser, ojämställdhet eller 
klimatförändringar. Ramarna som definieras av den sociala rörelsen 
används för att rättfärdiga rörelsen, mobilisera aktivister och det kollektiva 
handlandet (ibid : 615). För rörelsen är ramarna ett viktigt medel för att 
kunna lyckas med sina mål och syften.  

Identitetsparadigmet 
Identitetsparadigmet utvecklades i Europa i början av 1980-talet och kom-
mer ur det fokus som läggs på rörelsers konstruktion av en kollektiv 
identitet som bas för kollektivt handlande (Wettergren och Jamison 2006: 
22). Identitetsparadigmet har sitt ursprung i arbetarrörelsens politiska in-
flytande och de socialdemokratiska partierna som kom till makten i Europa 
i början av 1900-talet. De europeiska forskarna (jfr della Porta och Diani 
1999; Melucci 1980; Touraine 1981, Thörn 1997) såg ett tydligt samband 
mellan sociala rörelser och social förändring. Analyserna, som utgick från 
en konstruktivistisk ansats och hade fokus på kulturella processer som kon-
struerats av kollektiv identitet ur vilka kollektivt handlande uppstår, visade 
på välorganiserade och strategiska företeelser i sociala rörelser (ibid). 

Della Porta och Diani (2006: 5-7) delar in sociala rörelser i fyra olika 
områden: 1) rörelser som informella nätverk mellan grupper, organisa-
tioner och människor; 2) en delad tro, solidaritet och känsla av tillhörighet; 
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3) engagemang i en politisk eller kulturell konflikt för att åstadkomma 
social förändring; och 4) kollektiva aktioner som leder till social förändring 
som exempelvis demonstrationer eller lobbying. Med definitionen ovan vill 
de ha sagt att den kollektiva identiteten i sociala rörelser är den viktigaste 
komponenten i kollektivt handlande. Enligt dem möjliggör den kollektiva 
identiteten organisationernas agerande på olika nivåer i samhället eftersom 
medlemmarna känner samhörighet, intresse och gemenskap. Den kollek-
tiva identiteten gör att medlemmarna känner sig hemma i rörelsen och den 
håller samman rörelsen samtidigt som den driver den framåt (Ahrne och 
Pappakostas 2006: 117).  

Alberto Melucci (1980), som är ett av de stora forskarnamnen inom 
identitetsparadigmet, menar likt flera av författarna ovan, att om en social 
rörelse ska kunna agera krävs att medlemmarna känner gemenskap och so-
lidaritet, eftersom de tillsammans reagerar mot de etablerade normerna, 
värderingarna och regelsystemet i samhället. Den svenske sociologen Hå-
kan Thörn (1997), menar också ”en social rörelse inbegriper kollektivt 
handlande som är riktat mot social förändring” (Thörn 1997:112). Sociala 
rörelser kan enligt Thörn karakteriseras av att det är ett kollektivt hand-
lande som är inriktat på att förändra ett maktförhållande i samhället. 
Samtidigt anser han att sociala rörelser är sociala konstruktioner, vilket 
också Melucci (1992) betonar i sin forskning.  

Enligt Alberto Melucci (1992: 24-25) är den kollektiva identiteten ett 
resultat av utbyte, förhandlingar, beslut och konflikt mellan de handlande. 
Mobiliseringsprocesser, organisationsformer och kommunikationsformer 
konstruerar den kollektiva aktören. Men också relationerna till konkur-
renter, allierade, motståndare och i synnerhet reaktioner från det politiska 
systemet och den sociala kontrollapparaten definierar ett fält av möjlig-
heter och begränsningar inom vilket den kollektiva aktören tar form, 
befäster sin ställning eller förändras. För Melucci (ibid: 10) är sociala 
rörelser liktydiga med förändring, ett resultat av en kollektiv aktörs hand-
lingar. Han menar till skillnad mot Castell (1997) att en social rörelse måste 
förstås som ett begrepp som avser en mångfald av rörelsefenomen i det 
komplexa samhället. Det handlar om rörelser på flera nivåer och som 
stretar åt olika håll och är mångtydiga.  

Melucci (1992: 10) betraktar inte en social rörelse som en homogen 
kollektiv aktör, utan en social rörelse måste förstås som ett temporärt 
sammansatt handlingssystem där olika mål, medel, former av solidaritet 
och organisation konvergerar på ett mer eller mindre stabilt sätt. Centralt 
är att Melucci betraktar en social rörelse som en social konstruktion. Den 
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kan ses som ett resultat av en interaktionsprocess, i vilken en kollektiv 
identitet konstrueras. Denna kollektiva identitet, som är en central aspekt 
av en social rörelse, är emellertid högst tillfälligt. En social rörelse är enligt 
Melucci ett handlingssystem med tre dimensioner. Den första är solidaritet, 
vilket innebär att en känsla och en definition av ett kollektivt ”vi” skapas. 
Den andra är att en social rörelse alltid måste förstås i relation till en social 
konflikt; den befinner sig på ett handlingsfält som den delar med en 
motståndare, med vilken den strider om materiella och kulturella värden. 
För det andra utmanar och överskrider en social rörelse gränserna för de 
sociala systemen inom vilka den agerar och producerar därmed social 
förändring. Den tredje och sista dimensionen innebär att solidaritet i 
rörelsen och social konflikt tillsammans ger upphov till social förändring, 
eftersom sociala rörelser angriper den etablerade sammansättningen av 
normer och värderingar i samhället.  

Samtidigt menar Melucci (1996: 44) att sociala rörelser bör förstås i ter-
mer av ett interimistiskt kombinerat handlingssystem där olika mål, medel 
och olika former av solidaritet strålar samman på ett mer eller mindre 
stabilt sätt. Av den anledningen betraktar Melucci (1991:10), ”en social 
rörelse som en social konstruktion, ett resultat av en interaktionsprocess, i 
vilken en kollektiv identitet konstrueras”. Melucci ger exempel på studier 
av kvinnorörelsen där olika sociala konflikter har genomkorsat rörelsen 
och där rörelsen agerat på olika samhällsnivåer. Han menar att olika 
handlingsformer har utvecklats under olika historiska perioder och finns 
närvarande som ett arv från den gamla kvinnorörelsen (1992: 11).  

Kvinnorörelsen 
Definitionen av kvinnorörelsen är lika bred som den allmänna definitionen 
av sociala rörelser och omfattar alltifrån individuella aktioner till kollektiva 
aktioner som inbegriper olika former av aktiviteter (se Dahlerup 1986, 
Alvarez 1990, Quindoza 1995). Olika forskare har olika definitioner av 
kvinnorörelsen och kvinnlig organisering beroende på vad som studeras.  

Sonja Alvarez (1990: 23), som har studerat kvinnoorganisationer i 
Latinamerika, definierar kvinnoorganisationer som en del av en rörelse. 
Organisationerna består primärt av kvinnliga medlemmar som på olika sätt 
försöker påverka det politiska och kulturella systemet i samhället som 
bygger på traditionella könsroller. Lilia Quindoza Santiago (1995: 111) defi-
nierar kvinnorörelsen som aktioner utförda av grupper, organisationer eller 
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av enskilda människor, det vill säga individuella eller kollektiva aktioner som 
resulterar i social förändring och som är till fördel för kvinnor i allmänhet. 
Enligt Lycklama á Nijeholt, Geertje Vargas Virginia och Wieringa Saskia 
(1998: 5) borde inte bara medvetet planerade aktioner utförda av grupper 
och organisationer räknas utan även de spontana och oplanerade aktioner 
som också har som mål att bekämpa kvinnlig underordning.  

Studier av kvinnorörelsen i Serbien utförda av Marina Blagojević 1998 
och Anđelka Milić 2002 visar att dess mål och syftet är att förändra kvin-
nors sociala underordning i den privata- och offentliga sfären i det serbiska 
samhället. Analyserna visar även att kvinnorörelsen inte består av enhetliga 
organisationer utan är sammansatt av olika aktörer och koalitioner med 
gemensamma mål. I rörelsen konkurrerar kvinnoorganisationerna om 
samma begränsade resurser, men använder sig delvis av olika krav och 
strategier (ibid).  

Som redogjorts ovan, är avhandlingens syfte att analysera kvinnoorga-
nisationernas förutsättningar för val av utländska eller inhemska bistånds-
givare efter statssocialismens fall mellan åren 2003 och 2006. Studien 
bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med sju kvinnoorganisationer, 
Kvinna till Kvinna samt inhemska givare. Ur samtalsintervjuerna har teo-
retiska perspektiv som gåva och reciprocitet, tillit och misstro, makt- och 
beroendeförhållanden samt kollektiv vuxit fram. Sammantaget har dessa 
teoretiska perspektiv givit en förståelse för hur de sju kvinnoorganisatio-
nerna handlade och hur de förehöll sig till de möjligheter och hinder som 
fanns i Serbien under transformationen. 

I studien utgår jag ifrån kollektiv identitet. Kapitel fyra och fem bygger 
på kvinnoorganisationernas upplevelser av exkludering på olika arenor i 
det serbiska samhället, där ett ”vi” i form av olika kvinnoorganisationer bil-
dades för att kunna förändra samhället. Begreppen gåva och reciprocitet 
genomsyrar kapitlen fyra till åtta. De ses i avhandlingen av kvinnoorga-
nisationerna som en relation som inbegriper bistånd, gemenskap och regler 
mellan dem och de valda biståndsgivarna. Gåvan bygger på en logik 
(Mauss 1997), att ge gåvor, att ta emot och betala igen, reciprocitet. När en 
gåva har accepteras har det skapats ett avtal mellan parterna, som reglerar 
relationen mellan givare och mottagare. I en gåva ligger nästan alltid någon 
form av villkor, i ett biståndsprojekt till exempel att den givande parten be-
stämmer vilken del i projektet som ska finansieras och hur mottagaren ska 
avrapportera. Dessa villkor är i princip inte föremål för förhandling med 
mottagarorganisationen även om vissa aspekter kan vara det. När man för-
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står hur kvinnoorganisationerna tolkar gåvan och reciprociteten, kan man 
förklara sambandet mellan kvinnoorganisationerna och de valda givarna.  

Kvinnoorganisationerna beskriver relationen till givarna i termer av ett 
makt- och beroendeförhållande. Gåvor från givarna till mottagarna gör att 
specifika typer av relationer konstrueras, bland annat krav på att givarna 
och mottagarna ska följa normerna för gåvoutbytet, vilket aktörerna är 
medvetna om. Utifrån kvinnoorganisationernas syn på samarbetet med 
givarna, det vill säga vilka handlingsmöjligheter de har och vilka möjlig-
heter till förändring de olika alternativen erbjuder, vilket förhållandet är 
mellan Kvinna till Kvinna och Sida samt hur de svenska biståndsreglerna 
påverkar samarbetet mellan organisationerna, analyseras relationerna ur 
Michel Foucaults perspektiv (2002) på makt- och beroendeförhållanden i 
kapitel sex.  

I kapitel sju används motsatsparet tillit och misstro för att förklara 
tryggheten i samarbetsrelationen mellan givarna och kvinnoorganisatio-
nerna, hur den har uppkommit och vad som orsakat den. Utifrån begrep-
pet misstro analyseras motiven till gåvobistånd, särskilt utländskt bistånd 
samt riskerna med samarbetet, till exempel att givarna väljer att inte följa 
avtalet eller att plötsligt avsluta samarbetet.  

I det följande kapitlet presenteras den serbiska kvinnorörelsens fyra 
vågor av kollektiv kvinnlig organisering, från 1870- till 1990-talet. 
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4. Den serbiska kvinnorörelsens fyra vågor 

Kvinnorörelsens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och har sitt 
ursprung i den franska revolutionens tankar om alla människors lika rättig-
heter (Gemzö 2002). Sedan den franska revolutionen har kvinnorörelsen 
genom allianser, föreningar samt större organisationer, kämpat för kvin-
nors sociala, politiska och ekonomiska rättigheter. Genom åren har kvin-
norörelsens styrka och aktivitet varit beroende av sociala och politiska 
förändringar som indirekt påverkat kvinnors situation (Rossis 1978). 

Statsvetaren Drude Dahlerup (2006: 97) delar in kvinnorörelsen i 
Västeuropa i tre olika tidsperioder. Den första vågen inleddes med att 
kvinnor på 1800-talet organiserade sig och framförde krav på lika sociala 
och politiska villkor för kvinnor och män. De huvudsakliga kraven var rätt 
till utbildning, förvärvsarbete och juridiska reformer för både gifta och 
ogifta kvinnor, det vill säga lika arvsrätt, myndighet, äganderätt inom 
äktenskapet samt rösträtt (Manns 2005: 14). Den andra vågen startade 
kring sekelskiftet då kampen för rösträtt började. Utmärkande för den 
tredje vågens kvinnorörelse på 1960-talet och framåt var att den struktu-
rella ojämlikheten mellan könen debatterades och att kvinnomisshandel 
och sexualiserat våld mot kvinnor lyftes upp på politisk nivå (Florin & 
Nilsson 2000). Viktiga frågor var daghem, fri abort, lika lön och rätt till 
preventivmedel (Thorgren 2006: 158).  

Dahlerups (1986: 6) indelning visar att varje ny våg av organiserad 
feministisk protest har utgått från en kritik av det patriarkala samhället. 
Om en rörelses reaktion och agerande lyckades, medförde det en föränd-
ring av samhällets normer, värderingar och regelsystem. Under varje aktiv 
våg, skapades nya organisationer och fördes debatter, om kvinnors situa-
tion och ställning, som blev till punkter på den offentliga och politiska dag-
ordningen. Det som kännetecknade varje enskild våg är att den fungerar 
och arbetar utifrån en livscykel, som består av ”en uppgång, topp och 
tillbakagång” (Dahlerup 2006: 95).  
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Till skillnad från Västeuropas med dess tre vågor, identifierar jag i Ser-
bien fyra vågor av kollektiv kvinnlig organisering. Den första vågen började 
på 1870-talet, då kampen för utbildning, säkrare anställningsformer och 
juridisk myndighet var central. Den andra vågen inleddes 1939, då kampen 
för rösträtt dominerade men också kampen mot 1844 års civilrätt hade en 
framträdande roll.1 Perioden sträckte sig till omedelbart efter andra världs-
kriget, då Serbien 1946 blev en av republikerna i Folkrepubliken Jugo-
slavien med Josip Broz ”Tito” som president och Ivan Ribar som parti-
ledare.2 I början av 1950-talet blev kvinnorörelsen en del av partiet. 
Åtskilliga kvinnor som var medlemmar i olika kvinnoorganisationer blev 
aktiva i partiet för att kunna driva de feministiska frågorna (Milić 2003). 
Startskottet för den tredje vågen inleddes 1978 med feministiska möten, 
konferenser och demonstrationer. Syftet var att ifrågasätta könsrollerna 
inom familjen, samhället och i politiken (Drakulić 1993). Den fjärde vågen av 
kvinnlig kollektiv organisering inleddes i början av 1990-talet i samband med 
inbördeskriget och transformationen. Under denna våg organiserade sig 
kvinnor och reagerade genom exempelvis demonstrationer, inlägg i mass-
medier och feministiska möten på de sociala förändringarna som förekom i 
samhället. Organisationerna protesterade mot inbördeskriget men också mot 
att kvinnor generellt hade blivit ifråntagna sin position i samhället och sämre 
behandlade i samband med arbetslösheten (Benderly 1997: 184). 

Nedan avser jag med utgångspunkt i Drude Dahlerups (2006: 95) 
argumentation om vågor av organiserade feministiska protester och utifrån 
identitetsparadigmet visa att kvinnorörelsen i Serbien har arbetat utifrån 
motsvarande mönster, ”en uppgång, topp och tillbakagång”, med början 
1864 då den första kvinnliga organisationen bildades i Novi Sad i Voj-
vodina. Dahlerup (2006), Benderly (1997) och Brand (1990), menar att den 
tredje vågen fortfarande pågår i väst. Jag vill hävda att Serbien i det 
avseendet skiljer sig från väst och att den tredje vågen där ebbade ut i slutet 
av 1980-talet på grund att den var svag. Däremot tog den fjärde vågen 
avstamp i den tredje i början på 1990-talet, och blev starkare. Under vågens 

 
1 1844 års civilrätt innebar att gifta kvinnor inte hade någon laglig status som individer. 
2 Folkrepubliken Jugoslavien ersattes 1963 av Socialistiska Federationen Jugoslavien 
med Josip Broz ”Tito” som president. År 1992 upphörde Jugoslavien att vara en socia-
listisk stat och namnet ändrades till Förbundsrepubliken Jugoslavien. Bland delrepub-
likerna återstod Serbien och Montenegro. Konfederationen Serbien-Montenegro bilda-
des 2003 men upplöstes 5 juni 2006, då Montenegro efter en folkomröstning den 3 juni 
2006 röstade för utträde. Den 5 juni 2006 förklarade sig Montenegro självständigt från 
unionen som därmed upplöstes. 
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första fas, ”uppgång”, för att använda Dahlerups (2006: 95) term, föränd-
rades kvinnorörelsens riktning, på grund av de behov som transforma-
tionen och inbördeskriget hade skapat samt att det utifrån dessa behov 
växte fram nya kvinnoorganisationer. Transformationen ändrade samhället 
och därmed förutsättningarna för kvinnorörelsen.  

Syftet med kapitlet är följaktligen också att utifrån kvinnorörelsens 
aktiva tidsperioder förstå hur och på vilket sätt den serbiska kvinnorörelsen 
ånyo vaknade upp under den fjärde vågen och i vilken kontext de valde att 
samarbeta med Kvinna till Kvinna och de inhemska biståndsgivarna.  

Första vågen av kvinnlig organisering:  
”Kvinnans öde är det serbiska folkets öde” 

På grund av det politiska läget i Serbien existerade det inte några kvinno-
organisationer där före år 1864 (Božinović 1996: 25; Todorova 1993: 33). 
Under 1700- och 1800-talet dominerades serbiska kvinnors ställning av de 
ottomanska lagarna och traditionerna. Det innebar att det var mannen som 
var herre i familjen och ägare till fru, barn, hus och mark. Liksom turkiska 
kvinnor hade de serbiska inga lagliga rättigheter. Kvinnan kunde inte välja 
sin blivande make utan hon blev såld till honom och därmed kunde hon 
heller inte skilja sig från honom. Den övervägande delen serbiska kvinnor 
bar feredz och var tvungna att täcka ansiktet. De var också hänvisade till 
traditionellt kvinnligt arbete, kuluk i hemmet. Kvinnor arbetade på famil-
jens åker, tvättade, lagade mat och sydde. De fick inte lära sig att läsa och 
skriva (Božinović 1996: 26). 

När ottomanerna lämnade Serbien 1830 hade landet möjlighet att stifta 
egna lagar och inrätta egna institutioner. Samhället började förändras. 
Handeln med andra europeiska länder inleddes, vilket medförde att 
politiken och kulturen influerades av europeiska länder som till exempel 
Österrike och Frankrike. För att begränsa den dåtida kung Miloš Obre-
novićs makt införde oppositionen som en del av landets nya politiska 
system lagar, vilka gjorde att kungen inte kunde stifta lagar på egen hand. I 
samband med att nya lagar stiftades, infördes år 1844 den civilrätt som 
fram till 1945 kom att reglera kvinnans ställning i samhället och i familjen 
(Emmert 1999). De nya lagarna innebar att en gift kvinna automatiskt 
förlorade äganderätten vid giftermål. Hon fick inte vara förmyndare åt sina 
barn och hon fick inte sälja eller köpa mark utan sin makes vetskap eller 
tillåtelse. Sönerna skulle ärva faderns egendom (Smith 1989). Lagen inne-
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bar i praktiken att kvinnor i Serbien inte hade laglig status som individer; 
därför var det juridiskt svårt att skydda kvinnor som grupp.3  

På 1870-talet influerades utbildade kvinnor från rika serbiska familjer av 
dåtidens socialistiska tankar och idéer om kvinnans status i samhället, 
särskilt kvinnors rätt till utbildning. Det medförde att de organiserade sig i 
allt större omfattning mot begränsningarna i civilrätten för kvinnor. Sam-
tidigt började feminister från Belgrad, inspirerade av de franska feminis-
terna, samt av kvinnoorganisationerna i Novi Sad, att bilda kvinnoorgani-
sationer och starta tidningar (Emmert 1999).4  

Det gemensamma för organisationerna var att alla hade två punkter på 
dagordningen: utbildning och kvinnans ställning i samhället och i familjen 
(Božinović 1996: 34). Med andra ord arbetade feministerna för att kvinnor 
skulle bli fria från den manliga dominansen, att de skulle bli ekonomiskt 
oberoende genom att lämna hemmen och börja arbeta och att de skulle 
frigöras från den traditionella synen på kvinnan att ”kvinnans öde är det 
serbiska folkets öde” (Simić 1999; St Erlich 1971: 75). Kvinnan var en sym-
bol som på samma gång stod för reproduktion, tradition och framtid. Att 
låta henne lämna den privata sfären, utan övervakning, kunde innebära 
oreda i det serbiska samhället. Kvinnan bar upp samhället och höll ihop det 
serbiska folket.  

Med åren växte antalet kvinnoorganisationer, vilket resulterade i att 
organisationerna år 1906 bestämde sig för att bilda en gemensam nationell 
organisation Srpski Ženski Savez (Serbiens kvinnounion). Trots namnet var 
också män välkomna, både som stödmedlemmar och aktiva medlemmar. 
Enligt upphovskvinnan Zorka Janković (1926: 10 i Stojaković 2005: 13) var 
det viktigt att de serbiska männen visade solidaritet med kvinnorna i 
kampen för kvinnliga rättigheter och att deras agerande och ifrågasättande 
kunde påverka politikernas inställning till bland annat civilrätten. Organi-
sationens sju uppgifter bestod i att 1) koordinera alla kvinnoorganisationer 
i Serbien; 2) registrera alla kvinnoorganisationer i landet: 3) motivera kvin-
nor till att starta kvinnoorganisationer i städer och på landsbygden och att 
hjälpa dem med det; 4) koordinera kvinnoorganisationernas aktioner; 5) 

 
3 Enligt idéhistorikern Ulla Manns (2005:35) var svenska kvinnor under samma period 
också utsatta och ekonomiskt beroende av maken, vilket framkommer i förvalt-
ningsrätten 1867 om gifta kvinnor.  
4 I likhet med Serbien fanns det i Sverige ingen kvinnorörelse i organiserad form eller 
några gemensamma handlingsplaner. Arbetet skedde primärt i löst sammansatta grup-
per (Manns 2005: 17). 
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starta flickskolor; 6) bistå med utgivningen av tidningarna Domaćica (hem-
mafru), Vardar, Kalendar Kolo Srpskih Sestara och Kalendar Ženski Svet 
(kvinnornas värld); 7) att administrera medlemsavgifterna (Stojaković 
2005: 13; Emmert 1999: 35; jfr Carlbäck 2005: 76).  

Runt 1906 började serbiska kvinnor att lämna hemmen i allt större ut-
sträckning för att söka arbete. Deras arbetsförhållanden var generellt betyd-
ligt sämre än männens, de arbetade på oregelbundna tider, lyfte tungt och 
lönen var mindre än hälften av vad männen tjänade. Med anledning av 
kvinnornas arbetsförhållanden begärde kvinnosektionen i det socialdemo-
kratiska partiet förändring av kvinnors arbetsförhållanden, högre lön samt 
att diskriminering av kvinnor skulle upphöra. De fick avslag på sin begäran 
av inrikesministeriet (Božinović 1996: 86).  

Enligt antropologen Thomas Emmert (1999) var den serbiska staten 
medveten om kvinnors arbetsförhållanden, men valde att ignorera ojäm-
likheterna bland annat på grund av den civilrätt som fortfarande gällde i 
landet. Det var till viss del också för att skydda familjekollektivet Zadruga, 
på landsbygden.5 Sociologen Philip E Mosely (1940: 31), som har studerat 
Zadrugakollektiven på Balkan och i Ryssland, definierar Zadruga som:  

a household composed of two or more biological or small families, 
closely related by blood or adoption, owning its means of production 
communally, producing and consuming its means of livelihood jointly 
and regulating the control of its property, labor, and livelihood com-
munally. 

Zadruga byggde på ett patriarkalt system, där den äldste, den så kallad 
patriarken, fattade beslut för familjen. Patriarken överlät bestämmande-
rätten vid hög ålder till den äldsta sonen. Systemet baserades på samarbete 
och samverkan mellan flera generationer. Zadruga var en könssegregerad 
organisation med ojämlik social status som skapade förhållanden av över- 
och underordning. När en flicka till exempel gifte sig var hon enligt de 
rådande normerna och strukturerna tvungen att lämna sina föräldrars 
Zadruga och ansluta sig till makens. När den gifta dottern lämnade sin fars 
Zadruga, kunde hon inte längre återkomma till den. Om en familj saknade 
 
5 Serbiske kungen skyddade Zadruga av två olika anledningar. Det ena vara att Zad-
rugakollektiven hjälpte till i kampen mot ottomanerna. De gömde motståndsmännen, 
gav dem mat, kläder och husrum. Den andra anledningen var skatterna. Efter att otto-
manerna lämnade Serbien gjordes skattesystemet om och staten kunde beskatta Zad-
rugakollektiven.  
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söner gick däremot bestämmanderätten för Zadrugan till yngsta dotterns 
man. I samband med giftermålet flyttade han in i fruns Zadruga samt antog 
hennes efternamn (Mosely1940b).  

I den organisationen hade kvinnorna olika roller. En del kvinnor arbe-
tade på fältet, somliga tog hand om djuren, vissa utförde olika hantverk 
vars produkter sedan såldes, andra städade, diskade och lagade mat. Frun i 
huset var ofta gift med patriarken, men hon kunde också vara mor till 
patriarken eller en respekterad gift kvinna. Hennes uppgift var att sam-
ordna alla arbetsuppgifter i hushållet. Generellt behandlades gifta och äldre 
kvinnor med respekt, vilket innebar att ”a husband would not generally 
make a major decision affecting his household until he had consulted his 
wife” (Vucinich 1976: 172). Däremot behandlades ogifta kvinnor respekt-
löst. Enligt antropologen Wayne Vucinich (1976: 172) var den ogifta kvin-
nan tvungen att lyda och rätta sig efter andra familjemedlemmar: 

no one in the patriarchal society lived a more miserable life than an old 
maid. She was abused daily by her brother’s wives and sometimes by the 
brothers themselves. 

Zadrugasystemet innebar att det var viktigt att vara gift för att uppfattas 
som respektabel (jfr Harsanayi 1993: 39). Var kvinnan inte gift behand-
lades hon respektlöst av Zadrugas medlemmar (Burić 1976). De traditio-
nella värderingarna som Zadruga stod för, att kvinnan måste stå under 
mannen, att hon förväntades lyda sina bröder, sin far, och senare sin man 
och hans släkt, har präglat Serbiens syn på kvinnor fram till våra dagar 
(Simić 1999: 18). 

Under varje våg av feministisk protest kämpade kvinnoorganisationerna 
mot Zadrugasystemet och för att förbättra kvinnans position i familjen. 
Som en följd av systemet hade kvinnor i Serbien, till exempel under den 
socialistiska perioden och fram till 1990-talet, en motsägelsefull position i 
samhället (Ćopić 2001: 11). I den offentliga sfären kunde välutbildade kvin-
nor inneha en chefsposition medan de i den privata sfären kunde vara gifta 
med en arbetare och inneha en låg position i familjen (Blagojević 2000: 478; 
Ålund 1978: 67). Jag återkommer till detta förhållande senare i kapitlet. 

Första världskriget och samarbetet med motståndsrörelsen 
Före första världskriget som nämnts ovan fanns ett antal humanitära, 
religiösa, sociala och feministiska kvinnoorganisationer i Serbien (Benderly 
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1997). Under första världskriget arbetade de serbiska kvinnoorganisatio-
nerna, som totalt var 23 till antalet lika seriöst med kvinnofrågor som 
innan kriget bröt ut, parallellt med de uppgifter som utfördes under kriget i 
samarbete med motståndsrörelsen. Samarbetet med motståndsrörelsen 
bestod i att kvinnoorganisationernas medlemmar rekryterades till fronten 
som soldater eller sjuksköterskor (Emmert 1999). 

Utöver samarbetet med motståndsrörelsen, tog kvinnor över de arbets-
uppgifter männen lämnade när de tog värvning i armén. Kvinnor arbetade 
i krigsindustrin, på jordbruk, kontor, restauranger, kaféer eller på sjukhus. 
Trots att de visade att de var lika dugligt som männen, var de fortfarande, 
enligt Zadrugas principer, underordnade mannen (Jalušić 1993: 58). Ingen 
hänsyn togs till kvinnoorganisationernas påtryckningar och de förblev 
omyndiga kriget igenom. Efter kriget däremot, som kompromiss med 
kvinnoorganisationerna och med hänsyn till kvinnornas insatser under 
kriget fick kvinnorna av staten en låg lön och rätten att välja yrke. 1922 fick 
fackföreningens kvinnosektion, som var en del av det socialdemokratiska 
kvinnoförbundet, igenom en lag om att kvinnor skulle ha rätt till betald 
föräldraledighet två månader före ett barns födelse och två månader efter. 
Fackföreningen fick också igenom en lag om att inga yrkesarbetande 
kvinnor fick arbeta nattetid i gruvor, lyfta tungt eller arbeta på arbetsplatser 
som var skadliga för hälsan (Božinović 1996: 105). 

Trots kvinnoorganisationernas insatser under första världskriget var det 
fortfarande svårt för kvinnoorganisationerna att få gehör för sina krav på 
rösträtt och jämställdhet mellan könen. Av den anledningen bildades i Bel-
grad och Sarajevo den feministiska organisationen Ženski Pokret (Kvinno-
rörelsen) år 1919. Organisationen blev ledande i kampen för kvinnors 
rättigheter, först i Bosnien och Serbien och sedan i hela kungadömet. Målet 
för organisationen var bland annat att bekämpa 1844 års civilrätt och 
Zadrugas normer. Våren 1921 lyckades organisationen få igång en diskus-
sion i parlamentet genom demonstrationer utanför ministerier och parla-
mentet och genom petitioner och artiklar i olika feministiska tidsskrifter. 
Kampanjen syftade till en ny konstitution samt en utveckling och moder-
nisering av Belgrad. Organisationen fick inte igenom förslaget, men där-
emot valde parlamentet att stödja en del av Ženski Pokrets projekt. Projek-
tet som valdes ut gällde utveckling och modernisering av Belgrad samt 
kvinnors hälsa, arbete, sociala positioner i samhället och utbildning. Åter-
igen försökte organisationen att initiera ett samarbete med staten om 
kvinnors mänskliga rättigheter och politisk jämlikhet, men partiledarna var 
högst ovilliga och ansåg att ”kvinnor inte var redo för att vara politiskt 



 
FRÅN KOMBIFEMINISM TILL SOCIAL RÖRELSE 

 

 82

aktiva, trots sina sociala och humanitära insatser” (Emmert 1999: 42; jfr 
Pöppel 2005: 90).6 

I allt högre grad började kvinnor i Serbien, Kroatien och Slovenien att 
bli politiskt medvetna om de bristande rättigheter lagen gav dem. År 1919 
bildade ett antal kvinnor Nacijonalni Ženski Savez (Nationella Kvinno-
alliansen) i syfte att samla kvinnor kring gemensamma frågor, däribland 
kvinnors lagliga rättigheter (Jalušić 1993). Två år efter grundandet hade 
medlemsantalet vuxit till 50 000. År 1922 anordnades en konferens, där det 
beslutades att organisationens ursprungliga mål, jämställdhet, lika lön för 
lika arbete, samma utbildning för flickor och pojkar, samma moral och etik 
för både kvinnor och män samt ett starkt avståndstagande från prostitution 
och alkohol, skulle bestå (Božinović 1996). Som kvinnoorganisation upp-
hörde Ženski Pokret 1923, medan organisationens medlemmar tillsammans 
med andra aktiva kvinnoorganisationer i Ljubljana i Slovenien bildade 
organisationen Feministićkih Društava u Državi SHS (Feministiska före-
ningar i staten SHS).7 Gemensamt med andra kvinnoorganisationer samt 
tidningen Danas (Idag) planerades och genomfördes 1939 en sista femi-
nistisk massdemonstration i hela landet. Organisationerna ville demon-
strera kvinnlig styrka och den starka sammanhållningen kring kvinnors 
rösträtt samt bristen på politiska och ekonomiska rättigheter. Efter demon-
strationen fick kvinnor rösträtt i städerna Sanđak och Boka som ligger i 
dagens Montenegro.  

Andra vågen: Andra världskriget och samarbetet  
med kommunisterna 

Under andra världskriget, då Serbien blev ockuperat av Tyskland, organi-
serade kvinnoorganisationerna strejker och demonstrationer och tog olika 
politiska initiativ mot samhället (se nedan) och samarbetet med ockupan-
terna. Medan kvinnoorganisationerna inriktade sina krafter på demokrati 
och mot fascismen blev det politiska klimatet i landet allt hårdare. Följden 

 
6 Något som säkert var en inspirationskälla för de serbiska organisationerna var de 
reformer som genomfördes i Ryssland efter revolutionen 1917. De ryska kvinnorna 
erhöll 1917 fullt medborgarskap, de blev ekonomiskt och politiskt jämställda med män-
nen.1918 infördes föräldraledighet med full ersättning samt rätten till utbildning för 
kvinnor.  
7 SHS är en förkortning för serbernas, kroaternas och slovenernas kungarike. Statsbild-
ningen varade mellan 1918 och 1945. 
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blev att ett stort antal feministiska kvinnoorganisationer förbjöds och 
många medlemmar hamnade i fängelse. I samband med att landet kapitu-
lerade och den jugoslaviske kungen Petar Karađorđe flydde till England 
1941, organiserade sig medlemmar ur olika kvinnoorganisationer på lands-
bygden för att göra motstånd mot den tyska ockupationen. Kvinnoorgani-
sationerna organiserade arbetet på så vis att en del medlemmar stannade i 
städerna medan andra begav sig ut på landsbygden. I samarbete med 
partisanerna hjälpte de till med att frita soldater från tyska läger, gömma 
soldater som hade deserterat från armén och hjälpa judiska familjer att 
gömma sig. De deltog dessutom i strider tillsammans med partisanerna, 
organiserade soppkök, tog hand om sårade soldater och andra som var i 
behov av medicinsk hjälp samt såg till att skolor fungerade så långt det var 
möjligt (Bozinović 2004: 4; Milić 2002).  

Efter ett år av illegal organisering och samarbete med partisanerna 
grundade ett antal medlemmar från olika kvinnoorganisationer vid den 
årliga kvinnokonferensen 1942 Anti Fašistički Front Žena (Anti fascistiska 
kvinnofronten). Den nya organisationen stöttades starkt av kommunist-
partiet, eftersom kvinnoorganisationerna på olika sätt var ett starkt och 
viktigt stöd för den annars mansdominerade partisanrörelsen. Under kriget 
deltog cirka två miljoner kvinnor i partisanrörelsen och cirka 100 000 av 
dem i väpnad strid. Av de 100 000 kvinnor som fanns vid fronten, var 150 
läkare som tog hand om sårade (Ramet 1999: 93). Till kvinnoorganisatio-
nernas uppgifter hörde exempelvis att rekrytera kvinnor från städerna och 
landsbygden till armén. Det var ingen lätt uppgift, eftersom både Četnik-
rörelsen och Ustašarörelsen hade sina egna kvinnoorganisationer som 
också var aktiva på landsbygden och i städerna.8 Deras mål var helt annor-
lunda men deras uppgifter i kriget var desamma som de som Anti Fašistički 
Front Žena och andra kvinnoorganisationer som samarbetade med parti-
sanrörelsen hade. 

Skälet till stödet från kommunistpartiets sida var att partiet betraktade 
samarbetet med Anti Fašistički Front Žena, men också med andra kvinno-
organisationer, som betydelsefullt (Benderly 1997). Stödet för kvinno-
 
8 Četnikrörelsen i Serbien bestod av organisationer som kämpade mot turkarna och 
under det tidiga 1900-talets balkanska krig. Befälhavarna var serbiska officerare ur den 
kungliga jugoslaviska armén (Kumm 2009: 84). Motsvarigheten till den nationalistiska 
četnikrörelsen var ustašarörelsen i Kroatien. Under andra världskriget, blev rörelsen av 
tyskarna tilldelad en lydstat. Ustašas mål var att verka för en självständig kroatisk stat, 
med alla metoder, vilket uppnåddes 1941. Den oberoende staten Kroatien existerade 
mellan 1941 till 1945 och styrdes av partiet Ustaša (ibid: 90). 
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organisationerna blev än tydligare då kommunistpartiet 1942 bildade 
Nacionalna Oslobodilačka Vojska (Nationella befrielsearmén), där kvinnor 
och män tillsammans utgjorde en enhet med kvinnliga ledare. Samma år 
bildades också den första proletära divisionen, där utvalda män och kvin-
nor fick specialutbildning för olika militära ändamål. Även kvinnor kunde 
fungera som ledare eller instruktörer (Božinović 1996).  

Enligt sociologen Barbara Jacar-Webster (1999: 69) var samarbetet med 
kommunisterna framgångsrikt av tre olika skäl: Det första skälet var att 
kvinnans emancipation var en del av den kommunistiska ideologin. Det 
andra var att kvinnoorganisationerna var väl organiserade i sitt humanitära 
arbete; de visste vad som skulle göras utan att behöva invänta order. De var 
inte beroende av partisanrörelsen för att klara sina uppgifter. Däremot var 
partisanrörelsen i behov av frivilliga kvinnor och män med olika uppgifter 
för att vinna kriget. Kommunisternas tanke var att kvinnorna skulle känna 
att de hade varit delaktiga i kriget och att kriget hade vunnits av både 
kvinnor och män. Syftet med detta var att kvinnoorganisationerna skulle 
hjälpa kommunisterna när kriget var slut att behålla makten. Den tredje 
och sista förklaringen var enligt Jancar-Webster att kvinnoorganisationer-
na i och med samarbetet med kommunisterna under kriget såg en möjlig-
het till ett mer jämställt samhälle efter kriget.  

Samarbetet och det ömsesidiga beroendet var med andra ord ett tillfälle 
för kvinnoorganisationerna att förbättra kvinnornas status i samhället, men 
också att bereda marken för ett nytt samhälle efter kriget. Innan samarbetet 
inleddes med kommunistpartiet, skrev Anti Fašistički Front Žena ett avtal 
innehållande fyra punkter som formulerats av kommunistpartiets kvinno-
sektion till kommunistpartiets kvinnokonferens 1940. Villkoren som Anti 
Fašistički Front Žena ( Božinović 1996: 131) ställde till partisanrörelsen 
innan samarbetet inleddes rörde:  

1) Betald föräldraledighet, före och efter barnets födelse för alla kvinnor 
som yrkesarbetar, men speciellt för kvinnor som arbetar i tillverknings-
industrin och ute på landsbygden; en förbättring av sjukhusen, fler sängar, 
fler förlossningsläkare samt barnläkare; daghem, barnhem samt nya lagar 
som skyddar barnen, även de barn som föds utanför äktenskapet; fri abort 
tills nya och säkrare preventivmetoder finns; 2) Samma moral och etik för 
kvinnor och män i den offentliga och i den privata sfären; män och kvinnor 
ska vara lika inför lagen, såväl män som kvinnor ska straffas för prostitu-
tion, kvinnor ska inte straffas för utomäktenskapliga barn, män ska ta sitt 
ansvar och såväl kvinnor som män ska kunna ansöka om skilsmässa; 3) 
Kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete; gapet mellan mäns 
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och kvinnors löner oavsett arbetsuppgifter ska bli mindre; samma löner och 
arbetsvillkor för gifta och ogifta kvinnor; inget nattarbete för kvinnor, fasta 
tider för hembiträden, lag mot sexuell diskriminering på arbetsplatser, fler 
utbildningar för kvinnor i manligt dominerade sektorer, 4) Kvinnor ska ha 
rätt att vara politiskt aktiva eller passiva och ha rätt att rösta. 

Enligt Božinović (ibid: 134) var avtalet med kommunistpartiet betydelse-
fullt av två anledningar. Den ena var knuten till kvinnors rättigheter efter 
kriget, det vill säga att partiet ska uppfylla villkoren i avtalet och ett jämställt 
samhälle ska börja ta form. Den andra anledningen var erfarenheterna från 
första världskriget, då kvinnoorganisationerna hjälpte motståndsrörelsen i 
olika aktioner, men inte fick gehör för sin politiska kamp om rösträtt och 
jämlikhet mellan könen. Med ett skrivet avtal innan samarbetet med kom-
munistpartiet var förhoppningen att det skulle kunna korrigeras. 

Tredje vågen: Kvinnoorganisationernas situation  
under statssocialismen 

Efter andra världskrigets slut 1945 följde en migrationsvåg i vilken de 
serbiska kvinnor utvandrade till städerna där de började arbeta i fabriker, 
utbilda sig och blir politiskt aktiva. Majoriteten valde att inte gå tillbaka till 
de gamla kvinnomönstren och Zadrugas normer som fortfarande domine-
rade på landsbygden (Milić 2003). På grund av ändrade beteendemönster 
och en ovilja att gå tillbaka till det traditionella beslutades det på Anti 
Fašistički Front Ženas första kongress 1945 i Belgrad att organisationens 
syfte skulle vara att arbeta för ett jämställt samhälle (Benderly 1997).9  

Samarbetet med kommunistpartiet under kriget medförde att kvinnor 
efter kriget tilldelades höga poster inom kommunistpartiet eller inom 
samhället som exempelvis chefsläkare, avdelningssköterskor, domare eller 
avdelningschefer på olika företag (Burić 1981). Kvinnoorganisationernas 
arbete resulterade också i att en jämställdhetsartikel, artikel 24, skrevs in i 
Jugoslaviens första konstitution 1946 (i Ramet 1999: 94): 

Women enjoy equal rights with men in all spheres of state economy and 
social life. Women are entitled to a salary equal to that of men for the 

 
9 På kongressen deltog 960 kvinnliga delegater och runt 500 utländska gäster från 
Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike, Italien, Albanien, Tjeckoslovakien och 
Ungern (Benderly 1997). 



 
FRÅN KOMBIFEMINISM TILL SOCIAL RÖRELSE 

 

 86

same work, and enjoy special protection in the labour relationship. The 
state particularly protects the welfare of mother and child by the estab-
lishment of maternity hospitals, children´s homes and day nurseries, 
and by ensuring the right to paid leave before and after confinement. 

Det innebar bland annat att kvinnors status skulle höjas genom att kvinnor 
skulle erhålla mer makt och auktoritet inom landets förvaltning (Grup-
ković 2001: 41). Påverkade av den socialistiska ideologin samt avtalet 
mellan partiet och Anti Fašistički Front Žena, var Tito öppen för jämställd-
het mellan könen och förändringar av kvinnors ställning i samhället 
(Ramet 1995: 95). Titos inställning medförde att kommunistpartiet på sin 
femte kongress 1948 diskuterade vikten av ett jämställt samhälle och 
behovet av ytterligare utbildning och kompetensutveckling för kvinnor. 
Det skulle leda till att kvinnor kunde avancera i den offentliga sfären på 
samma villkor som männen. Målsättningen var att kvinnor i större ut-
sträckning skulle bli delaktiga i det politiska och ekonomiska livet. Trots 
diskussionerna och kommunistpartiets och kvinnoorganisationernas ge-
mensamma målsättning fanns det en oro hos kvinnoorganisationerna för 
falsk jämställdhet, menar Šiklova (1993: 75), som har studerat kvinnors 
villkor under socialismen. Den oron, anser Šiklova, baserades på att de 
ledande kommunistpartierna i Europa egentligen inte följde Karl Marx, 
Friedrich Engels eller August Bebels teorier utan i stället var det strävan 
ekonomisk vinning och politisk som makt styrde landet. Exempelvis 
krävde industrialiseringen efter kriget billig arbetskraft och många kvinnor 
rekryterades under parollen att arbete leder till jämställdhet. 

I Jugoslavien samarbetade Anti Fašistički Front Žena med landets 
parlament för återuppbyggnaden av landet samtidigt som organisationen 
övervakade att partiet inte bröt mot avtalet om kvinnors nya rättigheter. 
Tillsammans med andra kvinnoorganisationer arbetade Anti Fašistički 
Front Žena med några av konsekvenserna av kriget, framför allt ohälsa, 
sociala och kulturella problem samt föräldralösa barn. Organisationerna 
samarbetade också kring frågor rörande analfabetism i städerna och på 
landsbygden. I likhet med kommunistpartiet lade även kvinnoorganisatio-
nerna upp femårsplaner. Femårsplanen innebar investeringar i lätt industri 
samt i kvinnodominerade arbeten. Kommunerna, där många kvinnor var 
anställda, fick en viktig funktion och blev central aktörer som beslutade i 
sociala frågor. 

Gradvis blev Anti Fašistički Front Žena en stark politisk del av partiet. 
Det ogillades av partimedlemmarna som ansåg att socialismen borde bygga 
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på att alla klasser i samhället ska ha samma rättigheter (Božinović 1996: 
175). I samförstånd med Anti Fašistički Front Žena valde kommunistpartiet 
att upplösa organisationen på partikongressen 1953 av två huvudanled-
ningar. Den första var att kriget var slut och den fascistiska perioden över 
och därför behövdes inte organisationen längre. Den andra anledningen 
var att en ny organisation skulle bildas vars uppgift skulle bestå i att 
emancipera kvinnor på ideologisk basis (Milić 1993). Denna sorts stats-
sanktionerad feminism fanns i hela Östeuropa vid denna tidpunkt och den 
fanns kvar fram till transformationen (jfr Todorova 1993: 34). Konsekven-
sen blev att kvinnoorganisationerna nästan helt upphörde med sina 
aktiviteter och intog en passiv ställning. I stället fanns aktiva kvinnor från 
Jugoslaviens samtliga delrepubliker representerade i stor skala inom kom-
munistpartiet eller i liten skala vid universiteten (Benderly 1997: 186). Det 
medförde att samarbetet mellan kvinnoorganisationerna i de olika del-
republikerna nästan helt upphörde. 

Under överinseende av Savez Ženski Društava (Kvinnliga samhälls-
alliansen), den nya kvinnoorganisationen inom kommunistpartiet som 
ersatte Anti Fašistički Front Žena, samt i och med införandet av femårs-
planen, blev jugoslaviska kvinnor formellt jämställda männen i fråga om 
lön, politiska och sociala rättigheter (Bajić 2004; Burić 1981). Trots lagstift-
ningen ansåg en grupp akademiska feminister 1972 att ojämställdheten i 
den offentliga och den privata sfären fortfarande var stor. I tidningsartiklar 
hävdade de att Zadrugas normer fortfarande dominerade i den privata 
sfären (jfr Åhlund 1978: 67). Sabrina Ramet (1995: 96) tolkar de kvinnliga 
akademikernas agerande som att den förda socialpolitiska och jämställd-
hetspolitiken hade misslyckats. Samma tolkning gör även Zuzana Kiczkova 
och Etela Farkašova (1993: 85) som menar att även om kvinnor under 
socialismen formellt erhöll samma lagliga rättigheter som männen i den 
offentliga sfären, präglades den privata sfären starkt av traditionella pat-
riarkala mönster, vilka innebar att mannen hade bestämmanderätt.  

Missnöjet bland feministerna och akademikerna medförde att de år 1978 
anordnade den första feministiska konferensen i Belgrad efter andra 
världskriget, Konferencija za Društvenu Aktivnost Žene (konferens för den 
samhällsaktiva kvinnan). Det var en internationell konferens och många 
feminister från både väst och öst närvarade. Konferensen ledde till att sam-
arbetet mellan kvinnoorganisationerna i de olika republikerna återupptogs 
(Mlađenović 2004: 5). Året därpå, 1979, bildades den första feministiska 
organisationen utanför kommunistpartiet, sedan partiet upplöste Anti 
Fašistički Front Žena 1953. Organisationen döptes till Žena i Društvo (Kvin-
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nan och samhället) och var den inspirerande faktorn till att andra femini-
stiska organisationer började återuppta sitt arbete (Drakulić 1993: 126). 
Fokus i deras verksamhet låg på könsrollerna inom familjen, samhället och 
politiken (jfr Bollobas 1993: 202). Det var i denna kontext i början av 1980-
talet som organisationer som SOS-telefon, kvinnojouren, olika lesbiska 
organisationer och olika lobbygrupper bildades (Mlađenović 2004). 

Enligt feministerna Lina Vušković och Sofija Trivunac (2004: 6) fanns 
det en skillnad mellan de serbiska kvinnoorganisationernas och de kroa-
tiska organisationernas arbete. De kroatiska organisationerna var mer teo-
retiskt inriktade, de kom från universiteten och de publicerade vetenskap-
liga artiklar, skrev böcker och anordnade konferenser. De serbiska organi-
sationerna var mer praktiskt orienterade, anordnade diskussionsaftnar, 
demonstrationer, torgmöten, föreläsningar och konferenser om hur och i 
vilken riktning samhället borde ändras. Typiska teman var sexualitet, kvin-
nors rättigheter, religion, kvinnor i arbetslivet, misshandel, litteratur och 
barnuppfostran. Syftet var dels att informera samhället, dels också att få 
igång en diskussion vars målsättning var att männen själva skulle ifråga-
sätta sitt patriarkala beteende och kvinnorna sin lojalitet mot sina män, 
speciellt ute på landsbygden.  

1990-talet: Samhällets kollaps 
1990-talet förde med sig många förändringar för det serbiska samhället. I 
mitten av 1980-talet och fram till Jugoslaviens splittring 1991 förändrades 
landet politiskt och ekonomiskt. Industriproduktionen minskade igenom-
snitt med 1,2 procent per år, inhemska investeringar i landet minskade 
med 5,5 procent per år medan arbetslösheten ökade med 16 procent och 
inflationen med 84 procent årligen (Antonić 2004: 29). Inflationen ökade i 
sådan takt att sommaren 1988 kostade ett kilo bröd 150 dinarer på mor-
gonen och på eftermiddagen 250 dinarer medan en liter mjölk kostade 50 
dinarer på morgonen och på eftermiddagen hade priset ökat till 100 
dinarer.10 Inflationen nådde sin kulmen 1989 med 2 700 procent och rege-
ringen tvingades ingripa. Den ekonomiska svångremmen drogs åt mycket 
hårt, vilket gav upphov till lägre löner, ökad arbetslöshet och företags-

 
10 Sommaren 1988 besökte jag Jugoslavien och varje dag inhandlade jag bröd och mjölk. 
Priserna på bröd och mjölk skrev jag ner i min dagbok som ett exempel på hur priserna 
förändrades från morgon till kväll och från dag till dag.  



 
4. DEN SERBISKA KVINNORÖRELSEN 

 
 

 89

konkurser. Levnadsstandarden föll 1989 till samma nivå som landet hade 
år 1960 (Bolćić 2002).  

Effekten av den ekonomiska förändringen ökade medborgarnas miss-
nöje mot den sittande regeringen och den redan infekterade politiska situa-
tionen i landet förvärrades. De ekonomiska problemen gick hand i hand 
med de politiska. Ju sämre det ekonomiska läget blev, desto större krav 
ställde politikerna och medborgarna på förändringar; allt fler ville få bort 
det gamla systemet. Politikerna i Kroatien och i Slovenien förklarade att de 
var missnöjda med Jugoslaviens kollektiva styre och krävde ökat självstyre 
och mer makt, i förlängningen självständighet. Sedan det hållits folkom-
röstningar blev Slovenien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Makedo-
nien självständiga 1991. 

Jämsides med att den ekonomiska och politiska situationen försämrades 
påbörjades 1989 transformationsprocessen i hela dåvarande Jugoslavien. 
Marknadsekonomiska reformer och liberalisering inleddes i alla Jugo-
slaviens republiker 1991, men långsammare i Bosnien-Hercegovina och i 
Serbien. Enligt sociologen Malden Lazić (2002: 24) gick processen lång-
sammare i Serbien på grund av tre olika samverkande faktorer.11 Den ena 
faktorn var att i samband med att transformationsprocessen initierades av 
staten 1989, påbörjades en komplicerad process med privatisering av stats-
ägda företag, omorganisering av statliga och privata företag, myndigheter 
och institutioner. Den andra var landets politiska och ekonomiska insta-
bilitet. Den tredje faktorn var att den politiska och ekonomiska situationen 
medförde att internationella företag valde att avvakta och inte investera i 
Serbien. Avsaknaden av utländska och inhemska investeringar samt 
Serbiens involvering i inbördeskriget 1991 fick till följd att statsapparaten 
bröt samman och den politiska stabiliteten i landet ifrågasattes både na-
tionellt och internationellt. 

Trots den svåra politiska och ekonomiska situationen valde den serbiska 
regeringen samma år att fortsätta reformprocessen (Bolćić 2002). Transfor-
mationen gick långsamt och året därpå, 1992, beslutade FN att införa 
sanktioner mot Serbien och Montenegro.12 FN:s sanktioner medförde att 
 
11 Sociologen Mladen Lazić (2002: 24) delar in Serbiens transformationsprocess i tre 
perioder: Den första perioden inleddes 1989, då transformationen påbörjades från 
statssocialism till demokrati och marknadsekonomi, samtidigt med de övriga repub-
likerna i Jugoslavien. Den andra perioden från år 1991gick processen långsamt fram till 
den tredje år 2000, då den dåvarande presidenten Slobodan Milošević avsattes, anklagad 
för valfusk. 
12 I november 1995 hävdes sanktionerna mot Jugoslavien (Serbien och Montenegro). 
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privatisering av statligt ägda företag sköts upp på obestämd tid och att 
fabriker stängdes på grund av utebliven produktion. Det resulterade i 
arbetslöshet, en växande informell sektor, sänkt levnadsstandard, försämrat 
hälsoläge, migration och ökad brottslighet. Det resulterade i sin tur i eko-
nomiskt kaos och vanmakt i den politiska ledningen, vilket satte sin prägel 
på det vardagliga livet. Under inflytande av allt detta förändrades män-
niskors attityder och bristen på tillit folk emellan växte (Bolćić, Milić 2002).  

Ur denna kontext förändrades de serbiska kvinnornas ställning och 
status i samhället (Milić 2003). I samband med att statligt ägda fabriker, 
affärer, varuhus, banker, kontor och sjukhus stängdes helt eller delvis, blev 
kvinnor den grupp som utan större juridiska svårigheter eller motivering 
först fick lämna sina arbetsplatser eller bli omplacerade med lägre lön.13 
Kvinnor som innehade chefspositioner blev nedflyttade i hierarkin. Arbets-
lösa kvinnor hänvisades till arbete i den informella sektorn med oregel-
bundna arbetstider, minimal månadslön och inga lagliga rättigheter som 
följd (Lazić 2001). Förändringarna medförde att kvinnor i högre grad och 
betydligt öppnare än under socialismen utsattes för diskriminering och 
särbehandling och hamnade i utanförskap (jfr Gal & Kligman 2000; jfr 
Havelkova 1993: 69; jfr Wolchik 1994: 7).  

Under samma period ökade kyrkans makt vilket gradvis påverkade 
politiken samtidigt som samhällsförändringarna fortsatte (Duhaćek 1993: 
134).14 I samförstånd med staten arbetade kyrkan intensivt med att hänvisa 
kvinnan tillbaka till hennes traditionella roll, enligt Zadrugas normer, som 
moder och hustru, samt att göra kvinnor till en symbol för nationen (Bajić 
2004; Blagojević 2002).15 Företrädare för kyrkan skrev debattartiklar om 
moral och etik, debatterade familjepolitik i radio och på TV, och i kyrkan 
predikade de över samma teman samtidigt som de arbetade med att skapa i 
huvudsak tre funktioner i samhället för kvinnorna. Den första var att kvin-
nor skulle bli ansvariga för den biologiska reproduktionen. Kvinnornas 
 
13 1993 var arbetslösheten bland kvinnor i Serbien 55 procent och 1999 steg den till 56.9 
procent. 1993 arbetade 43 procent i den offentliga sektorn och 1999 minskade siffran 
med 10,5 procent. I den privata sektorn år 2000 arbetade endast 6,61 procent kvinnor. 
Bland företagssägare och verkställande direktörer år 2000 var 75,3 procent män och 
24,7 procent kvinnor (Godišnji Statistićki pregled za 1993 i 1999 god. Republićkog 
zavoda za tržište rada). 
14 Under socialismen hade kyrkan relativt begränsad makt och inget inflytande över 
politiken.  
15 Samma politiska involvering av kyrkan och moskén i samhället, går att finna i 
Kroatien, Slovenien, Makedonien och Bosnien-Hercegovina (Drakulić 1993; Pavlović 
1999: 132). 
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andra funktion skulle bli att föra traditionella, kulturella och religiösa 
värderingar vidare till nästa generation. Den tredje funktionen innebar att 
”offra” sig för nationen. Uppoffringarna skulle framförallt göras i den 
offentliga sfären. Kvinnorna skulle enligt kyrkan bli hemmafruar och 
uppfostra barnen inte göra karriär på arbetsmarknaden (Drakulić 1993: 
128; jfr Mostov 1999). Det innebar att kvinnorna, som under socialismen 
uppnått viss social och personlig frigörelse, under post-socialismen blev 
föremål för en ideologi som gav kvinnor ansvar för nationens reproduktion 
(Gal och Klingmans 2000). Något tillspetsat skulle man kunna säga att 
kyrkans slagord gick i linje med statens arbetsmarknadspolitik. Arbetslös-
heten var hög och gick i riktning mot att bli högre. Politiskt passade det att 
männen av kyrkan skildrades som hjältar och krigare, försvarare av 
nationen, kvinnorna och barnen (Papić 1999: 161). I en orolig tid låg det 
också i statens intresse. 

Misogyni och ett nytt kontrakt 
De politiska och ekonomiska förändringarna samt kyrkans kampanjer 
framkallade enligt sociologen Marina Blagojević (2002: 31) nostalgiska 
känslor för patriarkatet och mynnade ut i en våg av misogyni. Inom femi-
nistisk teori definieras misogyni som sexistiska fördomar och förtryck av 
kvinnor som grupp (Millet 1970). Sociologen Michel Flood (2007: 444) tol-
kar begreppet som ett mönster av patriarkala sociala strukturer som 
sträcker sig långt tillbaka i tiden. Strukturerna medför en negativ attityd 
gentemot kvinnor som grupp och kvinnor blir medvetet placerade i under-
ordnade positioner med begränsad tillgång till makt och beslutsfattande 
inom till exempel politiken, utbildningsväsendet, på arbetsmarknaden och 
i den privata sfären. Misogyni finns i princip inbäddat i alla samhällen som 
ett socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt system. Det är ett sätt för 
männen, skriver Simone de Beauvoir (2001: 19[1949]) i sin bok ”Det andra 
könet”, att bromsa den kvinnliga frigörelsen, när kvinnor framträder som 
farliga konkurrenter på till exempel arbetsmarknaden eller i politiken, 
eftersom det finns män som fruktar kvinnlig konkurrens. Kvinnor försöker 
frigöra sig, men hålls på den plats som har anvisats dem. Det innebär enligt 
Adrianne Rich (1986) att misogynin är organiserad, institutionaliserad och 
utgör normen. 

Vid mitten av 1990-talet nådde vågen av misogyni sin höjdpunkt i 
Serbien. Nya maktrelationer växte fram mellan könen och den serbiska 
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kvinnan blev, långt mer än under den statssocialistiska perioden, beroende 
av sin partner och familj, samtidigt som hennes inflytande och makt 
minskade i det offentliga rummet. Många kvinnor hamnade ofrivilligt i den 
privata sfären (Blagojević 2002; Milić 1993). Carol Pateman (1988) menar 
att den privata sfären är politiskt irrelevant för staten samtidigt som den är 
separerad från det civila samhället. Den är separerad eftersom den privata 
sfären blir en kvinnlig sfär förenad med liv, reproduktion, natur, familj och 
äktenskap. Den offentliga sfären däremot, där politik, ekonomi, kultur och 
makt finns, med andra ord den maskulina sfären, blir ytterst relevant för 
staten. Ju skarpare gränsen blev mellan den privata sfären och den offent-
liga, desto lägre status och mindre inflytande fick de serbiska kvinnorna 
(Papić 1999: 154). Eftersom kvinnans roll i den privata sfären primärt var 
att vara mor och hustru, begränsades yrkesutövningen av ett betydande 
familjeansvar. Följden av detta begränsade yrkesutövande blev ett begrän-
sat medborgarskap (jfr Lister 1997). Utredningar gjorda av sociologer i 
Belgrad (Blagojević 1998, 2002, 2005; Milić 2002; Bolćić 2002) visar att 
kvinnor under 1990-talet fick sämre sjukvård och att det blev svårare för 
ensamstående kvinnor att få bostad, juridisk hjälp och banklån. Med andra 
ord hade misogynin skapat ett nytt avtal i det serbiska samhället, ett som 
skiljde sig från Anti Fašistićki Front Ženas avtal med kommunistpartiet.  

”Kombifeminister” 
Det första avtalet för att förbättra kvinnors status efter andra världskiget 
formulerades i Serbien 1940 av Anti Fašistićki Front Žena. Det avsåg att öka 
antalet kvinnor i den offentliga sfären där olika rättigheter, valmöjligheter 
och skyldigheter gentemot samhället fanns, men också att få Zadrugas 
normer att upphöra. Medan avtalet som skrevs 1940 blev ett kontrakt av 
olika rättigheter, skyldigheter och ansvar i systemet, medförde det nya 
kontraktet på 1990-talet begränsningar i den offentliga sfären. Enligt socio-
logen Anđelka Milić (2002: 21) ”orsakade kontraktet svårigheter för kvin-
nor att ta för sig av den sociala, politiska och ekonomiska makten” (min 
översättning).  

Mot allt detta, den politiska och ekonomiska förändrade situationen, 
omvärldens sanktioner, kyrkans påverkan, inbördeskriget, misogynin, bör-
jade kvinnliga medlemmar från olika lobbygrupper, politiska partier, 
kvinnoorganisationer, forskare på universitetet och journalister reagera i 
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början av 1990-talet. En informant som varit aktiv på 1970-talet konsta-
terade att den feministiska kampen fortfarande var lika aktuell: 

Jag minns inte riktigt hur det började, vem som kontaktade vem, men 
en kväll satt vi alla runt ett bord arga, besvikna, upprörda och tjugo år 
äldre! Vi hade åldrats, men våra idéer var fortfarande lika aktuella som 
på 1970-talet. Från allra första början var vi inte många. Jag brukade 
kalla oss för kombifeminister, det innebar att vi var så få, att vi alla fick 
plats i en kombi.16 Vi var totalt tolv feminister och vi kände varandra väl 
sedan 1970-talet, då var vi med i kvinnorörelsen. Eftersom vi ville akti-
vera fler kvinnor började vi med att föra ut vårt missnöje och våra 
argument i aktioner och protester. Vi demonstrerade, skrev artiklar, 
gjorde plakat, banderoller, med syfte att höras och synas. Vi lyckades 
eftersom många före detta aktiva i kvinnorörelsen och del nya unga 
måste jag tillägga, tog kontakt med oss och anslöt sig till oss.17 

En fjärde våg tar fart 
I början av 1990-talet var det, precis som i det övriga Östeuropa, ett löst 
nätverk, ett fåtal organisationer med få medlemmar och med otydligt 
definierade mål som stod för det kollektiva handlande i Serbien (Heitlinger 
1993: 104). Att organisationerna var så få och deras medlemstal så ringa 
går, menar Krasimira Daskalova (2000: 363), att till viss del härleda från en 
rädsla skapad av kvinnor själva för att ofrivilligt hota traditionella värde-
ringar och normer, som till exempel heterosexuella äktenskap och familje-
bildning. Det finns en fruktan att bli klassificerad som en ”feminist/kvinna 
som hatar män” (Drakulić 1993: 128). Men det fanns också en ängslan för 
besvikelse att kvinnofrågor skulle hamna längst ner på den politiska agen-
dan långt efter demokrati och ekonomiska frågor (Wolchik 1994: 19).  

De kvinnoorganisationer som verkade i Serbien under denna period 
utgick från en gemensam föreställning om ojämställdhet i samhället, för att 
kollektivt framföra kritik mot det etablerade samhället (jfr Wetterström & 
Jamison 2006: 10). För att åstadkomma social förändring valde organi-
sationerna att utmana rådande normer och manliga dominansstrukturer 
genom att starta en rörelse och använda denna som verktyg. Eftersom 
sociala rörelser har kapacitet att omforma och interagera med andra 
rörelser och organisationer (jfr Ahrne & Papakostas 2006), förgrenas orga-

 
16 ”Kombi” på serbiska kan översättas till minibuss på svenska.  
17 Intervjun genomfördes i Belgrad 2006.  
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nisationer i olika inriktningar i samband med att de växer. Åtskilliga kvin-
noorganisationer bildades, och därtill kom att kvinnoorganisationer som 
hade varit passiva sedan tredje vågen på 1970-talet reaktiverades och deltog 
i de sociala och politiska förändringsprocesserna.  

Enligt statsvetaren Jean Cohen (1985: 672) existerar det två olika slags 
kollektivt handlande, ett institutionaliserat, till exempel medlemskap i 
arbetarrörelsen och ett icke-institutionaliserat kollektivt beteende.18 Det 
icke- institutionaliserade kollektiva beteendet definierar Cohen som ett 
handlande som inte följer rådande normer utan uppstår för att möta icke-
definierade och ostrukturerade situationer. Sådana uppstår till exempel i 
samband med sammanbrott av en eller flera myndigheter som reglerar 
social kontroll eller till följd av strukturella förändringar. De oenigheter 
och motsatser som uppstår till följd av missnöje gör att individerna deltar i 
kollektivt beteende (Wettergren och Jamison 2006: 14). Ett icke-institu-
tionaliserat kollektivt beteende har sin egen livscykel eller egna sociala 
rörelsevågor, som enligt Dahlerup (2006: 95) kan analyseras kausalt. Cykeln 
startar som ett spontant beteende och övergår till bildandet av sociala rörel-
ser och de sociala rörelserna institutionaliseras ofta efter hand, eftersom 
formella organisationer bildas, vilket leder till professionalisering (Sztomp-
ka 1993: 285). I dessa cykler uppstår och växer sociala rörelser genom olika 
spridnings- och reaktionsmönster (Wettergren och Jamison 2006: 14).  

Enligt Sidney Tarrow (1994) uppstår en cykel eller en våg i samband 
med att en så kallad möjlighetsstruktur öppnas och medför uppkomsten av 
en social rörelse. En rörelse kan därför uppstå snabbt och oväntat, vilket 
beror på att missnöje har legat och ”väntat” på möjlighetsstrukturerna, 
menar Tarrow. Det innebär att när möjlighetsstrukturer öppnas upp uppstår 
inte bara en rörelse utan ofta flera, parallella rörelser och motrörelser i en våg 
av rörelser. Efter en tid sluter sig möjlighetsstrukturerna igen och rörelserna 
går tillbaka till exempel genom att staten reagerar med repression, men de 
behöver inte nödvändigtvis dö ut. De kan kvarstå som nätverk och kom-
munikationskanaler vilka kan tas i bruk under nästa cykel eller våg så som 
hände i det serbiska fallet i samband med att en fjärde våg av kvinnlig 
kollektiv organisering uppkom, vilket jag utvecklar i avsnittet nedan. 

 
18 I boken ”Sociala rörelser” (2006:11) diskuterar Åsa Wettergren och Andrew Jamison, 
huruvida institutionaliserad rörelse fortfarande är en rörelse, eftersom en institution 
tillhör per definition det etablerade systemet samtidigt som den kan befinna sig i kon-
flikt med andra institutioner.  
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Kvinnorörelsens nya inriktningar  
Forskaren Anđelka Milićs (2003) studie av den serbiska kvinnorörelsen 
under transformationen visar att det tillkom 40 till 50 kvinnoorganisa-
tioner i Belgrad i början av 1990-talet, då det totalt fanns ett par hundra 
aktiva kvinnor som var direkt eller indirekt involverade i en eller flera 
organisationer. I sin analys av kvinnoorganisationernas verksamheter inom 
rörelsen finner Milić (ibid: 44) att organisationerna är inordnade i fem 
olika inriktningar: 1) politisk och anti-krigsorienterad 2) kvinnojourer 3) 
akademisk inriktning 4) en inriktning för homosexuella och funktions-
hindrade kvinnor samt 5) en inriktning som fokuserade på arbetslösa 
kvinnor. En av mina informanter, som var en av ”kombifeministerna”, 
beskriver organiseringen i början av 1990-talet med följande ord:  

Vi organiserade oss ganska fort, med tanke på att allt skedde samtidigt 
och på en gång. Vi förlorade våra mänskliga rättigheter över en natt, 
rättigheter som vi hade kämpat för. Vi ville bryta den destruktiva 
tendensen med alla tillåtna medel. Vi insåg att vi var många aktiva eller 
aktiva/passiva kvinnor, många kvinnor från 70-talsrörelsen som ville 
upp på barrikaderna igen, viljan och glöden fanns där onekligen, det 
gällde att hitta ett sätt att organisera dessa viljor. Inriktningarna ska-
pades efter medlemmarnas egna intressen. Ville man till exempel arbeta 
politiskt, då gick man med i ”Ženska Stranka” eller i ”Ženski Parla-
ment”. Om man var läkare eller psykolog och ville arbeta med utsatta 
kvinnor, då gick man med i SOS. Det var ingen som bestämde vilken 
inriktning organisationerna skulle ingå i, det blev bara så automatiskt. 
En del organisationer existerade sedan 1980-talet och hade redan ett 
samarbete med andra organisationer med samma inriktning. Däremot 
fanns det ett par kvinnor i varje organisation som kontaktade andra 
organisationer när vi gemensamt skulle utföra aktioner, som till exem-
pel demonstrationer, för att visa vår enighet.19 

Varje inriktning var således specialiserad på grundval antingen av yrke eller 
intresse. I den politiska och anti-krigsorienterade inriktningen arbetade 
organisationer som Ženski Lobi (Kvinnolobby), Ženska Stranka (Kvinno-
partiet), Ženski Parlament (Kvinnoparlamentet) samt Žene u Crnom (Kvin-
nor i svart). Deras arbete bestod primärt i att öka antalet kvinnliga parla-
mentariker och ändra kvinnofientliga lagar som försvårade för kvinnor att 
behålla sina arbeten eller starta egna företag. De arbetade också för att lagar 

 
19 Intervjun genomfördes i Belgrad år 2006. 
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skulle stiftas mot vålds inom äktenskapet. Med andra ord kämpade de 
emot all form av diskriminering mot kvinnor i de privata och offentliga 
sektorerna.20 Dessutom verkade organisationerna, i synnerhet då Žene u 
Crnom, för att begränsa kyrkans växande makt. De bedrev antikrigs-
kampanjer med demonstrationer och torgmöten, de skrev debattartiklar 
och framträdde i massmedier med sitt budskap som var riktat mot kyrkan 
och staten (Ćetković 1998: 14).21 En informant från organisationen Ženski 
Parlament berättade hur de arbetade: 

Vår organisation hade många punkter på dagordningen, men primärt 
arbetade vi med att öka antalet kvinnliga parlamentariker. Vi försökte 
ändra på systemet inifrån, därför var vårt mål tillsammans med Ženski 
Lobi och Ženska Stranka att ersätta vissa manliga ledamöter med 
kvinnliga. Vi hade medlemmar som arbetade i parlamentet som tjänste-
män inom olika områden och exempelvis innan en lag skulle stiftas eller 
skrivas om, agerade vi antingen positivt eller negativt genom att skriva 
tidningsartiklar eller demonstrera. Det var svårt att samarbeta med 
manliga politiker, många, nästan inga kvinnoorganisationer ville 
absolut inte det. Det var en svår period, vi fick inget gehör, de manliga 
politikerna ville inte lyssna på oss utan sade: kom inte dragandes med 
detta, vi har viktigare saker att lösa.22 

Den andra inriktningen uppmärksammade flickor och kvinnor som hade 
blivit utsatta för våldtäkt eller annat våld. Under 1990-talet ökade antal 
rapporter i Serbien om systematiska övergrepp på kvinnor inom familjen, 
vilket enligt forskaren Marina Blagojević (1998: 27) var en följd av sanktio-
nerna, arbetslösheten, inbördeskriget och alkoholism. Många kvinnor, 
bland dem även kvinnor som hade flytt från Bosnien och Kroatien, ansökte 
om hjälp från organisationer som SOS telefonjour, Incest Trauma Center, 
Sigurne Ženske Kuće (Kvinnojouren), som erbjöd läkarhjälp, terapi, skydd, 
härbärge, juridisk eller ekonomisk hjälp. En kvinna som var med och 
 
20 1995 fanns endast fyra kvinnliga ledamöter av totalt 250 i det serbiska parlamentet 
(Blagojevic 1998: 85). 
21 Studier har visat att transformationen i Central-och Östeuropa har resulterat i två 
motsatta trender för kvinnans roll i politiken. Den ena trenden är en drastisk nedgång 
av antalet kvinnor i parlamentet medan den andra är en ökning av kvinnors engage-
mang med att bygga upp det civila samhället och NGO:er (Tohidis 2004: 152). En av 
anledningarna till den drastiska nedgången av kvinnorepresentationen i parlamentet 
var att många länder tog bort det tidigare kvoteringssystemet, men en starkt bidragande 
faktor till att kvinnor lämnade den politiska sfären var diskriminering och ett uppsving 
för traditionella värderingar (ibid: 157). 
22 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2002). 



 
4. DEN SERBISKA KVINNORÖRELSEN 

 
 

 97

startade SOS telefonjour berättade hur deras arbetsuppgifter hade utvidgas 
sedan starten:  

Vi startade vår organisation på 1980-talet. Vi var några läkare och 
psykologer, som ville hjälpa utsatta kvinnor genom en telefonjour. Vår 
verksamhet bestod i att råda och vägleda kvinnor på telefon. De kvinnor 
som vände sig till oss var våldtagna kvinnor, misshandlade eller lesbiska 
kvinnor som var rädda för det homofoba samhället och ville samtala om 
detta. Med tiden fick vi en lokal i vilken vi kunde ta emot besök, men 
det gick inte så bra. Många kvinnor var rädda att besöka oss. Det var en 
komplicerad tid eftersom vi arbetade mot regeringen och många kvin-
nor var rädda för att förknippas med oss feminister. De var rädda för att 
folk skulle se dem som kvinnor som hatar män. Men under andra 
halvan av 1990-talet började plötsligt fler och fler kvinnor att komma 
till oss. De var lokala kvinnor, men kvinnor som hade flytt från Bosnien 
och Kroatien, sökte också vår hjälp. Till skillnad mot under 1980-talet 
började vi erbjuda samtalsterapi, juridisk hjälp om kvinnan ville lämna 
mannen. Vi läkarundersökte en del kvinnor på mottagningen eller 
följde med dem till specialistläkare som arbetade på sjukhuset.23  

Den tredje inriktningen utgjordes av organisationer för homosexuella och 
funktionshindrade. Deras huvudsakliga arbete bestod i att i olika forum 
skapa större förståelse för dessa båda grupper. Dessutom erbjöd organisa-
tionerna terapeutisk hjälp beroende på vad den enskilda kvinnan i fråga 
hade för behov (Milić 2003: 44; jfr Shenk 1993: 164). En medlem i organi-
sationen berättade:  

Vår organisation vände sig till alla medborgare i Serbien. Vi anordnade 
informationskvällar, litteraturkvällar, poesiaftnar, där vi läste stycken ur 
böcker och poesi skrivna av homosexuella författare. Vi organiserade 
demonstrationer för homosexuellas rättigheter tillsammans med orga-
nisationer som Žene u Crnom, Ženski Lobi och SOS telefon.24 

Den fjärde inriktningen var teoretiskt orienterad. 1993 bildades Centar za 
Ženske Studije (Centret för kvinnostudier) av sociologer, statsvetare, juris-
ter, etnologer, psykologer och journalister. I slutet av 1990-talet lades 
emellertid Centar za Ženske Studije ner och i stället bildades med statliga 
medel den genusvetenskapliga enheten som en del av den statsvetenskap-
liga institutionen vid universitet i Belgrad. Vid enheten bedrevs genus-
 
23 Intervju med representant för SOS telefonjour (Belgrad 2002). 
24 Intervjun genomfördes 2006 i Belgrad. 
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inriktad forskning, anordnades seminarier, workshops konferenser och 
man gav ut feministiska tidskrifter (Blagojević 1998: 25). En av grundarna 
till Centar za Ženske Studije berättade om verksamheten: 

Här kunde man få information, man kunde hitta feministisk litteratur 
och träffa feministiskt orienterade forskare från olika discipliner. På 
centret forskade vi, skrev debattartiklar, höll seminarier, konferenser 
och vi föreläste för våra studenter.25 

Den femte och sista inriktningen tillkom år 2000 och bestod av kvinno-
organisationer som hjälpte arbetslösa kvinnor att hitta ett arbete, arbets-
förmedlingar för kvinnliga sökande (Milić 2002: 46). En kvinna som var 
anställd på arbetsförmedlingen i Belgrad var också aktiv i organisationen 
och berättade följande: ”Vi hjälpte långtidsarbetslösa kvinnor att hitta 
arbete, vi hjälpte och stöttade juridiskt kvinnliga företagare eller kvinnor 
som vill starta egna företag”.26 

Parallellt med statens politik sökte kvinnoorganisationerna egna lös-
ningar på de problem systemet gav upphov till. Upprörda över att de hade 
förlorat social status slöt de sig samman och krävde en politisk dialog om 
kön och makt och om kvinnors och mäns olika villkor i samhället (jfr 
Eduards 2002: 11). Tillsammans eller enskilt, som en väg till förbättring, 
arrangerade organisationerna demonstrationer, skrev debattartiklar i tid-
ningar, debatterade i TV och radio eller hjälpte kvinnor juridiskt i olika 
sammanhang. I parlamentet debatterade de och bedrev lobbyverksamhet 
mot politisk exkludering, social marginalisering, arbetslösheten som hade 
drabbat kvinnor hårdast samt krävde kvinnors närvaro i den formella 
politiken. Organisationerna fungerade som motvikter till staten och 
marknaden.27 En informant som hade varit aktiv feminist sedan 1970-talet 
ansåg att organiseringen på 1990-talet hade en viktig politisk funktion: 

Om jag jämför 1990-talet med 1970-talet, då vi påbörjade arbetet med 
jämställdhet, då vi krävde ett mer jämställt samhälle och ville förändra 
männens patriarkala beteende, särskilt i den privata sfären, hade vi inget 

 
25 Intervju med representant för Centar za Ženske Studije (Belgrad 2003). 
26 Intervju med representant för arbetsförmedlingen (Belgrad 2003). 
27 I diskussionen av olika organisationsformer är det vanligt att utgå från tre sektorer av 
organiserad verksamhet. Staten bildar den ena sektorn, marknaden den andra och den 
tredje, som kallas för den tredje sektorn, avser det civila samhället dit frivilligorganisa-
tionerna räknas. Frivilligorganisationerna som organisationsform är varken stat eller 
marknad (Jacobsson, Ahrne m.fl. (2004:24). 
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emot att samarbeta med staten. Vi samarbetade inte, men hade staten 
begärt vår hjälp, hade det gått att ordna. Däremot under 1990-talet, ville 
ingen av oss samarbeta med staten eftersom det var staten som hade 
försatt oss i denna situation. Därför bestod vårt arbete i att erbjuda 
kvinnor det staten inte kunde eller ville. Varför inte? Vi ville visa 
kostymnissarna att vi hade möjligheten, viljan och verktygen att för-
ändra detta misogyna samhälle.28  

Organisationernas arbete var huvudsakligen koncentrerat till de större 
städerna Belgrad, Novi Sad och Niš, där makten och politiken fanns. I de 
mindre städerna eller på landsbygden var kvinnlig organisering närmast 
obefintlig, fram till andra hälften av 1990-talet då biståndsorganisationer 
från Sverige, Japan, Frankrike, Italien, Grekland, Schweiz, USA och Tysk-
land, anlände till Serbien (Blagojević 1998; Milić 2003: 37). I samband med 
att de utländska biståndsorganisationerna etablerade sina program och 
handlingsplaner, ansökte ett stort antal kvinnoorganisationer i städerna 
och på landsbygden om bistånd. Detta medförde att åtskilliga kvinno-
organisationer bildades i mindre städer och byar (ibid). Dessa organisatio-
ner hade alla i stort sett samma inriktning, handlingsplaner och program, 
det vill säga att de flesta organisationer som ansökte om bidrag var mer 
eller mindre feministiskt orienterade (Sida 2003; Kvinna till Kvinna 2005). 
Däremot kunde motiven till att bilda en organisation skilja sig åt. Enligt 
Anđelka Milić (2003: 37) går spridningen av kvinnoorganisationer utanför 
städerna, särskilt i byarna, att härleda ur det faktum att kvinnorna hade en 
bättre ekonomisk situation genom att de fick en liten summa pengar för 
sitt arbete. I städerna var drivkraften i högre grad viljan att förändra sam-
hället, så som intervjuerna ovan illustrerade, men liksom i byarna kunde de 
aktiva kvinnorna i städerna också få lön tack vare givarna.29 Följderna av 
lönesystemet blev att åtskilliga organisationer, särskilt på landsbygden men 
också i städerna, upplöstes då givarna lämnade landet.  

I samband med att de internationella biståndsorganisationerna anlände 
till Serbien på 1990-talet och gav kvinnoorganisationerna möjlighet att 
ansöka om utländskt gåvobistånd, ökade också de inhemska givarna i antal. 
De bestod främst av serbiska företag, kyrkan, staten, kommuner och rika 
privatpersoner (NGO Policy Group 2001). Det innebar att kvinnoorgani-

 
28 Intervjun genomfördes år 2006 i Belgrad. 
29 Alla givarorganisationer har sina egna policyer/riktlinjer för lönesättningen för orga-
nisationer de stödjer. Vissa givare betalar lön varje månad medan andra inte gör det. 
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sationerna hade möjlighet att ansöka om bistånd både av inhemska och 
utländska givare (Milić 2003: 43).30  

Gåvobiståndet, oavsett om givaren var utländsk eller inhemsk, använde 
kvinnoorganisationerna till att finansiering av kontorslokaler, kontors-
materiel och telefon men också till att bekosta ett socialt motstånd, att bli 
en av deltagarna i den sociala och politiska förändringsprocessen. Med 
andra ord, fyllde biståndet en viktig funktion, både som symbolisk och 
praktisk hjälp (jfr Hemmet1998: 316). 

 

Hade vi inte haft möjlighet att ansöka om bistånd, hade vi kämpat och 
stått på barrikaderna ändå, som på 70-talet. På 1970-talet samlades vi 
hemma hos någon eller i lokalen som vi fick låna av kommunen. På 
1990-talet gjorde vi på samma sätt, men vi fick inte låna lokalen av 
kommunen. Vi gjorde det därför att vi ville förändra samhället, vi ville 
ha ett jämställt samhälle, vi ville ha samma lön som männen för samma 
utförda arbetsuppgifter, vi ville inte bli diskriminerade och vi ville få ett 
slut på inbördeskriget! Innan vi fick möjlighet att söka pengar, samlades 
vi hemma hos någon, på en restaurang, på ett kafé, i parken och det gick 
fint. Men, när vi fick möjlighet att söka pengar, så varför inte? Man är 
korkad om man inte tar chansen, sedan vet man inte om man får 
bistånd, men man kan alltid ansöka. Det underlättar om man har en 
lokal så att man slipper sitta på caféer eller i parker. El och telefon 
kostade pengar och med våra små löner, nej det underlättade mycket 
när vi fick bistånd. Vi fick nya krafter, som en vitamininjektion, någon 
där ute förstod vår kamp och de gav oss sitt stöd.31 

Slutsatser 
Sedan den första kvinnoorganisationen bildades 1876 i Serbien, har aktivi-
tetsgraden och vågor av organiserade feministiska protester gått upp och 
ner beroende på den ekonomiska och politiska situationen i landet (jfr 
Dahlerup 2006). Varje våg av organiserad feministisk protest har urgått 
från en kritik av det patriarkala samhället och skapade genomgripande 
debatter (jfr Dahlerup 1986). 

 
30 Vilka givare kvinnoorganisationerna valde att samarbeta med och efter vilka kriterier 
kommer jag att utveckla i kapitel 6 och i kapitel 7. I detta kapitel presenterar jag endast 
de valmöjligheter organisationerna hade för att starta en fjärde våg av organiserat 
feministiskt motstånd. 
31 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2003). 
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Vågen på 1870-talet-talet initierades av kraven på förbättrade anställ-
ningsvillkor för kvinnor, juridisk myndighet samt rätt till utbildning. På 
1930-talet var det rösträtten samt civilrätten som de avgörande frågorna. På 
1970-talet var det den strukturella ojämlikheten och på 1990-talet aktiverades 
kvinnorörelse ånyo i samband med att serbiska kvinnors ställning och status 
förändrades i samhället. Det karaktäristiska för varje våg är att de skapade 
nya organisationer och gav upphov till en genomgripande debatt om kvin-
nors ställning och situation samt ledde till att kvinnofrågorna kom upp på 
den politiska dagordningen. Det som också kännetecknade varje enskild våg 
var att den fungerade som och arbetade utifrån en livscykel som bestod av 
”en uppgång, topp och tillbakagång” (Dahlerup 2006). 

När den tredje vågen, den som på 1970-talet, nått sin topp, kom en 
hastig tillbakagång. I början av 1990-talet följde en fjärde våg. Den kom 
snabbt, rörelsen tog avstamp i sin föregångare på 1970-talet men den blev 
nu mycket starkare. Jag ser tre anledningar till uppkomsten av den fjärde 
vågen: 1) inbördeskriget i Bosnien-Hecegovina och FN:s sanktioner. Sank-
tionerna medförde att fabriker stängdes på grund av utebliven produktion, 
vilket resulterade i arbetslöshet, en växande informell sektor, sänkt lev-
nadsstandard och ökad brottslighet. Ur detta sammanhang förändrades de 
serbiska kvinnornas ställning och status i samhället. Kvinnorna blev den 
grupp som utan lagliga skäl eller motiv först fick lämna sina arbetsplatser 
eller blev omplacerade med lägre lön. Arbetslösa kvinnor hänvisades till 
arbete i den informella sektorn med oregelbundna arbetstider och minimal 
månadslön. Förändringarna medförde att kvinnor i högre grad än under 
socialismen på olika sätt blev utsatta för diskriminering och särbehandling; 
2) nya maktrelationer växte fram mellan könen och kvinnorna blev eko-
nomiskt, politiskt och socialt beroende av sin partner och familj, samtidig 
som deras inflytande och makt minskade i det offentliga rummet. Många 
kvinnor förpassades utan egen förskyllan till den privata sfären (Blagojević 
2002; Milić 1993); 3) Kyrkan arbetade aktivt för att kvinnor skulle bli 
hemmafruar och inte göra karriär på arbetsmarknaden (Drakulić 1993). 
Det innebar att kvinnor som under socialismen uppnått viss social och 
personlig frigörelse blev offer för en ideologi som gav kvinnor ansvar för 
den privata sfären (Gal och Kligman 2000).  

Denna miljö gav upphov till att kvinnoorganisationer bildades med 
olika inriktningar beroende på intresse och kompetens för att agera mot 
det som skedde i samhället. Kvinnoorganisationerna utgick från en gemen-
sam föreställning om jämställdhet. Syftet var att utmana rådande normer 
och manliga dominansstrukturer genom att starta en rörelse och använda 
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denna som verktyg. Det som styrde kvinnorörelsens agerande, men även 
dess uppkomst, var tre samverkande faktorer: behovet av en kvinnorörelse, 
som jag berörde ovan, möjlighetsstrukturen samt den kollektiva identi-
teten. Vad som inträffade när möjlighetsstrukturen öppnades var att de 
resurser organisationerna hade till sitt förfogande, exempelvis kvinno-
organisationernas historia, den kollektiva identiteten, strategiska förhållan-
den utmynnade i handling (se Charles Tilly 1978). Ytterligare en faktor var 
att rörelsen aldrig helt somnade in mellan vågorna utan överlevde. Anled-
ningen var att resursmobiliseringen pågick oavbrutet, men i olika takt på 
grund av skiftande politiska förhållanden. Resursmobiliseringen gjorde det 
möjligt för organisationerna att under den fjärde vågen relativt snabbt 
etablera relationer både sinsemellan och med andra utanför rörelsen, till 
exempel organisationer av annat slag och massmedia. Den kollektiva iden-
titeten, som är ett resultat efter varje våg, av utbyte, förhandlingar, beslut 
och konflikter mellan aktörer i och utanför rörelsen, var en viktig kom-
ponent i organisationernas kollektiva handlande. Genom att den var grun-
dad på organiserade, strategiska aktioner och på att medlemmarna kände 
sig hemma i rörelsen blev det kollektiva handlandet möjligt. Den höll sam-
man rörelsen samtidigt som den drev den framåt (Papakostas och Ahrne 
2006: 117). Däremot, eftersom rörelsen inte var homogen varierade for-
merna av kollektivt handlande beroende på organisationens verksamhet 
(jfr Tilly 1989: 149).  
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5. De sju kvinnoorganisationerna 

Syftet med detta kapitel är att närmare analysera Ženski Lobi, Ženski Parla-
ment, Kolo Srpskih Sestara, AWIN, Žene na delu, Nezavisnost och Shelter 
for Women and Children Victims of Violence, och att undersöka vilka de 
huvudsakliga skälen till att de organiserade sig var och hur de gick tillväga 
när de organiserade sig under den fjärde vågen. Detta görs med avstamp i 
det föregående kapitlet, där jag beskrev Serbiens fyra perioder av kvinnlig 
kollektiv organisering utifrån Drude Dahlerups (2006) indelning av kvin-
norörelsens tre olika perioder av aktivitet i Västeuropa. Jag beskrev Ser-
biens första våg som påbörjades 1876, dess andra våg, som inleddes 1939, 
den tredje vågen som startade 1978 och slutligen den fjärde vågen som 
inleddes i början av 1990-talet. Syftet var att visa att den kvinnliga kollek-
tiva organiseringen under 1990-talet inte växte fram ur ett tomrum, att den 
inte skapades av inhemska- och utländska biståndsgivare utan att det fanns 
en lång tradition av organisering. 

I det här kapitlet analyseras de sju kvinnoorganisationernas uppkomst 
och tillvägagångssätt som en del av en social rörelse, med utgångspunkt i 
Donatella Della Portas och Mario Dianis (1999) definition enligt vilken en 
social rörelse har fyra grundläggande komponenter. Den första är att det 
måste förekomma interaktion mellan olika grupper och organisationer. Den 
andra komponenten innefattar att samarbetet i organisationerna och mellan 
organisationerna ska baseras på solidaritet och gemensamma mål. Den tredje 
är att organisationerna ska vara politiskt aktiva i syfte att åstadkomma social 
förändring. Den fjärde och sista komponenten innebär att det måste finnas 
olika sätt att handla kollektivt, alltifrån allmänna protester och demonstra-
tioner till politisk lobbying (se även Tarrow 1994: 2; Tilly 1978). 

I likhet med Della Porta och Diani (1999) anser även Alberto Melucci 
(1985: 759) att en social rörelse är en typ av kollektivt handlande som a) 
baseras på solidaritet; b) är bärare av en konflikt; c) där det kollektiva 
handlandet kan utföras på olika sätt. En social rörelse förutsätter grupper 
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eller organisationer som känner samhörighet och gemenskap och som 
befinner sig i konflikt med det etablerade systemet, det regelsystem samt de 
värderingar och normer som grundar sig på den rådande ordningen, och 
grupperna eller organisationerna i rörelsen ska eftersträva social förändring 
(Melucci 1980: 202). Utifrån Meluccis definition kommer i texten nedan de 
sju kvinnoorganisationernas verksamheter att analyseras som ett resultat av 
det politiska klimatet i Serbien under 1990-talet.  

Beogradski Ženski Lobi 

Vi bildades för att det politiska klimatet blev hårdare och hårdare för de 
serbiska kvinnorna. Det fanns många vilda idéer i parlamentet och en 
av idéerna var att införa en speciell skatt för unga kvinnor som av olika 
anledningar inte ville föda barn. Frivillig barnlöshet skulle inte löna sig. 
Javisst, det föddes väldigt få barn i Serbien medan aborterna ökade. Jag 
tror att vi hade en siffra på 150 000 aborter per år, och det är ju inte bra 
det heller, men det finns heller ingen anledning att tvinga kvinnor att 
föda fler barn. Vi protesterade naturligtvis emot detta, skrev artiklar, 
stod utanför parlamentet med banderoller, anordnade seminarier, vi 
försökte informerade människorna i Belgrad om konsekvenserna av ett 
sådant beslut.1 

Beogradski Ženski Lobi (Belgrads kvinnolobby) bildades i Belgrad i juni 
1990 som en reaktion på det politiska klimatet i Serbien under 1990-talet. 
Organisationen var en informell, partipolitiskt obunden kvinnoorganisa-
tion vars arbete baserades på ideell verksamhet. Beogradski Ženski Lobi 
bestod av nio aktivister, det fanns ingen ordförande, ingen sekreterare, inga 
stadgar och ingen medlemsförteckning. De nio aktivisterna, som till var-
dags bland annat var journalister, lektorer, psykologer, politiker och lärare, 
träffades regelbundet och planerade verksamheten i sina lägenheter eller 
ute på kaféer. Deras program bestod i att protestera, informera, anordna 
seminarier, skriva artiklar och på så sätt få parlamentet att ändra lagar eller 
att hindra att en lag från att träda i kraft. 

Samma år som organisationen bildades skrev de nio aktivisterna 
dokumentet Minimalni program ženskih zahteva (Miniprogram för kvin-
nors krav), som utgjorde ett underlag för de krav organisationen framförde 
till det serbiska parlamentet. I sitt manifest krävde Beogradski Ženski Lobi: 
 
1 Intervju med representant från Ženski Lobi (Belgrad 2002). 
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1) Anställningskriterierna ska vara desamma för kvinnor och män. Män 
och kvinnor ska anställas på grund av sin kompetens och inte på grund av 
sitt kön. För att förhindra uppkomsten av manliga och kvinnliga arbets-
platser bör de lika många kvinnor som män anställas. Män och kvinnor ska 
få lika lön för lika arbete och både män och kvinnor ska ha sex timmars 
arbetsdag så att mannen och kvinnan tillsammans kan ta ansvaret för 
hemarbete som städning och matlagning. 2) Förskolor där pojkar upp-
muntras att leka med dockor och flickor med bilar, att den traditionsenliga 
pedagogiken ersätts med en genusinriktad. 3) Det ska vara kvinnans beslut 
och inte en läkares eller kyrkans, när och hur många barn en kvinna ska 
föda. Om en kvinna vill göra abort, ska det vara hennes beslut. 4) Miss-
handel och våldtäkt inom äktenskapet ska bli straffbart enligt lag. Fler SOS 
jourtelefoner, kvinnocenter för utsatta kvinnor och jourhem. 5) Fler kvin-
nosjukhus och gratis sjukvård för kvinnor. 6) I den sista punkten betonar 
organisationen att staten bör finansiera genusvetenskap och att det ska 
skapas en speciell fond som ska gå till olika projekt och forskning om kvin-
nors situation i Serbien. Ambitionen med manifestet var integrering av ett 
genusperspektiv i alla politiska ekonomiska och sociala sammanhang (Ćet-
ković 1998: 20-22). 

Kärnan i organisationens arbete var att kontinuerligt lyfta fram att 
kvinnor på olika sätt ständigt diskrimineras i samhället och att uppmärk-
samma det som ett samhällsproblem (Ćetković 1998: 64). Genom sina 
artiklar, radiouttalanden och demonstrationer krävde de politikernas, par-
tiernas och regeringens uppmärksamhet och fordrade att jämställdhet 
skulle vara en punkt på den politiska agendan, vid universiteten, i skolorna 
och på förskolorna:  

Vi var en platt politisk och kulturell feministisk organisation och hade 
ingen speciell procedur för hur beslut skulle tas. Det var mycket enkelt 
och samtidigt intensivt. Vi träffades ofta för att diskutera hur vi skulle 
reagera och agera på det som händer i samhället. Vi skrev många artik-
lar för olika tidningar och pratade ofta i radio. Vissa gånger valde vi att 
demonstrera och vi stod och skrek som på 1970-talet ”det privata är det 
politiska”!2 

Ženski Lobi hade tre argument för att återinföra parollen ”det privata är det 
politiska”. 1) De ville visa att det existerade ett mönster där de offentliga 

 
2 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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och privata sfärerna var beroende av varandra. Anđelka Milić (2002: 40; 
2004: 343) och Marina Blagojevićs (2002: 291) forskning visar att de kvin-
nor som förlorade sina positioner på arbetsmarknaden under 1990-talet i 
Serbien drog sig tillbaka till den privata sfären som oavlönad och exploa-
terad arbetskraft, där arbetsuppgifterna begränsades till deras roll som 
mödrar, hemmafruar och sexuella objekt. Studierna visar också att kvinnor 
blev marginaliserade på den offentliga sektorns arbetsmarknad och på den 
politiska arenan och att de inte kunde påverka sin politiska situation. 2) De 
ville argumentera för att de inte accepterar en åtskillnad mellan den privata 
sfären och den politiska. 3) De ville ha en ingång till att lyfta upp jämställd-
hetsfrågorna från gräsrotsnivån till statlig nivå (Ćetković 1998: 63, 19).  

För att lyfta jämställdhetsfrågorna till den statliga nivån bildade några 
medlemmar ur Beogradski Ženski Lobi parallellt år 1991 Ženski Parlament 
(Kvinnoparlamentet): 

Eftersom ett av syftena med Ženski Lobi var att lyfta fram jämställd-
hetsfrågorna till parlamentet och upp på den politiska agendan, så 
föreslog vi på ett möte med andra kvinnoorganisationer att Ženski 
Parlament skulle bildas och sade att vi var villiga att hjälpa till. Tanken 
med Ženski Parlament var att organisationen skulle samarbeta med 
kvinnliga parlamentariker och aktiva kvinnliga politiker.3 

Ženski Parlament 

Ženski Parlament bildades på kvinnodagen den 8 mars 1991 under en 
feministisk konferens på kulturhuset i Belgrad. På konferensen, som var 
anordnad av kvinnor från olika kvinnoorganisationer, hölls anföranden av 
inbjudna feminister från olika NGO:er, politiskt aktiva kvinnor, jurister, 
statsvetare och sociologer. Ämnena som avhandlades var kvinnor i politi-
ken, vad kvinnor kan tillföra politiken, avsaknaden av ekonomiska, poli-
tiska och sociala rättigheter för kvinnor, diskriminering av kvinnor på 
arbetsmarknaden samt den ökande kvinnomisshandeln. Som avslutning på 
konferensen valdes 22 av de 114 deltagarna till Ženski Parlaments styrelse.4 
De som valdes var samtidigt även medlemmar i politiska partier som 
Školska omladina stranka (Partiet för skola och ungdom), Narodna radi-
 
3 Intervju med företrädare för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
4 Av de 114 deltagarna på konferensen kom 60 medlemmar från olika NGO:er, 44 
kvinnor och 10 män. Inbjudna var endast talarna och de medlemmar som skulle väljas 
till Ženski Parlament.  
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kalna stranka (Radikala partiet), Demokratska stranka (Demokratiska par-
tiet), Stranka Jugoslovena (Jugoslavernas parti), Zelena stranka (Gröna 
partiet), Nova demokratija (Ny demokrati), Komunistička partija (Kom-
munistiska partiet), Socialdemokratski savez Srbije (Socialdemokraterna), 
Liberalna stranka (Liberala partiet). En medlem kom från organisationen 
SOS telefon och en från Beogradski Ženski Lobi. Övriga styrelsemedlemmar 
kom från NGO:er som Nezavisna domaćica (Oberoende hemmafru), 
Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu UJDI, (Föreningen för 
jugoslaviskt demokratiskt initiativ), Žena i društvo (Kvinna och samhället), 
Pokret Žena (Kvinnorörelsen), Savez reformskih snaga Srbije (Föreningen 
för Serbiens reformkrafter) ŽEST, Centar za Unapređenje Zdravstvo i 
Ekoloije u Srbiji (Centrum för främjandet av hälsa och ekologi i Serbien). 

Till skillnad från Beogradski Ženski Lobi var Ženski Parlament en formell 
organisation med stadgar och en styrelse som tillsammans beslutade om verk-
samheten. Intentionen med Ženski Parlaments styrelseform var att organisa-
tionen skulle arbeta som en enskild organisation, men samtidigt i samarbete 
med andra kvinnoorganisationer arbeta för en samhällsförändring: 

Meningen med en styrelseform som vår, det vill säga vi var en enskild 
organisation med våra egna stadgar och mål, samtidigt som vi 
samarbetade med andra kvinnoorganisationer och politiska partier. Om 
vi ska kunna förändra, om vi ska kunna påverka, behöver vi kontakter. 
Vi behövde kontakter i parlamentet och i de politiska partierna, där 
makten fanns. Eftersom alla våra styrelsemedlemmar samtidigt var 
medlemmar i andra organisationer och politiska partier, kunde vi dra 
nytta av våra kontakter, vilket ofta hände.5 

Bildandet av Ženski Parlament hade tre syften. Det första var att medlem-
marna skulle samarbeta med kvinnliga politiker och parlamentariker om 
de existerande jämställdhetslagarna och om dem som ännu inte antagits, 
till exempel lagen om diskriminering av kvinnor på arbetsplatser eller lagen 
om våldtäkt och misshandel i hemmet.6 Det andra syftet var att opponera 
mot löneskillnaderna mellan män och kvinnor och mot de bonusar och 

 
5 Intervju med en företrädare för Ženski Parlament (Belgrad 2005). 
6 Det finns en lag mot diskriminering på arbetsplatser men den respekteras inte av vare 
sig arbetsgivare eller fackföreningar. Däremot finns det ingen lag om misshandel eller 
våldtäkt i hemmet utan den lagen är en del av familjelagen, vilken säger att det enligt lag 
är förbjudet att misshandla och våldta en kvinna utanför hemmet. Med andra ord är det 
olagligt att våldföra sig på en kvinna i den offentliga sfären, men inte i den privata. 
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privilegier som gavs till manliga parlamentariker och höga chefer i sam-
hället i form av privata lägenheter, subventioner och ekonomisk ersättning. 
Det tredje och sista syftet var att arbeta för att det skulle bli fler kvinnliga 
parlamentariker och kvinnliga politiker. Sedan det politiska systemet kollap-
sade i Serbien 1991, hade andelen kvinnliga parlamentariker sjunkit från 23,5 
procent till 1,6 procent, vilket innebar att av 246 parlamentsledamöter var 
bara fyra kvinnor (Imširović 1998: 85).7 Ženski Parlament bildade en 
arbetsgrupp på tre personer som åkte runt till fabriker, skolor, sjukhus och 
politiska partier för att rekrytera medlemmar till organisationen, men också 
för att övertala kvinnorna att engagera sig politiskt, och de sökte med olika 
påtryckningsmedel hjälpa de kvinnor som redan var politiskt aktiva att kom-
ma in i parlamentet (Božinović & Marjanovič 1998; Imširović 2002).8 

Ja, vi kom till en punkt där vi inte skydde några medel. Vi var inte så 
fruktansvärt många men vi var starka och envisa! Vi arbetade mål-
medvetet. Vi till och med hotade ett parti i en artikel som vi alla skrev 
under på, att om vi inte ser fler kvinnliga kandidater till parlamentet till 
nästa val så kommer ingen kvinna att rösta på partiet!9 

Ženski Parlaments arbete bestod huvudsakligen i att skriva artiklar, göra 
radio- och TV- framträdanden, vara med i parlamentariska diskussioner, 
anordna demonstrationer i samarbete med andra kvinnoorganisationer, 
anordna konferenser och seminarier, men organisationen var även verk-
sam utanför Serbien. Utöver arbetet för jämställdhet samarbetade och 
stöttade Ženski Parlament antikrigsorganisationernas aktiviteter, med ge-
mensamma demonstrationer och protester mot inbördeskriget och det våld 
som pågick mot kvinnor i Bosnien-Hercegovina.  

Nezavisnost 
Kvinnliga fackförbundet Nezavisnost (Oberoende) grundades 1998 som en 
självständig sektion inom det centrala fackföreningsförbundet Savez 

 
7 Liknande tendenser fanns också på andra håll i regionen. I exempelvis Rumänien var 
motsvarande nedgång från 34,3 procent till 3,5 procent. 
8 1991 fanns det 150 olika politiska partier registrerade i landet. Samtliga kandiderade 
till valet 1991.  
9 Intervju med företrädare för Ženski Parlament (Belgrad 2005). 
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samostalnih Sindikata Srbije (Serbiens oberoende fackförbund) som bil-
dades 27 april 1903 i Belgrad av industri,- handels och tryckeriarbetare.  

Nezavisnost bildades av fackligt anställda samt jurister som en reaktion 
på de försämrade arbetsvillkoren som hade drabbat kvinnorna på arbets-
marknaden. Syftet med fackförbundets verksamhet var att informera kvin-
nor om deras juridiska rättigheter på arbetsmarknaden och på deras arbets-
platser, hjälpa till att driva processer där kvinnors rättigheter hade kränkts av 
arbetsgivaren och hjälpa till i trepartsdialoger, anordna seminarier för arbets-
tagarna och arbetsgivarna om kvinnors juridiska rättigheter och pensions-
reformen i den statliga och den privata sektorn. Organisationen anordnade 
även interna kurser, för anställda på fackförbundet. Kursen behandlade 
bland annat kvinnors ekonomiska, och juridiska rättigheter i Europa.  

Nezavisnost var en formell organisation som representerades av en sty-
relse på sju personer: en ordförande, två vice ordförande, en koordinator 
på nationell nivå och en på regional nivå samt ytterligare tre ledamöter. 
Styrelsen valdes vart fjärde år.  

Fackförbundets huvudsakliga arbete bestod i att informera kvinnor om 
deras rättigheter på den serbiska arbetsmarknaden, men även i att via jour-
telefon, erbjuda kvinnor möjlighet att kontakta organisationen för hjälp:  

I samband med transformationen och kvinnans förändrade sociala 
status i samhället valde vi [min informant samt två medarbetare] att 
bilda en självständig sektion inom fackföreningen och uteslutande 
hjälpa kvinnor. Jag är inte feminist i den bemärkelse som till exempel 
Sonja Drljić, Anđelka Milić eller Lepa Mlađenović men jag har funnits 
med vid sidan om sedan 1970-talet. Så när vi upptäckte att kvinnor 
märkbart började förlora sin status som individer på arbetsmarknaden 
valde vi att agera. För att arbetsgivarna, som nästan bara är män, har 
sett till att de [männen] har hamnat på bra positioner med en bra lön 
medan kvinnorna har fått det sämre. Det är inte ovanligt att kvinnor 
arbetar från morgon till kväll och får stå ut med grova sexuella 
trakasserier, omotiverade uppsägningar, försämrade arbetsuppgifter 
och dessutom mycket lägre löner jämfört med männens. De existerar 
ingen kommunikation mellan arbetsgivare och anställda. Om en kvinna 
ringer och känner sig diskriminerad och väljer att anmäla sin arbets-
givare, är det en lång process som hon har satt igång mot sin 
arbetsgivare. Vi har ungefär 100 fall per år, men bara 40 fall går vidare 
till rätten. För majoriteten av kvinnorna brukar det ordna sig med 
arbetsgivaren. Under Milosevićs tid förlorade kvinnor mycket av de 
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rättigheter som de hade innan. Under 90-talet kom en negativ vänd-
ning. Lönediskrimineringen är nu mer än tio procent.10  

Det hände också att kvinnor vände sig till Nezavisnost av rädsla för de kon-
sekvenser inom familjen som ett förlorat arbete kan leda till:  

Kvinnor ringer hit till oss för att de är rädda för att bli arbetslösa och 
förlora sin pension. Många kvinnor som ringer ber om råd hur de ska 
gå tillväga för att de känner sig diskriminerade på sina arbetsplatser, 
men det förekommer också att kvinnor ringer hit för att berätta och 
informera oss om vad som händer ute på arbetsplasterna. Vi har också 
märkt, och vi vet att många kvinnor, (vi har tyvärr ingen statisk) också 
ringer till SOS telefon. Vi brukar också råda dem att ringa till SOS 
telefon eftersom vi samarbetar med dem. Deras män som också är 
arbetslösa, en del dricker alkohol och tyvärr brukar det leda till 
misshandel. Men också tvärt om, inte lika vanligt förekommande men 
det händer att kvinnor som har haft bra arbeten och bra löner, har blivit 
arbetslösa och börjat att dricka.11  

Under transformationen steg antalet arbetslösa drastiskt bland både 
kvinnor och män och när de förlorade sina inkomster fick det konsekven-
ser för hela familjen (jfr Sätre Åhlander 2005: 200; Kozina 2005). Alkohol-
problem bland män, ökade och följden var ökad kvinnomisshandel 
(Nikolić-Ristanović 2002: 549-550; Danas 21.07.2000). Under statssocialis-
men fanns det i Serbien endast en kvinnojour och bara ett skyddat boende i 
Belgrad. Antalet platser var begränsat och detsamma gällde personalen. 
Kvinnojouren som finansiellt stöddes av staten hade svårt att tillgodose 
misshandlade kvinnors behov, dels på grund av det begränsade antalet 
platser kvinnojouren kunde erbjuda och dels på grund av bristen på profes-
sionella psykologer, läkare och socialarbetare. Under 1990-talet, då de 
sociala problemen ökade i samband med de ekonomiska och politiska för-
ändringarna, växte behovet av platser på det statligt skyddade boendena. 
Under samma period ökade också antalet telefonsamtal om misshandel i 
hemmet till bland annat organisationerna SOS telefon och Nezavisnost. 
Detta, samt den begränsade hjälpen kvinnojouren kunde erbjuda, blev 
incitament till bildandet av organisationen Shelter for Women and Children 
Victims of Violence. 

 
10 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2006). 
11 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2006). 
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Shelter for Women and Children Victims of Violence 
Shelter for Women and Children Victims of Violence bildades 1994 av tre 
kvinnor som ett av tre boenden för misshandlade kvinnor och deras barn i 
Belgrad:  

Anledningen till att vi startade härberget år 1994 var att vi inte ville vara 
styrda av staten. Vi hade egna idéer som vi som feminister ansåg var 
bättre för kvinnor. Vi ansåg att utsatta kvinnor behövde professionell 
hjälp, inte bara mat och husrum, för att sedan återvända till männen. 
Professionell hjälp samt att förmå kvinnor att inte återvända till sina 
män prioriterades inte av den statliga kvinnojouren. Vi ansåg att den 
statliga kvinnojouren var oorganiserad, driven av omotiverade män-
niskor skulle jag vilja säga. Kvinnorna fick ingen hjälp, de kom till kvin-
nojouren och de fick sova över i en lägenhet som var ett skyddat boende 
för att nästa dag bli hämtade av antingen mannen, någon släkting till 
mannen, det kunde vara hans bror, syster eller mamma, eller så kunde 
kvinnans egen mamma komma och hämta sin dotter för att föra henne 
tillbaka till mannen. Som feminist sedan många år tillbaka och kvinna 
kom jag till en punkt då jag var tvungen att reagera och agera. I början 
av 90-talet prioriterades inte sådana frågor. Misshandlade kvinnor var 
något som enligt våra politiker inte existerade samtidigt som alla var 
medvetna om att det pågick. Det [kvinnomisshandeln] var något mellan 
mannen och kvinnan som skulle lösas [mellan dem] Polisen visste heller 
inte hur de skulle agera när de kom till ett hus där kvinnan låg halvt 
ihjälslagen.12  

Det huvudsakliga målet med organisationens verksamhet var att erbjuda 
kvinnor och deras barn som utsatts för våld i hemmet ett tillfälligt skyddat 
boende i ett par månader, tills kvinnorna hade återtagit kontrollen över 
sina liv. Kvinnor som sökte sig till boendet hade olika bakgrund, utbildning 
och ålder, men det gemensamma kriteriet för att de fick en plats var att de 
en längre period hade varit utsatta för våld i hemmet. Ett annat krav som 
ställdes var att kvinnorna inte fick missbruka narkotika eller alkohol eller 
vara diagnosticerade med en psykisk sjukdom, detta på grund av att kom-
petens inom områden saknades på boendet.  

Boendet var ett hus med tre sovrum, utanför Belgrads stadskärna. Det 
hade en liten trädgård där kvinnorna själva odlade grönsaker och frukt. 
Som mest rymdes tio kvinnor samtidigt. Förutom mat och husrum erbjöd 
organisationen olika sorters stöd som exempelvis medicinsk, juridisk hjälp 
 
12 Intervju med representant för Nezavnost (Belgrad 2006). 
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vid skilsmässa och vårdnadstvister eller i kontakterna med andra rättsliga 
institutioner som polis och domare. Psykologisk hjälp fanns också tillgäng-
lig. Tre gånger i veckan kunde kvinnorna träffa en psykoterapeut enskilt 
eller i grupp, som arbetade med deras personliga trauma. I gruppterapin 
kunde kvinnorna inför gruppen berätta om sina upplevelser eller drama-
tisera. Att delta i terapin var också ett krav för att få en plats på boendet: 

Alla kvinnor som söker sig till oss och vill bo här på boendet måste 
underteckna ett avtal. I avtalet står det klart och tydligt att det inte är ett 
permanent boende utan max tre månader kan man bo här. Detta för att 
andra kvinnor också ska kunna komma, eftersom vi bara har tio platser. 
Om man ska bo här ska man kämpa för sin rätt att leva utan våld och 
med detta menar jag att kvinnorna bör lämna sina män, det vill säga 
ansöka om skilsmässa och det kan vi hjälpa dem med. De måste även 
anmäla mannen för misshandel till polisen, även om det hjälper föga. 
De måste aktivt söka arbete, om de är arbetslösa, och bostad. Terapi 
individuellt eller i grupp är också ett krav.13 

Kontraktet som undertecknades med kvinnorna innebar att de under de tre 
månader som vistelsen varade var tvungna att gå i terapi, söka arbete samt 
bostad. Förutom det som står skrivet i kontraktet, organiserade boendet 
seminarier ett par dagar i veckan men även vävning, stickning, broderi och 
virkning. Tanken var att hantverksprodukterna skulle säljas på kulturhuset 
i Belgrad och på olika marknader, för att tjäna ihop en summa pengar för 
att starta upp exempelvis en frukt- och grönsaksodling.  

Eftersom boendet var lokaliserat på hemlig adress valde Shelter for Wo-
men and Children Victims of Violence att samarbeta med telefonjourer, 
socialtjänsten, sjukhus och andra kvinnoorganisationer som i sin tur hän-
visade de drabbade kvinnorna till boendet:  

Vi valde att arbeta på det här sättet eftersom vi i första hand ville driva 
ett boende. Vi ansåg att kvinnorna behövde det, de behövde profes-
sionell hjälp och någon som lyssnade på deras berättelse varje dag, inte 
bara för en kväll eller dag. Att också driva en telefonjour skulle ta fokus 
från kvinnorna och deras behov. Sedan har vi kvinnornas säkerhet som 
vi på några villkor inte vill äventyra, det är den största anledningen till 
att vi samarbetar med andra organisationer. Vi tar endast emot kvinnor 
som redan har varit i kontakt med de organisationer som vi samarbetar 
med. Organisationerna vet varje månad hur många platser vi har till 

 
13 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2003). 
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förfogande. Innan vi tar emot en kvinna så träffar vi henne, vi tar henne 
aldrig till boendet utan att vi har träffat henne.14 

Förutom samarbetet med organisationerna ovan samarbetade Shelter for 
Women and Children Victims of Violence med serbiska myndigheter i Bel-
grad som ”Centret för socialt arbete” och inrikesministeriet. Målet med 
samarbetet var att arbeta mot mäns våld mot kvinnor, som enligt organisa-
tionen hade ökat sedan inbördeskriget, sanktionerna mot Serbien infördes 
och transformationsprocessen påbörjades. Tillsammans med myndigheter-
na och med andra kvinnoorganisationer arbetar Shelter for Women and 
Children Victims of Violence även med att i media lyfta fram problemet 
med våld i hemmet och propagera för en tydlig lagstiftning mot detta.  

Utöver samarbetet med de serbiska myndigheterna och kvinnoorganisa-
tionerna samarbetade Shelter for Women and Children Victims of Violence 
med Kvinna till Kvinna som betalade hyra och telefonkostnader, konferen-
ser inom landet och regionen, studieresa till Sverige samt utbildning inom 
området. Samarbete förekom även med en amerikansk givarorganisation 
som bekostade mat och hygienartiklar till kvinnor på boendet.  

Žene na delu 
För att förändra det traditionella tänkandet kring val av yrke och för att 
stärka kvinnors självkänsla och självförtroende bildade två unga feminister 
1996 organisationen Žene na delu (Kvinnor i arbetslivet). Inledningsvis var 
organisationens inriktning att erbjuda kvinnor kurser i att starta egna 
företag, vatten och el-installation samt hantverk:  

Vi började 1996 med att hjälpa kvinnliga företagare, det vill säga de 
kvinnor som vill starta ett eget företag. Nu arbetar vi med praktiska 
projekt. Vi samarbetar med 200 kvinnor och 40 av dem har fått arbete. 
1998 startade vi ett projekt som gick ut på att kvinnor skulle lära sig 
typiska mansyrken. Vi gjorde ett program som gick ut på att lära eller 
skola om kvinnor till vatten och el-installatörer. Många kvinnor visade 
stort intresse för kursen. Den största anledningen till ett sådant intresse 
var att de ansåg att de kunde spara pengar genom att lära sig hur man 

 
14 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2003). 
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installerar och reparerar vatten- och elledningar. Vi ville hjälpa kvinnor 
att vara ekonomiskt oberoende.15  

Eftersom så många kvinnor visade intresse för kurserna, valde organisa-
tionen att bredda verksamheten för att ytterligare stödja kvinnors före-
tagande. Žene na delu startade ett nyhetsbrev vars syfte var att möjliggöra 
och underlätta informationsflöden och kontakter mellan kvinnliga före-
tagare. I nyhetsbrevet kunde kvinnliga företagare annonsera, söka samar-
betspartners eller inspireras av olika företag. Det innehöll också infor-
mation om kvinnors ekonomiska status och statistik om kvinnliga företag i 
landet och i regionen.  

Förutom organisationens stöd till kvinnors ekonomiska nätverk genom 
nyhetsbrevet arbetade Žene na delu också med en adresskalender och 
adresslista. Adresskalendern som uppdaterades månadsvis innehöll upp-
gifter över kvinnor med speciella kunskaper eller företag. Målet var att 
uppmuntra kvinnor att anlita andra kvinnor. Adresslistan inkluderade alla 
kvinnoorganisationer i landet och i regionen. Syftet med adresslistan var 
att kunna distribuera nyhetsbrevet till kvinnoorganisationer men även nytt 
feministiskt material, så som debattartiklar eller rekommendationer av 
vetenskapliga- eller skönlitterära böcker till bokhandlare.  

Žene na delu hade en klar formell struktur med stadgar och styrelse. 
Organisationen samarbetade med Kvinna till Kvinna, som finansierade 
tryckningen av nyhetsbreven, inköp av skrivpapper samt distributionskost-
naderna, men också gav Žene na delu organisatorisk stöd för att få struktur 
på verksamheten.  

Association for Women’s Initiatives  
Association for Women’s Initiatives, förkortat AWIN, bildades 1998 av tre 
ledande kvinnor från organisationerna SOS Hotline, Women in Black 
Against War och Women’s studies för att sprida och stärka kvinnorörelsen i 
hela Serbien. Deras arbete inriktade sig huvudsakligen på att skapa fler 
kvinnoorganisationer samt utöka och utveckla samarbetet mellan organisa-
tioner såväl på landsbygden som i städer: 

 
15 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006). 
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Vi organiserade oss för att stärka kvinnorörelsen i hela Serbien. De 
flesta av våra medlemmar har arbetat med kvinnofrågor på sina arbets-
platser i många år. När kriget började var det naturligt för vissa av med-
lemmarna att arbeta med flyktingfrågor och kvinnor. När systemet 
kollapsade år 1991 och vi såg att kvinnorna blev bortprioriterade så blev 
det naturligt för oss som feminister att göra något. 1997 startade vi pro-
jeket Ženska Mreža (Kvinnligt nätverk). Vi ville knyta ihop feministiska 
grupper i varje stad, på landsbygden, i större städer samt i Belgrad. Alla 
kvinnoorganisationer hade olika motiv och åsikter och vi ville synkro-
nisera detta på något sätt.16  

Tanken på ett kvinnonätverk började ta form i Belgrad i december 1994 
under en kvinnokonferens, där organisationernas inriktningar diskuterades. 
Under konferensen framkom behovet av ett kvinnligt nätverk. Den 8 mars, 
den internationella kvinnodagen året därpå, enades kvinnoorganisationerna 
på kvinnokonferensen om syftet, arbetssätt och organisation, vilket innebar 
att kansliet endast skulle bestå av tre koordinatörer. Koordinatörernas 
arbetsuppgifter bestod i att anordna konferenser, seminarier, föreläsningar 
samt en gång i månaden sammanfatta information från kvinnoorganisa-
tionerna om deras verksamheter så att alla kvinnoorganisationer i nätverket 
kunde ta del av dem (Drljević, Stojanović, Minić 1998: 287).  

År 1998 beslöt tre medlemmar från, SOS hotline, Žene u Crno och 
Ženske Studije att lämna sina organisationer och bilda Association for 
Women’s Initiatives. Eftersom medlemmarna i AWIN var delaktiga i initie-
randet av projektet Ženska mreža (kvinnligt nätverk) 1995 övertog de 
arbetet med nätverket men utvecklade syftet och arbetssättet så att de låg i 
linje med AWIN:s mål och syfte.  

AWIN:s arbete bestod primärt i att stärka kvinnorörelsen i Serbien 
genom att stödja existerande och nytillkomna kvinnoorganisationer. Orga-
nisationer som bad om stöd fick sådant i form av handledning eller före-
läsningar om kvinnliga rättigheter, som exempelvis rätten till utbildning, 
juridiska- och ekonomiska rättigheter, rätten till lika lön för samma arbete, 
rätten till arbete inom politiken samt homosexuellas rättigheter. Vidare fick 
de hjälp med att formulera projekt och ansökningar om bistånd. Ytterligare 
en form av stöd var att AWIN besökte organisationerna för att stötta dem.  

I arbetet med att stärka kvinnorörelsen anordnades och koordinerades 
även konferenser, seminarier och föreläsningar i olika forum där organisa-
tionerna kunde träffas för att utbyta erfarenheter och information. För-
 
16 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2006). 
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utom den verksamheten organiserade AWIN olika protestaktioner och 
demonstrationer.  

I AWIN:s lokaler fanns också ett informationscentrum där regelbundna 
seminarier anordnas om kvinnors mänskliga rättigheter och organisations-
utveckling, men också datakurser och kurser i spanska, italienska, engelska 
och tyska. På informationscentrumet fanns det dessutom feministisk litte-
ratur och aktuella artiklar att tillgå.  

Sedan 1998 samarbetade AWIN med Kvinna till Kvinna som ger eko-
nomiskt stöd till AWINS insatser och stöd till de 50 kvinnoorganisa-
tionerna i nätverket.  

Kolo Srpskih Sestara 
Kolo Srpskih Sestara (serbiska systrars cirkel) bildades den 28 augusti 1903 i 
Belgrad, som en reaktion på den civilrätt som gällde i Serbien, vilken inte 
tillät kvinnor att läsa på universitet eller vara anställda på samma villkor 
som männen. Gifta kvinnor hade inte hade rätt att äga kapital eller mark.17 
Kolo Srpskih Sestara var den tredje kvinnoorganisationen som då fanns i 
Serbien och den bestod av kvinnliga medlemmar ur den serbiska över-
klassen. De kunde dra nytta av de resurser de hade tillgång till som exempel-
vis pengar för studiebesök utomlands, kontakter med samhällets elit såsom 
politiker, fackföreningsmän, jurister, bankmän, kungahuset och andra be-
slutsfattare. Organisationens medlemmar påverkades av dåtidens tyska och 
franska feminister och åkte regelbundet till Tyskland och Frankrike för att få 
idéer och inspiration till sin verksamhet. På ungefär samma sätt som de 
franska och tyska feministerna arbetade för kvinnliga rättigheter i sina 
länder, arbetade också dessa serbiska kvinnor. De arrangerade demonstra-
tioner med jämna mellanrum och försökte förmå politiker att upphäva den 
gällande civilrätten. Medlemmarna skrev artiklar i tidningar, gjorde under-
sökningar för att visa på ojämlikhet i samhället, undervisade kvinnor om 
deras rättigheter och speciellt då vikten av att rösta. En medlem ur KSS 
berättar under vilka omständigheter organisationen bildades:  

Kolo Srpskih Sestara bildades 1903 för att dåtidens medlemmar ansåg 
att alla medborgare har rätt till utbildning och då menade vi inte bara 
grundskolan utan även rätten att läsa på universitet, rätt att rösta som 

 
17 Civilrätten började tillämpas 1844 i Serbien. Se kapitel 4. 
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en fullvärdig medborgare, att kvinnor ska ha samma rätt att vara an-
ställd på samma villkor som männen och med samma lön, vilket inte 
var fallet 1844 då civilrätten började tillämpas i Serbien.18 

Eftersom KSS bildades av dåtidens överklass i Serbien blev drottning 
Marija Karađorđević organisationens beskyddare. Det innebar att organisa-
tionen inte bara kämpade för kvinnors politiska rättigheter utan också för 
ett enat kungarike: slovenernas, serbernas och kroaternas. I början av 1900-
talet var norra Serbien ockuperat av Österrike-Ungern och södra delen låg 
under det Ottomanska imperiet: 

Kolo Srpskih Sestara hade ett patriotiskt program, men också ett huma-
nitärt, socialt och kulturellt. Deras arbete bestod i att stödja den serbiska 
minoriteten ekonomiskt och moraliskt i kampen mot det Ottomanska 
riket, att hjälpa flyktingar med bostad, arbete, skola, anordna soppkök 
att hjälpa de mest behövande i samhället ekonomiskt samt att ge unga 
kvinnor utbildning om deras politiska rättigheter.19 

Medlemmar i KSS deltog också i första världskriget, där de arbetade som 
sjuksystrar, sydde uniformer och lakan, stred vid fronten, utbildade unga 
kvinnor och organiserade olika kurser som skulle hjälpa dem till ett löne-
arbete efter krigets slut. När första världskriget tog slut och slovenernas, 
kroaternas och serbernas kungadöme bildades 1918, arbetade medlemmarna 
med att värna kungariket genom att rekrytera kroatiska, och slovenska 
kvinnor till organisationen och att sprida verksamheten till kroatiska och 
slovenska städer. De öppnade ett hem för kvinnor som skadats i kriget, de 
anordnade kurser i sömnad och hantverk för dem och sedan såldes de varor 
de producerade på marknader. Samtidigt fortsatte KSS att utbilda unga 
kvinnor om deras rättigheter, göra undersökningar för att visa på ojäm-
likheten mellan könen i samhället samt undervisa kvinnor i hälsa och hygien. 

Under andra världskriget ockuperade Tyskland Jugoslavien 1941 och 
KSS arbete förbjöds. Trots förbudet fortsatte KSS, liksom andra kvinno-
organisationer i Jugoslavien, att arbeta för kvinnors rättigheter samtidigt 
som de hjälpte till vid fronten:  

KSS var lika aktiva under andra världskriget som under det första. Vi 
stred vid fronten, arbetade som sjuksystrar, sydde uniformer. På natten 

 
18 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
19 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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besökte vi arbetslägren med mat, medicin och läkare samtidigt som vi 
på olika sätt kämpade för kvinnors rättigheter, speciellt de juridiska och 
politiska rättigheterna.20 

När andra världskriget tog slut och kommunisterna kom till makten i Jugo-
slavien, klassades KSS i den kommunistiska ideologins anda som en patrio-
tisk och nationalistisk överklassorganisation och som sådan förbjöds den 
1946: 

Först förbjöd tyskarna organisationen arbete 1942. Detta gjorde de när 
vår dåvarande ordförande vägrade samarbeta, de häktade henne och 
förstörde all dokumentation de kunde hitta om organisationen. Tyvärr 
finns väldigt lite kvar idag. Andra gången Kolos arbete förbjöds var 
1946 då kommunisterna för andra gången häktade vår ordförande, tog 
den dokumentation som fanns kvar i beslag och låste lokalen. Detta 
gjorde de för att organisationen representerade noblessen från kunga-
tiden.21 

Eftersom KSS förbjöds som organisation 1946, blev medlemmarna utan 
samlingslokal, verksamhet och program. Det innebar att en del medlem-
mar valde att bli verksamma i kommunistpartiets kvinnosektion, medan 
andra medlemmar sökte sig till kyrkans organisationer och fortsatte arbeta 
för kvinnors rättigheter som de gjort innan organisationen förbjöds, men i 
mycket mindre skala. En av medlemmarna återberättar det hon har hört av 
äldre medlemmar: 

De kallade sig inte KSS, de hade inget namn och de följde inte orga-
nisationens stadgar. Kommunisterna visste att de fortfarande var aktiva, 
men de gjorde inget. Förmodligen utgjorde de inget hot, annars hade de 
blivit fängslade men jag tror att kommunisterna höll koll på dem. 
Organisationen hade ingen struktur, ingen ordförande. De var väldigt 
försiktiga. Verksamheten bestod i att de träffades sporadiskt, ofta i 
kyrkans lokaler eller hemma hos någon medlem. De anordnade inga 
demonstrationer, de skrev inga artiklar i tidningar, undervisade inte 
eller gjorde undersökningar om jämställdhet, som förr i tiden. De var 
väldigt passiva att döma av gamla medlemmars berättelser. Med åren 
blev de färre och färre och träffarna blev också färre och färre.22 

 
20 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
21 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
22 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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Trots att medlemmarna blev färre med åren, upplöstes inte organisationen 
utan den fortlevde passivt. I samband med transformationen i början av 
1990-talet kunde de passiva medlemmarna därför utan alltför stora svårig-
heter åter organisera sig, rekrytera nya medlemmar och använda organisa-
tionens namn: 

År 1990 när det blev politiskt möjligt, så blev vi en organisation igen, 
efter 36 år! Det började med att vi var många kvinnor som ville göra 
något för vårt samhälle under de mörka och svåra åren. Frivilligt efter 
arbetstid hjälpte vi till på sjukhusen genom att ta hand om patienter. Vi 
kammade, tvättade och gick på promenader med dem och bäddade rent 
deras sängar. Det var så vi började. Jag hade en väninna som arbetade 
på arkivet i Belgrad och jag bad henne se om hon kunde hitta något 
gammalt dokument om Kolo Srpskih Sestara vars stadgar skulle passa 
oss. En dag hittade hon ett dokument om Kolo Srpskih Sestara och vi 
enades alla om organisationens stadgar.23 

Till skillnad från de andra kvinnoorganisationerna i avhandlingen har KSS 
sedan de bildades 1903 genomgått perioder där det inte kunnat vara aktivt 
som organisation på grund det politiska klimatet i landet. Under 1990-talet 
då KSS åter blev en aktiv organisation återupptogs arbetet för kvinnors 
rättigheter. Tillsammans med andra kvinnoorganisationer deltog KSS i de-
monstrationer, skrev debattartiklar i olika tidningar om de sociala orätt-
visorna, organiserade terapisessioner och läkarbesök för kvinnor som 
utsatts för våld samt anordnade soppkök och distribuerade hygienartiklar. 
Sedan 1990-talet då KSS åter blev aktivt samarbetar organisationen med in-
hemska givare och får ekonomiskt stöd från dem. 

Slutsatser 
De sju kvinnoorganisationerna grundades på basis av gemensamma mål 
och en kollektiv identitet. I samtliga organisationer fanns det en solidaritet 
och en gemensam känsla av skyldighet och ansvar, en vilja och ett starkt 
intresse för den gemensamma saken med mer eller mindre genomtänkta 
strategier, att som organisationer bidra till social förändring för serbiska 
kvinnor. Organisationerna hade strategier för hur målet skulle nås och 
arbetet fördelas så att verksamheten skedde strukturerat. Samtidigt base-

 
23 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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rades verksamheterna, förutom KSS, på ett engagemang och en identitet 
som hade sina rötter i den tredje vågen av organiserad feministisk protest 
(se föregående kapitel). 

Som beskrivits i förgående kapitel, har varje aktiv våg skapat nya kvin-
noorganisationer eller modifierat redan existerande organisationer på 
grund av samhällets förändringar (jfr Dahlerup 1986: 6). Med andra ord 
skapades organisationerna för att reagera eller protestera emot samhälls-
utvecklingen (jfr Melucci 1985; SOU 2007: 66). Organisationerna besatt en 
styrka som är en grundläggande komponent för social förändring (jfr 
McAdam, McCarthy, and Zald 1988: 727).  

Kärnan i de sju organisationernas verksamheter var att lyfta fram att 
kvinnor på olika sätt diskrimineras i samhället. Det som fick Beogradski 
Ženski Lobi att reagera var att det politiska klimatet blev hårdare för de 
serbiska kvinnorna. Det var också orsaken till att Ženski Parlament bildades 
och samarbetade med kvinnliga politiker och parlamentariker. Organisa-
tionen reagerade på löneskillnaderna mellan könen och på de bonusar och 
privilegier som gavs till manliga parlamentariker och chefer på höga poster i 
form av lägenheter och ekonomisk ersättning. Samtidigt arbetade Ženski 
Parlament för fler kvinnor i politiken på kommunal nivå och i parlamentet.  

Nezavisnost bildades när arbetsvillkoren drastiskt försämrades för 
kvinnor. Nezavisnost arbetade med att informera kvinnor om deras juri-
diska rättigheter på arbetsmarknaden, hjälpte med att driva processer där 
kvinnliga rättigheter hade kränkts och med treparts-dialoger, de arran-
gerade seminarier för arbetstagarna och arbetsgivarna samt informerade 
kvinnorna om pensionsreformer i den statliga och privata sektorn.  

Shelter for Women and Children Victim of Violence bildades för att ge 
utsatta kvinnor professionell hjälp till exempel genom psykoterapi. Kvin-
nojouren försökte även motivera arbetslösa kvinnor att söka arbete och 
bostad. Meningen var att kvinnor efter vistelsen på kvinnojouren inte 
skulle återvända tillbaka till sina män.  

Žene na delu ville förändra det traditionella tänkandet vid val av yrke 
och stärka kvinnors självkänsla och självförtroende. Genom att erbjuda 
kurser i elektronik och vatteninstallation uppmuntrades kvinnor att starta 
egna företag. Organisationen sammanställde därför nyhetsbrev vars syfte 
var att underlätta informationsutbytet mellan kvinnliga företagare. 

AWIN bildades för att stärka kvinnorörelsen i Serbien genom att hjälpa 
till med bildandet av nya kvinnoorganisationer och med att utveckla 
samarbetet mellan organisationerna. Den sjunde och sista organisationen, 
Kolo Srpskih Sestara, deltog i demonstrationer, medlemmarna skrev de-
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battartiklar om sociala orättvisor, hjälpte till med läkarbesök, terapises-
sioner, anordnade soppkök och distribuerade hygienartiklar. 

Utifrån sina verksamheter och inriktningar valde AWIN, Žene na delu, 
Shelter for Women and Children Victims of Violence och Nezavisnost att 
söka gåvobistånd och samarbete med Kvinna till Kvinna medan Beogradski 
Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS valde inhemska givare. I nästa 
kapitel diskuteras vad för slags organisation Kvinna till Kvinna är, vad 
organisationen hade att erbjuda de fyra organisationerna i samarbetet samt 
relationerna mellan Kvinna till Kvinna och Sida.  
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6. Den som ger och den som får:  
Sida och Kvinna till Kvinna 

Sedan 1962 har Utrikesdepartementet och Sida haft som huvudmål att 
”höja de fattiga folkens levnadsnivå” (Prop. 1962:100). I och med att mot-
tagarländernas behov förändrats har målen kompletterats med specifika del-
mål, som främst gällt sektorer som demokrati, god samhällsstyrning, mänsk-
liga rättigheter, jämställdhet, ekonomiskt tillväxt och miljö (Sida 2010:12). År 
1996 utarbetade och introducerade Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD:s) biståndskommitté Development Assistance Com-
mittee (DAC), begreppen utvecklingssamarbete och samarbetspartner, som 
bland annat skulle användas i kontakterna med länderna i Central- och 
Östeuropa.1 Sverige var ett av de länder som valde att följa de riktlinjerna.2  

Syftet med utvecklingssamarbetet är att utvecklingsländernas egna stra-
tegier ska ligga till grund för de insatser som görs inom utvecklingssam-
arbetet. Utvecklingssamarbete innebär att utvecklingsländerna i inter-
nationella överenskommelser åtagit sig att ta ansvar för sin egen utveckling. 
Länderna ska själva bidra till att skapa förutsättningar för att förbättra sina 
levnadsvillkor. Det betyder idealt sett att bistånd inte längre handlar om en 
relation mellan givare och mottagare utan om ett förhållande mellan sam-
arbetspartner i ett gemensamt utvecklingssamarbete (DAC 2006). Jag åter-
kommer till detta nedan. 

 
1 DAC har slagit fast kriterier för vilken typ av finansiella flöden som får räknas som 
bistånd. En av DAC:s uppgifter är att granska hur givarna genomför biståndet. Gransk-
ningen innebär till exempel att två givare, det vill säga två medlemsländer i ett projekt, 
gör översyner av en tredje givare. Syftet är erfarenhetsutbyte och att följa upp metoder, 
effektivitet och resultat.  
2 OECD består av 34 medlemsländer och är den organisatoriska enhet som ansvarar för 
DAC. DAC består av 24 medlemsländer och samordnar de internationella bistånds-
givarnas rapportering om bistånd, tar fram riktlinjer för bistånd, erfarenhetsutbyte och 
följer upp metoder, effektivitet och resultat. 
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För Sverige innebar DAC:s riktlinjer att det internationella utvecklings-
samarbetet, förutom att ”höja de fattiga folkens levnadsnivå”, även skulle 
”bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina 
levnadsvillkor” (Prop. 2002/03). Det är med andra ord från samarbets-
landets perspektiv som målen för samarbetet ska fastställas, samtidigt som 
givaren har bestämmande ”huvudmannaskap”. I den nya samarbetsformen 
har länder som ansöker om utvecklingssamarbete med Sverige ett eget an-
svar för att gradera de nationella behoven och utveckla strategier som ska 
leda till resultat. Samarbetsformen öppnar upp för snabba förändringar 
som innebär att Sveriges bistånd kan förflyttas, anpassas, styras och av-
slutas på ett mer flexibelt sätt än tidigare (Odén och Wohlgemuth 2010: 9). 

I detta kapitel kommer jag att utifrån begreppen utvecklingssamarbete 
och samarbetspartner analysera hur de svenska biståndsreglerna är 
utarbetade i relation till Serbien, hur DAC:s riktlinjer har tolkats av utrikes-
departementet och utarbetats av Sida för Serbien. Kapitlets syfte är att med 
utgångspunkt i de svenska biståndsreglerna analysera Sidas samarbete med 
Kvinna till Kvinna och hur det påverkar samarbetet med kvinno-
organisationerna Shelter for Women and Children Victims of Violence, 
AWIN, Žene na delu och Nezavisnost. Texten kommer att fokusera på 
relationen mellan utrikesdepartementet och Sida, Sida och Kvinna till 
Kvinna samt på Kvinna till Kvinnas samarbete med de fyra kvinno-
organisationerna i Belgrad. 

Sidas tre uppgifter 
Fastställande av samarbetsländer grundar sig ytterst på politiska beslut som 
fattas av den svenska regeringen. Sidas biståndsinsatser utgår ifrån rege-
ringens prioriteringar som baseras på vilka länder som Sverige ska bedriva 
utvecklingssamarbete med, vilka ämnesområden som Sida särskilt ska 
fokusera på, hur de kan göra mest nytta i förhållande till landets egna möj-
ligheter samt vad andra givare gör i landet.  

De ämnesområdena för de globala utvecklingsinsatser som Sverige 
prioriterat sedan 2003 är (UD 2003/66720): 1) demokratisk utveckling och 
mänskliga rättigheter; 2) miljö och klimat; 3) ekonomisk tillväxt; Sveriges 
insatser inriktar sig på samarbetslandets lagstiftning, utbildning för både 
pojkar och flickor, antikorruption, fungerande institutioner samt större 
ekonomisk makt för kvinnor; 4) Social utveckling och trygghet; insatserna 
kanaliseras till utbildning och hälsa; 5) fred och säkerhetsinsatserna; inrik-
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tar sig på mänsklig säkerhet som innebär att kvinnors, mäns och barns 
säkerhets sätts i centrum och att alla människor har rätt att få sina mest 
grundläggande behov tillgodosedda till exempel mat eller hälsovård; 6) 
jämställdhet och kvinnors deltagande i utvecklingen; biståndet ska invol-
vera både män och kvinnor i syfte att förändra samhällsstrukturer och 
institutioner, att de internationella överenskommelser om kvinnors och 
flickors lika rättigheter följs samt att fattigdomen minskas. I arbetet an-
vänder Sida en modell för så kallad jämställdhetsintegrering med en jäm-
ställdhetsanalys med tre tillvägagångssätt: riktade insatser, integrerade 
insatser och dialog.3 

Under 2000-talet har FN:s säkerhetsråd antagit flera viktiga resolutioner 
inom området. Ett exempel är resolution 1325 som slår fast att kvinnor och 
flickor är särskilt utsatta i konflikter och därför behöver speciellt skydd och 
att kvinnor ska garanteras fullt och lika inflytande i arbetet med att före-
bygga hantering och lösning av konflikter. Kvinnors utsatthet har vidare-
utvecklats i resolution 1820 och i flera uppföljningsresolutioner som foku-
serar på sexuellt våld i konflikter (Sida 2003). 

 Med utgångspunkt i regeringens prioriteringar har Sida tre uppgifter att 
implementera:  

1) att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt 
utvecklingssamarbete, 2) att genomföra strategier och hantera insatser, det 
vill säga uppföljning och utvärdering av resultat, samt 3) att delta i Sveriges 
påverkansarbete och i dialog med andra länder, givare och mottagarländer 
samt internationella organisationer och andra aktörer. Uppgifterna som styr 
Sidas insatser utförs både på Sida i Stockholm och i samarbetsländerna. Sär-
skilda team har ansvaret för enskilda länder eller hela regioner och de är upp-
byggda efter vilken typ av stöd som gäller, exempelvis humanitärt stöd i en 
krigssituation som i Afghanistan eller långsiktigt programsamarbete som 
exempelvis med Serbien eller Ukraina (Sida 1997; 2005; 2014). 

För att kunna genomföra biståndsinsatser och förverkliga strategierna 
samarbetar Sida bland annat med svenska organisationer, så kallade ram-
organisationer, som har ett långsiktigt avtal med Sida om finansiering. 
Ramavtalsmodellen uppkom under 1980-talet för att ge organisationerna 

 
3 2015 presentades utrikesförvaltningens handlingsplan för feministisk utrikespolitik 
2015-2018. Den feministiska utrikespolitiken ska bidra till konkreta resultat som stärker 
såväl jämställdheten som alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga 
rättigheterna. Arbetet ska ske genom hela utrikespolitiken med hjälp av långsiktiga mål 
(UD 2015: 5-10).  
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större frihet i samband med planeringen och genomförande av verksam-
heten. Det syftade också till att möjliggöra en kontinuerlig dialog med Sida 
kring policy och metodarbete. Sida ansåg att samarbetet skulle bidra till för-
bättrad kvalitet i de enskilda organisationernas biståndsverksamhet, bland 
annat genom att kontrollmekanismer utarbetades i samråd med organi-
sationerna. Motivet till samarbetet var även att underlätta såväl Sidas som de 
enskilda organisationernas egen administration av biståndet mot bakgrund 
av de ökande anslagen. Med andra ord var det Sidas organisatoriska behov 
som ursprungligen styrde tillkomsten av ramavtalen (Sida 2005: 4-5). 

Sedan 1993 har Sida finansierat projekt som Kvinna till Kvinna har 
genomfört i Bosnien-Hercegovina och Kroatien. År 1999 tecknade Sida ett 
treårigt ramavtal med Kvinna till Kvinna, vilket sedan förlängdes vart 
tredje år. År 2011 blev Kvinna till Kvinna en av ramorganisationerna. Ram-
organisationernas uppdrag är att samarbeta med lokala NGO:er i samar-
betslandet. Samarbetet med ramorganisationerna innebär att en omfat-
tande del av Sidas budget kanaliseras genom organisationerna till de lokala 
NGO:erna. Sidas samarbete med ramorganisationerna innebär att de får 
bidrag för sin egen verksamhet och genomför utvecklingsarbetet på eget 
initiativ och ansvar inom de riktlinjer som angetts av Sida.  

Organisationer som ansökt om att ingå avtal om rambidrag med Sida 
och beviljats samarbete har granskats och bedömts utifrån specifika kri-
terier utarbetade av Sida. Kriterierna fokuserar framför allt på utvecklings-
samarbetets relevans i förhållande till strategins mål, organisationernas 
självständighet och tillförlitlighet vad gäller styrning och kontroll av verk-
samheten, men även förmågan att presentera resultat. En annan viktig 
aspekt är hur organisationerna bidrar till ett hållbart och pluralistiskt civilt 
samhälle i utvecklingsländerna, vilket även ska leda till minskad fattigdom i 
alla dess dimensioner (Sida 2005; 2006; 2014). 

Granskningen av organisationerna sker i två steg. Under det första 
steget ska organisationerna uppfylla kravet på att vara Sverigebaserade, be-
driva utvecklingssamarbete med organisationerna samt ha lokalt förankrad 
verksamhet i sina samarbetsländer genom avtal med lokala partner. Om 
organisationerna uppfyller de kriterierna samt besitter kompetens i specifika 
frågor som är av intresse för det svenska utvecklingssamarbete, går de vidare 
till det andra steget som medför en fördjupad bedömning. Bedömnings-
grunderna i detta steg innebär att organisationerna ska vara demokratiskt 
uppbyggda och arbeta utifrån demokratiska värderingar som inte motverkar 
uppfyllelsen av strategiernas målsättningar. Organisationerna ska även vara 
förmögna att söka stöd från annat håll än från Sida (Sida 2014).  
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När en organisation övergår till att bli en ramorganisation, skrivs ett 
avtal mellan Sida och den aktuella organisationen, som enligt avtalet ska 
arbeta efter följande punkter: a) tillämpa tillförlitliga operativa och finan-
siella system för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av 
sin verksamhet; b) använda pålitliga system för beredning av ansökningar, 
granskning av inkommande rapporter samt uppföljning av finansierade 
insatser; c) utarbeta metoder för ett ansvarsfullt tillbakadragande då finan-
sieringen upphör, utarbeta så kallade exitstrategier, samt; d) tillämpa tyd-
liga avtal med samarbetspartners i samarbetsländerna (Sida 2014). 

Förutom punkterna ovan kräver avtalet att ramorganisationerna har 
kompetens att utvärdera verksamheten samt använda utvärderingarna för 
eget lärande inom sina egna kompetensområden. Organisationerna ska 
även visa på aktivt deltagande i metodutvecklingssamarbete, där nya rele-
vanta arbetsmetoder fångas upp och integreras i organisationens verksam-
het. Genom organisationsutvecklingen ska organisationerna utforma och 
förändra sin verksamhet med hänsyn till behov och sammanhang utan att 
det strider mot intentionerna i den svenska regeringens policyer eller 
tematiska prioriteringar.  

Sidas mål med ramorganisationernas arbete i samarbetsländerna är att 
stödja det civila samhället, demokratiseringen och de mänskliga rättig-
heterna, men även att bidra till kapacitetsutvecklingen genom att arbeta till-
sammans med lokala initiativ för att stärka lokala organisationers kapacitet 
för samordning, vilket är utgångspunkten för utvecklingsinsatserna (Sida 
2014). Syftet är även att ramorganisationerna genom sin verksamhet ska visa 
på den samlade svenska kompetensen att bedriva utvecklingssamarbetet: 

Våra ramorganisationer speglar vår svenska kompetens och därför 
samarbetar vi bara med professionella partnerorganisationer. Vi har ett 
system där vi granskar våra organisationer och vi har kriterier som de 
ska uppfylla om de vill samarbeta med oss. Eftersom de är noga utvalda 
vet vi att de har förmåga och kompetens att agera professionellt både i 
dialog med deras samarbetsorganisationer och med andra givare.4 

Utöver samarbetet med ramorganisationerna stödjer Sida olika inter-
nationella givarorganisationer med stort inflytande inom de områden som 
är prioriterade, som exempelvis Världsbanken, EU, WHO, UNICEF samt 
andra FN- organ. Stödet är en del av en överenskommelse, mellan världens 

 
4 Intervju med representant för Sida (Stockholm 2006). 
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rika länder om utvecklingssamarbete med världens fattigaste länder. Den 
grundar sig i sin tur på två internationella överenskommelser. Den ena är 
det så kallade milleniummålen från år 2000, åtta mål för att fram till år 2015 
minska fattigdomen i världen. Den andra är Parisdeklarationen från 2005, 
som är en överenskommelse rörande samarbetsstrategier mellan givar- och 
mottagarländer för hur utvecklingssamarbetet ska bli mer effektivt (ibid).5 

Samarbetsstrategier 
Utgångspunkten för svenskt bistånd är att det är samarbetsländernas rege-
ringar (de mottagande länderna) som har huvudansvaret för att driva ut-
vecklingen framåt. För att göra detta upprättar de flesta länder egna strate-
gier för ekonomisk och social utveckling. Dessa strategier blir sedan 
utgångspunkten när det svenska stödet till landet utformas. För att anpassa 
externa lösningar till lokala behov och förutsättningar samt stärka mot-
tagarlandets ansvar för de biståndsprojekt som genomförs utarbetade 
givarländerna som ingår i OECD:s biståndskommitté DAC en handlings-
plan för utvecklingssamarbetet mellan givare och mottagare av bistånd. 
Inom ramen för DAC:s handlingsplan fastställdes i den så kallade Paris-
deklarationen från 2005 hur biståndet ska effektiviseras. Där tydliggjordes 
också vilket ansvar samarbetsländerna har i biståndsrelationen (Odén och 
Wohlgemuth 2010:3).  

Parisdeklarationen innehåller fem åtaganden som gemensamt ska 
implementeras av givare och samarbetsländer. Det första åtagandet innebär 
att samarbetsländerna genom eget ägarskap ska ta fram utvecklings-
strategier. Det andra åtagandet är att genom givaranpassning öka använd-
ningen av samarbetsländernas administrativa system för att kanalisera 
biståndsmedel, det vill säga att givarländer ska följa samarbetsländers 
strategier och system. Samordning, som är det tredje åtagandet, innebär att 
givarna ska ta del av varandras information och analyser. Det fjärde 
åtagandet går ut på bättre samordning mellan givarna. Det femte och sista 
åtagandet fastställer att både givare och mottagare har ett ansvar för 
återrapporteringen och uppföljningen (DAC 2005).  

 
5 I september 2015 enades FN om 17 nya globala mål, Sustainable Development Goals, 
SDG, som ska uppnås till år 2030. Målen är en fortsättning på de åtta milleniummålen 
och har större fokus på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter. Arbete för jämställdhet får hög prioritet (Sida 2015). 
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Enligt Parisdeklarationen, som i realiteten presenterar en metod för att 
effektivisera bistånd, måste givarländerna å ena sidan anpassa biståndet till 
mottagarländernas regler, system och lagar. Å andra sidan bör mottagarna 
av bistånd underlätta för givarna med en fungerande administration och 
ledning samt se till att det finns resurser och personal för genomförandet 
av insatserna (Baaz 2005: 75).6 Relationen kompliceras oundvikligen på ett 
antal punkter, exempelvis mottagarens beroende av bistånd, eller om mot-
tagarlandet har ett svagt utvecklat politiskt system, vilket gör det svårt att 
ställa krav på ansvariga ledare, myndigheter och organisationer. Dessutom 
är mottagarna av bistånd beroende av externa resurser för att kunna för-
ändra landets struktur och organisation (Odén och Wohlgemuth 2010).  

Det kan leda till att en del länders regeringar får bristande politiskt 
utrymme på grund av att exempelvis IMF och Världsbanken knyter stra-
tegier till lån och villkorar innehållet för att effektivisera biståndet. Men de 
kan också få bristande handlingsutrymme till följd av att de starka givar-
ländernas agendor dominerar över svaga mottagarregeringar, som inte har 
möjlighet att driva igenom sin agenda på grund av att de administrativa 
systemen är svaga och präglas av korruption. Det kan till exempel medföra 
att civilsamhällets organisationer utsätts för utmaningar i form av mindre in-
flytande. Detta då de kan hamna i en situation som begränsar möjligheten att 
delta i dialogen att påverka den demokratiska beslutsprocessen i synnerhet 
som Parisdeklarationen inbegriper omfattande stöd till näringslivet, i form 
av handel och investeringar. Civilsamhället stängs då ofrivilligt ute vilket kan 
leda till att organisationernas insatser förbises (Baaz 2001: 161).  

Det andra begreppet som OECD/DAC introducerade är samarbetspart-
ner. Begreppet fokuserar på relationen mellan givare och mottagare och 
innebär att bistånd inte längre handlar om en relation mellan givare och 
mottagare, utan om ett förhållande mellan jämbördiga partner i ett gemen-
samt utvecklingssamarbete. DAC formulerar partnerskapsrelationen på 
följande sätt:  

In a partnership, development co-operation does not try to do things 
for developing countries and their people, but with them. It must be 
seen as a collaborative effort to help them increase their capacities to do 
things for themselves. Paternalistic approaches have no place in this 

 
6 2008 sammanställdes Accra Agenda for Action (AAA), som bygger på de åtaganden 
som gjordes i Parisdeklarationen 2005. Accra är en agenda som har utarbetats för att 
påskynda Parisdeklarationen. Den anger hur givare och samarbetsländer ska uppnå 
större i effektivitet med biståndet (DAC 2009). 
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framework. In a true partnership, local actors should progressively take 
the lead, while external partners back their efforts to assume greater 
responsibility for their own development (DAC 2006).  

Det innebär att de stora biståndsorganisationerna, som till exempel 
Världsbanken eller IMF, eller de stora statliga biståndsorganisationerna, dit 
Sida räknas, inte längre definitionsmässigt är involverade i utvecklings-
bistånd utan i utvecklingssamarbete. Det medför i sin tur att begreppen 
givare och mottagare, som de flesta biståndsorganisationerna tidigare an-
vände har blivit ersatta av begreppet partner. Kraven på utvecklingssam-
arbete baseras på ett partnerskap där utgångspunkten är utvecklingslandets 
huvudansvar och ledarskap (Baaz 2002: 2). 

Sida, liksom de flesta andra statliga biståndsorganisationer, talar således 
om sin verksamhet i termer av partnerskap och utvecklingssamarbete. I 
den nuvarande partnerskapsrelationen betonas förutom utvecklingslän-
dernas eget ansvar och ägande, att relationen ska vara transparent. Därmed 
menas att relationen ska vara öppen och baseras på ett ömsesidigt för-
troende. Biståndsarbetarna ska inte fungera som beslutsfattare och kontrol-
lanter utan som rådgivare som uppmuntrar och stödjer lokala initiativ och 
idéer (Sida 2010).  

Att skapa ett jämlikt samarbete mellan givare av bistånd och en 
mottagare som är beroende av bistånd är en mycket svår uppgift. I ett part-
nerskap ska mottagaren uttrycka sin egen målsättning medan bistånds-
givaren har sina egna mål, visioner och strategier som fastställs av givar-
landets regering. Givaren har också ett krav på kontroll av hur resurserna 
används (Brözel 2010). För att till exempel Sida ska kunna följa bistånds-
pengarna krävs ett kontrollsystem som leder till att mottagarens ägande-
skap av projektet försvagas (Odén och Wohlgemuth 2010: 37-38; Easterly 
2008: 23). Kontrollen av resurserna reglerar oundvikligen i vilken form 
makten ska utövas av givarlandet, som har sina egna intressen, mål och 
strategier. Inbäddat i detta finns också vilket resultat som förväntas uppnås 
av mottagarländerna. Därför är ofta om ej alltid ett avgörande villkor för 
bistånd att mottagarna delar givarländernas mål, det vill säga de förväntas 
anpassa sig till dessa (Long 1990; Crew & Harris 1998: 10). Om de inte är 
beredda att göra det måste de avstå från biståndet. 

Parisagendan har kommit att symbolisera ett tänkesätt, vilket skiljer sig 
från den tidigare idén om bistånd och biståndsarbete. Kritiken mot den 
tidigare idén om bistånd och biståndsarbete rymmer framför allt två risker. 
Den första är att bistånd kan hindra utvecklingen i ett land genom att göra 
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landet beroende av kontinuerlig försörjning från utlandet och att landet 
därmed inte mobiliserar sina egna resurser. Den andra risken med lång-
varigt bistånd är att det kan leda till eller befästa politiskt, ekonomiskt och 
kulturellt beroende (Easterly 2008: 61). I kritiken mot biståndsorganisa-
tioner som Världsbanken, IMF och statliga biståndsorganisationer, som till 
exempel Sida, framhävs just biståndsberoendet som ett centralt problem. 
Den internationella kritiken består framför allt i att biståndssystemet från-
tar de lokala organisationerna och landets medborgare deras egen kapacitet 
och ansvar och bidrar därför till att skapa passiva organisationer och med-
borgare (Baaz 2001: 176). Ett tydligt exempel anser Jeremy Gould (2004: 6) 
är Tanzania. Under många år hade utvecklingsprojekten dominerat en stor 
del av Tanzanias ekonomi, och till slut blev landet en tummelplats för 
social ingenjörskonst, designad av allehanda givare och konsulter.7 En hel 
biståndsindustri hade etablerats. 

Sveriges bistånd till Serbien och jämställdhetsfokus 
Sedan 1990-talet och fram till 2012 har Sidas bistånd till Serbien genomgått 
fyra faser: 1) humanitärt stöd; 2) utvecklingsstöd; 3) utvecklingssamarbete; 
och slutligen 4) reformsamarbete. Den första fasen inleddes i början av 
1990-talet i samband med Jugoslaviens sönderfall. Biståndet bestod då i 
humanitärt stöd. År 2001 övergick det humanitära stödet till ett långsiktigt 
utvecklingsstöd som kännetecknades av ett allmänt huvudmål för alla 
biståndsmottagare samt ett delmål utarbetat särskilt för Serbien. Medan 
huvudmålet för utvecklingsstödet var att öka möjligheten för de fattiga att 
förbättra sin situation, det vill säga få bättre social trygghet och säkerhet, 
fokuserade reformsamarbetet på demokrati och mänskliga rättigheter, jäm-
ställdhet och konflikförebyggande åtgärder.  

Bakom det svenska beslutet att stödja jämställdhetssamarbetet i Serbien 
låg dels ett riksdagsbeslut 1996. Enligt det ska jämställdheten mellan 
kvinnor och män vara ett mål för allt svenskt utvecklingssamarbete: ”ett 

 
7 I samband med millenniemålens antagande har Sida tillsammans med andra inter-
nationella biståndsorganisationer ändrat sitt biståndssystem. Givarna stödjer olika stat-
liga projekt eller reformer, så kallade ”government-run sectoral programs” som till 
exempel hälsa, utbildning eller jordbruk. Genom att biståndet således har ändrat karak-
tär, har givarna dels mer inblick och kontroll över biståndet, men kan också mer 
effektivt koordinera biståndet då givarna samarbetar och delar med sig av informa-
tionen (Gould 2004). 
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jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela samarbetet med samarbetslän-
derna” (Proposition 1995/96). Beslutet var påverkat av Pekingdeklara-
tionen som antogs 1995 vid FN:s fjärde kvinnokonferens av representanter 
för 189 länder. Handlingsplanen fastställde långsiktiga mål och åtgärder 
som ska vidtas av regeringar, det internationella samfundet, frivilligorga-
nisationerna och det privata näringslivet för att förbättra kvinnors villkor. 
Handlingsplanen är indelad i olika kapitel gällande fattigdom, utbildning, 
hälsa, våld mot kvinnor, väpnade konflikter, miljö, ekonomi, mänskliga 
rättigheter, beslutsfattande, institutionella mekanismer, flickor och mass-
medier. I de olika kapitlen finns strategiska målsättningar för hur man ska 
få diskriminering av kvinnor att upphöra och hur jämställdhet ska undan-
röjas (Johansson 1997).  

Pekingdeklarationen medförde att Sidafinansierade projekt skulle 
baseras på jämställdhet mellan kvinnor och män, mänskliga rättigheter 
samt att jämställdhet skulle vara en betydelsefull samhällsfråga och inte re-
duceras till att betraktas enbart som en kvinnofråga. Jämställdhet skulle 
vara central för utvecklingen och borde också vara en integrerad del av 
politiken och ekonomin samt arbetet med att säkerställa mänskliga rättig-
heter och ett demokartiskt styrelseskick (Sida 1998). Liksom många andra 
länder valde Sverige redan 1979 att ansluta sig till FN:s CEDAW-konven-
tion (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 
Women) (UN 1979), som förbjuder diskriminering på grund av kön.8 I sin 
tur har detta betytt att Sida sedan 1979 har arbetat för att öka förståelsen 
för jämställdhetsfrågor i samarbetsländerna.  

Bakom beslutet att stödja jämställdhetssamarbetet i Serbien låg vidare 
en utvärdering Sida gjort av jämställdheten. Utvärderingen bildade under-
lag till en kommande handlingsplan, som skulle vara vägledande för Sidas 
stöd. Analysen klargjorde att det fanns en formell jämställdhet i landet, 
men att kvinnors reella inflytande var begränsat till hemmet samt att synen 
på könsrollerna präglades av ett patriarkalt perspektiv. Utvärderingen 
visade också att bristen på jämställdhet var en av orsakerna till den ekono-
miska och sociala utvecklingen i landet. Kvinnor var underrepresenterade 
på arbetsmarknaden, i det politiska arbetet samt i de flesta beslutsfattande 
organen (Sida 1998: 38). 

 
8 CEDAW är FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor. Det är ett 
expertorgan som bildades 1982 i anslutning till FN- konventionen 1979 och består av 23 
experter på kvinnofrågor.  
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I Serbien visade även inhemska sociologiska analyser att kvinnors situa-
tion i samhället radikalt försämrats till följd av utvecklingen under 1990-
talet. Arbetslösheten var hög, särskilt bland kvinnor, det fanns löneskill-
nader mellan könen och kvinnligt dubbelarbete var vanligt förekommande. 
Den pågående samhällsomvandlingen medförde dessutom ökade krav på 
kvinnor att ta vid när statens sociala åtagande upphörde (Milić 2002: 266; 
Blagojević 2002: 292; Bolčić 1995).  

Med utgångspunkt i resultatet av utvärderingen lyfte Sida fram köns-
grundade skillnader inom fyra områden: 1) mänskliga rättigheter, 2) del-
tagande i politiskt beslutsfattande, 3) deltagande i ekonomiskt besluts-
fattande, och 4) möjligheter till ekonomisk självständighet. Eftersom de 
serbiska kvinnorna var underrepresenterade på alla områden och nivåer av 
politiskt beslutsfattande, var det få kvinnor som aktivt deltog i konflikt-
lösning och rehabiliteringsarbete (Sida 1998).  

Utifrån utvärderingen gav UD i uppdrag till Sida att färdigställa en 
landstrategi för Serbien och att utarbeta fyra mål för hur jämställdhets-
arbetet skulle genomföras och följas upp. Det första målet var att insatserna 
skulle fokusera på att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män på alla 
nivåer i samhället. Det andra målet var att det skulle vara den serbiska rege-
ringens ansvar att det sker en generell förändring av kvinnors situation i 
samhället. Det tredje målet innebar att enskilda kvinnoorganisationer skulle 
få en kompletterande roll genom konkreta utvecklingsinsatser, vilket innebar 
färdiga projektförslag. Det fjärde och sista målet berörde de kvinnoorga-
nisationer som valde att samarbeta med svenska givarorganisationer. De 
skulle ha en framträdande roll när det gällde att hålla den serbiska regeringen 
ansvarig, genom till exempel lobbyverksamhet (Sida 1998).  

År 2004 inleddes en tredje fas av utvecklingssamarbetet mellan Sverige 
och Serbien. Målet för Sidas stöd till Serbien var att stärka demokratin för 
att därmed förbättra förutsättningarna för ett framtida EU medlemskap. 
Biståndet koncentrerades till sektorerna demokratisk samhällsstyrning, 
vilket inbegrep mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt naturresurser 
och miljö (UD 2009:1).9 Sida hade en tydlig inriktning mot jämställd-
hetsfrågor inom den statliga förvaltningen och det civila samhället. För att 
jämställdhet på ett genomgripande sätt skulle ingå i alla Sidafinansierade 
 
9 Volymen på det svenska biståndet till Serbien år 2009 var 110 miljoner kronor. 2011 
ökade biståndet till 130 miljoner kronor. 2011 var biståndet också på 130 miljoner (UD 
2009:2). (Sida 2010:1). Det innebär Sveriges bistånd till Serbien ökade från 2009 till 2011 
med 20 miljoner kronor. 
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projekt och program i Serbien, använde Sida FN:s jämställdhetsinte-
grering.10 Det innebar att jämlikhet skulle stå i fokus för den politiska verk-
samheten, forskningen, opinionsbildningen, lagstiftningen, resursfördel-
ningen samt planering, genomförande och uppföljning av program och 
projekt på alla nivåer och områden (FN 1997). Målsättningen var att den 
serbiska staten och NGO:er gemensamt skulle vidta åtgärder mot den 
bristande jämställdheten. Det innebar att den serbiska regeringens agenda 
skulle anpassas genom att politikens mål och medel förändrades så att det 
gagnade jämställdheten. Enligt statsvetaren Emanuela Lombardo (2006: 
153) bör förändringen av den traditionella agendan innefatta tre aspekter. 
För det första ska ett jämställdhetsperspektiv integreras på alla politikom-
råden och på alla nivåer i samhället. För det andra bör jämställdhets-
perspektiv institutionaliseras genom konkreta åtgärder. För det tredje bör 
de aktörer som deltar i beslutsprocesser utökas så att de inkluderar jäm-
ställdhetsexperter och det civila samhället.  

Oavsett de olika faserna av samarbete mellan Sverige och Serbien sedan 
1990-talet, var det år 2001 som Sida formellt, efter att den dåvarande presi-
denten Slobodan Milošević och regeringen avsatts efter en kort men intensiv 
revolution året innan, påbörjade samarbete med den nya serbiska regeringen.  

I Sidas arbete med jämställdhet i Serbien förmedlades stöd i form av 
pengar och kunskap till kvinnoorganisationer via den svenska kvinnoorga-
nisationen Kvinna till Kvinna, som sedan 1994 har arbetat med att stärka 
kvinnors ställning i det serbiska samhället. Genom utbildning i statistik, 
sexualupplysning och reproduktiv hälsa vill Sida via Kvina till Kvinna att den 
sociala omsorgen ska utvecklas och könsrollerna förändras (Sida 2010: 11).  

Kvinna till Kvinnas engagemang för jämställdhetsfrågor på Balkan 
Kvinna till Kvinna bildades år 1993 av Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet. Det var ett nätverksprojekt som startades mot bakgrund av 
det inbördeskrig som pågick i Jugoslavien. Fram till 1995 arbetade organisa-
tionen i Sverige för att uppmärksamma kvinnors utsatta situation i Bosnien 
och Kroatien. Den samlade in pengar till krigsdrabbade kvinnor, medlem-
mar föreläste och informerade om kvinnors situation och bedrev verksamhet 

 
10 Begreppet jämställdhetsintegrering, eller på engelska mainstreaming, myntades 1985 
vid tredje världskonferensen om kvinnor i Nairobi. 



 
6. DEN SOM GER OCH DEN SOM FÅR 

 
 

 135

för att våldtäkt skulle erkännas som en krigsförbrytelse i Bosnien.11 Detta låg 
väl i linje med dess mandat att i krigs- och konfliktområden stärka kvinnors 
självkänsla, deras psykiska och fysiska hälsa, samt deras deltagande i byggan-
det av ett demokratiskt samhälle. Kvinna till Kvinna arbetade också för att 
främja studier och forskning om hur krig och väpnade konflikter påverkar 
kvinnor, informera om krigets effekter och skapa opinion för konflikthan-
tering med civila metoder (Lyth & Peck 2005:17). 

Kvinna till Kvinnas första resa till Serbien ägde rum 1994. Under 
vistelsen i Belgrad valdes fyra lokala kvinnoorganisationer ut som framtida 
samarbetsorganisationer av totalt 12 organisationer (Kvinna till Kvinna 
2005: 28). Syftet med den första resan till Belgrad 1994 var att ge stöd åt 
kvinnoorganisationer där som arbetade för ett demokratiskt samhälle. 
Inför sin första resa till Serbien anlitade Kvinna till Kvinna en kvinna som 
sedan tidigare hade kontakt med organisationen Centar za Ženske Studije i 
Belgrad, vars medlemmar bedrev feministisk forskning, skrev feministiska 
artiklar för tidningarna Vreme (Tiden) och Danas (Idag) samt undervisade 
i genusvetenskap. Kontakten med Centar za Ženske Studije underlättade 
kartläggningen av kvinnoorganisationer:  

Kvinna till Kvinna hade en föreläsning i Kulturhuset om kvinnors 
situation i Bosnien. Jag blev berörd och väldigt ledsen och eftersom jag 
talar språket ville jag hjälpa till. Jag tog kontakt med Kvinna till Kvinna 
och frågade hur jag kan hjälpa till. Vi bestämde att eftersom jag kan 
språket skulle jag åka till Belgrad och kartlägga vilka kvinnoorganisa-
tioner som fanns och vad de stod för. Centar za Ženske Studije var till 
stor hjälp. Jag gjorde det och så vitt jag minns så åkte de [Kvinna till 
Kvinna] strax efteråt till Belgrad för att träffa organisationerna och välja 
ut vilka organisationer de skulle stödja.12 

Centar za Ženske Studije blev en av organisationerna som Kvinna till 
Kvinna slöt avtal med. En annan var Žene u Crnom (Kvinnor i Svart).13 
Ytterligare en var AWIN som år 1995 hade ett projekt som gick under 
namnet ”Hi Neighbour”. Dess syfte var att behålla och utveckla kontakten 
mellan kvinnoorganisationer i Bosnien, Kroatien och Slovenien. Dessa tre 
 
11 Kvinna till Kvinna ansåg att behoven var mest trängande i Bosnien och valde därför 
att göra en särskild satsning där.  
12 Intervjun med personen som kartlade kvinnoorganisationerna i Belgrad (Stockholm 
2002). 
13 Kvinna till Kvinnas samarbete med Centar za Ženske Studije och Žene u Crnom 
upphörde 1999 och återupptogs 2014. 
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organisationer skrev Kvinna till Kvinna kontrakt med 1995. Anledningen 
till att Kvinna till Kvinna valde samarbete med dessa organisationer var att 
de ansågs vara väletablerade och stabila organisationer:  

Centar za Ženske Studije:s, Žene u Crnom:s och AWIN:s olika arbeten 
för att uppnå jämställdhet i landet byggde på ett koncept som var en 
början för att bygga upp en ny kvinnorörelse i Serbien. Syftet med 
AWIN:s arbete var nätverkandet, vilket är väldigt starkt hos oss. Centar 
za Ženske Studijes arbete var att reagera mot den förändring som skedde 
till kvinnors [nackdel] men också det akademiska, att utbilda i genus-
vetenskap. Centar za Ženske Studije hade, ansåg vi, en stor och viktigt 
uppgift. De var många och välorganiserade. Vi fick till exempel tips från 
andra kvinnoorganisationer om att det är viktigt att stödja just Centar 
za Ženske Studije. Žene u Crnom var en organisation som genom sina 
aktioner synliggjorde inbördeskriget, nationalism, sexism, våld mot 
kvinnor och diskriminering oavsett etnisk tillhörighet.14 

De tre organisationerna valdes ut efter kartläggningen, i samråd med andra 
organisationer. De avgörande kriterierna var enligt Kvinna till Kvinna att 
organisationerna själva hade ett färdigt projektförslag och att de hade 
utarbetade metoder för hur de skulle gå tillväga för att implementera det 
föreslagna projektet. Det fanns en struktur och en tydlighet som i sin tur 
underlättade Kvinna till Kvinnas samarbete med organisationerna. Efter-
som Kvinna till Kvinna inte var stationerade i Serbien utan i Zagreb, i 
Kroatien, och Sarajevo i Bosnien, var det rationellt ur Kvinna till Kvinnas 
synvinkel att välja ut organisationer som var självständiga med egna mål 
och agendor. Det innebar att Kvinna till Kvinnas besök i Serbien var mer 
sporadiska. Kontrollen av organisationernas arbete skedde via kontinuerlig 
rapportering och de besök som Kvinna till Kvinna gjorde. Enligt Kvinna till 
Kvinna var det just av logistiska skäl de valde att stödja kvinnoorganisatio-
ner i Belgrad: 

Vi var tvungna att vara Belgradfokuserade i Serbien på ett annat sätt 
kanske än i omkringliggande länder. Det var till Belgrad vi kom och det 
var inte [lika] lätt att ta sig runt för oss som i andra länder. Det var 
mycket poliskontroller på vägarna. För att kunna behålla någon slags 

 
14 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2006). 
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kontinuitet i kontakterna med våra samarbetsorganisationer kunde vi 
inte vara spridda i landet, för att då skulle vi aldrig hinna träffa dem.15  

I avtalet mellan Kvinna till Kvinna och de tre kvinnoorganisationerna 
ingick förutom rapporter, det vill säga redovisningar om hur arbetet på-
gick, också redovisning av kvitton, vilket var något nytt för kvinnoorgani-
sationerna i Serbien (Jag utvecklar detta i kommande kapitel). Under 
besöken diskuterades projekten och utvecklingen av dem. För till exempel 
AWIN var det en lämplig samarbetsform: 

Ja, det var ett mycket trevligt sätt att samarbeta på, vi gjorde det som 
stod i kontraktet och två gånger per år redovisade vi resultatet i en 
rapport som vi skickade till deras huvudkontor i Stockholm och vi 
träffade dem, jag tror att det var ett par gånger per år. När vi träffades 
diskuterade vi, ja bland annat hur viktigt det är att redovisa kvitton och 
hur projekten kan utvecklas. Vi kände oss inte kontrollerade på samma 
sätt som vi gör idag till exempel när de finns här i Belgrad. Vi kände att 
de litade på oss, att vi skulle göra det vi hade lovat i avtalet.16 

Informantens beskrivning av samarbetet med Kvinna till Kvinna innan 
etableringen av kontoret i Belgrad samt Kvinna till Kvinnas ambition att ha 
kontinuitet i kontakterna med samarbetsorganisationerna tyder på att det 
förekom en subtil kontroll i relationen (jfr Berger & Luckmann 1998; Gid-
dens 2003). Det var en relation som rymde både närhet och distans samt 
tillit och professionalitet. I relationen är det aktörernas roll som givare och 
mottagare av gåvan som sätter gränsen för närheten och distansen, vilket 
leder till att kvinnoorganisationerna inte kan uppfattas som jämbördiga 
med Kvinna till Kvinna utan som kontrollerade. 

Valet av de tre kvinnoorganisationerna var en början på Kvinna till 
Kvinnas utvecklingssamarbete i Serbien. Relativt snabbt utökade samar-
betet så att det omfattade fler kvinnoorganisationer trots att Kvinna till 
Kvinna inte hade fältkontor i Belgrad. Utökningen av samarbetsorganisa-
tioner medförde en utveckling av Kvinna till Kvinnas sätt att arbeta i 
Serbien. En central del i arbetet blev att stödja kvinnoorganisationer som 
arbetade för förändring av kvinnofientliga lagar och organisationer som 
arbetade mot diskriminering av kvinnor på arbetsplatser, kvinnojourer och 

 
15 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2006). 
16 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2002). 
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organisationer som arbetade för kvinnors ekonomiska oberoende (Verk-
samhetsberättelse 2004: 27). 

Kvinna till Kvinna valde att stödja ett begränsat antal organisationer i 
Belgrad av två anledningar. Den ena var tidsaspekten, som enligt organisa-
tionen är en begränsande faktor i samarbetsrelationen. Kvinna till Kvinna 
anser att det i konfliktdrabbade länder, som till exempel Serbien, krävs ett 
långvarigt samarbete för att utveckla ett starkt civilsamhälle, men det krävs 
också att jämställdhetsfrågor, mänskliga rättigheter och demokrati finns på 
landets politiska agenda. Den andra anledningen var planering av en fält-
närvaro med kvinnoorganisationerna. Under fältbesöken skulle kvinno-
organisationerna diskutera sina projekt tillsammans med fältkoordinatö-
ren, men också delta i seminarier samt i organisationsutveckling. Organisa-
tionsutveckling innebar ett obligatoriskt deltagande för kvinnoorganisa-
tionerna i seminarier om budget, anti-korruption, hantering av medlems-
avgifter, rapportering, redovisning av kvitton, hur man planerar semi-
narier, hur NGO:er och politiker samarbetar i olika länder samt hur infor-
mationsutbyte går till (Verksamhetsberättelse 2005).  

I organisationsutvecklingen ingick också föreläsningar och information 
om hur krig påverkar kvinnor och om vikten av att involvera kvinnor i 
arbetet för fred och demokrati (Carlman 2003). Eftersom Kvinna till Kvin-
nas långsiktiga mål är att, genom de lokala kvinnoorganisationerna som de 
stödjer, bygga upp och stärka det serbiska civila samhället, i vilket kvinnor 
aktivt ska delta i, utbildar Kvinna till Kvinna serbiska organisationer i 
demokratiska arbetssätt, mänskliga rättigheter och juridiska frågor. Orga-
nisationsutvecklingen har anpassats till de projekt som Kvinna till Kvinna 
stödjer, det vill säga traumabearbetning, kvinnohälsovård, juridisk rådgiv-
ning, utbildning, försoning och samarbete, demokratiutveckling samt 
arbete mot trafficking.  

En viktig del i organisationsutvecklingen var nätverkande. Genom att 
AWIN, Žene na delu, Nezavistnost och Shelter for Women and Children 
ingick i Kvinna till Kvinnas nätverk, var de inbjudna till regionala nät-
verksmöten. På nätverksmötena träffas organisationer från olika geogra-
fiska områden för ta del av och diskutera varandras erfarenheter och stödja 
varandra i olika projekt.  
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Kvinna till Kvinnas sätt att arbeta 
Sedan 1995 har Kvinna till Kvinna utökat samarbetet till fyra kvinnoorga-
nisationer i Belgrad.17 De fyra organisationerna som var beviljade projekt-
pengar och därmed utvalda av Kvinna till Kvinna som samarbetsorgani-
sationer har sedan 1990-talet på olika sätt och med olika metoder arbetat 
för ett demokratiskt Serbien, för lika möjligheter för kvinnor och män att 
delta i politiska beslutsprocesser och för ökat samarbete mellan kvinno-
organisationerna nationellt. Enligt Kvinna till Kvinna bygger projekten på 
kvinnoorganisationernas egna förslag:  

Projekten bygger alltid på organisationernas förslag och sedan har vi 
skrivit avtal på vilket sätt de ska redovisa vad de har gjort och det är ett 
avtal där alla fattar vad vi har kommit överens om. Men vi svarar aldrig 
på direkta frågor om vad de ska göra, vad de ska skriva i sina 
projektansökningar. Däremot så ställer vi frågor som kan öppna upp ett 
nytt tänkande. Varför vill ni göra så, hur ska ni göra det, vilka är det ni 
tänker er att nå? Genom dessa frågor kommer organisationerna att bli 
mer och mer klara över vad det är de gör och varför. Vi hjälper dem att 
se vad de kan. De får större möjlighet att överleva i ett svårt samhälle 
när de är klara över vad de gör och kan uttrycka detta. Vi i Kvinna till 
Kvinna har erfarenhet av att driva en frivilligorganisation i ett 
demokratiskt samhälle, det har inte de. Vi kan hjälpa dem med tips om 
hur saker har gjorts i Sverige, hur man kan få igång ett engagemang i en 
organisation och vad man kan göra då det uppstår problem.18  

Citatet visar att det sker en indirekt styrning så att kvinnoorganisationer-
nas projekt också ska sammanfalla med de mål och mandat Kvinna till 
Kvinna och Sida har för Serbien. Sidas mål hur jämställdhetsarbetet ska 
implementeras och följas upp i Serbien, samt de konkreta exemplen på ut-
vecklingsinsatser sammanflätas med Kvinna till Kvinnas mandat i kvinno-
organisationernas verksamheter. När en kvinnoorganisation har fått ett 

 
17 I Serbien stödjer Kvinna till Kvinna sedan 2007, förutom de fyra organisationerna i 
Belgrad; Women’s Space i Niš, vilken erbjuder romakvinnor en mötesplats samt kurser i 
sömnad, engelska och hälsoinformation. I staden Kruševac erbjuder organisationen 
Sandglass kurser i engelska och arbetar för att stärka redan aktiva kvinnor i samhället. I 
staden Sombor stödjer Kvinna till Kvinna organisationen Women’s Alternative som 
driver en telefonjour för kvinnor utsatta för våld samt anordnar seminarier om kvin-
nors rättigheter och familjelagstiftning i byar kring Sombor. Den fjärde kvinnoorga-
nisationen som Kvinna till Kvinna stödjer är Women’s Center i Leskovac som driver en 
telefonjour för kvinnor som utsatts för våld i hemmet (Kvinna till Kvinna 2011).  
18 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2002). 
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gåvobistånd beviljat av Kvinna till Kvinna, skriver organisationerna på ett 
avtal som beskriver mottagarens problem och ger en sammanställning om 
lämpliga och realistiska förslag till åtgärder. I avtalet ingår att Kvinna till 
Kvinna ska följa organisationernas arbete på nära håll, vara en diskussions-
partner åt de lokala kvinnoorganisationerna samt bistå med råd och utbild-
ning (Kvinna till Kvinna 2000). Enligt sociologen Göran Ahrne (1994: 121) 
är avtal och överenskommelser ett redskap som kan leda till samarbeten 
och koalitioner. Ett skrivet avtal, som bygger på en överenskommelse 
mellan parterna och har tydlig och formell struktur om vad som ingår i 
samarbetet och vilka förväntningarna är samt fastställer roller och funktio-
ner, bidrar till att minimera risken för tveksamheter- och oklarheter. Sam-
tidigt är avtal ett sätt för alla inblandade parter att bevaka sina egna intres-
sen, påverka och få inflytande i det sammanhang man arbetar inom 
(Jacobsson 1997). 

Vi skriver ett avtal med alla våra kvinnoorganisationer och det som 
skiljer oss från andra organisationer är att vi följer deras ansökningar. 
Vi är inte ute efter att lyckas med den svenska modellen, men det är 
viktigt att organisationerna tar fram en modell som fungerar bra. För att 
det är en sådan organisation som kommer att överleva. När vi skriver 
kontrakt så diskuterar vi deras finansiering och att ett färdigt projekt-
förslag färdigställs. Samarbetet baserar sig bland annat på ett eko-
nomiskt stöd och det är en trygghet för dem att veta vad vi kräver, 
tydligt. Så fort det är tydligt, så är det inte betungande.19 

Att ta emot en gåva eller att ansöka om en gåva, som kvinnoorganisationerna 
har gjort, innebär att de medverkar i ett gåvoutbyte, vilket i detta fall innebär 
att Kvinna till Kvinna på olika sätt vill vara närvarande i kvinnoorganisatio-
nernas arbete. I Kvinna till Kvinnas avtal med de fyra kvinnoorganisa-
tionerna ingår, som en del av gåvoutbytet, uppföljning av kvinnoorganisa-
tionernas verksamhet samt organisationsutveckling där Kvinna till Kvinna 
bistår med råd och utbildning, och i utbyte får kvinnoorganisationerna 
ekonomiskt stöd. Kontrollen av kvinnoorganisationernas verksamhet byg-
ger primärt på Kvinna till Kvinnans relationer med Sida och de krav som 
Kvinna till Kvinna har att uppfylla, men också på respekt för svenska 
revisorer och journalister, vilket har bidragit till nya rutiner i samarbetet 
med kvinnoorganisationerna:  

 
19 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2002). 
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Vi har öppnat ett kontor här för att vi ska kolla väldigt noggrant alla 
deras finansiella rapporter. Vi går igenom kvitto efter kvitto, fråga för 
fråga. Till exempel om det är 30 dinarer så frågar vi vad de har använt 
pengarna till, säger de det inte, så får de inga pengar. Det har varit 
frågor kring vad de får och vad de inte får köpa. Hur de ska göra med 
kvitton, men vi har ju varnat dem långt innan samarbetet. De vet att vi 
är den sista kontrollen. De får pengar i januari och den första rapporten 
ska vara inlämnad i april-maj och om rapporten inte är okej så får de 
inte resten av pengarna. Det är ett bra sätt att få dem att lämna in 
kvitton eftersom de vill ha pengarna så fort som möjligt, så att de kan 
fortsätta sina projekt. Vi var också väldigt noga med i början att tala om 
för organisationerna att det här har vi samlat ihop, de här pengarna är 
ihopsamlade, men när vi började få Sida pengar så var vi väldigt noga 
med att säga det här är skattepengar. Det är viktigt att de vet var pengar-
na de söker kommer ifrån.20 

Sedan Kvinna till Kvinnas samarbete med Sida inleddes år 2001 har rela-
tionen till de lokala kvinnoorganisationerna ändrat karaktär. Förändringarna 
har bland annat inneburit en klarare struktur i de ekonomiska kontrollerna 
och striktare formalisering rapporteringen från kvinnoorganisationerna. Det 
reformerade samarbetet med regelbundna besök, ekonomiska kontroller 
samt kommentarer till rapporteringen har lett till att en del kvinnoorgani-
sationer reagerat negativt, anser Kvinna till Kvinna:  

Det allra vanligaste var att kvinnoorganisationerna tyckte att det var 
”skitjobbigt” i början. De förstod inte riktigt varför vi gjorde på detta 
sätt och tyckte att vi lägger oss i alldeles för mycket. Vi jobbar ganska 
länge med organisationerna och vi brukar komma till ett läge där de 
gillar det. När de ser alla våra jobbiga frågor på rapporten och ansök-
ningarna hamnar de i ett mellanläge.21 

Om man bara skulle se till DAC:s riktlinjer för utvecklingssamarbetet bör 
Kvinna till Kvinna inte agera som beslutsfattare eller kontrollant, utan som 
rådgivare som stödjer lokala idéer och initiativ. Dock måste biståndet ses i 
ljuset av de grundläggande ekonomiska ojämlikheter, som kännetecknar 
biståndsrelationer och som placerar biståndsgivaren i en asymmetrisk 
maktposition (Easterly 2008: 141). Den globala tendensen är att öka kont-
rollen av hur biståndsmedel används. Både Sida och Kvinna till Kvinna har 
krav på sig att visa resultat av sitt arbete; här visar sig samma tendens. 
 
20 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2003). 
21 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2002). 
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Maktasymmetrin genomsyrar oundvikligt biståndsrelationen och innebär 
att det är givaren som definierar spelets regler (jfr Odén 2006, Odén och 
Wohlgemuth 2010, Baaz 2001, Long 1990). Med andra ord måste kvinno-
organisationerna anpassa sina mål och intressen till Kvinna till Kvinnans 
regler. Dock har inte alla kvinnoorganisationer i Belgrad alltid uppskattat 
de administrativa kraven som bland annat innebär att kvinnoorganisa-
tionerna måste ha en budget. I budgeten ska det enligt Kvinna till Kvinnas 
krav ingå medlemsavgifter samt en fungerande byråkrati: 

De anser att efter alla dessa år av samarbete borde vi veta vad de arbetar 
med och hur de arbetar. Det har varit häftiga diskussioner, men nu har 
det nog lugnat ner sig. I organisationsutveckling ingår det att kunna 
rapportera i tid och på utsatt datum. Det får de lära sig på seminarierna 
och av organisationsutvecklaren. Men de som har varit högljudda har 
inte varit positiva till organisationsutveckling och har undvikit det till 
en viss grad, men sedan har de gett med sig, eftersom de vill fortsätta att 
samarbeta med oss. När vi öppnade kontor i Belgrad krävde vi att få in 
rapporteringar av pengarna och då tyckte vissa organisationer att vi var 
byråkratiska. Det tyckte jag att vi skulle kräva. Samtidigt har de bett om 
pengar och då kommer vår byråkrati. Vi vill till exempel att de ska lära 
sig hur man tar ut medlemsavgifter. För organisationerna är det ganska 
uppenbart vad vi vill och vad vi är ute efter. Många organisationer är 
bra på det, men vad ska de göra när vi inte längre är här? Vi försöker 
ligga på att de måste ta ut avgifter på böcker, tidningar, medlemsavgift 
och så vidare. Även om det är små avgifter. Så att det inte blir en chock 
för medlemmarna att de måste betala medlemsavgift. Deras byråkrati är 
jättedålig.22 

Icke-statlig organisering under statssocialismen var tillåten i Jugoslavien 
även om den inte var uppmuntrad. Det civila samhället var svagt och allt 
arbete rörande aktivism skedde på frivillig basis utan budget och rapporte-
ring. Medlemsavgifter, avgifter på böcker och tidningar, som organisationer 
kunde ta ut i vinstsyfte, förknippades med kapitalism. Medlemsavgiften be-
talades endast till det kommunistiska partiet centralt som sedan hjälpte orga-
nisationerna ekonomiskt (jfr Howard 2003: 26). Medlemsavgifter och avgif-
ter är en ny situation för kvinnoorganisationerna. Det är en process, ett nytt 
tänkesätt och framför allt ett annat sätt att arbeta än tidigare. 

 
22 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2003). 
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Gåvor och gengåvor etablerar en relation 
Sida etablerade en relation med Kvinna till Kvinna år 2001 då Sidas mål var 
att integrera och implementera jämställdhet i biståndsverksamheten i län-
derna i Central- och Östeuropa. Enligt Kvinna till Kvinna inleddes sam-
arbetet med Sida på följande sätt: 

Sida hade inga speciella jämställdhetsmål för Central- och Östeuropa, 
men ja, gender som ska integreras i verksamheten enligt riksdags-
beslutet 1996. Det är ett väldigt brett mål att integrera gender i verksam-
heten. Vi har sedan 1993 arbetat i regionen, först i Bosnien och sedan i 
Kroatien, vi känner till området och de kvinnoorganisationer som är 
aktiva. Sida bjöd in oss och andra organisationer 1996 till ett möte i 
Stockholm på Sida och vi diskuterade regionen. De ville veta vad vi alla 
hade för erfarenheter och vad vi ansåg om regionen. De ville även veta 
hur och på vilket sätt vi arbetar, men också hur vi löser olika problem 
som uppstår eller kan uppstå. När Sida sedan valde oss som samarbets-
partner ställde de krav, bland annat att vi ska implementera deras jäm-
ställdhetsmål samtidigt som vi också fick fria händer, de lämnade 
väldigt mycket till oss eftersom vi hade erfarenhet av regionen.23 

Samarbetet med Sida ledde till att Kvinna till Kvinna år 2001 fick 95 pro-
cent av sina anslag från Sida och endast två procent från ett stort antal 
andra svenska organisationer (Verksamhetsberättelse 2005: 38): 

Det vi erbjöd Sida i början av vårt samarbete gjorde att vi fick mycket 
pengar. Vi sökte pengar för det vi ville göra. Större delen av vår budget 
kommer från Sida, inte hela. Den andra delen är egen insamling. Det är 
inga enorma summor per år, men det handlar om privatpersoner som 
ger bidrag, olika stiftelser, så det varierar från år till år. Med Sida har vi 
ett avtal med intentionen att vi ska få samma budget nästa år, men nu 
ska vi skriva ett nytt avtal, för att det gamla går ut. Vi är mycket beroen-
de av Sida för att den största delen av vår budget kommer därifrån.24 

Reciprociteten mellan Kvinna till Kvinna och Sida baserar sig på ett 
samarbete som går ut på att Kvinna till Kvinna i gengäld för finansiellt stöd 
implementerar Sidas jämställdhetsmål och målet om organisationsutveck-
ling. Enligt Kvinna till Kvinna betyder det dock inte att organisationen 
frångår sitt mandat, men det innebär en anpassning och ett hänsynstagan-

 
23 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Stockholm 2002). 
24 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2005). 
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de till Sidas mål och policyer för svenskt utvecklingssamarbete med Bal-
kanregionen. Samarbetet mellan organisationerna innebär bland annat att 
Kvinna till Kvinna arbetar utifrån en ”Logical Framework Approach” 
(LFA).25 LFA är i princip ett frågeformulär som ska vägleda samarbetsorga-
nisationerna inför planeringen av projekt, ansökningar om anslag och inför 
avrapporteringen (Sida 1992: 2). LFA är med andra ord en metod som ska 
användas av Sidas egen personal, konsulter som Sida anlitar, svenska sam-
arbetsorganisationer, som till exempel Kvinna till Kvinna, och indirekt 
samarbetsorganisationer som till exempel de fyra kvinnoorganisationerna i 
Belgrad. LFA ger Sida möjlighet att styra och kontrollera analyser och 
rapporteringar under alla stadier av projekten och under uppföljningen av 
dem. Enligt Sida är det viktigt att kunna följa upp och rapportera på tre 
skilda nivåer: 1) mål (vad som planeras), 2) åtgärder (vad som faktiskt blev 
gjort) samt 3) effekter (vilken effekt av åtgärderna fick på fältet) (Sida 
1998). LFA- metoden innehåller nio olika steg som ska anpassas till ana-
lysen i varje situation (Sida 2002: 2). 

Alla parter behöver alltså inte gå igenom samtliga steg eftersom 
metoden innehåller olika frågor. Det innebär att analysen kan delas upp i 
olika steg. När till exempel Kvinna till Kvinna vill få en uppfattning om en 
projektidé från en kvinnoorganisation är relevant kan de arbeta från steg 
ett till steg fyra, det vill säga: kontext, problemanalys, intressentanalys och 
målformulering. Är projektidén relevant kan de gå vidare till steg fem till 
steg sju som innehåller frågor kring aktivitetsplan, resursplanering samt 
mått på måluppfyllelse. Under de tre stegen kan Kvinna till Kvinna urskilja 
vilka av kvinnoorganisationernas projekt som är genomförbara och välja ut 
vilka organisationer de ska stödja. Med hjälp av steg åtta till nio, bedöm-
ning av risker, kan Kvinna till Kvinna avgöra om projektet kan fortsätta av 
egen kraft, utan stöd utifrån och om det är långsiktigt bärkraftigt (ibid).  

Steg ett avser olika ekonomiska, sociala och politiska processer som äger 
rum i samhället. Vid projektplanering kartlägger Kvinna till Kvinna vilka 
utomstående faktorer som är viktiga för projektets måluppfyllelse? Vilken 
miljö förläggs projektet till? I steg två ställs frågor som: Vilket är det hu-
vudsakliga problemet som ska lösas med hjälp av projektet? Vad orsakar 
problemet, vilka konsekvenser får problemet? Vem drabbas av problemet 
 
25 LFA som används av Sida är ursprungligen utvecklat av forskarna Rosenberg och 
Posner (1979) för det amerikanska biståndsorganet USAID. LFA är både en metod och 
ett strukturerings- och analysredskap, det vill säga ett verktyg för att planera projekt och 
analysera bakomliggande mål. 
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och vem äger problemet? Steg tre i metoden är en intressentanalys.26 Intres-
senterna delas upp i fyra olika huvudgrupper: Målgruppen är kvinnor i Ser-
bien, genomförare är de fyra kvinnoorganisationerna som Kvinna till Kvin-
na har valt att stödja, beslutsfattare är i detta fall tre organisationer: a) kvin-
noorganisationerna som ansöker om samarbete med Kvinna till Kvinna för 
ett visst konkret program eller förslag b) Kvinna till Kvinna som väljer ut 
vilka kvinnoorganisationer som ska stödjas och hur länge samarbetet ska 
vara och c) Sida som beviljar medel till Kvinna till Kvinna. I detta steg ingår 
inhämtning av information om projektet, en problemanalys, målanalys, 
förslag på aktivitetsplan och en riskanalys. Därefter görs en detaljerad 
planering av hur projektet ska genomföras. 

I steg fyra klarläggs vad kvinnoorganisationen ska uppnå med projektet 
och varför det är av betydelse för organisationen och det serbiska sam-
hället. Hur vill ägaren av projektet, det vill säga kvinnoorganisationen, att 
idealsituationen ska se ut? Varför behöver målgruppen projektet och vilka 
olika delmål kan identifieras? I nästa steg upprättas en aktivitetsplan för 
hur resultatet ska uppnås av organisationen. Den granskas först av Kvinna 
till Kvinna och sedan Sida. I steg sex tillförs resurser till Kvinna till Kvinna 
av Sida och sedan till kvinnoorganisationen i Belgrad som gåvobistånd. 
Gåvobiståndet till kvinnoorganisationen kan beskrivas som ett paket inne-
hållande pengar till projektet, utbildning om organisationsutveckling, se-
minarier, kurser och konferenser. 

Enligt Sida är ansvarsfördelningen en viktig komponent som måste 
klargöras innan ett projekt startar, men många gånger också under ett på-
gående projekt. Därför måste Kvinna till Kvinna i sina rapporter till Sida 
kontinuerligt säga om ett projekt uppnår sina mål genom att ange mätbara 
indikatorer som kan följa projektets utveckling på olika nivåer. Indikato-
rerna är kvalitativa eller en statistisk källa, det vill säga att man i statistiken 
kan utläsa att en förändring har skett till följd av projektet. Ett exempel kan 
vara att det år 2012 fanns fler kvinnliga företagare än 2001 eller att det ser-
biska parlamentet har antagit en lag om kvinnomisshandel i hemmet. I det 
näst sista steget, riskanalys, bör Kvinna till Kvinna men även de lokala kvin-
noorganisationerna som ansvarar för projekten, identifiera, bedöma och 
analysera olika faktorer som kan påverka projektets möjligheter att nå målen. 
De faktorer som tas i beaktande är politisk utveckling i landet, korruption 

 
26 Intressenter är de organisationer som har olika möjligheter att påverkas av eller 
påverkar det som sker i projektet direkt eller indirekt (Sida 2002: 4). 
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och personalomsättning. Det sista steget utgår från att varje projekts fram-
gång är beroende av landets politik, dess lagar, normer och förordningar. För 
att kunna nå framgång krävs att projektet sker i samarbete med bistånds-
landet, i enlighet med DAC:s riktlinjer för bistånd (Sida 2002: 6-9). 

Enligt Sida ska Kvinna till Kvinna arbeta utifrån den ovan beskrivna LFA: 

Kvinna till Kvinna ska arbeta efter LFA när de skriver en ansökan till 
oss. Det är en bedömning, det är vad jag använder när jag tittar på 
projektbedömningar, men sedan när de i sin tur i sina organisationer 
ska skriva ansökningar, så ska de tänka på det här, vad är det för prob-
lem vi ska lösa och varför har vi det här problemet och vilken målgrupp 
har vi, stämmer det med problemet så att säga och vilka andra blir 
påverkade av detta projekt och vad tänker vi uppnå? De måste kunna 
tala om vad de ska uppnå. Målen ska vara mätbara. Genom LFA ser vi 
på vilket sätt Kvinna till Kvinnas ansökan följer våra huvudmål det vill 
säga att stödja demokratisk utveckling och jämställdhet mellan kvinnor 
och män och att det också ingår att deras organisationer som de stödjer 
ska få hjälp med hur det är att jobba i en demokratisk organisation, hur 
man bygger upp en styrelse, hur man skriver en ansökan. De lokala 
kvinnoorganisationerna ska lära sig hur en NGO fungerar.27 

Eftersom Sida är en myndighet som arbetar på uppdrag av UD och rege-
ringen, präglas samarbetet av att Sida genomför de uppdrag de får av rege-
ringen för att nå målen för den svenska utrikespolitiken. Sida har ett över-
gripande ansvar för hur statliga biståndsmedel används utanför Sveriges 
gränser och använder därför olika metoder för att kontrollera de orga-
nisationer som söker pengar.28 Ett sätt för Sida att stämma av att Kvinna till 
Kvinnas arbete på fältet passar in i strategin och prioriteringarna för jäm-
ställdhetsarbetet i Serbien är att läsa Kvinna till Kvinnas regelbundna rap-
porter om kvinnoorganisationernas arbete, metoder och resultat, berättar 
en anställd på Sida: 

Eftersom vi är den part som finansierar Kvinna till Kvinna, och därmed 
är ytterst ansvariga för hur svenskt bistånd används i Serbien, läser vi 
igenom alla projektansökningar och försöker se hur deras arbetssätt och 

 
27 Intervju med representant för Sida (Stockholm 2005). 
28 Varje år lämnar Sida en årsredovisning till regeringen med information om bland 
annat kostnader och resultat. Utifrån årsredovisningen utvärderar regeringen myndig-
heten. Riksrevisionsverket och Sadev (Institutet för utvärdering av internationellt ut-
vecklingssamarbete) är två myndigheter som granskar Sida. Sadev lades ned i slutet av 
2013. 
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metoder passar in i vår strategi och i våra prioriteringar...Vi har olika 
prioriteringar för olika länder och vi ser gärna att i detta fall Kvinna till 
Kvinna följer dem.29 

Ett sätt att svara upp mot den svenska regeringens prioriteringar när det 
gäller bistånd och i detta fall samarbetslandet Serbiens behov är att bland 
annat arbeta resultatorienterat:  

Resultatfokus ska styra verksamheten, men också samarbetet med 
Kvinna till Kvinna och därmed Kvinna till Kvinnas samarbete med 
kvinnoorganisationerna i Belgrad vilket också kräver transparens och 
mätbarhet av resultat.30  

Regeringens beslut om myndigheternas verksamhet, i detta fall Sida, sker 
dels genom regleringsbrev som är direktiv från regeringen till myndigheten 
och dels genom förordningar. I regleringsbreven anges vilka mål verksam-
heten inom myndigheten ska arbeta mot eller hur mycket pengar myndig-
heten har till sitt förfogande. Förordningarna anger hur myndigheten ska 
utföra arbetet administrativt (jfr SOU 2006: 15). Varje år utvärderar rege-
ringen hur Sida har använt sina resurser och varje år lämnar Sida en års-
redovisning till regeringen om hur resurserna har använts (jfr SOU 2003: 
93). I utvärderingen måste Sida visa på god intern styrning och kontroll i 
organisationen (se RRV 2002: 12). 

Kvinna till Kvinna anordnar med jämna tidsintervaller nätverksträffar 
om arbetsmetoder, det vill säga kurser i LFA, som en del i organisations-
utvecklingen av deras samarbetsorganisationer: 

Kursen vi anordnade sist varade i två dagar och var till stor hjälp för 
organisationerna när de skulle skriva den kommande ansökan. Vi måste 
arbeta eller så gott det går efter LFA eftersom Sida kräver det. Det är ett 
av villkoren och att våra organisationer som vi stödjer också tillämpar 
LFA, inte i samma utsträckning som vi men ändå arbetar efter metoden. 
För Sida är detta en metod att granska vårt arbete och våra organisa-
tioner som vi stödjer.31 

 
29 Intervju med representant för Sida (Belgrad 2003). 
30 Intervju med representant för Sida (Stockholm 2006). 
31 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2006). 
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Eftersom Sida i egenskap av myndighet kontinuerligt granskar och utvär-
derar Kvinna till Kvinnas resultat (jfr Easterly 2008: 63), anpassar Kvinna 
till Kvinna sina arbetsmetoder och strategier till Sidas regler, krav och 
önskemål (jfr Crew och Harris 1998, Odén 2006). Med andra ord är detta 
en relation som är beroende av en annan relation för att kunna uppnå 
resultat. Det handlar om organisationer som påverkar varandra med hän-
syn till en ojämn tillgång till och kontroll över resurserna. Relationerna är 
baserade på samarbete, givande och tagande, vilket också är principen med 
en gåva. Kvinna till Kvinna tar emot gåvan från Sida och återgäldar gåvan 
genom att uppfylla de krav som Sida ställer om LFA enligt reciprocitetens 
regler (jfr Mauss 1997: 14): 

Att vi ska arbeta efter LFA är något som vi måste göra utan att 
ifrågasätta, det är ett krav. Det är Sidas sätt att arbeta och vi måste följa 
direktiv annars blir vi utan finansiering, vilket innebär att vi inte kan 
stödja våra organisationer. De [AWIN, Žene na delu, Shelter for Women 
and Children och Nezavisnost] är beroende av oss, som vi är av Sida.32  

Enligt Marcel Mauss (1997: 29) ger utbyte av gåvor rikedom, eftersom 
gåvor binder mottagaren att prestera en gengåva (ibid: 42). Utifrån Marcel 
Mauss tolkning av gåvoutbytet och som framgår av Kvinna till Kvinnas 
intervju ovan, är syftet med relationen och samarbetet mellan Kvinna till 
Kvinna och Sida av betydelse för båda organisationerna. Av denna anled-
ning följer Kvinna till Kvinna direktiven om implementering av LFA, efter-
som de riskerar att annars bli utan finansiering, vilket kommer att påverka 
och kanske tvinga dem att ompröva sitt samarbete med de fyra organisa-
tionerna i Belgrad.  

Slutsatser 
Det som förenar Sida, Kvinna till Kvinna och de fyra kvinnoorganisatio-
nerna i Belgrad är att de styrs av regler, kontroll, interna samt externa krav 
i förhållanden där man eftersträvar transparens och förtroende mellan 
samarbetsparterna. Jag ser dock förhållandet mellan organisationerna som 
en gåvorelation som producerar sociala relationer i reciprociteten (Sjö-
strand 2008: 45). Det gåvoutbyte som sker i och mellan organisationerna, 

 
32 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2006). 
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enligt Mauss (1997: 9) definition av en gåva, förefaller vara frivilliga och 
generösa, men inbegriper också krav. I gåvoutbytet mellan organisationer-
na skapas ett socialt kontrakt, där organisationerna som har tagit emot 
gåvan arbetar för att prestera en gengåva. Reciprociteten uppstår i ett sam-
spel av relationer (Sahlins 1997: 85). Eftersom varken Kvinna till Kvinna 
eller de fyra kvinnoorganisationerna i Belgrad förutsätts betala tillbaka 
gåvobiståndet i pengar, innehåller deras gengåva värden och symboler som 
till exempel att implementera givarens normer och regler i sina verksam-
heter (jfr Derrida 1997: 128).  

I gåvoutbytet mellan organisationerna skapas maktpositioner, där aktö-
rerna både utövar makt och underordnas den. Ett exempel är när Kvinna 
till Kvinna söker medel från Sida och omvänt när de hamnar i samma 
position som Sida, som biståndsgivare gentemot kvinnoorganisationerna i 
Belgrad. Makten blir här dynamisk, den omformas och förändras beroende 
på kontexten (Foucault 1980: 98). Enligt Foucault (1988: 202) korsar makt-
relationerna varandra. Det innebär att maktrelationen blir asymmetrisk, till 
den ena eller den andra gruppens fördel beroende på vilka resurser som är 
viktiga i det givna sammanhanget samt förväntningarna på relationen, 
vilka styrs av kunskap och pengar (ibid: 22). 

För Sida och Kvinna till Kvinna är samarbetet en strategisk handling. 
Det innebär att Kvinna till Kvinna har givit den expertis på sitt område, det 
vill säga genus och jämställdhet, som Sida behövt för att förverkliga rege-
ringens politiska beslut i Serbien. I gengäld har Kvinna till Kvinna givits 
resurser, legitimitet för särintresset samt möjlighet till politiskt inflytande. 
Genom att Sida har bjudit in Kvinna till Kvinna som samarbetspartner är 
organisationen med och genomför delar av svensk politik i Serbien. Det 
officiella samarbetet med Sida gör Kvinna till Kvinna starkare, ger den mer 
inflytande och tillgång till information. För Sida har samarbetet med Kvinna 
till Kvinna betydelse, dels för att det ger tillgång till Kvinna till Kvinnas 
kunskap och erfarenhet och dels för att Sida därmed får legitimitet och 
respektabilitet, vilket stärker dess auktoritet inom verksamhetsområdet.  

Stein Kuhles och Per Selles (1992) forskning visar att samarbete mellan 
staten och den ideella sektorn i Sverige och övriga skandinaviska länder 
skapar både närhet och beroende eftersom organisationerna har täta kon-
takter med staten och i en del fall är ekonomiskt beroende av dess gåvo-
bistånd, samtidigt som organisationerna har en hög grad av autonomi. 
Kvinna till Kvinnas och Sidas samarbete karaktäriseras av att Kvinna till 
Kvinna använder sig av de resurser som är i linje med regeringens land-
strategi för Serbien. Av intervjuerna med Sidas handläggare för Serbien 
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framgår det att Kvinna till Kvinnas arbete ska utföras i enlighet med LFA. 
Samtidigt ska Kvinna till Kvinnas fältnärvaro med AWIN, Žene na delu, 
Shelter for Women and Children och Nezavisnost utgå från Kvinna till 
Kvinnas mandat, men Kvinna till Kvinnahar tillsammans med Sida an-
svaret för att insatserna är av god kvalitet. Det innebär att samarbetet är 
känsligt för krav och förväntningar samtidigt som Kvinna till Kvinnas 
rörelsefrihet inskränks då Sida förväntar sig konsensus i vissa agerande. 
Det blir fallet när gåvan accepteras, förklarar Mauss (1997: 40). Handlings-
friheten övergår till att bli begränsad då gåvan binder mottagaren att 
prestera en gengåva. Gåvor (1988) skapar enligt Cheal relationer, det vill 
säga givare och mottagare och medför explicit att interaktionsprocessen 
leder till en maktasymmetri som styrs av normer och avtal (se även Sjö-
strand 2008). Det medför att Kvinna till Kvinna måste balansera mellan 
Sidas inflytande och egen autonomi, det vill säga vilken grad av självbe-
stämmande som kan upprätthållas inom ramen för ett samarbete med Sida.  

Kvinna till Kvinnas samarbetsformer med Sida är fastställda i ett 
officiellt avtal som även reflekteras i samarbetet med AWIN, Žene na delu, 
Shelter for Women and Children samt Nezavisnost. Med början 2001, då 
Kvinna till Kvinna och Sida blev samarbetspartner, upplevde företrädarna 
för de fyra serbiska kvinnoorganisationerna en förändrad relation. Den 
ekonomiska kontrollen och rapporteringen från kvinnoorganisationerna 
till Kvinna till Kvinna fick en fastare struktur och blev mer formaliserade, 
även organisationsutveckling som inbegrep anti-korruption, hur organisa-
tionerna skulle hantera medlemsavgifter samt hur informationsutbyte går 
till. Inbäddat i den strukturen fanns även Kvinna till Kvinnas mål med 
samarbetet med kvinnoorganisationerna, vilket innefattade en utveckling 
av civila samhället i Serbien. Det innebar att kvinnoorganisationerna deltog 
i seminarier om demokratiska arbetssätt, mänskliga rättigheter och juri-
diska frågor rörande kvinnors rättigheter i den offentliga sfären. Samar-
betet inbegrep även föreläsningar och information om hur krig allmänt 
påverkar kvinnor och om vikten av att involvera kvinnor i arbetet för fred 
och demokrati (Carlman 2003).  

Kvinna till Kvinnas samarbete med Žene na delu, Shelter for Women 
and Children och Nezavisnost reglerades, som texten visar, av Kvinna till 
Kvinnas mål och mandat för Serbien. Indirekt påverkas även samarbetet av 
Kvinna till Kvinnas samarbete med Sida vars uppgift är att implementera 
regeringens jämställdhetspolitik i Serbien. Andra aktörer som också in-
direkt inverkade på samarbetet mellan Sida, Kvinna till Kvinna och kvin-
noorganisationerna är andra givarländer som ingår i OECD:s bistånds-
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kommitté DAC. I DAC:s riktlinjer för bistånd är syftet med utvecklings-
samarbetet att utvecklingsländernas egna strategier ska ligga till grund för 
deras egen utveckling som dock avses ske i dialog med utländska sam-
arbetspartners. För Sida innebär samarbetsformen att DAC:s riktlinjer ska 
implementeras tillsammans med regeringens jämställdhetspolitik för Ser-
bien. I förlängningen medför Sidas samarbete med Kvinna till Kvinna att 
organisationen indirekt arbetar utifrån DAC:s riktlinjer för bistånd.  

Samarbetsformen kan innebära att biståndet blir känsligt för föränd-
ringar, vilket leder till att det lättare kan förändras och förväntningarna på 
vad kvinnoorganisationerna ska uppnå med sina verksamheter ändras. 
Kvinna till Kvinnas arbetsuppgifter blir då, trots att det är en autonom orga-
nisation med mål och mandat som väl passar in i kvinnoorganisationernas 
verksamheter, att indirekt påverka kvinnoorganisationernas projekt i samma 
riktning. Betyder det att Kvinna till Kvinna valt att samarbeta med kvinno-
organisationer vars projekt och strategier sammanfaller med Sveriges prio-
riteringar? I nästa kapitel undersöker jag vilka faktorer som har varit av-
görande för de sju kvinnoorganisationerna i valet av samarbetspartner.  
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7. Kvinnoorganisationernas val av resurser 

När givarorganisationerna anlände till oss [Serbien] i mitten av 1990-
talet och erbjöd gåvobistånd, hade vi många organisationer att välja 
mellan. Organisationernas bistånd finansierade olika saker. En givare 
kunde exempelvis bekosta hyra av lokal och telefonräkning, medan en 
annan betalade för datorer, utbildning och konferenser. Det innebar att 
de flesta kvinnoorganisationerna sökte bistånd av olika givarorganisa-
tioner. Biståndet var generöst och organisationerna erbjöd ganska 
mycket, vill jag minnas. När vi sökte gåvobistånd valde vi att samarbeta 
med så få givarorganisationer som möjligt. Vi gjorde faktiskt efterforsk-
ningar innan vi ansökte om bistånd. Vi frågade andra kvinnoorganisa-
tioner om deras erfarenheter av utländska givare. För oss som kvinno-
organisation var det viktigt att vi och givarna hade gemensamma vär-
deringar. Visst, vi var i behov av finansiering men inte till vilket sam-
arbete som helst. Vi valde givarorganisation med omsorg.1 

Det föregående kapitlet fokuserade på relationerna och hur gåvobiståndet 
gick från utrikesdepartementet till Sida, från Sida till Kvinna till Kvinna 
samt hur samarbetet med Nezavisnost, Shelter for Women and Children, 
Žene na delu samt AWIN påverkades av besluten kring gåvobiståndet. I 
detta kapitel analyseras de sju mottagarorganisationernas perspektiv och de 
faktorer som har varit avgörande för valet av samarbete med inhemska 
eller utländska givare. Nu är fokus flyttat till de sju mottagarorganisa-
tionerna och ambitionen är att beskriva och utifrån samtalsintervjuerna 
analysera motiven till valen av samarbetspartner. Enligt citatet ovan var 
gemensamma värderingar grunden för vilka samarbetspartner som valdes. 
Det betyder att det var möjligt att välja biståndsgivare med hänsyn till de 
värderingar som var betydelsefulla inte bara ekonomiska hänsyn. Detta i en 
tid då många utländska biståndsorganisationer anlände till Serbien för att 

 
1 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2003).  
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hjälpa till med att bygga upp NGO:er, genom att bland annat stödja orga-
nisationerna finansiellt.  

Satsningen på NGO:er 
I mitten av 1990-talet initierade Världsbanken ett omfattande reformarbete 
som innebar stora satsningar på sociala skyddsnät och utveckling av 
NGO:er i de länder som genomgick transformation. Världsbankens resurs-
inriktning baserades på att ländernas inhemska enskilda organisationer 
skulle hjälpa till med att bygga upp demokratin. Detta innebar enligt Ar-
mine Ishkanian (2004: 265) att medborgarnas involvering och engagemang 
i en NGO var ett bidrag till ett demokratiskt samhälle, vilket också kunde 
innebära pengar till lokala organisationer från utländska givare. För Ser-
biens del medförde Världsbankens beslut en omfattande tillväxt av 
NGO:er. I januari 1996 fanns det 20 000 registrerade NGO:er enligt Centar 
za neprofitnog sektora i civilnog društvas statistik.2 Av dem var 85 kvinno-
organisationer av vilka 16 arbetade med kvinnofrågor, 12 var fredsorgani-
sationer, 14 arbetade med SOS-telefon och 43 var humanitära organisa-
tioner. Sju år senare, år 2003, noterade Centar za neprofitnog sektora i 
civilnog društva att antalet registrerade NGO:er hade sjunkit till 8000. Året 
därpå, 2004, sjönk antalet registrerade organisationer till 997 (ibid). En av 
anledningarna till att antalet organisationer sjönk så drastiskt var att en del 
organisationer som varit registrerade inte bedrev någon verksamhet. Det 
fanns med andra ord en tidig trend att bilda en NGO. Eftersom arbetslös-
heten var hög i Serbien under 1990-talet grundade medborgarna ofta orga-
nisationer, vilka bestod av två till tre personer som sökte bistånd från 
Världsbanken eller av andra utländska givare. När arbetslösheten sjönk 
valde många medborgare, främst män, att lämna den så kallade tredje sek-
torn till förmån för den privata. Kvinnor däremot lämnade inte den tredje 
sektorn i samma utsträckning som männen. Det innebar att kvinnoorga-
nisationer och antalet aktiva kvinnor var fortsatt hög (Milić 2002).  

Armine Ishkanian (2004: 265), som har studerat kvinnlig aktivism i 
Armenien under 1990-talet, pekar på att en ökning av NGO:er har skett 
sedan Världsbankens beslut att stödja det civila samhället i post-socialis-
tiska länder. Exempelvis i Armenien fanns det 3 500 NGO:er år 2003, och 

 
2 Centar za neprofitnog sektora i civilnog društva eller på svenska ”Centrum för icke 
vinstdrivande sektorer och det civila samhället” (min översättning).  
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mer än två tredjedelar av dem var kvinnoorganisationer. Ishkanian anger 
fyra huvudorsaker till att kvinnor kom att dominera NGO-sektorn:  

1) 1990 när det kommunistiska kvoteringssystemet togs bort förlorade 
många kvinnor sina officiella positioner i politiken. En enskild organisation 
blev ett alternativ för kvinnor att arbeta med samhälls- och politiska frågor; 
2) Generellt har män visat lägre intresse för NGO-sektorn. De män som 
ville engagera sig i samhällsfrågor hade större möjlighet att göra det inom 
politiken; 3) Projektanslagen var relativt små och byråkratin komplicerad i 
jämförelse med den privata sektorn där männen kunde tjäna pengar utan 
byråkratiskt krångel; 4) Åtskilliga kvinnoorganisationer bildades efter FN:s 
fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 och de internationella givarna valde i 
ökad grad att stödja kvinnoorganisationer direkt hellre än att ge till andra 
organisationer.  

Gemensamma värderingar 
Under samtalen med de enskilda kvinnoorganisationerna var det påtagligt 
att en faktor bakom deras val var att de fordrade solidaritet och medkänsla 
av biståndsgivaren. Givarorganisationernas förståelse för kvinnoorganisa-
tionernas jämställdhetsarbete var också en faktor. 

Samarbetet med Kvinna till Kvinna hjälper oss att realisera våra mål och 
ett av våra mål är att hjälpa de serbiska kvinnorna på arbetsmarknaden. 
Innan kriget, under socialismen, hade vi kvinnor rättigheter som våra 
kvinnoorganisationer kämpade för redan i slutet av 1800-talet, det får vi 
inte glömma bort. Det går inte att påstå att det var ett exceptionellt jäm-
ställt samhälle men jämfört med andra länder i Europa. Men under 
inbördeskriget och sanktionerna förlorade vi mycket! För oss som orga-
nisation är det därför viktigt att Kvinna till Kvinna, som är en kvinno-
organisation, förstår vår kamp, vilket är en av anledningarna till att vi 
ville samarbeta med dem.3 

Det informanten refererar till och som beskrivits i kapitel fyra är att histo-
riskt genom kvinnorörelsens olika perioder av aktivitet har kampen med-
fört en förändring (se Dahlerup 1986). För kvinnoorganisationerna är 
historien även ett arv som för dem vidare i deras arbete med de olika verk-
samheterna:  

 
3 Intervju med representant för Nazavisnost (Belgrad 2003). 
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1990-talet var en svår tid och vi hade inte kunnat komma så här långt 
om vi inte hade vår historia och historia är erfarenhet. Under socialis-
men hade vi kvinnor som arbetade som höga chefer, vilket inte hade varit 
möjligt om inte AFŽ hade författat avtalet och kommunisterna skrivit på 
1940. Det betyder att när vi organiserade oss på 1990-talet kunde vi 
jämföra, hur det har varit förr, hur det har blivit och hur vi som orga-
nisation kan arbeta för att förändra och förbättra. Vi kan se bakåt, genom 
historien har kvinnor alltid fått kämpa för sina rättigheter. Under 1800-
talet var vi i Serbien omyndiga, vi fick inte äga, inte rösta, inte höras, inte 
synas. Det förändrades tack vare att kvinnor fick nog och kollektivt gick 
samman och bildade organisationer, naturligtvis med olika inriktningar. 
Vissa kvinnor ville inte ha så mycket förändring, de var väl rädda! Medan 
andra ville förändra så mycket som det gick.4 

Historia likställs också med erfarenhet. Med erfarenhet menas i denna kon-
text arbetet för ett jämställt samhälle genom historiens gång med tids-
typiska frågor som exempelvis, rösträtt, utbildning eller ekonomiska och 
juridiska rättigheter på arbetsmarknaden. Det historiska arbetet reflekteras 
i de nutida organisationernas syn på sig själva som kvinnoorganisationer 
och feminister:  

Innan vi bestämde oss för att ansöka om gåvobistånd diskuterade vi 
varför vi ansöker och varför det är vikitgt för oss. Under våra samtal 
kom vi fram till att det som är viktigt för oss är att våra givare behandlar 
oss med respekt, alltså som en kvinnoorganisation och som feminister. 
Lika viktigt är respekt för vår verksamhet och idéer. Men även för vår 
kvinnohistoria, för att som i Västeuropa hade vi också demonstrationer 
och kvinnokonferenser under 1970-talet. Under 1980-talet hade vi 
kvinnoorganisationer, få och svaga men ändå. Naturligtvis inte på 
samma sätt som i väst eftersom vi var ett socialistiskt land men vi hade 
friheten att föra fram våra åsikter och tankar som feminister. Om våra 
givare inte respekterar det, så är det inte ett bra samarbete.5 

Som framgår av det ovanstående hade kvinnoorganisationerna mål och 
delmål att realisera innan givarna kom till landet. Samtalen med infor-
manterna visar att AWIN, Shelter for Women and Children, Nezavisnost, 
Žene na delu, Ženski Lobi och Ženski Parlament anser sig vara feministiska 

 
4 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2002). 
5 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2002). 
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kvinnoorganisationer.6 Däremot anser sig KSS vara en kvinnoorganisation, 
som arbetar för jämställdhet i Serbien: 

Vi har haft många feminister i vår kvinnohistoria som har arbetat för 
kvinnors rättigheter i Serbien. Vår organisation har varit en del av den 
historien och det är vi mycket stolta över men vi anser oss inte vara en 
feministisk organisation utan en kvinnoorganisation. Syftet med vår 
verksamhet är att bidra till att förändra maktförhållandet mellan könen 
men samtidigt värnar vi om kärnfamiljen. Vi tror på kärnfamiljen, 
bestående av man, kvinna och deras barn.7 

Det gemensamma för de sju kvinnoorganisationerna är uppfattningen att 
kvinnors rättigheter historiskt sätt har varit eftersatta och att det behövs 
särskilda insatser för att diskrimineringen ska upphöra. Det som skiljer 
organisationerna är synen på värderingar som exempelvis KSS uppfattning 
om kärnfamiljen samt sättet att förverkliga målen för verksamheten, det vill 
säga tillgång till resurser, den kunskap som krävs för att kunna delta i 
beslut som styr och påverkar deras liv. Men de förenas av att de själva valt 
inriktningen på sin verksamhet och inte låtit givarorganisationernas erbju-
dande avgöra: de har gjort sina val för att de är aktivister. De anser sig ha 
både kunskap och erfarenhet, eftersom de har en grund att stå på.  

Som aktivister har vi i åtskilliga år arbetat för kvinnors rättigheter, en 
del av oss i flera decennier. Först för ett jämställt Jugoslavien och sedan 
för ett jämställt Serbien präglat av inbördeskrig, patriarkalism och 
misogyni.8  

Eftersom AWIN, Shelter for Women and Children, Nezavisnost, Žene na 
delu, Ženski Lobi och Ženski Parlament ansåg sig vara feministiska kvinno-
organisationer, och KSS anser sig vara en kvinnoorganisation, var det vik-
tigt för dem att samarbeta med kvinnliga givare: 

Jag vet inte om manliga givare hade valt att stödja vår organisation. Jag 
har en känsla av att de inte riktigt förstår syftet med vår organisation. 
Kvinnliga givare förstår att det finns en anledning till varför vi bildade 
vår organisation. Om allt hade varit okej i samhället hade vi [organi-
sationen] inte behövts. De [kvinnliga givare] ser vad vi behöver, för att 

 
6 Se kapitel 5 för en mer ingående beskrivning om organisationernas mål och syfte. 
7 Intervju med KSS (Belgrad 2003). 
8 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2003). 
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kunna utvecklas. De tänker som vi, vi känner att vi har ett gemensamt 
språk. Som feminister vill vi samarbete med andra kvinnor.9  

”Vi samarbetar endast med kvinnliga givare” 
Bland givarna som anlände till Serbien runt 1996 fanns kvinnoorganisa-
tioner från bland annat USA, Tyskland, Norge, Schweiz, Italien och Grek-
land. Deras närvaro och finansieringsmöjligheter fick omkring 90 procent 
av kvinnoorganisationerna i Serbien att ansöka om utländskt bistånd 
(Centar za neprofitnog sektora i civilnog društva).  

Under den här perioden fanns det väldigt många givare, nästan bara 
[internationella] kvinnoorganisationer som ville stödja oss kvinnoorga-
nisationer. Många seriösa och oseriösa organisationer bildades i anslut-
ning till att de utländska givarna anlände till Serbien. Det spreds ett 
rykte om att givarna prioriterade kvinnoorganisationer framför andra 
organisationer. Många kvinnor som i mina ögon inte var feminister, 
aldrig förut varit intresserade av kvinnofrågor, bildade nu kvinnoorga-
nisationer. Det blev ”fint”, man var ”cool” eller i ”opposition” om man 
samarbetade med utländska kvinnoorganisationer. Som tur var, efter en 
tid, klarade dessa organisationer inte av kraven av att vara seriösa 
kvinnoorganisationer. Det slutade med att givarna upphörde att ge 
bistånd och naturligtvis slutade organisationerna att existera. De seriösa 
blev kvar och är verksamma än i dag.10  

”Seriösa kvinnoorganisationer”, som informanten i citatet uttryckte det, 
innebär enligt de sju kvinnoorganisationerna att organisationens medlem-
mar är feminister, att kvinnofrågor står i fokus och att organisationen har 
ett program för hur den ska arbeta för ett jämställt samhälle. Bakom orga-
nisationernas definition på seriösa respektive oseriösa kvinnoorganisatio-
ner, fanns, trots att en del organisationer varit mottagare i flera år innan 
Världsbankens beslut om utländska givare, en oro över antalet växande 
mottagare. Denna oro grundade sig på två saker, dels att de ”oseriösa” 
kvinnoorganisationerna kunde skada de ”seriösa” kvinnoorganisationernas 
feministiska rykte i det serbiska samhället, dels för att givarna skulle sluta 
ge bistånd: 

 
9 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006).  
10 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2003). 
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Vi började samarbeta med Kvinna till Kvinna 1995. Vi är en seriös 
feministisk kvinnoorganisation som endast vill samarbeta med seriösa 
givare och det ska vara kvinnliga givare. Därför passar samarbetet med 
Kvinna till Kvinna oss, alltså från en kvinna till en annan [på serbiska 
Žena Ženi]. I slutet av 1990-talet fanns det många givare, men också 
många kvinnoorganisationer. Det gjorde oss medvetna om att vi måste 
ha ett bra samarbete med våra givare. Det innebär inte att vi ska säga ja 
till allt Kvinna till Kvinna föreslår utan vi ska visa på att samarbetet be-
tyder något för vår organisation.11  

Att samarbeta med Kvinna till Kvinna var också ett sätt för kvinnoorgani-
sationerna att profilera sig. Genom att organisationerna valde utländska 
kvinnliga givare som samarbetspartner tog de ställning mot den sittande 
regeringen. Organisationerna markerade att de var i opposition och valde 
att samarbeta med utländska givare framför inhemska. Men framför allt 
ville de visa att de var feministiska kvinnoorganisationer som önskade ut-
veckla sig och därför behövde Kvinna till Kvinnas bistånd och kunskap i 
organisationsutveckling:  

För oss står Kvinna till Kvinna för en framtid och därför valde vi att 
ansöka om projektpengar och samarbete. Eftersom de själva är en 
kvinnoorganisation vet de vad vår kvinnoorganisation behöver. De 
hjälpte oss att hantera de politiska förändringarna i vårt land genom att 
erbjuda oss att gå på seminarier, kurser, konferenser. Vi är ett fackför-
bund som arbetar för kvinnors rättigheter. Vi är feminister och därför 
vill vi samarbeta med kvinnliga givare.12 

Om inte AWIN, Žene na delu, Shelter for Women and Children och 
Nezavisnost hade tagit avstånd från lokala givare, hade det inneburit ett er-
kännande av regimen, som förespråkade en politik där kvinnor bör lämna 
företräde för männen i den offentliga sfären. Dessutom var det Världsban-
kens uppgift att bygga upp demokratin i landet. Detta medförde att kvin-
noorganisationerna var angelägna om att närma sig de utländska givarna 
och ta avstånd från de lokala givarna. 

Vi pratar om en tid då staten hade stora problem som de var tvungna 
att lösa och staten inte hade tillräckligt med resurser för att samarbeta 
med oss. Problemen som hade att göra med kvinnor och barn, var 

 
11 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2003). 
12 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2006).  
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osynliga problem i vårt land och hade låg prioritet, en gråzon. För 
staten var de ekonomiska problemen viktigare att lösa, inte att ta hand 
om misshandlade kvinnor. Om vi hade valt att ansöka om bistånd av 
lokala givare som delvis är finansierade av staten, och dessutom nästan 
bara män, framför att söka bistånd från Kvinna till Kvinna som består 
av kvinnor, hade det orsakat stora problem för vår organisation. Vi 
hade varit styrda av män och av staten. Vi hade med andra ord varit 
styrda av dem som är en del av problemet. Genom att inleda ett sam-
arbete med staten, hade vi signalerat att deras kvinnofientliga politik 
under hela 1990-talet var helt i sin ordning. Vi pratar också om en tid 
då regimen var fientligt inställd till utländska NGO:er Vi som valde [att 
söka stöd hos] utländska NGO:er framför de lokala, vi var rädda därför 
att, vi hade talat om för staten att vi på ett sätt föraktar deras politik.13 

Närmandet till utländska kvinnliga givare och framför allt till Kvinna till 
Kvinna innebar i praktiken ett val av en ”outsidergrupp” eller ”de” (Bau-
man 1990). Att döma av intervjuerna har de fyra kvinnoorganisationerna 
målmedvetet arbetat för att förändra den politik som regimen förde mot 
kvinnor. Målmedvetet har de eftersträvat samarbete med utländska kvinn-
liga organisationer på grund av det ekonomiska och sociala kapital som de 
har fått ta del av i samarbetet med Kvinna till Kvinna: 

Om jag jämför vår organisation före vårt samarbete med Kvinna till 
Kvinna och nu, så har vi utvecklats väldigt mycket. Jag måste också 
erkänna att jag personligen har utvecklats. Vi har fått utbilda oss i hur 
man arbetar i en organisation, hur vi ska hantera de problem som upp-
kommer i en organisation, vilka problem som är vanliga och dessutom 
så har vi fått bistånd. Detta hade aldrig hänt om vi hade samarbetat med 
lokala givare. Vi hade förmodligen fått lite bistånd, men absolut ingen 
utbildning. Ett stort plus är också att det bara arbetar kvinnor i Kvinna 
till Kvinna. Det hade aldrig fungerat med manliga givare, de vet inte 
instinktivt vad vi behöver eftersom de inte är kvinnor.14 

En annan organisation menar också att valet av samarbete med Kvinna till 
Kvinna, har resulterat i en utveckling av organisationen, men även i en per-
sonlig utveckling av dem som feministiska aktivister, vilket inte skulle ha 
åstadkommits i ett samarbete med manliga givare:  

 
13 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2006). 
14 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006). 
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Som organisation har vi utvecklats mycket genom att Kvinna till Kvinna 
under åren har erbjudit olika utbildningar, vilket inte hade varit fallet 
med manliga givare. Vi hade fått bistånd i form av pengar men inte ut-
bildning. I början visste vi inte riktigt vad för slags arbete som väntade 
oss. Tack vare Kvinna till Kvinna förverkligade vi våra drömmar. Vi fick 
utbildning i hur man ska driva en kvinnojour, vilket har stärkt oss i vår 
roll som kvinnor, vi kan bemöta män som misshandlar och de miss-
handlade kvinnornas familjer på ett annat, mer professionellt, sätt. Vi 
har också fått genomgå en utbildning i vad frivilligorganisationer är och 
vad det innebär att arbeta i en sådan organisation, [samt också]vad en 
NGO är. Vi har också lärt oss att vi måste redovisa kvitton och så har vi 
fått projektpengar.15 

Gåvobistånd och utbildning, oavsett om det rör sig om redovisning av kvit-
ton eller hur man arbetar i en organisation, är två starkt återkommande 
skäl till att de fyra kvinnoorganisationerna efterstävade samarbete med 
Kvinna till Kvinna. Kvinna till Kvinna som utländsk givarorganisation etab-
lerade sig i den serbiska NGO-sfären och erhöll en position dels på grund av 
det gåvobistånd de erbjöd vissa utvalda kvinnoorganisationer och dels för att 
de var en kvinnoorganisation. Som kvinnoorganisationer har de inga gemen-
samma minnen, medlemmarna i de fyra kvinnoorganisationerna är ofta både 
äldre och mer erfarna, men däremot delar de värderingar och normer om 
hur ett jämställt samhälle borde se ut. Genom gemensamma normer och 
värderingar utformas och tydliggörs gränser för vilka som inkluderas eller 
exkluderas i gruppens ”vi” (Sörensdotter 2008: 144; Butler 1997).  

En annan aspekt som också har bidragit till etableringen av Kvinna till 
Kvinna var att varken de lokala givarna eller staten gjorde några större an-
satser till att vidmakthålla skillnaden mellan inhemska och utländska givare: 

Den dåvarande regimen sade vid ett par tillfällen i slutet av 1990-talet 
att det var för många utländska givare, att vi har inhemska givare som vi 
i första hand borde vända oss till. Visst, de såg oss som motståndare och 
till och med som statens fiende, men de gjorde aldrig något. Deras plan 
var bara att skrämmas, men det hände aldrig något. De visste mycket 
väl vilka vi samarbetade med och varför. De var helt enkelt för bekväma. 
De struntade i oss. De ansåg att vi inte kunde skada dem.16  

 
15 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2006). 
16 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2003). 
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Samarbetet med Kvinna till Kvinna har inneburit både en utveckling av 
organisationerna och att kvinnoorganisationerna fått verktyg för att börja 
bygga på förändring som kan sätta spår i samhället. På grund av de eko-
nomiska sanktionerna mot Serbien och visumkraven för serber för resor till 
nästan alla länder i Europa var Serbien ett isolerat land under hela 1990-
talet och början av 2000-talet. Det innebar att inhemska kvinnoorgani-
sationer inte kunde åka på konferens till andra länder och de kunde inte 
delta i seminarier eller föreläsningar. Den utbildning och kunskap de har i 
dag har de fått från bland annat samarbetet med Kvinna till Kvinna. Kvin-
noorganisationernas sätt att resonera och arbeta i sina organisationer är 
färgat av Kvinna till Kvinna, kanske i än högre grad än vad som varit fallet 
om de internationella kontakterna varit fler. Organisationerna har efter 
många år av samarbete insyn i Kvinna till Kvinna arbetssätt och om vad 
den organisationen anser att de ska åstadkomma i det serbiska samhället. 
Jag utvecklar den tankegången i nästa kapitel. 

Serbien var isolerat från stora delar av Europa under 1990-talet, men 
samarbetet med Kvinna till Kvinna innebar att de fyra organisationernas 
arbete synliggjordes inom Kvinna till Kvinnas nätverk. Samarbetet blev en 
möjlighet till utveckling för dem att hitta förebilder och metoder att 
förändra samhället. Genom nätverken erbjöds de möjligheter att diskutera 
erfarenheter, att se maktspelet i samhället och tolka olika situationer och 
händelser, men också att lära av varandra. Homosocialiteten mellan kvin-
norna bekräftar och förstärker deras gemensamma referensramar (Sörens-
dotter 2008: 145). Med ett gemensamt språk och gemensamma begrepp för 
sina erfarenheter kan organisationerna möta makthavarna och förändra 
villkoren för kvinnor (jfr Lann 1996: 21).  

Att vara en del av Kvinna till Kvinnas nätverk innebär att vi får ta del av 
det feministiska samtalet och andra kvinnoorganisationers professio-
nella erfarenheter. Inom nätverket förstår vi varandra. Vi behöver inte 
förklara oss, vi sitter alla i samma båt. Det viktiga med nätverket och det 
nätverket erbjuder oss är utbyte av erfarenheter och hur vi kan utveckla 
våra organisationer.17 

Nätverket erbjuder ett medlemskap för de fyra kvinnoorganisationerna. 
Nätverket förväntar sig att organisationerna plockar, som från ett smörgås-
bord, det de behöver, vilket innebär att nätverket är generöst, som Nezavis-
 
17 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2006).  
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nost i citatet ovan framhåller. Enligt Robert Putnam (1993: 201) skapas 
förtroende och normer inom nätverken. Nätverken möjliggör för organisa-
tioner, enskilt och tillsammans med andra, att uppnå det gemensamma 
målet (ibid: 207). Genom medlemskap i nätverken har organisationerna 
tillgång till resurser, både faktiska och potentiella (Bourdieu 1986). Till-
gången till resurser är något av det viktigaste anser Göran Ahrne (1996: 22) 
som motiverar människor att vara med i organisationer och som får dem 
att vilja stanna kvar. Resurser skapar, anser Putnam (1996: 201), samarbete 
i organisationer och mellan organisationer. Det är medlemskapen i organi-
sationerna och de gemensamma värderingarna som påverkar organisa-
tionernas villighet att hjälpa och stödja andra organisationer i nätverket. 
Men nätverken består av relationer som kräver reciprocitet, menar Barbara 
Misztal (2000: 121), och visar på en förmåga att skapa tillit. Även de nät-
verk som Ženski Parlament, Ženski Lobi och KSS är en del av erbjuder, 
liksom Kvinna till Kvinna, ett medlemskap som organisationerna har till-
gång till men också i detta fall krävs det en reciprocitet och en del av den är 
tillit till samarbetspartnerna.  

Tillit till samarbetspartnerna  
Enligt Niklas Luhmanns (2005: 127) är tillit ett risktagande, eftersom man 
när man visar förtroende riskerar att den man litar på inte uppfyller de för-
väntningar man har. Charles Tilly (2000: 11) definierar tillit på ett liknande 
sätt: att visa tillit är att medvetet utsätta sig för risken att den kan miss-
brukas av andra. Tillit kan följaktligen förstås enligt resonemanget 
inbyggda intressen, där tillit existerar i en relation i vilken parterna sätter 
sitt eget intresse främst (Cook, Harding och Levi 2005: 5). Tillit bygger allt-
så på förtroende som ett utfall av en bedömningsprocess, i vilken man litar 
på andra aktörer om man har skäl att tro att det ligger i deras intresse att 
uppträda förtroendefullt gentemot en själv (Harding 2002). För Ženski Lobi 
har tilliten till samarbetspartnern inneburit en tillgång till samhällelig 
information och verksamhet, men också till relationer och ett nätverk av 
andra kvinnoorganisationer, vänner, kollegor och mer generella kontakter: 

Vi valde att samarbeta med B92, medier och andra kvinnoorga-
nisationer, därför att vi för det första litade på dem, vi visste att B92 
skulle ställa upp när vi ville sända något, tidningarna var villiga att 
trycka våra debattartiklar och de andra kvinnoorganisationerna käm-
pade för samma sak som vi. I ärlighetens namn var vi inte alltid överens 
med de andra kvinnoorganisationerna. På våra möten var det alltid 
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bråk, tårar och hårda ord. Vi kunde säga saker som att ”er organisation 
kan vi inte lita på” eller ”ni är inga riktiga feminister och ni vet inte vad 
som är till fördel för kvinnor i samhället”, men vi kunde alltid lita på att 
de skulle komma dagen efter och demonstrera med oss eller hjälpa till 
med namninsamlingar, oavsett vad som sades på mötena.18 

Den tillit, som intervjun med Ženski Lobiger uttryck för, innebär moment 
av risktagande, men också, för att använda Piotr Sztompkas (1999: 23) 
begrepp, en moralisk orientering. Moralisk orientering, menar Sztompka, 
uppstår när tillit förenas med information, oavsett om den är falsk eller 
sann, om andras pålitlighet. I citatet ovan ser vi att kvinnoorganisatio-
nerna, trots de stundtals hätska ordutbytena under mötena, valde att mar-
kera att det fanns en solidaritet inom rörelsen. Solidariteten inom rörelsen 
medförde att organisationer valde att deltaga oberoende av informationen 
om de andra organisationernas pålitlighet (jfr Uslaner 2002: 14). Dock, 
utöver den kollektiva identiteten och en stark solidaritet som skapas av tillit 
(jfr Adler och Barnett 1998: 46) måste det finnas en gemensam vilja och ett 
ömsesidigt förtroende mellan organisationerna (Ostrom 1993). Enligt Bar-
bara Misztal (1996: 10) är det just förtroendet mellan organisationerna som 
säkrar kommunikationen och dialogen.  

Inom organisationerna uppstår gemensamma normer som fungerar 
som ett sammanhållande kitt. Den viktigaste är reciprociteten, det vill säga 
jag gör det här för dig nu men jag förväntar mig att få tillbaka något på 
längre sikt. Denna process, menar Putnam (1993), leder till förtroende 
mellan medlemmarna, man litar på att samtliga deltagare kommer att sam-
arbeta i enlighet med de gemensamma normerna. Däremot, om en organi-
sation misstänker att motparten i grunden är opålitlig och dessutom saknar 
respekt för samarbetet, blir följden att organisationen utgår ifrån att varje 
argumentation enbart är ett utfall av ett maktspel i vilket syftet är att 
dupera den andra organisationen till att acceptera ett ofördelaktigt samar-
bete (jfr Rothstein 2003: 292). Det finns en stark relation mellan samarbete, 
tillit, ärlighet och lojalitet, vilket är organisationernas motivation i ett 
samarbete med andra organisationer (Misztal 1998: 14): 

Vi avslutade vårt samarbete 1998 med en amerikansk kvinnoorgani-
sation på grund av att de ställde många villkor. Eftersom de ställde 
många villkor och ändrade villkoren varannan gång vi träffades, var vi 

 
18 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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aldrig säkra på när de kunde avsluta samarbetet. Vi var hela tiden rädda 
att de under ett möte skulle säga att nu har ni inte uppfyllt detta villkor 
och därför får ni inga pengar. Allt var på deras villkor och avtal kunde 
ändras hur som helst. De visade tydligt vem som hade makten. Vi 
kunde helt enkelt inte samarbeta med en sådan organisation trots att 
det innebar att vi inte fick pengar för vår verksamhet. Det var oseriöst 
och vi ansåg att vi förlorade värdefull tid genom att samarbeta med 
dem. Samarbetet med Kvinna till Kvinna är däremot annorlunda, vi har 
ett avtal som vi är ense om och som vi ska följa. Vi vet vad som gäller 
och det känns tryggt. Vi kan lita på dem, de ändrar sig inte från möte till 
möte.19 

Tilliten till andra organisationer fungerade i sammanhanget som en funk-
tion som organisationen använde sig av i valet av givare (jfr Cole 1973). 
Såsom framgår i citatet ovan, valde organisationen att avsluta ett samarbete 
på grund av bristen på tillit, trots att det innebar förlust av projektpengar. 
En tolkning kan vara att samarbetet med den amerikanska organisationen 
inte prioriterades, att det handlade om begränsat ekonomiskt bistånd och 
mycket byråkrati, detaljerade redogörelser, regler och villkor som skulle 
uppfyllas. Att avsluta samarbetet kan också varit AWIN:s handlingssätt att 
visa att de har makt, de valde först att samarbeta med utländska givare 
framför de lokala givarna och nu ville de demonstrera för det serbiska sam-
hället och NGO-sfären att vi som kvinnoorganisation och våra metoder att 
arbeta är det viktiga. Att AWIN däremot valde att hålla fast vid samarbetet 
med Kvinna till Kvinna kan bero på att det samarbetet var mer angeläget 
på grund av större bistånd, både ekonomiskt, men också utbildnings-
mässigt, trots avtalets alla regler och alla kraven på redovisning.  

För ett samarbete är tillit en förutsättning och den part som är mer 
beroende av ett fungerande samarbete behöver känna någon slags säkerhet 
om att den andra parten inte lämnar samarbetet eller oförmodat ändrar 
formen (Williams 1988: 8). Kvinnoorganisationernas tillit till givarna är en 
form av förtroende, i vilket agerandet finns inbäddat och där förtroendet 
existerar tills beteendet och agerandet visar motsatsen. Genom avtal med 
sina samarbetsorganisationer visar Kvinna till Kvinna att det är en del av 
gåvoutbytet, där förväntningarna är att samarbetsorganisationerna ska följa 
avtalet. Det är en markering att det finns gränser för tilliten men även en 
sätt att markera att de är en pålitlig givarorganisation.  

 
19 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2006). 
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Samarbetet med Kvinna till Kvinna har inte inneburit besvikelse och då 
menar jag att Kvinna till Kvinna har hittills aldrig agerat oberäkneligt. 
Vi vet vad som förväntas av oss och om vi arbetar enligt det vi har kom-
mit överens om så är det bra. Om de inte är nöjda så diskuterar vi våra 
resultat, så att vi får en chans att arbeta med det. Vi har aldrig upplevt 
att de vill bryta avtalet på en gång och stoppa pengarna. De arbetar inte 
på det sättet.20 

När organisationen får namn om sig att vara en pålitlig givare, som i detta 
fall att Kvinna till Kvinna, utvecklas tillit till en attityd som är förtjänad, 
inte beordrad, menar Jethro Liberman (1981: 134). Partha Dasguptas 
(1988: 63) studie visar också på att tilliten till människor med bra rykte är 
förtjänad och att man kan lita på dem eftersom de inte vill förlora denna 
värdefulla tillgång.  

I början vet jag inte om vi litade mer på Kvinna till Kvinna än på någon 
annan givarorganisation. De flesta givarorganisationerna hade rykte om 
sig att vara oberäkneliga, att de ändrade sig från möte till möte, att de 
bröt avtal som var författade av dem själva. Vi samarbetade med ett par 
sådana organisationer innan vi började samarbeta med Kvinna till 
Kvinna och vi tänkte, varför skulle Kvinna till Kvinna vara annorlunda? 
Med tiden visade det sig att de var annorlunda, de ändrade sig inte från 
möte till möte och de bröt inte mot avtal. Nu, i dag, litar vi på dem 
fullständigt, de är en professionell givarorganisation, det säger alla orga-
nisationer som har varit i kontakt med Kvinna till Kvinna. Man vet vad 
man får och det är en trygghet.21 

Tilliten till givarorganisationerna har vuxit fram gradvis.  

I början visste vi inte så mycket om våra givare. Det enda de krävde var 
en utförlig rapport om våra aktiviteter en gång per år. Men vi träffas ett 
par gånger per år för att berätta om vår verksamhet och våra aktiviteter, 
vi har en dialog, de är väl informerade. Möten och samtal som sker ett 
par gånger per år har gjort att vi har lärt känna dem och tvärt om. Utan 
möten så hade vi, trots deras generositet, inte kunnat lita på dem till 
hundra procent. För vår organisation är det viktigt att vi kan lita på 
dem, vi vill ha ett stabilt samarbete, inga oförutsedda moment utan om 
det ska ske en förändring ska de meddela oss i tid.22  

 
20 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2006). 
21 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006). 
22 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2006). 
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Tillit till givarna ger stabilitet. Tilliten ses som en del av en hederskodex, 
som innebär att givarna kommer att agera hederligt enligt mottagarorga-
nisationernas synsätt, det vill säga inte oberäkneligt, även under oförut-
sedda omständigheter som inte finns nedskrivna i avtalet (jfr Elster 1989: 
274). Kvinnoorganisationerna delar in givarna i två kategorier: en pålitlig 
och en opålitlig. Tilliten baseras på observation, rykte och intresse, men ses 
också som en betydelsefull resurs (jfr Lewis and Weigert 1985: 967-72). Att 
mottagarna kan räkna med att givarna agerar förutsägbart gör att mot-
tagarorganisationerna kan orientera sig mot framtiden: 

Uppfyller vi givarnas krav, det som står i avtalet, så litar vi på att vi får 
pengar eller kan hålla i en work-shop, gå en kurs eller åka på konferens, 
när det är dags för nästa utbetalning. Vi måste kunna planera.23  

Enligt Simmels (1978: 175) sätt att se på tillit skapar reciprocitet, i detta fall, 
”vi uppfyller givarnas krav och får ta del av deras resurser”, ett band av 
relationer mellan givarna och mottagarna. Utan tillit skulle det inte 
fungera, eftersom tillit till givarna och resurserna blir till en form av tro 
mellan kvinnoorganisationernas idéer och förmågan att realisera dem. 
Kvinnoorganisationernas tillit till givarna är som framhållits genomtänkt 
och ett medvetet val.  

Vi valde utifrån givarnas resurser 
Av samtalsintervjuerna framgick det att kvinnoorganisationerna såg 
tilliten, samarbetet med just kvinnliga givare samt de gemensamma värde-
ringarna som en del av det gåvobistånd eller de resurser givarna erbjöd.  

För oss [KSS] är bistånd inte bara den finansiella delen. Naturligtvis är 
den också viktig. Alla konferenser, räkningar måste betalas och det gör 
man ju med pengar och inte med leenden. Bistånd för oss inkluderar 
allt från att vi kan lita på våra givare, gemensamma värderingar, bra 
samarbete till att vi får in pengar på vårt konto, två gånger per år.24  

Organisationsteoretikerna Edwards och McCarthy (2004: 132) delar in 
gåvobiståndet, eller de resurser som ställs till mottagarorganisationernas 
 
23 Intervju med representant för Nazavisnost (Belgrad 2006). 
24 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2006).  
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förfogande, i fem olika typer. Den första är moraliska resurser, det vill säga 
etiska- och moraliska värderingar som givarna förmedlar till organisatio-
nerna. Den grundläggande tanken är att organisationens moraliska värden 
och principer är en viktig del av den mänskliga värdigheten. Organisa-
tionerna tar del av föreläsningar i vilka exempelvis förmågan att identifiera 
kränkningar och mänskliga rättigheter behandlas. Syftet är att vårda orga-
nisationens moraliska resurser. Den andra är kulturella resurser som 
omfattar organisationsutveckling, det vill säga hur en organisation ska 
arbeta, hur konflikter identifieras, på vilket sätt medlemmarna löser kon-
flikter, hur ett programförslag ska skrivas, hur organisationen söker stöd, 
språkundervisning, datautbildning samt utbyte av erfarenheter. Den tredje 
är de social-organisatoriska resurserna och avser givarnas sociala nätverk 
som mottagarorganisationerna kan nyttja för att exempelvis bilda koali-
tioner. I den fjärde typen av resurs, humankapital, erbjuds mottagarorgani-
sationerna expertis inom olika områden som till exempel jurister specia-
liserade på kvinnors rättigheter, läkare, psykologer, dataexperter och orga-
nisationsexperter. Den femte och sista typen är materiella resurser, det vill 
säga finansiellt och fysiskt kapital som pengar, lokal, kontorsmateriel, 
datorer och telefoner.  

AWIN, Žene na delu, Shelter for Women and Children och Nezavisnost 
blev i Edwards och McCarthys terminologi av Kvinna till Kvinna erbjudna 
moraliska, kulturella, och social-organisatoriska resurser samt human-
kapital och materiella resurser. Konkret bestod resurserna av organisa-
tionsutveckling, datautbildning, utbildning i hur organisationerna kan söka 
bistånd, hur kvitton ska redovisas för att undvika korruption, språkunder-
visning, olika internutbildningar men även finansiellt och fysiskt kapital 
som exempelvis pengar till kontorsmateriel, lokalhyra och telefonräkning.  

De inhemska givarnas gåvobistånd till Ženski Lobi, Ženski Parlament 
och KSS bestod också av sociala och organisatoriska resurser samt human-
kapital och materiella resurser. Det som skiljer givarna åt är att de inhem-
ska givarna inte erbjöd sina mottagarorganisationer kulturella resurser: 

Vi har aldrig blivit erbjudna kurser i data eller språk eller hur man 
skriver en projektansökan. Däremot har vi blivit erbjudna andra saker 
som de andra organisationerna som samarbetar med utländska givare 
inte har, exempelvis tillgång till våra samarbetspartners kontakter till 
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exempel med politiker och journalister, som är viktiga för vår organi-
sation.25 

Här blir det tydligt hur givarnas erbjudande av resurser till de sju kvinno-
organisationerna skiljer sig åt. Enligt Ženski Lobi har de inhemska givarna 
inte erbjudit kulturella resurser men i stället ett nätverk. En möjlig tolkning 
är att utländska givare inte har något nätverk där inhemska politiker och 
journalister ingår och inte kan erbjuda utrymme i media. Det är sfärer som 
Kvinna till Kvinna i egenskap av utländsk givare inte har tillgång till i lika 
stor utsträckning eller kan påverka som inhemska givare. 

 Ženski Lobi som arbetade med att väcka en könsrollsdebatt i samhället 
för att reformera de manligt dominerade samhällsarenorna, valde att sam-
arbeta med inhemska givare på grund av deras social-organisatoriska 
resurser. Genom samarbete med tidningar, radio- och TV- kanaler samt 
politiker, kunde de regelbundet upplysa allmänheten om kvinnors föränd-
rade ställning i samhället:  

Varje vecka skrev vi debattartiklar, ibland tillsammans med Ženski 
Parlament eller andra organisationer om vad som händer i vårt 
samhälle och om alla dessa förändringar som har skett. Vi skrev om den 
ökande arbetslösheten bland kvinnor, om den orättvisa lönesättningen, 
om misshandel som ökade i hemmen, kvinnojouren som inte fick 
tillräckligt med finansiellt stöd eller adekvat utbildning, om de homo-
sexuellas utsatthet, om de få kvinnliga politikerna i vårt parlament och i 
kommunerna. Genom att vi skrev artiklar och talade i radio och var 
med i debattprogram på TV, lyfte vi också fram andra organisationers 
kärnfrågor. Men inget av detta skulle vara möjligt om inte alla våra 
protester, appeller, information om tid och plats för seminarier och 
debatter sändes av radiokanalen B92. Artiklar som vi skrev mot vissa 
regeringsförslag trycktes av tidningar som Našoj Borbi, Republici, 
Vreme och Studijo B.26 

Samarbetet med tidningarna har sedan 1906 varit en viktig samarbets-
partner (Štojaković 2005). Även under statssocialismen publicerade tid-
ningar som Vreme (Tiden) eller Našoj Borbi (Vår Kamp) artiklar skrivna av 
feminister om förhållanden på arbetsmarknaden, synen på kvinnor i den 
offentliga- och privata sfären eller om utbildningsnivån bland kvinnor. Dock 

 
25 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2006). 
26 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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förekom det oftare artiklar om kvinnliga medlemmar i partisanrörelsen som 
hyllades för sina insatser under andra världskriget (Božinović 1996).  

För Ženski Parlament var också de social-organisatoriska resurserna av 
betydelse för valet av samarbetspartner. Jämställdhetsfrågor kunde enbart 
komma upp på den politiska dagordningen genom ett gemensamt arbete 
med olika aktörer som till exempel parlamentariker och politiker:  

För oss var det viktigt att samarbeta med kvinnliga parlamentariker och 
kvinnliga politiker. Men också med kvinnor som skulle vilja bli poli-
tiker, men av olika anledningar inte har blivit det. Vi arbetade intensivt 
på olika fronter. Det var ett måste om något skulle ske inom en snar 
framtid. Man kan säga att vi hela tiden var förberedda på att ett lag-
förslag, förändring eller ett tillägg av en lag skulle läggas fram. Ibland 
skedde det också och då kunde det kunde gå väldigt snabbt. Då var det 
viktigt att de kvinnliga politikerna reagerade positivt eller negativt 
beroende på hur förslaget påverkade kvinnor. Vårt samarbete med 
bland annat Ženski Lobi var därför betydelsefullt, de kunde lobba för 
eller mot ett lagförslag vilket kunde underlätta debatten för politikerna 
och parlamentarikerna.27 

Samarbetet med kvinnliga parlamentariker och politiker var viktigt av två 
anledningar. En var att man däremot kunde stödja de få kvinnliga politiker 
som var verksamma, men också att man kunde agera i parlamentet och i 
samhället när ett så kallat policyfönster öppnades. Ett policyfönster är, enligt 
John Kingdons (1984) definition av begreppet, när det uppstår en öppning i 
parlamentet för motioner och lagförslag. Fönstret öppnas i oväntade till-
fälliga situationer som till exempel vid ekonomiska och politiska kriser, 
politiska händelser som byte av regering eller kampanjer. Det som är karak-
teristiskt för ett policyfönster är att det endast är öppet ett kort tag; om det 
hinner stängas utan att någon agerat går tillfället förlorat. Denna förlust blir 
permanent om det inte sker något som får fönstret att öppnas på nytt.  

Det som hände när ett ”fönster” öppnades i Serbien var att motioner 
och lagförslag ventilerades och ifrågasattes, inte bara i parlamentet utan 
också i medier. Tidningar publicerade artiklar och debatter förekom även i 
radio och TV. När motionerna och förslagen bearbetades av politiker, 
parlamentariker eller lobbyorganisationer, stödde de kvinnliga politikerna 
de förslag de ansåg kunde påverka den politiska dagordningen och var 
möjliga att implementera :  

 
27 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2005). 
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Som politiker, en av de få kvinnorna i parlamentet samt medlem i Žen-
ski Parlament, var jag tvungen att agera fort, professionellt och kunnigt 
när frågor knutna till jämställdhet diskuterades i parlamentet. Vi får 
inte glömma att detta var en period när männen lämnade salen då 
frågor kring jämställdhet diskuterades eller så kom de med sexistiska 
inlägg som att ”det är viktigare att kvinnor finns i den privata sfären” 
eller ”måste vi diskutera lagen om föräldraledighet när det finns andra 
viktagare lagar att anta”. Mina inlägg måste därför vara sakliga och 
tydliga. Jag var pressad till att förbereda mig ordentligt innan jag gick 
upp i talarstolen. Inte nog med det, jag kunde inte gå upp i talarstolen 
utan att veta att jag hade stöd av mina kollegor.28 

För Ženski Parlament var det å ena sidan förmågan att debattera och för-
handla som medförde att de kunde agera när ett policyfönster öppnades. 
Det som också var av betydelse var de social-organisatoriska resurserna, 
som bestod av samarbete, tillit och förtroende för andra organisationer. 
Ženski Parlament sammanförde politiker, parlamentariker, feminister och 
akademiker liksom även de flesta organisationer som arbetade för ett 
jämställt samhälle: 

Vi träffades ofta för att ha möte och diskutera idéer, förslag och byta 
information. Tillsammans med Ženski Lobi, politiker och andra kvinno-
organisationer, som till exempel AWIN, Nezavisnost eller akademiker 
på universitetet, hjälptes vi åt att söka information, att skriva debatt-
inlägg, lämnade över namninsamlingar till parlamentet. Vi försökte på 
alla möjliga sätt stödja våra medlemmar som var politiker och parla-
mentariker med information, fakta i form av siffror och statistik.29 

Att organisationerna var en del av ett nätverk bestående av sociala rela-
tioner och kontakter underlättade deras kollektiva handlande, men även 
samarbetet inom organisationerna. Enligt statsvetaren Bo Rothstein (2003: 
110) utgör relationer mellan organisationerna och det ömsesidiga för-
troendet som uppstår en tillgång för nätverket. Sociologen James Coleman 
ser också det sociala nätverket som en användbar resurs för organisationer. 
Organisationer anser Coleman (1990: 334) väljer att inleda ett samarbete 
och bli en del av ett nätverk, för att det ligger i deras intresse att göra det. 

Kolo Srpskih Sestara, som anordnar soppkök, donerar kläder och 
hygienartiklar, förser grundskoleelever med skolböcker och hjälper arbets-

 
28 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2005). 
29 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2005). 
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lösa kvinnor att söka arbete eller omskolas, valde också i första hand att 
samarbeta med lokala bidragsgivare som kunde erbjuda materiella resurser:  

Vi är en NGO och som sådan lever vi av välgörenhet. För ungefär fem 
år sedan kontaktade en stor firma i Belgrad oss för att stödja oss 
finansiellt. Eftersom det är ett företag att lita på valde vi att skriva på ett 
avtal och detta är femte året vi samarbetar. Varje månad betalar de en 
summa pengar som vi sedan finansierar olika sociala program för 
fattiga människor med. Varje år skriver vi en rapport till firman och 
redogör för vilka program pengarna har gått till. Företaget hjälpte oss 
också med att inleda ett samarbete med mindre firmor. De har nu i 
många år hjälpt oss genom att de har donerat kläder, hygienartiklar, 
matvaror och så vidare. Vi har en bra relation. De kräver inte mycket 
förutom den årliga rapporten och vi är mycket noga med att redovisa 
våra utgifter. Sedan får vi bidrag från olika privatpersoner, serber alltså, 
som bor utomlands och från våra serbiska föreningar utomlands som 
samlar in pengar och skickar till oss. De har regelbundet donerat pengar 
till oss sedan organisationen grundades.30 

Kolo Srpskih Sestara, Ženski Lobi och Ženski Parlament valde att mobilisera 
sina resurser på olika vis. Medan Ženski Lobi och Ženski Parlament var i 
behov av ett nätverk som erbjöd sociala relationer och kontakter valde KSS 
givare som erbjöd materiella resurser. Det som förenar organisationerna är 
att de valde att vara en del i ett lokalt kontaktnätverk som kan föra deras 
arbete vidare.  

Žene na delu valde till skillnad från de föregående organisationerna att 
inte samarbeta med lokala bidragsgivare utan med Kvinna till Kvinna: 

Vi sökte bistånd eller projektpengar av Kvinna till Kvinna eftersom vi 
var i behov av pengar. För de behov och krav vi ställde på våra givare 
passade Kvinna till Kvinna oss bäst. De lokala givarna kunde inte tillgo-
dose dem, på grund av att de inte har tillräckligt med bistånd att ge. Vi 
skulle ha varit tvungna att söka oss till åtminstone tre, fyra givare till. 
Nu samarbetar vi bara med Kvinna till Kvinna och i nuläget räcker det. 
Genom Kvinna till Kvinna har vi varit i kontakt med andra givare 
också.31 

Som fallet var med KSS var det primärt de ekonomiska resurserna som 
styrde. Žene na delu valde givare som passade deras ekonomiska behov och 

 
30 Intervju med representant för Kolo Srpskih Sestara (Belgrad 2002). 
31 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2002). 
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uppfyllde de organisatoriska kraven på hur och i vilken riktning organisa-
tionen skulle utvecklas. För Žene na delu var volymen av givarens bistånd 
det viktiga för att syftet med verksamheten skulle nås: att erbjuda kurser i 
bilmekanik, vatten- och elinstallation och bistå kvinnor som vill starta egna 
företag med kontakter och information. Kontakter med andra givare som 
Kvinna till Kvinna har till sitt förfogande var också av betydelse för verk-
samheten då Žene na delu exempelvis kunde föra kontakter vidare till de 
kvinnor som vill starta egna företag. Till skillnad från Žene na delu valde 
KSS att lägga tonvikten på de förhållandevis okomplicerade byråkratiska 
villkoren, vilka endast innebar att givaren tillhandahöll pengar månadsvis 
utan att kräva någon detaljerad finansiell redovisning. 

Organisationen Shelter for Women and Children valde också att ansöka 
om projektpengar från Kvinna till Kvinna. Syftet var dels att få bistånd till 
verksamheten, dels att få komma i kontakt med den svenska kvinnojouren. 
Organisationen ville utveckla sina metoder genom att se hur Sverige arbe-
tar med misshandlade kvinnor: 

Vårt mål med att samarbeta med Kvinna till Kvinna var tvåfaldigt. När 
vi startade kvinnojouren under Miloševićs tid präglades landet av ett 
inbördeskrig, arbetslösheten var hög, alkoholismen ökade i samhället, 
lika så misshandelsfallen och antalet våldtagna kvinnor. Den dåvarande 
regeringen var inte glad över vårt samarbete med utländska NGO:er, 
men vi trotsade dem. Vi trotsade dem därför att vi behövde Kvinna till 
Kvinnas kunskaper om hur man leder en organisation och hur man 
arbetar i en kvinnojour. Vi har haft privilegiet att få besöka en kvinno-
jour i Sverige. Det har betytt väldigt mycket för vårt arbete, för våra 
metoder. Organisationen har utvecklats. Vi har börjat ställa krav på våra 
klienter. De får inte längre bo hos oss i flera år utan de måste ta egna 
initiativ. De måste hitta boende, arbete och framför allt bryta med 
maken. Vi har lärt oss mycket av studiebesöket och vi är väldigt tack-
samma. Vi är också tacksamma för de projektpengar som Kvinna till 
Kvinna beviljar oss. Utan donationerna skulle vi vara tvungna att stänga 
kvinnojouren.32 

Som intervjuerna ovan visar är kvinnoorganisationernas samarbete med 
givarna en tillgång och en användbar resurs (jfr Rothstein 2003; Coleman 
1990). Tillgången till de resurser som erbjuds av givarna definieras av 
sociologen Pierre Bourdieu (1986: 253) som solidaritet. Enligt Bourdieu 
existerar solidariteten i nätverk och är möjlig på grund av att nätverken 
 
32 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2003). 
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styrs av reciprocitet. Reciprociteten bland givarna i denna studie yttrar sig 
på olika sätt. Som skildrats i förgående kapitel har Kvinna till Kvinna i 
avtalet med sina fyra samarbetsorganisationer formulerat vad som ingår i 
samarbetet och vad som förväntas av samarbetet med kvinnoorganisatio-
nerna. De lokala givarna har liksom Kvinna till Kvinna också förväntningar 
på ekonomiska redovisningar, verksamhetsberättelser som inbegriper 
redovisning av budgeten och kvitton samt utveckling av organisationen. I 
nästa kapitel analyseras reciprociteten och vad den innebär för kvinno-
organisationerna. 

Slutsatser 
Efter socialismen och statsfeminismen uppstod den serbiska kvinno-
rörelsen under 1990-talet. Kvinnorörelsen möjliggjordes av att en så kallad 
möjlighetsstruktur öppnades och medförde uppkomsten av en kvinno-
rörelse i Serbien (jfr Tarrow 1994; Milić 2002).33 Möjlighetsstrukturen med-
förde en fjärde våg av kvinnlig kollektiv organisering och de sju kvinno-
organisationerna som behandlas i denna avhandling blev en del av den. 
Kvinnoorganisationerna, särskilt Ženski Lobi och Ženski Parlament, 
reagerade på de sociala förändringar som skedde i samhället genom att 
bland annat delta i demonstrationer, vara verksamma i media och bedriva 
lobbyverksamhet. Žene na delu, som har inriktat sig på utbildning, ordnade 
undervisning i engelska, data samt vatten- och elinstallation. AWIN 
arbetar primärt med kampanjer mot trafficking och etablering av ett kvinn-
ligt nätverk i Serbien men ger också kurser i engelska och datavetenskap. 
Shelter for Women and Children är en kvinnojour som gömmer utsatta 
kvinnor medan Nezavisnost ger juridisk hjälp åt kvinnor som har blivit 
diskriminerade på arbetsmarknaden. Kolo Srpskih Sestara har två olika 
inriktningar. Den ena är arbetet med att donera böcker, kläder, anordna 
soppkök och skänka hygienartiklar till fattiga familjer. Den andra inrikt-
ningen är att hjälpa kvinnor med läkarbesök, bankärenden, besöka äldre 
patienter på sjukhus, läsa för dem eller promenera med dem.  

Kvinnoorganisationernas verksamheter och inriktningar leder till att de 
har olika behov av samarbetspartner. Urvalet av samarbetspartner ökade då 
Kvinna till Kvinna kom till Serbien och när de inhemska givarna blev fler, 
men även Världsbankens beslut att hjälpa NGO:er i Östeuropa och i Ser-
 
33 se kapitel 4. 
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bien medförde att antalet givare från olika länder ökade. Givarnas erbju-
dande av gåvobistånd gav inte bara upphov till ökade resurser för organi-
sering utan också till kollektiv handling då organisationerna var i behov av 
att införskaffa och mobilisera resurser i syfte att bibehålla verksamheten (se 
McCarthy och Zald 1987).  

I valet av samarbetspartner var tre faktorer avgörande för kvinnoorgani-
sationerna: resurser, tillit och för en del, att givarna var en kvinnoorga-
nisation. Givarnas resurser gav organisationerna möjlighet att förverkliga 
sina mål och syften. Att döma av informanterna i den här studien var det 
med Edwards och McCarthys (2004) terminologi för AWIN, Ženski 
Parlament och Ženski Lobi, de social-organisatoriska resurserna som var 
viktigast för valet av givare. Valet utgick ifrån organisationernas behov av 
att vara en del i ett nätverk som kunde förse dem med verktyg att ingå sam-
arbete med andra kvinnoorganisationer, att föra ut uppfattningar i media 
eller att nå särskilda grupper i samhället, som till exempel kvinnliga poli-
tiker. Žene na delu och KSS behövde främst givare som kunde erbjuda 
materiella resurser, det vill säga det finansiella- och det fysiska kapitalet, 
eftersom organisationernas inriktning var utbildning samt utdelning av 
mat och kläder. Nezavisnost och Shelter for Women and Children sökte i 
första hand givare som kunde erbjuda humankapital och kulturella resur-
ser. Shelter for Women and Children poängterar att det var betydelsefullt att 
lära känna hur kvinnojouren i Sverige arbetar och för Nezavisnost var det 
vikigt att utvecklas som fackförbund.  

I valet av samarbetspartner förekom även tillit som ett urvalskriterium. 
Tillit till givarna hade två funktioner: stabilitet i samarbete med givarna 
samt tilltro till givarna beträffande tillgång till resurser. När mottagarna 
fick tillit till givarna skapades ett förtroende som dels medförde stabilitet i 
samarbetet, det vill säga att kvinnoorganisationerna följde avtalen med 
Kvinna till Kvinnas och de inhemska givarna, skapade reciprocitet, det vill 
säga förhoppningar hos kvinnoorganisationer om tillgång till resurser.  

För Kvinna till Kvinna och de inhemska givarna var det också av in-
tresse att visa att de var tillförlitliga som givare. Ett sätt att uppnå det var att 
skriva tydliga avtal, att bistå med organisationsutveckling och kräva in 
rapporter. Detta är i linje med Luhmann (1999) som menar att ett sätt att 
skapa tillit är att ha professionella regler och kontrollprocedurer. Enligt 
informanterna hör tillit samman med respekt för mottagarnas arbete. För 
kvinnoorganisationerna var det väsentligt att givarna satte värde på deras 
arbete och deras professionalitet, främst i diskussionerna om arbtessätt, 
men även i samarbetet: att följa avtal och inte ändra i dem. 
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Enligt Berking (1993:35) brukar en gåva generellt symbolisera allians, 
solidaritet och gemenskap. I kvinnoorganisationernas relationer till Kvinna 
till Kvinna och de inhemska givarna förekommer dessa tre komponenter, 
men i likhet med Kvinna till Kvinna och de inhemska givarna hade kvinno-
organisationerna egna intressen och mål. Samarbetet som medförde till-
gång till sociala medier, organisationsutveckling samt ekonomiskt och 
fysiskt kapital skapade förutsättningar för organisationerna att utveckla 
kompetenser i statushöjande syfte inom det civila samhället i Serbien. Det 
gav en repertoar av möjligheter för organisationerna, men även, vilket jag 
valt att inte analysera i avhandlingen, möjligheter till egna karriärer.  
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8. Villkorade gåvor 

I föregående kapitel presenterades och analyserades de faktorer som var 
avgörande för de sju kvinnoorganisationernas val av samarbetspartner. De 
faktorerna var tillgång till givarnas resurser, som innebar möjligheter till 
förverkligande av aktiviteter, tillit till givarna, som medförde stabilitet i 
samarbetet, samt att samarbetet skedde med kvinnliga givare. Intervjuerna 
med kvinnoorganisationerna visade att dessa faktorer ingick i strategier för 
att uppfylla målen och syftena med verksamheterna. 

Vårt önskemål med samarbetet är att det uppfyller de mål vi har. Vi valt 
att ansöka om samarbete med Kvinna till Kvinna, eftersom det är en 
givarorganisation som erbjuder resurser vi behöver. För att samarbetet 
ska fungera mellan oss och våra givare, är det viktigt att de tar hänsyn 
till våra önskemål lika mycket som vi tar hänsyn till deras.1 

 Från dessa utgångspunkter förmedlas gåvobiståndet som ett gåvoutbyte. 
De resurser som givarna erbjuder ser jag som gåvor i Marcell Mauss (1997) 
mening, förpliktelsen att ge gåvobistånd från en kvinnoorganisation till en 
annan samt skyldigheten att återgälda. Enligt Mauss gåvologik är gåvorna 
inte enkelriktade från givarna till mottagarna utan kräver motprestationer. 
Syftet med detta kapitel är därför att analysera reciprociteten. Vad innebär 
den för kvinnoorganisationerna? Vilken hänsyn tar de till givarnas förvänt-
ningar på sådant som inflytande över verksamheten och att kunna fatta 
beslut rörande den? I det följande analyseras givarnas förväntningar. Sedan 
diskuteras Žene na delu, Nezavisnost, Shelter for Women and Children och 
AWINs syn på Kvinna till Kvinnas förväntningar. Därefter följer ett avsnitt 
om Ženski Lobi, Ženski Parlament och Kolo Srpskih Sestara uppfattning om 

 
1 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2003). 
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reciprociteten. Vidare diskuteras hierarkiska strukturer och byråkratisering 
i dessa avsnitt. Kapitlet avslutas med slutsatser. 

Givarnas förväntningar  

Anledningen till att vi öppnade kontor här i Belgrad var för att vi ville 
stödja Žene na delu, Nezavisnost, Shelter for Women and Children och 
AWIN på nära håll. Vi ville kunna bistå med det organisationerna 
behöver för att utvecklas och det är lättare att göra på plats. Vi ville 
också bistå organisationerna i deras genomförande av projekt. Vi ville 
följa deras arbete på nära håll, göra fältbesök och träffa dem så ofta vi 
kunde, vi ville kunna se hur deras arbete utvecklas, att de följde projekt-
ansökningen.2 

Både Kvinna till Kvinna, Sida och de inhemska givarna har förväntningar 
dels på samarbetet med mottagarorganisationerna och dels på sina roller i 
gåvosystemet. Sedan Kvinna till Kvinnas första fältresa till Serbien 1994, 
arbetar organisationen med projekt som ska främja serbiska kvinnors själv-
tillit, självkänsla och deras deltagande i uppbyggnaden av ett demokratiskt 
civilt samhälle. Kvinna till Kvinna arbetar också med att informera om 
krigets effekter och skapa opinion för fredliga konfliktlösningar med civila 
metoder. Målet är att stärka kvinnors rättigheter och deras roll i ett freds-
byggande Serbien genom att stödja kvinnoorganisationer som uppmuntrar 
kvinnor, och framför allt då unga kvinnor, att delta i politiken och ta egna 
initiativ. Vidare vill Kvinna till Kvinna bistå kvinnoorganisationer som ar-
betar mot våld som drabbar kvinnor samt kvinnoorganisationer som arbe-
tar mot diskriminering av homosexuella kvinnor. Kvinna till Kvinna stöd-
jer även nätverk mellan olika kvinnoorganisationer.  

Målet för Sveriges utvecklingssamarbete med Serbien är sedan 2001 att 
stärka demokrati, ekonomi, mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvin-
nors deltagande i samhällsutvecklingen. Enligt regeringens beslut om ut-
vecklingssamarbete med Serbien ska jämställdhet vara en central utveck-
lingsfråga och integrerad del av politiken och ekonomin. Ett jämställdhets-
perspektiv ska styra samarbetet.  

I samband med att beslutet om utvecklingssamarbete med Serbien togs 
2001 skrev Sida ett ramavtal med Kvinna till Kvinna som innebar ”kärn-

 
2 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2003).  
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stöd” för de serbiska organisationernas egen verksamhet och för utveck-
lingssamarbete inom de riktlinjer som angetts av Sida. Reciprociteten 
mellan Kvinna till Kvinna och Sida, som beskrevs i kapitel sex, grundar sig 
på samarbete som innebär att Kvinna till Kvinna implementerar Sidas jäm-
ställdhetsmål samt mål om organisationsutveckling: 

Sidas krav för att samarbeta med oss [Kvinna till Kvinna] var att vi 
skulle implementera deras jämställdhetsmål och mål om organisations-
utveckling.3  

Kvinna till Kvinna frångick inte sitt mandat utan anpassade det till Sidas mål 
och policyer för svenskt utvecklingssamarbete med Balkanregionen. Utgångs-
punkterna regleras inte enbart av Sida utan även av internationella överens-
kommelser som exempelvis Millenniemmålen och Parisdeklarationen. 

Kvinna till Kvinna har skrivit ett avtal med AWIN, Žene na delu, Shelter 
for Women and Children och Nezavisnost där det fastställs vad som ingår i 
samarbetet och vilka förväntningarna är. Kvinnoorganisationerna ska, som 
mottagare av biståndet, kunna uttrycka sina egna målsättningar, men de 
ska passa in i Kvinna till Kvinnas mål som biståndsgivare. Det inbegriper 
mål som fastställts av regeringen samt krav på kontroll av hur resurserna 
används. Ett antal villkor är därför knutna till det gåvobistånd de fyra 
kvinnoorganisationerna får, och några förhandlingar om de villkoren förs 
inte med mottagarna (jfr Odén 2006: 37). Kvinna till Kvinnas förvänt-
ningar på kvinnoorganisationernas reciprocitet gjorde att när de anlände 
till Belgrad sökte de sig primärt till etablerade organisationer som hade 
pågående projekt och färdiga projektförslag, samt till organisationer som 
de redan hade en relation till: 

Organisationerna valdes ut därför att vi litade på att de kunde leverera. 
De hade färdiga projektförslag, de hade mål och visioner, vilket gjorde 
att vi kunde ha en dialog om vad vi förväntar oss av samarbetet. 
Organisationerna hade sina mål med samarbetet och vi hade våra. De 
valde att skriva en ansökan till oss och vi valde ut dem som samarbets-
partner. Vi sökte oss till varandra.4  

 
3 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2006). 
4 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna ( Belgrad 2006). 
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Kvinna till Kvinnas förväntningar på samarbetsorganisationerna är även 
knutet till kontroll vilket, menar Göran Ahrne (1996: 22) ses som naturligt 
när människor samarbetar regelbundet. För att en organisation ska fort-
sätta göra sin insats, i detta fall ge bistånd, vill den veta att samarbets-
organisationen gör det dem ska göra. Att vara med i en organisation inne-
bär, anser Ahrne, att vara igenkänd och att bli kontrollerad.  

De inhemska givarnas bistånd regleras inte av internationella överens-
kommelser. Enligt Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS är avtalen med 
deras givare skrivna och har en formell struktur om vilka förväntningarna 
är på organisationerna, som exempelvis en årlig redogörelse för verksam-
heternas samt möten för att redovisa vad som har åstadkommits och hur 
arbetet ska fortskrida. Däremot anser organisationerna att villkoren och 
kontrollen av hur resurserna ska användas är anpassningsbara, vilket enligt 
KSS innebär att:  

biståndspengarna är förhandlingsbara men däremot är pengarna märk-
ta, vi får inte göra vad vill. Givarna förväntar sig att vi inte missbrukar 
deras tillit.5  

Det visar på ett självständigt handlande utifrån befintliga regler samtidigt 
som KSS anpassar sig till gåvosystemet. Samarbetsrelationen med givarna 
är viktig och därför infriar man deras förväntningar. För att samarbetet ska 
få betydelse krävs det också av mottagarorganisationerna att de gör vad de 
har åtagit sig. Enligt Göran Ahrnes och Peter Hedströms (1999: 25) forsk-
ning fungerar detta i bästa fall ganska väl och medlemmarna gör sina 
uppgifter för att de är motiverade, men likväl kan medlemmarna förlora 
sitt engagemang. Av den orsaken krävs det någon form av kontroll. Kont-
rollen behövs, menar de, också för att öka motivationen (ibid). Som fram-
gått ovan har givarna och mottagarorganisationerna hittat former för kont-
roll, vilka går hand i hand med givarnas förväntningar och mottagarorga-
nisationernas reciprocitet.  

 
5 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2006). 
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Žene na delu, Nezavisnost, Shelter for Women and Children samt 
AWIN:s tolkningar av samarbetet med Kvinna till Kvinna 

I princip antar och lovordar man alltid gåvor (Mauss 1997: 59). Man måste 
exempelvis uttala sin uppskattning över den mat som lagats åt en menar 
Mauss, samtidigt som man antar en utmaning. Man tar emot maten efter-
som man ämnar anta utmaningen och visa att man inte är ovärdig. Social-
antropologen Gudrun Dahl (2001: 12) drar nära paralleller mellan de ter-
mer som används i socialt arbete och dem som används i biståndets part-
nerskapsdiskurs, det vill säga att en ideal mottagare av bistånd är ett själv-
ständigt handlande utifrån befintliga regler. Man visar att man är en värdig 
mottagare av biståndet genom att anpassa sig till de gällande reglerna för 
gåvosystemet.  

Žene na delu, Nezavisnost, AWIN och Shelter for Women and Children 
har på olika sätt valt att visa att de är ”värda bistånd” från Kvinna till Kvin-
na. I organisationernas sätt att se på reciprociteten och samarbetet åter-
kommer tre olika inslag. Den första är att det, genom att ansökan om 
bistånd anpassades till Kvinna till Kvinnas mandat för Serbien det, klar-
gjordes att organisationen var en ideal mottagare av bistånd:  

När vi ansökte om gåvobistånd förstod vi att vi var tvungna att anpassa 
oss till Kvinna till Kvinnas krav och regler. Det har vi gjort också, vi har 
försökt att leva upp till deras idéer och anpassa våra. För oss var det vik-
tigt att inte frångå våra idéer, men samtidigt ansökte vi om ett partner-
skap och då ska man samarbeta.6  

Shelter for Women and Childrens anpassade också sin ansökan till Kvinna 
till Kvinnas krav: 

Det är priset vi får betala. Alla givare vill att man ska anpassa sig till 
deras sätt att arbeta och Kvinna till Kvinna skiljer sig inte från de andra 
givarna som just nu befinner sig i vårt land. Vi samarbetar mycket bra 
och vi har lärt oss mycket tack vare Kvinna till Kvinna, det går inte att 
förneka. Vi vet att de har sina intressen som de arbetar för och om vi 
ska fortsätta samarbeta så kan vi inte vara envisa. Vi måste släppa in 
deras åsikter i vårt arbetssätt.7 

 
6 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006). 
7 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2006). 
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Samma sak säger AWIN:  

Vi är mottagare och vi har ansökt om bistånd för att kunna genomföra 
våra projekt och då måste vi i vårt samarbete...anpassa oss till givarna. 
Inte så att vi ska överge vårt arbetssätt men det ingår i samarbetet att vi 
också ska anpassa oss till givarnas sätt att arbeta.8 

Intervjuerna med Žene na delu, Shelter for Women and Childrens och 
AWIN visar att det bistånd som tagits emot står för både infriande av 
Kvinna till Kvinnas förväntningar, men också av eget intresse, där bistån-
det ska föra verksamheten vidare. Enligt informanterna var det viktigt att 
organisationerna inte frångick sitt syfte när de anpassade sig till Kvinna till 
Kvinnas krav men de underströk också att samarbetet kräver anpassning: 

Om vi inte har samma mål och syfte som Kvinna till Kvinna, varför ska 
vi då samarbeta med dem? De arbetar med samma frågor som vi gör 
och det är vi som har ansökt om att samarbeta med dem och då ingår 
det att vi anpassat oss till dem. Sedan är det upp till oss att bestämma 
hur mycket vi vill anpassar oss.9 

I Aida Bagić (2004) studie om utländska givares påverkan på kvinnorörel-
sens utveckling i före detta Jugoslavien under 1990-talet framhölls att an-
passning till givarnas krav är vanligt förekommande i ansökningarna. Det 
är välkänt för Kvinna till Kvinna är medvetna om det: 

Vi är medvetna om att organisationerna i ansökningsprocessen anpas-
sar sina ansökningar så att det passar våra mål. Vi ser det tydligt. Många 
förnekar det, men det gör de.10 

För mottagarorganisationerna blir denna anpassning gengåvan, en 
ersättning för mottaget biståndet (jfr Mauss 1997: 46). Att inte rätta in sig i 
det rådande gåvosystemet är att inte uppfylla sin del av gåvoutbytets vill-
kor, vilket skulle innebära att de fyra mottagarorganisationerna bryter mot 
plikten att återgälda.  

 
8 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2006). 
9 Intervju med representant för Nazavisnost (Belgrad 2006). 
10 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2003). 
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Det andra inslaget är Kvinna till Kvinnas uppmuntran till samarbete 
med de serbiska myndigheterna. En representant för organisationen 
AWIN förklarar att gåvobiståndet kräver reciprocitet. 

På senare tid har Kvinna till Kvinna uppmuntrat oss att samarbeta med 
politikerna i parlamentet. Vi har funderat på det och vi måste någon 
gång börja samarbeta med våra myndigheter. Det är det enda sättet att 
förändra lagarna i landet.11  

Nezavisnost, som också stöds av Kvinna till Kvinna, har börjat fundera på 
att inleda ett samarbete med politiker och myndigheter, en tanke som 
organisationerna tog avstånd från i början av 2000-talet: 

Vi vet att Kvinna till Kvinna vill, det har spridit sig inom nätverket, att 
deras samarbetsorganisationer ska inleda samarbete med staten och 
myndigheterna. Ja, varför inte? Det har kommit nya, yngre och mer 
demokratiskt sinnade människor i politiken, så ja varför inte? För tio år 
sedan hade vi absolut inte gjort det. Men i dagsläget, det tål att tänka på.12 

Trots att organisationen är i opposition och befinner sig i konflikt med det 
etablerade systemet, finnas reciprociteten närvarande i kvinnoorganisatio-
nernas sätt att bedriva sina verksamheter. Medvetenheten om att de ingår i 
ett gåvosystem gör att de känner sig tvungna att vara flexibla i utform-
ningen av verksamheternas mål och syften. En annan bidragande orsak till 
deras synsätt är behovet av resurser till verksamheter i framtiden. Det 
illustreras även av representanten för Shelter for Women and Children, där 
man är misstänksam och kritisk till Kvinna till Kvinnas uppmuntran att 
inleda samarbete med de serbiska myndigheterna men samtidigt är beredd 
att fundera ytterligare ifall samarbetet kräver det:  

Vi utvecklar oss gärna, går på kurser, lyssnar på Kvinna till Kvinna, som 
har erfarenhet av att arbeta i demokratiska organisationer. Vi gör det 
Kvinna till Kvinna ber oss om, eftersom samarbetet kräver det, men vi 
tror inte att det är en bra idé att samarbeta med staten. Det är för tidigt 
än. Staten måste visa att den vill förändra situationen för misshandlade 
kvinnor. Lagen finns. En man får inte misshandla, men lagen tillämpas 
inte. Polisen kommer ofta inte när kvinnan ringer efter hjälp. De påstår 

 
11 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2006). 
12 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2006). 
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att det är mellan mannen och kvinnan. Så om staten visar en vilja att 
förändra, ja då får vi diskutera detta med Kvinna till Kvinna.13 

Sveriges biståndsmodell bygger på en relation mellan stat och civilsamhälle 
som inte direkt passar den lokala kontexten men som måste accepteras av 
kvinnoorganisationerna eftersom det är gåvans pris. Gåvor är spontana och 
osjälviska endast i teorin (Mauss 1997: 24). I praktiken är gåvan inte enbart 
en gåva från en organisation till en annan, utan den måste ses som ett ut-
tryck för ett kollektivs önskemål och ambitioner. Givarna ger gåvor till 
mottagarna som senare måste bytas igen eller återlämnas. I denna kontext 
är gåvan bistånd och tillgång till resurser samtidigt som gengåvan är ett 
avtal enligt vilket organisationerna ska uppfylla villkor som utbildning, 
resultatredovisning i form av rapporter om vad som uppnåtts, eller i före-
kommande fall förklaring varför målen inte uppnåtts. Dessutom ingår i 
gåvan en uppmuntran till kvinnoorganisationerna att inleda ett samarbete 
med den serbiska staten. 

Det tredje och sista inslaget i organisationernas sätt att se på samarbetet 
och reciprociteten är att de är medvetna om att det rör sig om en asym-
metrisk maktrelation. För kvinnoorganisationerna var det viktigt att under 
intervjuerna poängtera att de var tacksamma över biståndet, att de respek-
terade Kvinna till Kvinnas långa erfarenhet av demokrati, att de gärna gick 
på alla kurser som gavs, att medlemsavgifter måste krävas in, att de ville 
lära sig hur kvitton ska redovisas och hur rapporter ska skrivas. Lika viktigt 
var det också att efter intervjun berätta att de är medvetna om att de 
befinner sig i en underordnad ställning. Även om de kallar relationen med 
Kvinna till Kvinna för samarbete, så är det en asymmetrisk maktrelation. 
Organisationerna vet att Kvinna till Kvinna kan avsluta samarbetet om 
organisationerna bryter mot samarbetsavtalet: 

Vi är medvetna om att de [Kvinna till Kvinna] en dag kan säga att nu 
får ni inga pengar längre. Er organisation har inte uppfyllt villkor som 
står i avtalet det vill säga inte redovisat kvitton på rätt sätt, dåligt skrivna 
rapporter, organisationen, har inte utvecklats eller att vi inte har gått på 
de kurser som Kvinna till Kvinna ansåg var viktiga. Det behöver inte 

 
13 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2006). 
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vara alla dessa saker, det räcker med ett dåligt resultat. Vi vet vår plats i 
biståndshierarkin.14 

Två andra av de kvinnoorganisationer som också samarbetar med Kvinna 
till Kvinna har fört en liknande diskussion inom sina organisationer: 

Kvinna till Kvinna, till skillnad mot andra givare, demonstrerar inte 
öppet sin makt. Det känns bra och respektfullt. De har kommit till oss 
med pengar, utbildning, kontaktnät och en erfarenhet som vi i viss mån 
saknar, men vi har också erfarenheter. Jag har arbetat med jämställdhet 
i över fyrtio år, längre än vad vissa givare har levt. Under våra möten 
kan det ibland kännas som om de anser att vi inte vet vad vi arbetar 
med. Allt ska ju inte bara handla om att redovisa kvitton. Detta är inte 
att arbeta med jämställdhet eller feminism. Detta är byråkrati. Att bli 
tillrättavisad och att få höra att man borde tänka på ett annat sätt, är ett 
sätt att visa att de har pengar och makt. Men, det finns givare som är 
värre! Kvinna till Kvinna är bra.15 
Vi organisationer vet vad vi bör och inte bör säga under våra möten 
med givarna. Vi håller inte alltid med och det visar vi, men det slutar 
alltid med att det blir som givarna vill. En organisation som sam-
arbetade med Kvinna till Kvinna blev skickad på utbildning när de 
opponerade sig för mycket. En annan organisation, som inte samar-
betade med Kvinna till Kvinna utan en annan amerikansk givar-
organisation, fick sina projektpengar stoppade. Det är två olika sätt att 
visa sin makt. Men vi är medvetna om att Kvinna till Kvinna också kan 
stoppa biståndet, inte bara skicka på utbildning.16  

Informanternas oro för att ifrågasätta, uttrycka åsikter eller att inte uppnå 
resultat på ett tillfredsställande sätt anses få konsekvenser. Trots farhågan 
om ett avslutat samarbete eller att bli tillrättavisade inom ett område som 
de behärskar, kanske i vissa avseenden mer än givarna, väljer kvinnoorga-
nisationerna att fortsätta samarbetet och acceptera maktförhållandet. Mitt 
material visar att dessa förhållanden kan existera sida vid sida. En förkla-
ring kan vara mottagarnas och givarnas kollektiva och gemensamma för-
väntningar på beteenden i gåvosystemet, vilket påverkar hur organisatio-
nerna ser på sig själva. 

Det finns ett underliggande mönster av bestämda relationer som reg-
lerar makten mellan Kvinna till Kvinna och kvinnoorganisationerna till 
 
14 Intervjun genomfördes i Belgrad 2006. 
15 Intervjun genomfördes i Belgrad 2006. 
16 Intervjun genomfördes i Belgrad 2006. 
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följd av att givarna och mottagarna har ett samarbetsavtal som definierar 
relationerna, gåvorna och reciprociteten. På grund av det vet mottagar-
organisationerna om sin roll i gåvosystemet och vad som förväntas av dem. 
Pierre Bourdieu (1996) definierar ett sådant samarbete som en hierarkisk 
medvetenhet, som byggts upp med symbolvärden vilka erhålls via utbild-
ning, pengar, titlar, erfarenhet och kontaktnät. Denna maktstruktur är både 
Kvinna till Kvinna och mottagarorganisationerna en del av, eftersom de 
verkar i ojämlika sociala förhållanden. Hierarkin upplevs och livnär sig på 
maktstrukturen, eftersom den har skapats av Kvinna till Kvinna som har 
kommit med gåvobistånd och företräder sitt mandat samt Sidas jämställd-
hetsmål och organisationsutveckling. Men även på grund av att mottagar-
organisationerna har sina intressen av att samarbeta med de valda givarna 
och få tillgång till gåvobistånd. 

Sociologen Abram DeSwaan (2003: 43) betraktar detta slags relation 
som ett beroendeförhållande; aktörerna är beroende av varandra för att 
kunna förverkliga sina mål. Samtidigt föreligger ett maktförhållande, efter-
som organisationerna inte är jämlika. Maktassymmetrin, som har sin 
grund i gåvobiståndet, har gett upphov till en maktkoncentration till Kvin-
na till Kvinna (jfr Foucault 1980: 198, 103-104), vilket enligt informanterna 
i intervjuerna ovan präglar relationen mellan dem och Kvinna till Kvinna. 
Makten blir här en demonstration av hur förhållandet kan utvecklas om 
makten ifrågasätts av mottagarorganisationerna.  

I samarbetet befinner sig Kvinna till Kvinna oundvikligen i en makt-
position eftersom kvinnoorganisationerna är i behov av samarbetet och bi-
ståndet för att kunna uppnå sina mål. Ju fler organisationer som Kvinna till 
Kvinna samarbetar med, det vill säga ju större antal kvinnoorganisationer 
som är beroende av Kvinna till Kvinnas gåvobistånd, desto starkare är 
deras maktposition inom nätverket: 

Vi är medvetna om att vi är i en maktposition, vi kommer med projekt-
pengar och kontaktnät och våra mottagarorganisationer är medvetna 
om detta. Vi vet om det och de vet om det. Systemet ser ut på så sätt. Vi 
kommer med mycket pengar till våra samarbetsorganisationer som har 
ansökt om bistånd och vi måste se till att de hanteras på rätt sätt utan bli 
ifrågasatta utav våra samarbetsorganisationer.17 

 
17 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2003). 
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Enligt Erwin Goffman (1995:23) är olika rättigheter och skyldigheter knut-
na till vad som förväntas utifrån en given roll, samtidigt som en roll inbe-
griper en eller flera roller och var och en av dessa visas upp i olika kon-
texter. Exempelvis förväntas det av Kvinna till Kvinna i samarbetet med 
kvinnoorganisationerna att de intar rollen som givare och med den rollen 
följer också plikten att kontrollera hur biståndet används. Samtidigt har 
Kvinna till Kvinna i sin relation till Sida är- rollen som mottagarorganisa-
tion, och med den rollen följer en förpliktelse att redovisa biståndet, hur 
Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer har använt biståndspengarna 
och vad de har åstadkommit.18 Av mottagarorganisationerna förväntas de 
ska inta en underordnad roll i diskussionen med Kvinna till Kvinna sam-
tidigt som de utåt i det serbiska samhället, i interaktion med andra kvinno-
organisationer och i valet av samarbetspartner väljer att framställa sig som 
professionella med tydliga mål.19 

Genom att pendla mellan olika roller anpassar sig kvinnoorganisa-
tionerna och Kvinna till Kvinna till de olika krav som gåvosystemet kräver 
samtidigt som ett tillvägagångssätt, som underlättar interaktionen, växer 
fram så att både givarna och mottagarorganisationerna kan hantera makt-
assymmetrin som de är en del av (jfr Tilly 1998: 87). 

Ženski Parlament, Ženski Lobi och Kolo Srpskih Sestaras syn  
på reciprocitet 

Ženski Parlament var en av de organisationer som valde att samarbeta med 
inhemska givare på grund av det kontaktnätverk som de inhemska givarna 
kunde erbjuda. Valet av givare motiverades med att det kulturella kapitalet 
fanns hos organisationen bland de medlemmar som bildade organisationen 
och som sedan många år tillbaka arbetat för ett jämställt Serbien. Ženski 
Parlament behövde i detta skede varken bistånd i form av pengar eller 
utländsk expertkunskap, utan ett nätverk för att kunna rekrytera kvinnliga 
politiker. Beogradski Ženski Lobi argumenterade på samma sätt som Ženski 
Parlament. För deras organisation var också ett nätverk det viktiga efter-
som de ville nå ut till allmänheten genom radioframträdande och artiklar i 
dagspressen:  

 
18 Se kapitel sex angående samarbetet mellan Kvinna till Kvinna och Sida. 
19 Se föregående kapitel. 
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Vi valde att samarbeta med våra samarbetspartner eftersom vi inte tror 
på samarbete med utländska givare. Vi behöver inte pengar eller 
utbildning eller att någon talar om för oss hur vi ska sköta vår orga-
nisation utan vi behöver partner som kan hjälpa oss genom att erbjuda 
tid i radio och TV och plats för våra artiklar i dagstidningarna.20 

Kolo Srpskih Sestara skiljer sig både av gäller verksamhet och behov från 
Beogradski Ženski Lobi och Ženski Parlament. Då organisationen i början 
av 1990-talet saknade medel och lokal erbjöd den ortodoxa kyrkan i 
Belgrad både lokal och stöd som bland annat gick till soppkök, kläder och 
hygienartiklar till kvinnor, barn och äldre. Dessutom kunde kyrkan erbjuda 
gratis medicin till kvinnor och barn.21 Kolo Srpskih Sestara antog erbju-
dandet och ansåg att kyrkan var en pålitlig samarbetspartner. Samtidigt 
sökte de bistånd från inhemska givare och valde omsorgsfullt ut vilka 
företag, organisationer och privatpersoner som de kunde tänkas ingå sam-
arbete med. Med tiden valde KSS att avsluta sitt samarbete med kyrkan då 
den i allt högre grad började formulera regler och villkor om arbetets 
utförande samtidigt som den ansåg att KSS borde fungera mindre som 
självständig kvinnoorganisation och istället knytas hårdare till kyrkan:22 

Som jag har påpekat förut existerar vi tack vare snälla och generösa 
människor och företag. Men vi i vår organisation utgår ifrån att de 
organisationer vi samarbetar med eller det nätverk vi är en del av och 
förknippas med, måste ha vissa kvaliteter! Man måste ha förtroende för 
dem man samarbetar med. Man måste samarbeta eller hur? Det är inte 
samarbete om en part ska bestämma och ha åsikter om allt, speciellt 
som vi inte har samma åsikter.23 

 
20 Intervju med representant för Beogrdski Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
21 Kyrkan erbjöd KSS lokal och medel av tre olika anledningar. Alltsedan KSS bildades 
1903, har organisationen haft nära samarbete med kyrkan. Den andra var att drottning 
Marija Karađorđe var beskyddare av KSS fram till andra världskriget, den nuvarande 
”prinsessan” Katarina Karađorđe har nu tagit över den rollen. Den tredje anledningen 
var att kyrkan ansåg att organisationen sedan den bildades alltid gjort ett bra arbete, att 
hjälpa kvinnor, barn och äldre. Men KSS hade också varit en del av motståndsrörelsen 
under det första och andra världskriget valde de till exempel att samarbeta med četnici 
(kungens egen privata armé) i stället för parisanerna som majoriteten av kvinnoorga-
nisationerna gjorde under denna period.  
22 Eftersom KSS hade ett förflutet och ett renommé som tillförlitlig kvinnoorganisation 
valde den ortodoxa kyrkan efter det avslutade samarbetet att bilda en kvinnlig sektion 
inom kyrkan med samma namn. 
23 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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Kolo Srpskih Sestaras erfarenheter av samarbetet fick att organisationen att 
distansera sig från kyrkan och känna misstro mot den och dessutom en 
generell misstänksamhet mot internationella biståndsorganisationer, ser-
biska män samt serbiska kvinnliga politiker. Kolo Srpskih Sestaras upp-
fattning var att dessa tre grupper medverkade till den kaotiska politiska och 
ekonomiska situationen under 1990-talet: 

Vi i Kolo Srpskih Sestara anser att serbiska män, internationella 
organisationer och serbiska kvinnliga politiker försatte oss i den för-
färliga politiska och ekonomiska situationen under 1990-talet. Tillsam-
mans och på olika sätt bär de alla skulden. Sedan undrar vi också om 
man verkligen kan lita på att de internationella organisationerna verk-
ligen vill hjälpa oss? Vad tjänar de på det? Det är ganska uppenbart att 
vi inte kan betala tillbaka och eftersom vi inte kan betala tillbaka, vad 
för slags samarbete kommer vi att ha? De kan mycket tydligt tala om för 
oss att våra strategier inte duger och att om vi vill ha deras pengar så 
måste vi göra som de säger. Då är det deras regler som gäller. Det går 
inte att samarbeta på det sättet och vi skulle aldrig nå vårt mål.24 

Sociologen Apostolis Papakostas (2009: 13) menar att tilltro eller misstro 
växer fram ur interaktionen mellan människor. Tanken är enkel, skriver 
Papakostas, utan tillit, socialt kapital och ömsesidighetsnormer kan män-
niskor inte bilda organisationer eller bygga upp ett samarbete. Organisa-
tionerna måste ha motiv för att samarbeta, något som driver dem framåt i 
arbetet. För att kvinnoorganisationerna ska kunna verka fullt ut i samar-
betet eller i nätverken de deltar i och inse fördelarna med dessa måste det 
finnas en gemensam ambition, annars kan samarbetet och nätverket få 
negativa följder.  

Avsaknaden av en gemensam ambition i samarbetet med internationella 
givare såsom Kvinna till Kvinna orsakar enligt Ženski Parlament dels brist 
på förtroende och tillit mellan alla inblandade organisationer, dels ett 
motstånd mot anpassning till givarens villkor och regler: 

Ett samarbete handlar även om att anpassa sig till givarna. Det är deras 
program, åtgärder, regler och villkor. Vi vill inte anpassa oss till dem. Vi 
vill göra det på vårt sätt, vi vill inte anpassa oss till deras program. Även 

 
24 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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om det tar tid och vi gör misstag, så blir det våra misstag och vi kan inte 
skylla på dem.25 

Ženski Parlament ser sig som en självständig kvinnoorganisation. Den vill 
själv fastställa sin egen agenda, själv bedöma vilka problem den kan 
komma att ställas inför och själv välja arbetsmetoder och lösningar. Sam-
arbete med utländska givare betyder till viss del implementering av deras 
agenda. Av den orsaken, menar informanten var, organisationen tveksam 
till att samarbeta med utländska givare men däremot välvilligt inställd till 
de inhemska samarbetspartnerna: 

Jag vet inte på vilket sätt ett samarbete med internationella kvinno-
organisationer kunde hjälpa oss. Jag tror att vi tjänade mer på att agera 
här och nu än att söka pengar från olika internationella bistånds-
organisationer. Vad är det som säger att de skulle godkänna våra meto-
der och idéer.26 

Att avstå från samarbete handlar även om kalkyler. Enligt Ženski Lobi 
kunde samarbetet varken leda till en ekonomisk fördel för organisationerna 
eller förmånen att ta del av givarnas kulturella och sociala resurser. Där-
emot ansåg de att ett samarbete kunde resultera i beroende och i förläng-
ningen till att verksamheten upphör: 

Att anpassa sig till givarnas program, regler, pengar, leder till att vi blir 
beroende av deras pengar, förslag och åsikter och om en givare drar sig 
ur projektet av olika anledningar kan allt falla.27 

Intervjumaterialet visar att kvinnoorganisationernas ställningstagande i 
huvudsak baserades på tre faktorer. Det första var att de ville undvika att 
hamna i ett beroendeförhållande. Det andra var att de vill vara självstän-
diga när givarna lämnar landet. Det tredje var att dessa organisationer, 
skillnad från AWIN, Žene na delu, Shelter for Women and Children och 
Nezavisnost, inte vill rätta sig efter givarnas politiska agenda.  

 
25 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2005).  
26 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2005).  
27 Intervju med representant för Beogradski Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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Byråkratisering och hierarkiska strukturer 
Att erbjudas gåvobistånd och samarbete av inhemska givare samt Kvinna 
till Kvinna har för de sju kvinnoorganisationerna medfört tillgång till 
resurser, som gett dem möjligheter att vidareutveckla sina verksamheter. 
För AWIN, Žene na delu, Shelter for Women and Children och Nezavisnost 
har samarbetet med Kvinna till Kvinna också resulterat i att de har blivit en 
del av en internationell NGO-krets i Belgrad. Studier utförda av Anđelka 
Milić (2003) om kvinnoorganisationer som är en del av den internationella 
NGO-kretsen visar att de mest aktiva, drivande och dominerande medlem-
marna ofta inte är kvinnor som kommer från en by eller en mindre stad 
utan de är högutbildade medelklasskvinnor från storstaden (jfr Ishkanian 
2004). Deras mångåriga arbete för jämställdhet har gjort dem till experter 
på sitt område. I denna kontext innebär det att organisationerna arbetar 
professionellt, de har utarbetat en struktur som omfattar en verksamhets-
linje och jämställdhetsplan, vilket gör att de utvecklar den egna verksam-
heten mot dess syfte och mål. Organisationerna, förklarar Milić (2003), är 
eftertraktade som samarbetspartner, vilket gör att de år efter år erhåller 
bistånd av utländska givare (se även Bagić 2004). Enligt Ženski Lobi har de 
utländska givarnas bistånd skapat en hierarki bland de etablerade kvinno-
organisationerna: 

Det finnas en hierarki som har uppkommit beroende på givarnas 
bistånd. Ju mer pengar de donerat till organisationerna desto större och 
bättre lokaler, fler telefoner, bättre utbildning, seminarier och kurser i 
olika språk, speciellt engelska, och ibland har de anställda till och med 
fått lön.28 

Ženski Lobis observationer och synsätt är i linje med Julie Hemmets 
(1998:316) iakttagelser, att internationella givarorganisationer bidrar till att 
ge struktur åt nya hierarkier. Biståndet innebär att mottagarna tillställs 
resurser, till exempel ekonomiskt stöd och lokaler, telefon och kontors-
material. Utbildning i administration, ekonomi, redovisning och hantering 
av medlemsavgifter bidrar till organisationsutveckling. Utbildning i engel-
ska språket, som tillhandahålls av en del givare, ökar chanserna till utländ-
skt bistånd. De här faktorerna gör att organisationerna inte kan konkurera 
på samma villkor. Skillnaden är stor och uppenbar: 

 
28 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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Vi har aldrig sökt bistånd av Kvinna till Kvinna eftersom vi vet att vi 
aldrig skulle få det. Kvinna till Kvinna började samarbeta med de orga-
nisationer de stödjer idag för flera år sedan och de har inte plats för vår 
organisation. Genom samarbetet har organisationerna utbildats av 
Kvinna till Kvinna i exempelvis ekonomi, hur man arbetar i en organi-
sation, i engelska språket, data och så vidare. Vi saknar detta. Vi håller 
oss därför till våra lokala givare. Vi är faktiskt mycket nöjda med våra 
givare och vi vill fortsätta att samarbeta med dem i framtiden, men vi är 
naturligtvis öppna för alla kombinationer av samarbeten.29 

Enligt informanten har de rådande strukturerna hindrat organisationerna 
från att ansöka om bistånd. Enligt henne har det alltså skapats ett A- och 
ett B-lag bland kvinnoorganisationerna. Till A- laget hör de kvinnoorgani-
sationer som samarbetar med Kvinna till Kvinna eller andra utländska 
givare och får ta del av organisationsutveckling, vilket innebär att de kan 
ansöka om bistånd från utländska givare och ingå i en internationell NGO-
krets. Till B-laget hör de som inte har de byråkratiska kunskaper som krävs 
för att ansöka om samarbete med utländska givare och därför får söka sig 
till inhemska givare. Här blir det även tydligt hur olika sätt att betrakta ut-
ländska och inhemska givare konkurrerar hos en och samma organisation. 
I citatet finns en ambivalens. Informanten kritiserar Kvinna till Kvinnas 
erbjudande av resurser till sina samarbetsorganisationer, men ändrar sig 
och vill ta del av resurserna. Informanten antyder att organisationen kan 
tänka sig att på nytt ansöka om ett samarbete med Kvinna till Kvinna eller 
andra utländska givare.  

Eftersom samarbetet mellan utländska givare och mottagarorganisa-
tioner pågått i flera år, har lokala organisationer utvecklas till byråkratiska 
organisationer med formaliserade mål och avtal med utomstående. Med 
byråkrati avses här den struktur och uppsättning regler som har skapats av 
Sida och Kvinna till Kvinna för organisationerna de stödjer. Det kan röra 
sig om redovisning av kvitton, rapportering och utbildning. Att reglera och 
formalisera arbetet i en annan organisation är ett sätt att övervaka. Byrå-
krati är ett maktmedel. Två olika tekniker kan används i maktutövningen. 
Den ena tekniken är det Michel Foucault (2003: 213-214) kallar för 
disciplinering. Aktörer med mindre makt, i detta fall mottagarorganisatio-
nerna, utbildas, fostras och styrs, för att de med maktövertag, givarorgani-
sationerna ska kunna driva igenom sina tillvägagångssätt. På så vis kan 

 
29 Intervjun genomfördes i Belgrad (2002). 
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aktörerna kontrolleras, så att de inte avviker från normerna utan anpassar 
sig. Sättet makten utövas på är inbäddat i samspelet mellan grupper, i vilket 
den ena gruppens strävan efter att få den andra gruppen att anpassa sig till 
rådande normer (Hermann 2004: 90).  

Den andra tekniken är styrning som enligt Foucault (2002: 341), 
reglerar människors beteenden. Styrning syftar till att forma eller påverka 
människors beteenden exempelvis i en relation eller i en organisation. Styr-
ning är en typ av maktutövning och styr människor mot ett visst mål som 
ska uppnås (Lemke 2011: 89). Styrning kan ta sig olika former, dels indirekt 
såsom rådgivning, utbildning och incitament, dels direkt såsom förbud, 
reglering och lagar (Foucault 2008). Ett exempel på styrning i bistånds-
sammanhang är ett avtal mellan två parter i en samarbetsrelation författat 
av givaren. Avtal är ett sätt för givarna att styra mottagarna av bistånd mot 
specifika mål. Enligt Sida och Kvinna till Kvinna är deras uttalade mål som 
biståndsgivare, förutom att ge finansiellt stöd, även att samarbetsorganisa-
tionerna ska utbildas i organisationsutveckling, det vill säga hur en orga-
nisation bör fungera, vad en organisation är och hur arbetet bör fördelas. 
Rådgivning, krav att medlemmarna betalar medlemsavgifter och redovis-
ning av kvitton är också en del av utbildningen, en export av svensk kun-
skap till mottagarorganisationerna. I samarbetet ingår också fältbesök för 
att få en bättre insyn i verksamheterna. Allt detta innebär också en kontroll 
av mottagarorganisationerna. 

Byråkrati är även ett sätt att strukturera det som förut var formellt 
ostrukturerat. Det är motsatsen till informell struktur. I informella struk-
turer råder exempelvis korruption, vänner rekryterar vänner till olika posi-
tioner i en organisation, eller så används biståndet till något annat än för 
sitt syfte. 

Givarorganisationernas arbetssätt, det vill säga att erbjuda undervisning 
i engelska eller organisationsutveckling, har förändrat strukturen hos mot-
tagarorganisationerna på så vis att de blivit mer byråkratiska, hävdar Malin 
Arvidson (2004: 239) som har studerat lokala NGO:er i Bangladesh. Arvid-
son menar att givarnas byråkratisering är strategier för att stärka lokala 
NGO:er så att deras arbete i sin tur stärker det civila samhället. Ett starkt 
civilsamhälle är också i linje med Kvinna till Kvinnas mandat: 

För oss är det viktigt att de organisationer vi stödjer har kapacitet att 
utvecklas. För att kunna göra det så måste de redan i projektansökan 
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definiera att deras projekt är relevant och kan förbättra situationen för 
kvinnor och att de kan samarbeta med andra kvinnoorganisationer. 
Organisationerna som vi stödjer i Belgrad har visat detta.30  

Enligt Ženski Parlament bidrar deras inhemska givare lika mycket till 
utvecklingen som de utländska givarna: ”[Genom] att stödja oss [Ženski 
Parlament] bidrar de till förändring i samhället.”31 Eftersom AWIN, Neza-
visnost, Shelter for Women and Children och Žene na delu redan i ansök-
ningsprocessen formulerat en för Kvinna till Kvinna relevant ansökan visar 
de en vilja att byråkratiseras, vilket inbegriper organisationsutveckling:  

Vi som samarbetar med utländska givare har fått kritik för att vi har 
blivit byråkratiska i vårt arbetssätt eftersom vi har fått ta del av olika 
utbildningar. Men vi ser bara fördelar med de erbjudna kurserna. Vi har 
blivit mer professionella i vårt arbetssätt.32 

Ženski Lobi har en annan syn på kvinnoorganisationernas transformering 
till byråkratiska organisationer. De ser en motsättning mellan ”äkta enga-
gemang” och ”konsultjobb”: 

Att söka projektpengar för något som man som organisation kollektivt 
starkt tror på för att man vill förändra är inte ett äkta engagemang utan 
ett konsultjobb. Nu med alla projektpengar som internationella organi-
sationer kommer med och som kvinnoorganisationer söker att få, så är 
det äkta engagemanget borta. Viljan att förändra vårt samhälle är äkta 
hos alla kvinnoorganisationer i Serbien, det kan jag inte förneka, men 
engagemanget som det var under den socialistiska perioden, då vi inte 
hade utländska givares pengar, är borta. Nu börjar det [samarbetet med 
internationella givare] bli ett yrke speciellt när Världsbanken eller EU 
finansierar. Om man börjar samarbeta med en utländsk organisation 
kommer allt att professionaliseras och bli byråkratiskt.33 

Den byråkratisering givarna infört har resulterat i att en konkurrensutsatt 
marknad utvecklats (Bagić 2004). Byråkratiseringen är knuten till de resur-
ser organisationerna erhåller. Samarbetet med olika utländska givare, som 
hade mer resurser att erbjuda än de lokala givarna, hade bieffekter för det 

 
30 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2002). 
31 Intervju med Ženski Parlament (Belgrad 2006). 
32 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (2006). 
33 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2005). 
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serbiska samhället. En sådan var konkurrens om utländska resurser mellan 
kvinnoorganisationer. Den konkurrensen fick även organisationer att avstå 
från att samarbeta med varandra, vilket under en period orsakade fragmen-
tering inom kvinnorörelsen. Motsättningarna skapade en splittrad kvinno-
rörelse, vilket kan tolkas som en konsekvens av det svenska och det utländ-
ska stödet. Rivaliteten föranledde även att kvinnoorganisationer delade upp 
sig i mindre organisationer för att enklare få tillgång till gåvobistånd (jfr 
Roth 2007: 467; Fagan 2005: 536).  

Det fanns en period, då vi i kvinnorörelsen var splittrade. Vi ville vara 
självständiga organisationer samtidigt som vi var rädda om biståndet 
och att förlora våra givare. Till slut blev det absurt. Vi slutade prata med 
varandra om givarna och vi slutade hjälpa varandra. Det gick så långt 
att en del organisationer delade upp sig i mindre organisationer för att 
ansöka om bistånd. Strategin var att ansöka hos många olika givare. Så 
här i efterhand vet jag inte riktigt om organisationerna agerade så här 
på grund av rädsla eller girighet. Som tur var upphörde beteendet och 
organisationerna lugnade ner sig. Men, när jag tänker tillbaka var det de 
organisationer som inte hade ett stabilt samarbete med sina givare, som 
agerade på detta sätt.34  

Att klassificeras som en byråkratisk och formell organisation anser 
exempelvis Žene na delu leder till ”att det blir lättare att ansöka om bistånd 
hos andra givarorganisationer ifall Kvinna till Kvinna väljer att avsluta 
samarbetet eller lämnar Serbien”.35 Byråkratiseringen handlar för Žene na 
delu om hur de ska fortsätta med verksamheten om Kvinna till Kvinnas 
väljer att avsluta det samarbetet. De anser inte att de infogas i Kvinna till 
Kvinnas byråkrati utan att de själva utvecklas som organisation. Kvinno-
organisationernas argument tyder på att de ser sig som en aktör i en ut-
bytesrelation. Enligt Peter Blau (1986) är utbytesrelationer frivilliga trans-
aktioner av resurser mellan två aktörer. Transaktionerna sker primärt av 
två anledningar, specialisering och brist på resurser. De flesta organisatio-
ner är specialiserade på något men på grund av avsaknad av resurser måste 
utbyte med andra organisationer äga rum.  

Kvinna till Kvinna, AWIN, Shelter for Women and Children, Žene na 
delu och Nezavisnost har olika kompetenser och har olika mål och visioner 
med samarbetet. Det som för samman organisationerna i ett samarbete är 

 
34 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2005).  
35 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2005). 
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att mottagarorganisationerna får tillgång till resurser av Kvinna till Kvinna, 
medan Kvinna till Kvinna får arbeta med projekt som leder till social för-
ändring för kvinnor. Organisationsutveckling, där byråkratisering ingår, är 
också en del av samarbete. Med andra ord är både Kvinna till Kvinna och 
de fyra mottagarorganisationerna aktörer i en utbytesrelation eftersom de 
behöver varandra för att kunna arbeta utifrån sina kompetenser och nå 
sina mål. Dock rymmer de flesta utbytesrelationerna en asymmetrisk makt-
relation, i vilken den organisationen som är mest beroende av resurser 
hamnar i en underordnad position (jfr Blau 1986). 

Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS som har valt att inte samarbeta 
med utländska givare anser att de resurser de behöver finns i landet och att 
de har tillgång till dem. De är inte i behov av en utbytesrelation med 
utländska givare men däremot av en relation med sina inhemska givare 
som förser dem med nödvändiga resurser. Till skillnad från AWIN, Shelter 
for Women and Children, Žene na delu och Nezavisnost, anser de att de 
utländska givarnas byråkratisering är ett hinder för kvinnoorganisationer-
na att styra sina verksamheter: 

Det är mycket duktiga kvinnor vi pratar om. De har varit aktivister i 
över två decennier och de arbetar hårt för att åstadkomma förändring 
och deras verksamheter har redan åstadkommit förändring för många 
kvinnor. Men utländska givare är starka aktörer, de har sina egna agen-
dor som organisationerna måste anpassa sig till om de vill samarbeta 
med dem.36 

Slutsatser 
I detta kapitel visar jag hur reciprociteten har påverkat kvinnoorganisa-
tionernas arbetsformer. Jag lyfter fram två motsatta synsätt i intervjumate-
rialet. Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS ser i samarbete med utländ-
ska givare en asymmetrisk maktrelation och ett hinder för självständigt 
arbete. AWIN, Shelter for Women and Childrens, Žene na delu och Neza-
visnost, å andra sidan, anser att samarbete med Kvinna till Kvinna är moti-
verat av den tillgång till resurser och möjligheter till organisationsut-
veckling som det erbjuder. 

En gåva är aldrig enbart en gåva från en organisation till en annan, utan 
ett utryck för önskemål och ambitioner: därför finns det inte någon ”ren” 
 
36 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2002). 
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gåva. Den vanligaste formen av gåva är ”den skenbart generöst skänkta 
presenten, given på ett sätt som är djupt konventionellt, formellt och so-
cialt förljuget” (Mauss 1997: 17). Själva givandet är baserat på egenintresse. 
Med utgångspunkt från Mauss visar mitt material att Kvinna till Kvinnas 
samarbete med AWIN, Shelter for Women and Children, Žene na delu och 
Nezavisnost, grundas på Kvinna till Kvinnas mål att stödja projekt som 
arbetar med kvinnliga rättigheter och kvinnoorganisationernas roll i ett 
fredsbevarande Serbien, dels på Sidas jämställdhetsmål och krav på organi-
sationsutveckling för Serbien. Formerna för samarbetet är reglerade i avtal, 
som ger struktr åt samarbetet och gåvobiståndet. 

Väl medvetna om villkoren började mottagarorganisationerna sitt sam-
arbete med Kvinna till Kvinna och fick ta del av gåvobiståndet. Att accep-
tera en gåva innebär enligt Colin Camerer (1988: 181) en förpliktelse om 
återbetalning. En gåva menar Camerer är som ett lån som omfattar en 
utbytesrelation eller reciprocitet. I reciprociteten ligger ett gåvosystem som 
kräver olika roller, Kvinna till Kvinna som givare och AWIN, Shelter for 
Women and Children, Žene na delu och Nezavisnost som mottagarorga-
nisationer (jfr Goffman 1995). Rollerna i gåvosystemet innebär att Kvinna 
till Kvinna har befogenhet att styra relationerna mellan dem själva och 
mottagarorganisationerna, vilket innebär att Kvinna till Kvinna kan kräva 
att mottagarorganisationerna ska ta del av organisationsutveckling och att 
ansökan om gåvobistånd ska vara byråkratiskt och formellt skriven. 

Eftersom mottagarorganisationerna är angelägna om att upprätthålla 
relationen med Kvinna till Kvinna uppfyller de kraven som ställs i avtalet. 
Deras biståndsansökan följer en specifik mall. De rapporterar och redovisar 
kvitton, de anpassar sin verksamhet till Kvinna till Kvinnas önskemål. Att 
inte arbeta på det sättet skulle innebära att de bröt mot ett juridiskt 
bindande avtal samt för att använda Marcel Mauss (1997) ord plikten att 
återgälda. Att bryta mot plikten att återgälda kan innebära mindre bistånd 
eller till och med slut på samarbetet. 

Men mottagarorganisationerna ger inte upp sin egen verksamhet. De 
tidigare målen och arbetsmetoderna kvarstår. Deras projektbeskrivningen 
är förvisso anledning till att de blev valda som samarbetspartner. Med stor 
energi har de sökt samarbete med Kvinna till Kvinna för att få tillgång till 
resurser för utvecklig av verksamheterna. Gåvobiståndet anser informan-
terna har resulterat i en utveckling av deras verksamheter.  

Samarbetet är dock inte friktionsfritt, det är en relation, i vilken de är 
mottagare av något som de anser sig behöva. Därför tenderar deras uttalan-
den att få en reflekterande karaktär. Ett exempel är Kvinna till Kvinnas 
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uppmuntran till samarbete med statliga myndigheter. Det uppskattas inte, 
men beaktas. 

Intervjuerna med Ženski Lobis, Ženski Parlament och KSS visar att deras 
relationer till givarna är av en annan karaktär än den relation AWIN, She-
lter for Women and Children, Žene na delu och Nezavisnost har till Kvinna 
till Kvinna. De är friare i sitt agerande och inte lika begränsade i utbytes-
relationen. Relationen ger dem nödvändiga resurser men de har inte sam-
ma krav på sig och ingen av parterna ser något behov av juridiskt bindande 
avtal. Det kan också tolkas som avsaknad av tillgång till utbyte av inter-
nationella professionella erfarenheter. Att vara en del av en internationell 
NGO- krets ger tillgång till nätverk som kan leda till en utvidgning av 
verksamheterna i framtiden. 
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9. Avslutande diskussion 

Syftet med denna avhandling har varit att studera AWIN, Žene na delu, 
Shelter for Women and Children, Kolo Srpskih Sestara, Nezavisnost, Ženski 
Lobsi och Ženski Parlament och deras förutsättningar för val av bistånds-
givare i Serbien efter statssocialismens fall mellan åren 2003 och 2006. Jag 
formulerade inledningsvis tre frågor: Vilka var de huvudsakliga skälen till 
att de sju kvinnoorganisationerna bildades? Vilka faktorer var avgörande för 
kvinnoorganisationernas val att samarbeta med inhemska eller utländska 
biståndsgivare? Hur har kvinnoorganisationerna påverkats i sitt arbete av 
valet mellan utländska och inhemska samarbetspartner?  

Jag ville undersöka kvinnoorganisationernas handlande med hänsyn till 
den serbiska kontexten i relation till de möjligheter och hinder som före-
kom under den aktuella perioden samt de faktorer som har varit avgörande 
i organisationernas val av inhemska eller utländska biståndsgivare. Det 
handlade om kvinnoorganisationernas kollektiva agerande i det postsocia-
listiska Serbien där avbrutna reformprocesser, privatiseringar, nedläggning 
och avveckling av den offentliga sektorn, omorganiseringar, FN:s sanktio-
ner och inbördeskriget skapade ett samhälle i ekonomisk och politisk kaos, 
vilket försämrade de serbiska kvinnornas ställning i den offentliga sfären.  

I avhandlingen ses relationerna mellan kvinnoorganisationerna och bi-
ståndsgivarna som ett deltagande i ett gåvoutbyte som på olika sätt var för-
delaktigt för båda parter. Kvinnoorganisationerna behövde medel för att 
uppnå målet och syftet med verksamheterna medan Kvinna till Kvinnas 
syfte var att hjälpa andra kvinnor i krigsdrabbade områden att åstadkom-
ma social förändring. De inhemska givarnas syfte var också att hjälpa mot-
tagarorganisationerna att åstadkomma social förändring.  

Av samtalsintervjuerna framgår att kvinnoorganisationerna är med-
vetna om att biståndsgåvan är ett uttryck för givarnas önskemål och 
ambitioner. De ser på biståndet som en del i en utbytesrelation eller reci-
procitet. Reciprociteten rymmer ett gåvosystem som kräver olika roller, av 
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Kvinna till Kvinna och de inhemska givarna rollen som givare av bistånd 
och av kvinnoorganisationerna rollen som mottagare. I sin roll som givare 
har exempelvis Kvinna till Kvinna befogenhet att kräva att samarbetsorga-
nisationerna ska medverka i organisationsutvecklingen eller att rapporte-
ringen ska ske enligt deras regler. Det sker inom ramen för det avtal som är 
författat av givarna. Avtalet ses av givarna och kvinnoorganisationerna som 
ett sätt att skapa både tillit och professionalism.  

Genom de olika rollerna anpassar sig kvinnoorganisationerna och givar-
na till de olika krav som gåvosystemet ställer samtidigt som det underlättar 
interaktionen, så att både givarna och mottagarorganisationerna kan han-
tera maktassymmetrin dem emellan. I det följande diskuteras resultaten av 
de empiriska kapitlen.  

Uppkomsten av kvinnoorganisationerna  
Det som styrde uppkomsten av kvinnoorganisationerna under 1990-talet 
var två samverkande faktorer: behovet av kvinnoorganisationer samt den 
kollektiva identiteten. När möjlighetsstrukturen öppnades under den fjärde 
vågen på 1990-talet i Serbien (jfr Tarrow 1994) uppstod kvinnorörelsen på 
nytt, eftersom nätverket och kommunikationskanalerna kunde tas i bruk 
efter att den tredje vågen ebbat ut. Till en början bestod det kollektiva age-
randet av ett löst nätverk, ett fåtal organisationer med få medlemmar och 
med otydligt definierade mål (jfr Heitlinger 1993: 104). De få kvinnoorga-
nisationerna reagerade på det som hände i samhället genom att skriva tid-
ningsartiklar och demonstrera för att höras och synas. Kvinnoorganisatio-
nerna ville vara en politisk kraft som kunde bilda opinion kring sina krav 
på kvinnors rättigheter och öka medvetenheten om deras situation. Genom 
kollektiv mobilisering försökte de påverka makthavarna och genomdriva 
förändringar. Framväxten av kvinnoorganisationer kan därför ses som ett 
resultat av kvinnornas situation på 1990-talet. 

Av givarna erbjudna möjligheter 
För att kunna uppfylla syftet med sin verksamhet mobiliserade de sju kvin-
noorganisationer som ingår i denna studie resurser på olika vis. De hade 
två olika alternativ av samarbete att välja mellan: Samarbete med den 
svenska biståndsorganisationen Kvinna till Kvinna som erbjöd projekt-
pengar, organisationsutveckling och ett nätverk; samarbete med inhemska 
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givare vars gåvobistånd också bestod av projektpengar, nätverk och för-
nödenheter, men ingen organisationsutveckling. 

Ženski Lobi och Ženski Parlament sökte sig till det inhemska nätverket 
som erbjöd sociala relationer, samarbete med tidningar, radiostationer, 
politiker och lobbyorganisationer. De ansåg att de i samverkan med sådana 
partner hade resurser att lyfta fram diskrimineringen av kvinnor och att 
den i sin tur är ett samhällsproblem. Kolo Srpskih Sestaras motiv till att 
välja de inhemska givare de valde var att dessa erbjöd de ekonomiska 
resurser som behövdes för organisationens olika aktiviteter. 

Gåvobiståndet var också viktigt då Shelter for Women and Children 
beslutade att samarbeta med Kvinna till Kvinna, men det var även möjlig-
heten till kontakt med den svenska kvinnojouren vilket Kvinna till Kvinna 
förmedlade. Shelter for Women and Children ville utveckla sina arbets-
metoder och genom Kvinna till Kvinnas nätverk kunde de få en uppfatt-
ning om hur svenska kvinnojourer arbetade. Žene na delus samarbete med 
Kvinna till Kvinna var i linje med deras ekonomiska behov, men tillgodo-
såg även de organisatoriska kraven på hur och i vilken riktning organisa-
tionen skulle utvecklas. Det primära för AWIN var tillgången till det eko-
nomiska biståndet och Kvinna till Kvinnas nätverk, detta eftersom syftet 
med AWIN:s arbete var att stärka kvinnorörelsen i Serbien genom att 
stödja existerande och nybildade organisationer med handledning, semi-
narier och föreläsningar i rättigheter och om hur organisationerna kan 
söka stöd för sin verksamhet. I likhet med de andra organisationerna var 
det också för Nezavisnost det ekonomiska biståndet som var det centrala i 
samarbetet med Kvinna till Kvinna. Kvinna till Kvinna finansierade SOS 
telefonjour och publicering av böcker. Även seminarierna och konferen-
serna som anordnades av Kvinna till Kvinna var av vikt för Nezavisnost. 
Det var under seminarierna och konferenserna som kvinnoorganisationer-
na, inhemska och utländska, hade möjlighet att träffas och diskutera verk-
samheterna, samhällsutvecklingen och kvinnorörelsens framtid. 

Organisationerna hade mål för vad de ville uppnå och valde givare 
därefter. Samarbetet skulle vara en tillgång och en användbar resurs i deras 
målmedvetna arbete för att förändra den politik som regimen förde mot 
kvinnorna. Det som skilde kvinnoorganisationerna var att för Žene na delu, 
Nezavisnost, AWIN och Shelter for Women and Children var samarbetet med 
Kvinna till Kvinna en markering mot den sittande regeringen, en markering 
att de var i opposition. Som organisationer i opposition valde de samarbete 
med en utländsk givare som stod för demokrati och förändring. Genom sitt 
agerande visade de också att de var feministiska organisationer som ville ut-
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veckla sina verksamheter och arbetsmetoder och därför behövde Kvinna till 
Kvinnas gåvobistånd och kunskap i organisationsutveckling.  

För Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS var organisationsutveckling 
inte det primära, vad de behövde var nätverk och bistånd som kunde föra 
dem framåt i deras arbete. Undan för undan fick de mer erfarenhet. Som 
alternativ till organisationsutveckling med stöd av biståndsgivare reflek-
terade aktivisterna i deras organisationer själva över sina erfarenheter och 
vad som kunde förbättras. I Ženski Lobi och Ženski Parlament, som inte var 
hierarkiskt uppbyggda organisationer, var samtliga medlemmar med och 
diskuterade i vilken riktning utvecklingen borde ske. Kolo Srpskih Sestara, 
som hade en styrelse, resonerade om utvecklingen på styrelsemöten.  

Ženski Lobi, Ženski Parlament och KSS var också organisationer i oppo-
sition, men de valde att markera det genom att välja det inhemska nät-
verket för att tillsammans med det förändra landet. Men andra ord skulle 
förändringen komma inifrån inte utifrån. För dessa organisationer hand-
lade det om att etablera och stärka en relation samt att stärka samverkan 
mellan organisationer och samhällets institutioner. Det handlade om dia-
loger inom kvinnoorganisationerna och mellan organisationerna i kvinno-
rörelsen ledda av självoorganiserade kvinnoorganisationer med egna agen-
dor, inte av de utländska givarnas. 

Mottagarorganisationernas relationer till givarna 
Texten ovan visar att valet av biståndsgivare var ett val av möjligheter och 
strategier, i vilket givarna stod för två olika samhällsmodeller. Det var även 
ett val av en relation som styrdes av gåvans logik och reciprocitet. Utifrån 
Marcel Mauss (1997) argumentation är gåvan en transaktion som å ena 
sidan är frivillig, generös och utan krav på reciprocitet. Å andra sidan finns 
en förpliktelse att återgälda den givna gåvan. När en gåva har accepteras 
och mottagits, är det inte längre en fråga om en gåva utan det har skapats 
ett socialt avtal som innebär att mottagaren måste prestera en gengåva. 
Biståndsgåvan är konstruerad enligt samma logik, vilket innebär att Kvinna 
till Kvinna och de inhemska givarna lånade ut resurser till kvinnoorga-
nisationerna och att det sociala avtalet eller samarbetsavtalet var en plan för 
hur gåvan skulle återgäldas. 

De samarbetsavtal som upprättades var utarbetade enligt två olika 
modeller. Den ena modellen valdes av Ženski Lobi, Ženski Parlament och 
KSS. Den modellen innehöll regler för hur projektpengarna eller nätverket 
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skulle användas och för kontroll och redovisning. Samtidigt gav avtalet ut-
rymme för flexibilitet som enligt informanterna innebar att om ett projekt 
inte var avslutat till överenskommet datum gick det ofta att förlänga 
projekttiden utan byråkariska besvär givarna var inte lika resultatinriktade 
som exempelvis Kvinna till Kvinna. Om rapporteringen inte inkom i tid, 
blev det inga repressalier och om projektpengarna till en viss verksamhet 
användes till en annan gick det också bra, naturligtvis i samråd med 
givarna. Organisationerna behövde inte heller i detalj redovisa vad pengar-
na gått till. 

Den andra modellen som valdes av Žene na delu, Nezavisnost, AWIN 
och Shelter for Women and Children innebar en helt annan tydlighet och 
fältnärvaro av Kvinna till Kvinna. Det var avtal med formell struktur om 
vad som ingick i samarbetet, vilka förväntningarna var samt vilka rollerna 
och funktionerna var. 

Avtalet och de krav på ekonomiska kontroller och rapportering Kvinna 
till Kvinna hade på kvinnoorganisationerna byggde i sin tur på Kvinna till 
Kvinnas relation med Sida och de krav Kvinna till Kvinna har att uppfylla. 
Så var inte var fallet med de inhemska givarna, eftersom de var företag och 
privata givare. Sida, som Kvinna till Kvinna samarbetar med, är en myn-
dighet som följer direktiv från utrikesdepartementet. Varje år utvärderar 
regeringen hur Sida har använt sina resurser och varje år lämnar Sida en 
årsredovisning om hur resurserna har använts (jfr SOU 2003: 12). Sida 
strävar efter att uppnå en effektiv och resultatorienterad organisation, som 
bedriver sin verksamhet i enlighet med den svenska regeringens priorite-
ringar, OECD:s riktlinjer angående bistånd och, i det här fallet, Serbiens 
behov och prioriteringar. I egenskap av myndighet granskar och värderar 
Sida Kvinna till Kvinnas resultat (jfr Easterly 2008: 63), vilket gör att 
Kvinna till Kvinna anpassar sina arbetsmetoder och strategier till Sidas 
regler och krav. Således baseras relationerna mellan Sida och Kvinna till 
Kvinna på samma principer. 

Eftersom Sidas resultatfokus styr samarbetet med Kvinna till Kvinna 
och indirekt Kvinna till Kvinnas samarbete med Žene na delu, Nezavisnost, 
AWIN och Shelter for Women and Children, regleras relationen av struk-
turer och normer samtidigt som olika typer av relationer byggs upp i sam-
arbetet. Det gäller även de inhemska givarnas samarbete med Ženski Lobi, 
Ženski Parlament och KSS, men inte på grund av krav på resultat från 
givarnas sida, utan beroende på att gåvoutbytet i sig kännetecknas av en 
maktasymmetri till följd av den ojämlika tillgången till och kontrollen över 
resurserna (jfr Cheal 1988).  
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I studien var de sju kvinnoorganisationerna medvetna om maktasym-
metrin som präglar relationen med givarna, men trots den har de 
accepterat reciprociteten. Enligt Marcel Mauss (1997: 44) tolkning, är reci-
prociteten en mekanism som reglerar den sociala interaktionen mellan 
givaren och mottagaren av en gåva. I detta fall handlar det om strukturer, 
normer, regler och villkor för samarbetet. Anledningen är att biståndet, 
som erhålls och gåvoutbytet som inbegriper reciprocitet, innehåller möjlig-
heter för kvinnoorganisationerna trots de ojämlika maktrelationerna som 
finns i samarbetet.  

I intervjuerna förklarar informanterna att de accepterar givarnas makt 
eftersom samarbetet och gåvoutbytet kräver det. Kvinna till Kvinna och de 
inhemska givarna är medvetna om detta, eftersom biståndets logik är 
sådant. Med Foucaults (2002: 131-132) ord är detta ett spel som målmed-
vetet spelas av Kvinna till Kvinna, de inhemska givarna och kvinnoorgani-
sationerna och där alla aktörer har sina roller. Därför kommer maktasym-
metrin att finnas i relationen till dess att kvinnoorganisationerna slutar att 
ge bort makt och givarna att ta emot, vilket kommer att ske först när 
kvinnoorganisationerna inte är i behov av givarnas resurser eller tvärtom. 
Av denna anledning utövas makten av alla aktörer. Det är ett växelspel av 
ojämlika relationer samtidigt som makten har flera dimensioner och 
relationer (Foucault 1982: 209).  

En annan aspekt av givarnas och mottagarnas relation är tilliten. Tilliten 
är en förutsättning för både givarna och mottagarna eftersom den ger 
organisationerna stabilitet. Samarbetsavtalet som kvinnoorganisationerna 
har ingått med givarna är en form av förtroende som visar att organisatio-
nerna är en del av reciprociteten och att alla parter förväntas följa avtalet. 
Avtalet markerar också att det är ett samarbete präglat av tillit. Intervjuerna 
visar att den tillit som har uppstått mellan kvinnoorganisationerna och 
biståndsgivarna är ett resultat av liknande värderingar och samsyn på jäm-
ställdhet. Informanterna känner även att givarna stödjer projekten på 
grund av den tillit som de hyser till kvinnoorganisationerna, vilken visar sig 
i det återkommande givandet av resurser och i nya samarbetsavtal. Oavsett 
den tillit som upplevs av informanterna, en tillit som baseras på en gemen-
skap och solidaritet, har både Kvinna till Kvinna och de inhemska givarna 
sina egna mål och visioner för samarbetet, vilket på olika sätt påverkar 
kvinnoorganisationernas arbete. 
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Givarnas inflytande över kvinnoorganisationernas inbjudan 
Samarbetsavtalet, som är författat av givarna reglerar relationen och defi-
nierar rollerna i samarbetet mellan givarna och mottagarna. Genom avtalet 
företräder Kvinna till Kvinna sitt mandat samt Sidas jämställdhetsmål. 
Avtalen mellan Kvinna till Kvinna och och de fyra serbiska kvinnoorgani-
sationerna ska dessutom enligt OECD/DAC:s biståndskommitté reflektera 
ett partnerskap, där utgångspunkten är kvinnoorganisationernas huvud-
ansvar och ledarskap (jfr Baaz 2002: 2). Relationen ska vara öppen och 
baseras på ömsesidigt förtroende. Kvinna till Kvinna ska inte fungera som 
beslutsfattare och kontrollant utan som rådgivare (jfr Sida 2010).  

Att integrera alla dessa delar i samarbetsavtalen är en svår uppgift. Žene 
na delu, Nezavisnost, AWIN och Shelter for Women and Children ska klar-
göra sina egna målsättningar medan Kvinna till Kvinna har sina egna mål, 
visioner och strategier som också fastställs av regeringen genom Sida. Av 
Kvinna till Kvinna krävs också att de kontrollerar hur resurserna används. 
För att Sida ska kunna följa biståndspengarna krävs ett kontrollsystem som 
leder till att Žene na delus, Nezavisnosts, AWIN:s och Shelter for Women 
and Childrens ägande av projektet försvagas. Inbäddat i detta finns det 
resultat som förväntas uppnås av de fyra kvinnoorganisationerna.  

Kvinna till Kvinnas och de inhemska givarnas förutsättningar och mål-
sättningar är skilda och det medför att det inflytande de kan utöva också är 
olika. Enligt vad Žene na delu, Nezavisnost, AWIN och Shelter for Women 
and Children säger fanns en medvetenhet om givarnas inflytande i kvinno-
organisationernas verksamheter, vilket bekräftas av Kvinna till Kvinna: 
kvinnoorganisationerna anpassade sina ansökningar så att de stämde med 
Kvinna till Kvinnas mål. För de fyra mottagarorganisationerna var anpass-
ningen ett sätt att visa att de tillmötesgick Kvinna till Kvinna och var flexi-
bla och ville integrera Kvinna till Kvinnas tankesätt i sina verksamheter och 
program. Genom sin anpassning visar organisationerna att de är kandi-
dater till biståndsgåvan (jfr Dahl 2001:12).  

Kvinna till Kvinnas inflytande beror bland annat på att de följer mot-
tagarorganisationernas arbete på nära håll, de ska fungera som diskussions-
partner, bistår med råd och utbildning i hur resultaten ska redovisas, i 
ekonomi- och administration samt i hur medlemsavgifterna ska hanteras. 
Inbäddad i detta ligger en indirekt, men samtidigt medveten styrning av 
mottagarorganisationernas byråkrati.  

Samarbetet med Kvinna till Kvinna har enligt informanterna inneburit 
en utveckling av organisationerna på olika plan. Organisationsutvecklingen 
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har medfört att organisationerna arbetar professionellt och att de har blivit 
eftertraktade som samarbetspartner av andra utländska givare och kan 
konkurrera med andra kvinnoorganisationer om utländska medel. För 
exempelvis Žene na delu handlar byråkratiseringen om hur de ska fortsätta 
med verksamheten när Kvinna till Kvinna väljer att avsluta samarbetet, 
vilket kommer att ske inom en snar framtid. 

I studien väljer samtliga organisationer att beskriva sina samarbeten 
som positiva och utvecklande för deras verksamheter. Nezavisnost förklarar 
att det som var annorlunda med Kvinna till Kvinna var dialogen som de 
förde med sig till Belgrad. De formella samtalen var viktiga liksom råden, 
diskussionerna, kravet att avtalet måste följas och resultatet redovisas. Men 
när den diskussionen avslutats tog det informella samtalet över. Kvinna till 
Kvinna berättade hur fackföreningar fungerade i Sverige, både det positiva 
och det negativa. Under sådana samtal, ansåg Nezavisnost, skedde ett bra 
utbyte eftersom Kvinna till Kvinna lyssnade på dem också. Det Kvinna till 
Kvinna tillförde var att det skapades en arena där det öppet kunde talas om 
gender och jämställdhet.  

Enligt AWIN utvecklade och kompletterade Kvinna till Kvinna det 
feministiska nätverket i Belgrad. Genom att Kvinna till Kvinna finansierade 
andra kvinnoorganisationer i regionen, kunde regionala möten hållas där 
organisationen träffade kvinnoorganisationer från andra jugoslaviska efter-
följarstater och andra givare. På så vis utvecklade organisationerna sina 
nätverk.1 Men det fanns en annan sida av saken. Oavsett fördelarna med 
samarbetet innebar reciprociteten att den ena parten fick en dominerande 
position. Shelter for Women and Children menade att i det bistånd Kvinna 
till Kvinna gav det form av organisationsutveckling också låg att Kvinna till 
Kvinna skulle ha inflytande över verksamheten.2 

Inom Žene na delu var man också medveten om den reciprocitet som 
finns inbäddad i gåvobiståndet och Kvinna till Kvinnas inflytande som en 
del av biståndet. Man konstaterar sammanfattningsvis att de organisationer 
som har valt att inte samarbeta med exempelvis Kvinna till Kvinna inte har 
tillräckliga resurser för att kunna påverka samhällsutvecklingen lika 
omedelbart.3 Det informanten menar är att den serbiska staten såg fördelar 
med en aktör som avlastade dem när det gällde att tillhandahålla kvinno-
jourer, hälsovård eller annan samhällservice. Men allteftersom kvinno-
 
1 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2015). 
2 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2015). 
3 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2006). 
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organisationerna ställde mer krav på staten om kvinnors rättigheter och 
genom att samverka med globala aktörer inom kvinnorörelsen blev de 
också mer synliga.  

Under samatlasintervjuerna med Ženski Lobi och Ženski Parlament 
framhåller organisationerna att valet av inhemska samarbetspartner har 
inneburit mindre resurser, men att detta inte minskat strävan att påverka 
politikerna och debattera jämställdhet. För de organisationerna var det det 
självständiga arbetet som var av vikt, de sökte samarbetspartner som tillät 
dem att vara obundna, att utan påverkan från andra skriva artiklar, 
diskutera jämställdhet i media, stödja kvinnliga politiker och demonstrera.  

Kolo Srpskih Sestara lägger också tonvikten på frihet från inflytande 
utifrån som ett betydelsefullt element i samarbetet. I samarbetet med de 
inhemska givarna finns en flexibilitet eftersom biståndet kanaliseras på 
samma sätt som exempelvis Kvinna till Kvinnas bistånd. För KSS handlar 
samarbetet med utländska givare om reciprocitet och en byråkrati som krä-
ver inflytande och kontroll, vilket gör att utrymmet för flexibilitet begrän-
sas. Därför anser KSS att de kvinnoorganisationer som samarbetar med 
utländska givare måste acceptera givarnas inflytande och uppfylla givarnas 
villkor, annars avslutas samarbetet och organisationerna blir utan projekt-
pengar och då blir det svårt att överleva som organisation.4 På sådana vill-
kor vill KSS inte arbeta. 

Den här avhandlingen har visat att valet av samarbetspartner eller 
biståndsgivare är ett val av strategier och resurser. Det kan å ena sidan 
medföra trygghet, stabilitet och tillit till givarna, men å andra sidan också 
en begränsning och avsaknad av flexibilitet. Oavsett val rymmer relationen 
krav på reciprocitet, om än av olika grader. 

Dock kan frågan ställas, vilka följderna blir av valet och om valet av 
samarbetspartner går före konsekvenserna? De sju kvinnoorganisationerna 
gjorde var och en sin egen bedömning av de resurser givarna erbjöd och 
valde sedan givare utifrån sina strategier för att nå sina mål. Deras val av 
givare baserade sig i huvudsak på tre faktorer. Den första var de ekono-
miska resurser som givarna tillhandahöll. Kvinnoorganisationerna behövde 
medel för att kunna bedriva sina projekt.  

Den andra faktorn var organisationernas strävan efter ökad professiona-
lisering. Professionalisering innebar att organisationerna kunde stärka sin 
status och position i samhället. I gåvobiståndet ingick ofta kompetensut-

 
4 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2015). 
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veckling, till exempel språkundervisning och undervisning om organisatio-
nens verksamhetsområde. Medlemmar fick delta i seminarier och kon-
ferenser, både i Serbien och utomlands. Det innebar att de kunde ventilera 
sina erfarenheter både inom landet och utomlands, vilket i sin tur med-
förde att givarsamfundet noterade dem. Utöver detta stödjer Kvinna till 
Kvinna och de inhemska givarna projekt som ökar kvinnoorganisationer-
nas status i samhället. Genom givarna har organisationerna tillgång till 
olika kapital och inflytande. Det innebär att organisationerna har de kon-
takter och kunskaper som behövs för att påverka. Kvinnoorganisationer 
har blivit en del av eliten i samhället.  

Den tredje faktorn var tillgången till givarnas nätverk, som inte minst 
bidrog till organisationernas professionalisering genom att organisatio-
nerna kunde utbyta erfarenheter med andra organisationer, både inhemska 
och utländska. Strategiska allianser av intresse för både givarna och kvin-
noorganisationerna mellan vissa kvinnoorganisationer kunde också bildas. 
Dessutom bidrog nätverken till att organisationerna kunde få kontakt med 
andra givare. Det var inte ovanligt att en organisation samarbetade med 
flera givare. Exempelvis kunde en givare betala lokalhyra och telefonräk-
ning medan en annan erbjöd sitt sociala nätverk och kompetensutveckling 
(jfr Jacobsson & Saxonberg 2013: 255).  

För Kvinna till Kvinna och de inhemska givarna reflekterar verksam-
heterna biståndsgivarnas mandat. Utöver detta utbildades Nazavisnost, 
Shelter for Women and Children, Žene na delu och AWIN i organisations-
utveckling, det vill säga hur en organisation bör fungera, vad en organisa-
tion är och hur arbetet bör fördelas i en organisation. Rådgivning, med-
lemsavgifter samt redovisning av kvitton var också en del av utbildningen, 
en export av svensk kunskap till mottagarorganisationerna.  

Biståndsgivarna valde samarbeta med hållbara kvinnoorganisationer 
eftersom gåvobiståndet som erbjuds är tidsbegränsat. Det medför att Kvin-
na till Kvinnas samarbete med Nazavisnost, Shelter for Women and 
Children, Žene na delu och AWIN var baserat på avtal som kännetecknas 
av scheman och mål. Generellt har biståndet professionaliserats och 
NGO:erna utvecklats till formella organisationer med formaliserade mål. 
Det kan tolkas som att samarbete med externa partner gör dem beroende 
av organisatorisk kontinuitet, vilket tyder på att reciprociteten är etablerad.  
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Epilog: Tillbaka i Belgrad 

”Zatvor ili terapia”, fängelsestraff eller professionell hjälp är titeln på en 
artkel i tidningen Blic (juli 2015). Artikeln beskriver den aktuella situa-
tionen gällande misshandel inom äktenskapet. Författaren som arbetar på 
en kvinnojour vill med texten uppmärksamma problemet och bredda 
debatten om kvinnomisshandel. Positivt är att kvinnor anmäler misshandel 
i större utsträckning i dag än för tio år sedan. Polisrapporterna har ökat 
och SOS-samtalen likaså, vilket är ett steg i rätt riktning. Det som är min-
dre bra är att det inte händer så mycket mer än så.1 Majoriteten av männen 
går fria eller så är straffet minimalt: en månads fängelse. Enligt artikel-
författaren löser inte fängelsestraff problemet; männen slutar inte att miss-
handla och våldföra sig på sina partner, utan ”receptet”, menar hon, är 
professionell hjälp till både män och kvinnor. Kvinnor erbjuds hjälp i form 
av terapi, vilket naturligtvis behövs, men männen har samhället försum-
mat. Därför är hennes vädjan till politikerna att avsätta resurser och hjälpa 
männen med terapi i stället för fängelsestraff.  

Det är juli 2015 och jag är tillbaka i Belgrad. Jag har just anlänt och det 
är över fyrtio grader varmt. Jag sitter på ett av de många kaféerna längs 
gatan Knez Mihajla och dricker kaffe och läser tidningarna Blic och Danas. 
Jag söker i Danas efter artiklar, liknande den jag beskrev ovan, det vill säga 
artiklar skrivna av kvinnoorganisationer. Det var ett sätt att få inblick i vad 
som händer i samhället, jämställdhetsfrågor som dominerar i samhälls-
debatten. Är det arbetsmarknaden, könsbaserat våld eller skola- och utbild-
ningsfrågor?  

Innan ett möte jag bokat in med Kvinna till Kvinna läser jag D-post/UD 
rapporten ”Jämställdhet i Serbien” (2015) som sammanställts av den sven-
ska ambassaden i Belgrad. Enligt Torgny Svenungsson, som författat rap-

 
1 Enligt Serbiens statistikmyndighet (2015) mottog polisen år 2015 20.000 anmälningar 
om könsbaserat våld.  
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porten, är jämställdhetsarbetet fortfarande reducerat till en fråga om kvin-
nors rättigheter och en fråga som bara drivs av kvinnor. Utmaningen att 
informera männen är stor. Analysen visar även att kvinnors behov och 
rättigheter klumpas samman med minoritetsfrågor. Det innebär att bilden 
av kvinnor som offer förstärks och att deras problem behandlas i ett mer 
övergripande arbete för mänskliga rättigheter. Jämställdhet menar Sven-
ungsson (ibid: 1) är en 

[r]esursfråga och eftersom kvinnor inte aktivt tar del av den utveckling 
som pågår missar Serbien en del av sin utvecklingspotential och möj-
lighet till ökad ekonomisk tillväxt. Därför bör fokus läggas på kvinnor 
som resurs, på alla områden.  

Därför har ambassaden inlett en direkt dialog med den serbiska regeringen. 
Det betyder samarbete med statliga myndigheter som erbjuds ekonomiskt 
stöd och rådgivning för bland annat genomförandet av den nationella 
handlingsplanen för jämställdhet och stöd till statistikmyndigheten med 
särskilt fokus på könsuppdelad statistik. Ambassaden stödjer även serbiskt 
deltagande i utbildning vid Nordic Center for Gender in Military Operations 
för att öka andelen kvinnor inom försvaret och polisen. Men även andra 
slags projekt stöds, exempelvis Creative Society, ett nätverk för kvinnliga 
filmkreatörer, där man bland annat arrangerar utställningar och semi-
narier. Dessa initiativ ska bidra till att bryta den manliga normen och 
stärka kvinnors position inom medier.  

Samarbetet med Kvinna till Kvinna är en annan del av Sidas utveck-
lingssamarbete med Serbien. Genom fortsatt finansiellt stöd till Kvinna till 
Kvinna stöttas den serbiska kvinnorörelsens organisationer och deras 
arbete för kvinnors deltagande i politiken, mot våld som drabbar kvinnor, 
mot diskrimineringen av romer och icke-heterosexuella kvinnor, för konst-
närlig aktivism och utbildning för att öka medvetenheten om kvinnors 
mänskliga rättigheter (Kvinna till Kvinna 2014).  

Att döma av rapporten har Sveriges utvecklingssamarbete med Serbien 
fått ett nytt upplägg sedan år 2006. Numera samarbetar Sida direkt med 
regeringen och myndigheter och stödjer projekt som syftar till att till att ge 
det civila samhället ökat inflytande över landets politik och samhälls-
utveckling. Det innebär att Sida, utöver stödet till Kvinna till Kvinna, 
stödjer projekt som kanaliseras exempelvis genom Civil Rights Defenders 
eller Olof Palmes Internationella Center.  
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Kvinna till Kvinna 
Under mitt möte med representanten för Kvinna till Kvinna i Belgrad fick 
jag bekräftat att samarbetet med Žene na delu, Shelter for Women and 
Children, Nezavisnost och AWIN upphörde år 2012. Utfasningen påbörja-
des ett par år innan med att biståndet gradvis trappades ner. Anled-
ningarna till att samarbetet avslutades var olika. Det primära var att det 
hade pågått sedan 1994 och att tiden var kommen att stödja andra kvinno-
organisationer i landet. Ett annat skäl var Sidas nya program för Serbien. 
Projekten som stöds idag är knutna till dagens politiska kontext, det vill 
säga Serbiens EU-anpassning.  

Kvinnoorganisationerna, förklarar Kvinna till Kvinna, valde ett annat 
fokus än tidigare. Exempelvis beslutade Žene na delu att vara mindre 
projektfokuserade och mindre formella på grund av att färre personer var 
aktiva i organisationen, medan Kvinna till Kvinna eftersträvade tydliga 
resultat och stabilitet i organisationen. Žene na delu är emellertid fort-
farande med i Kvinna till Kvinnas nätverk. Det innebär att organisationens 
ledning inbjuds till nätverksträffar, seminarier och konferenser. AWIN 
ingår också i Kvinna till Kvinnas nätverk och bjuds liksom Žene na delu in 
till olika evangemang. Samarbetet med AWIN upphörde då organisationen 
i ansökan valde att ändra arbetsmetoder, vilket innebar att de inte var i linje 
med Kvinna till Kvinnas program. Organisationen beslutade om detta 
eftersom det ekonomiska samarbetet reducerades år för år, vilket innebar 
mindre resurser och kapacitet samt att de mest aktiva medlemmarna läm-
nade organisationen för att arbeta för mer resursstarka organisationer. Det 
blev enligt Kvinna till Kvinna ”svårt för organisationen”.2 Nezavisnost, 
berättar informanten, ”var strategiskt inte viktigt längre”.3 Deras samarbete 
med det centrala fackförbundet gör att deras verksamhet kommer att 
fortsätta, inte i samma utsträckning som förut, men den kommer inte att 
upphöra. Shelter for Women and Children valde att avsluta samarbetet, att 
inte ansöka om mer gåvobistånd; ”de visste att vi efter 2012 inte kommer 
att stödja deras verksamhet”.4 

Sedan 2013 existerar inte Žene na delu, Shelter for Women and Children 
och AWIN som kvinnoorganisationer. Nezavisnost däremot fortsätter med 
sin verksamhet, men som en del av det centrala fackförbundet. De aktiva 

 
2 Intervju med representant för Kvinna till Kvinna (Belgrad 2015). 
3 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2015). 
4 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2015). 
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kvinnorna är dock kvar i rörelsen, men arbetar nu i andra organisationer. 
Kvinnorörelsen, menar Kvinna till Kvinna, har idag färre medlemsorga-
nisationer och de aktiva kvinnorna är färre än för tio år sedan. Anledningen 
är att givarna är få, vilket gör att konkurrensen om medel är stor, men även 
att byråkratin, givarnas inflytande, de allt flera om mer omfattande kont-
rollerna av biståndet medfört att många organisationer upphört.  

Žene na delu, Shelter for Women and Children, AWIN  
och Nezavisnost 

Före detta representanter för Žene na delu, Shelter for Women and Child-
ren, AWIN och Nezavisnost stödjer Kvinna till Kvinnas tolkning av läget 
för kvinnorörelsen 2015. Enligt informanterna har kvinnoorganisationerna 
blivit mindre med åren därför att givarna är färre, men samtidigt mer in-
flytelserika och krävande:  

Givarna kräver mer öppet att vi anpassar oss till deras riktlinjer jämfört 
med för tio år sedan. De vill styra oss och våra verksamheter åt deras håll. 
Det kan de göra eftersom de är färre och kvinnoorganisationerna också är 
färre. De kan sätta press på de kvinnoorganisationer som existerar.5  

AWIN har samma uppfattning som Shelter for Women and Children, men 
menar också att: 

Den politiska kontexten är annorlunda idag än exempelvis 1995 eller 
2003 och de projekt som var viktiga att stödja då är inte lika viktiga 
idag. Det finnas andra projekt som bör prioriteras.6 

Enligt kvinnoorganisationerna var det de ekonomiska omständigheterna 
som främst orsakade att samarbetet med Kvinna till Kvinna avslutades. Det 
ekonomiska biståndet krympte för varje år, vilket, berättar informanten 
som var aktiv i Žene na delu, medförde, att ”vi kunde inte längre leverera 
det vi hade skrivit i vår ansökan eftersom vi hade för lite resurser och 
Kvinna till Kvinna krävde resultat.”7 För Shelter for Women and Children 
var det också ekonomiska faktorer som gjorde att samarbetet avslutades, 
 
5 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2015).  
6 Intervju med representant för AWIN (Belgrad 2015). 
7 Intervju med representant för Žene na delu (Belgrad 2015).  
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men även Kvinna till Kvinnas byråkrati ”varje år fick vi mindre i bistånd 
samtidigt som Kvinna till Kvinna krävde mer inflytande och kontroll. Det 
gick inte ihop, för mycket byråkrati för så lite pengar”.8 Nezavisnost poäng-
terar också Kvinna till Kvinnas ökande byråkrati i slutet av samarbetet, 
men har en annan syn: 

Vi kunde leverera resultat, de kunde mäta vårt arbete trots att biståndet 
blev mindre. Det innebar att vi kan vårt jobb bra och vi ville avsluta 
samarbetet på ett bra och snyggt sätt. Vi var den enda organisationen av 
de fyra som kunde arbeta trots att biståndet var minimalt.9  

För Nezavisnost var det betydelsefullt att avsluta arbetet på ett tillfreds-
ställande sätt, speciellt som organisationen fortsatt blir inbjuden till olika 
seminarier och konferenser som anordnas av Kvinna till Kvinna.  

Ženski Lobi, Ženski Parlament och Kolo Srpskih Sestara 
Det minskade engagemanget för kvinnorörelsen drabbade också Ženski 
Lobi och Ženski Parlament som upphörde att existera som organisationer. 
Under vår intervju förklarar informanterna att den ekonomiska aspekten 
var en av anledningarna till att organisationerna upphörde. I samband med 
att de utländska givarna blev färre blev biståndet mindre, valde de aktivaste 
medlemmarna att lämna sina organisationerna för de mer resursstarka.  

Vi förlorade många engagerade medlemmar. De valde organisationer 
som hade mer pengar att röra sig med. Vi som blev kvar, våra åsikter 
om arbetsmetoderna gick isär, vilket orsakade slitningar i organisa-
tionen.10  

Organisationerna beslutade därför att upphöra; först Ženski Parlament och 
ett år senare Ženski Lobi. Enligt Ženski Lobi var det många kvinnor som 
fortsatte att vara aktiva i deras organisation. ”Många kvinnor kom över till 
vår organisation och tillsammans fortsatte vi kampen!”11 Numera samlas 

 
8 Intervju med representant för Shelter for Women and Children (Belgrad 2015). 
9 Intervju med representant för Nezavisnost (Belgrad 2015). 
10 Intervju med representant för Ženski Parlament (Belgrad 2015). 
11 Intervju med representant för Ženski Lobi (Belgrad 2015). 
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organisationerna vid ”behov”, enligt informanterna, när en artikel ska skri-
vas eller vid ett seminarium.  

Enligt Kolo Srpskih Sestara var perioden år 2010 till 2012 ur olika ut-
gångspunkter ansträngande för kvinnoorganisationerna i Serbien. Infor-
manten menar att många utländska givare lämnade Serbien och lämnade 
oavslutade verksamheter efter sig vilka de serbiska organisationerna inte 
hade kapacitet att fortsätta: 

Det var svårt för många organisationer att överleva eftersom de var 
ekonomisk beroende av givarna. Det var många givare, mycket pengar 
till verksamheterna och ingen verkade ha en plan B.12 

Samtidigt berättar informanterna att hon förstår organisationernas age-
rande och varför de valde att samarbeta med utländska givare ”I många 
avseenden är det enklare, man har riktlinjer och avtal att följa och framför 
allt resurser”.13 Kolo Srpskih Sestara är den andra av sju organisationer som 
jag har studerat, som inte har upphört att existera. I stället har de utvidgat 
verksamheten för att också inkludera äldre i samhället. Tillsammans med 
det serbiska Röda korset och forskare i sociologi och socialt arbete arbetar 
de med information och kampanjer riktade till myndigheterna för att de 
äldre ska få den vård och omsorg de behöver. Verksamheten har ändrat 
form eftersom soppkök och utdelning av hygienartiklar inte behövs i 
samma utsträckning som för tio år sedan; ”vi måste prioritera det som är 
viktigt i samhället och för vår organisation är det de äldre i samhället och 
det håller våra givare med om”.14  

Relationen till givarna har med åren förändrats enligt informanten. 
Eftersom KSS har breddat och ändrat inriktningen på verksamheten, har 
en del privata givare upphört att stödja dem ekonomiskt samtidigt som nya 
inhemska givare har tillkommit. På motsvarande sätt har samarbetet med 
företaget avslutats medan bistånd från andra företag har blivit aktuella.  

 
12 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2015). 
13 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2015). 
14 Intervju med representant för KSS (Belgrad 2015). 
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Åter på kaféet 
En intensiv vecka i Belgrad har gått. Det är fortfarande varmt och jag sitter 
efter min sista samtalsintervju på samma kafé som första dagen jag anlän-
de, dricker kaffe och läser mina anteckningar från samtliga intervjuer. På 
grundval av samtalen och anteckningarna kan jag konstatera att landskapet 
har förändrats, gåvobiståndet, givarna och kvinnoorganisationerna likaså. 
Anledningen är att den politiska kontexten är förändrad och kräver andra 
prioriteringar och engagemang.  

Prioriteringar som Kvinna till Kvinna och andra givare generellt har 
gjort är att stödja nya projekt och verksamheter, med utgångspunkt i var 
landet befinner sig politiskt. Samtidigt har många givare lämnat landet, 
antalet biståndsorganisationer är lägre och biståndet mer kontrollerat. 
Kvinnoorganisationerna har också blivit färre, även om biståndet inte är 
mindre (jfr Open Aid 2016). När givarnas bistånd och därmed resurserna 
successivt minskade hamnade Žene na delu, Shelter for Women and Child-
ren, Ženski Lobi, Ženski Parlament och AWIN, liksom även andra organi-
sationer i kvinnorörelsen, i en situation där de inte hade kapacitet att fort-
sätta verksamheten. De mest aktiva kvinnorna valde då att lämna organi-
sationerna för andra mer resursstarka organisationer. En omflyttning av 
resurser ägde rum. Eftersom de flesta organisationerna hade mellan fem 
och tio medlemmar, upphörde organisationerna mycket snart att existera. 
De aktiva professionella kvinnor som arbetat i byråkratiska organisationer 
började istället att arbeta för andra organisationer i rörelsen och på så vis 
kunde arbetet för jämställdhet fortsätta. Det innebär att den kunskap de 
fått och byråkratiseringen, som är en del av Kvinna till Kvinnas organisa-
tionsutveckling, används i en annan organisation. Även om organisationer 
upphör att existera finns kompetensen kvar. 

Kombifeministerna som intervjuades för denna studie är fortfarande 
aktiva inom kvinnorörelsen, samtliga är verksamma i andra organisationer 
utom en informant som arbetar för en inhemsk givarorganisation. Jämfört 
med år 2003, då studien påbörjades, är kvinnorörelsen idag stark och dyna-
misk. Anledningarna är dels kvinnoorganisationernas drivkraft att förända 
kvinnornas ställning i samhället, dels samarbetet med de givare de valde, 
givare som tillhandahöll ekonomiska resurser, bistod med organisations-
utveckling och nätverk och på så vis bidrog till förändringarna och till att 
stärka kvinnoorganisationerna i rörelsen. 

Jag lämnar Belgrad för denna gång med två frågor hängande i luften. 
Samarbetet med givarna varade så länge de ekonomiska resurserna var 
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tillgängliga. Var det en strategi från början att i utfasningen avsluta verk-
samheten och aktivera sig i en annan organisation? Det är färre organisa-
tioner i rörelsen i dag. Betyder det att vågen av kvinnlig kollektiv orga-
nisering är på väg att ebba ut?  
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Summary 

The focus of this sociological study is on women’s organizations in 
Belgrade, Serbia, and their preferences when selecting donors to work with 
during the transformation period 2003 to 2006. My main research ques-
tions are based on the Serbian context in relation to the possibilities and 
obstacles for women’s organizations. How and why did women organize 
themselves? What factors were essential when selecting donors? In what 
ways were the organizations influenced by donors? 

After the large state- and societal transformations of the 1990s, many 
multi- and bilateral donors invested considerably resources to develop civil 
society in Eastern Europe. Serbia was no exception. One of the organiza-
tions arriving to Serbia was the Swedish women organization Kvinna till 
Kvinna (Women to Women), which arrived in Belgrade in 1995. Kvinna 
till Kvinna brought with it development funds and could offer organiza-
tional development for women’s organizations. Besides the international 
organizations, local donors, in the form of private companies, the Serbian 
Orthodox Church and private donors, provided development funds but did 
not offer organizational development. In the new political situation and 
developing funding landscape, civil society in Serbia underwent a dynamic 
period. New organizations were founded, among them several women’s 
organizations, while old organizations tried to position themselves to meet 
the changes. In this study the main interest is how the organizations tack-
led the issue of funding and whether they would apply for international or 
domestic funding and support.  

This study focuses on seven women’s organizations: Žene na delu, 
Nezavisnost, Shelter for Women and children, AWIN, Ženski Lobi, Ženski 
Parlament and Kolo Srpskih Sestara and the cooperation with either local 
donors, such as private companies, the Church and private donors from 
Serbia and aboard, and an international donor such as Kvinna till Kvinna. 
Based on data material, interviews with and observations taken from the 



 
FRÅN KOMBIFEMINISM TILL SOCIAL RÖRELSE 

 

 218

seven women’s organizations, an analysis was made of how the organ-
izations acted based on the Serbian context in relation to the possibilities 
and the obstacles during the transformation. Part one of the thesis outlines 
the specific conditions that led to the establishment of the women’s 
organizations in the 1990s. How did these organizations work collectively 
and react to women’s loss of rights following years of little or no activism 
during the socialist era? In Part two the focus falls on the motives for 
selecting donors. The concepts that are mentioned by women’s organiza-
tions when talking about aid are trust, gifts, including funds and organiza-
tional development, cooperation with female donors and social networks.  

The thesis is, moreover, divided into three sub-questions that are linked 
to each specific chapter. The first sub-question addresses the establishment 
of the seven women’s organizations and the main reasons for creating 
them. The second focuses on the motives determining the choice of 
cooperation with an international donor such as Kvinna till Kvinna and or 
local donors. The third question deals with how the organizations were 
influenced and affected in their operations and organizational structures by 
their cooperation with the different donors.  

The empirical material of this dissertation draws primarily on obser-
vations and interviews with representatives the above mentioned seven 
women’s organizations, representatives of Kvinna till Kvinna, in Belgrade 
and Stockholm, and Sida (the Swedish International Cooperation Agency) 
in Stockholm and Belgrade. The material, which has been collected 
through ethnographic fieldwork, is based on observations and conversation 
interviews. Data were collected from 2003 until 2006 in Belgrade and 
Stockholm. The last interviews were carried out with Kvinna till Kvinna 
and the women’s organizations in Belgrade in 2015, which formed the basis 
of the dissertation’s epilogue.  

The seven organizations were chosen following an interview with a rep-
resentative from the Women’s Center. The Women’s Center had infor-
mation about Kvinna till Kvinna and what the women’s organizations in Bel-
grade in general perceived Kvinna till Kvinna’s work there. After an inter-
view with a representative from Kvinna till Kvinna, I decided to focus on the 
four women’s organizations that cooperated with them. On the advice of the 
Women’s Center, I made contact with Ženski Lobi, Ženski Parlament and 
Kolo Srpskih Sestara and asked them to participate in the study.  

Throughout the interviews with the seven women’s organizations, con-
cepts such as gift and reciprocity, power and dependent relationship, trust, 
mistrust and collective identity emerged. These concepts were used as 
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points of departure for developing a deeper understanding of the women 
organizations’ actions and decisions relating to the requirements and the 
motives when selecting of donor. The concepts ‟gift” and ‟reciprocity” are 
seen in this thesis as a relation between the donors and women’s organiza-
tions involving aid as giving and receiving. “Collective identity” is based on 
women organizations’ experiences of exclusion from different arenas in Ser-
bian society. A ‟we” was created by different women’s organizations and 
together they started to change society. Collective identity, furthermore, 
explains the cohesion between the organizations, the collective action and the 
selection of donors. “Power” and “dependent relationship”, following Michel 
Foucault, are also discussed in the dissertation when analyzing Swedish aid, 
conditions and cooperation between Sida and Kvinna till Kvinna and their 
partnership organizations in Serbia. “Trust” and “mistrust” are as well con-
sidered as important motives when selecting donors.  

In the historical background, the study comprises an overview of how 
the women organizations and the women movement organized themselves 
from 1870s until 1990s. The overview is based on Drude Dahlerup’s 
analysis on waves in the feminist movement in Western Europe from mid-
1800s until mid-1900s. Drude Dahlerup divides the activities of the move-
ment into three periods. The first wave of collective organization started in 
the mid- 1800s. The focus was on women’s right to education, the right to 
vote and inheritance rights. The second wave, during the 1900s, raised the 
question of women’s right to vote. The third wave, in the 1960s, high-
lighted structural gender inequalities. Issues that were discussed in society 
throughout the movement were domestic and sexual violence towards 
women. During each wave, new organizations were created and debates 
about the situation and position of women in society became features on 
the political agenda. 

Unlike Western Europe, based on the historical review, four waves of 
collective organization can be identified in Serbia. The first wave started in 
1870s and focused on the right to education, forms of employment and 
inheritance rights, similar to the wave in Western Europe, if much later 
and barring the focus on the right to vote. The second wave began in 1939 
and continued until 1946. The right to vote and civil rights dominated this 
wave. The third wave began in 1978 with feminist meetings, conferences 
and demonstrations. Its aim was to question the gender roles within the 
family, and in society. This wave did not last long, disappearing gradually. 
Instead, a fourth wave started to appear in the 1990s in conjunction with 
transformation and the civil war. Throughout this fourth wave, women 
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worked collectively in organizations and reacted against the social changes 
that were not actively in favor of the progression of women. Reactions came 
in the form of demonstrations, feminist meetings, writing articles in news-
papers and talking on radio and television about the changes. It was also 
during the fourth wave that the Žene na delu, Nezavisnost, Shelter for Women 
and children, AWIN, Ženski Lobi, Ženski Parlament and Kolo Srpskih Sestara 
were formed. Within this period foreign donors, such as Kvinna till Kvinna, 
arrived in Serbia and offered aid to women’s organizations.  

The empirical analysis of the thesis discusses the main reasons for 
organizing, how and in what context in the 1990s the organizations 
cooperated. The seven women’s organizations are analyzed as part of a 
social movement based on Donatella Della Porta’s, Mario Diani’s and 
Albero Melucci’s definitions. Therefore “social movement” is seen in the 
thesis as a type of collective action based on solidarity, shared goals, 
cooperation between organizations and their political engagements leading 
to social change. A social movement requires organizations that collectively 
feel a sense of solidarity and are in conflict with established society, like the 
women’s movement in the 1990s.  

Swedish aid to Serbia is based on decisions made by the Swedish 
government realized through the Ministry for Foreign Affairs and Sida. 
The Development Assistance Committee (DAC) of the OECD policy, 
which Sweden is a member of, has chosen to focus on the concepts de-
velopment cooperation and partnership, where the strategies from 
developing countries form the basis for the development cooperation. Here 
developing countries are responsible for their own development, contri-
buting and creating a state of affairs that improves living conditions. This 
means that development aid is no longer a relationship between donors 
and receivers but between partners. Moreover, organizations are no longer 
involved in development aid but in development cooperation. For Swe-
den’s Ministry for Foreign Affairs and Sida, development cooperation gives 
partners the responsibility of grading the national needs and developing 
strategies that will lead to optimal results.  

The Swedish development cooperation with Serbia, drafted by Sida for 
Serbia and Sida’s relationship with Kvinna till Kvinna, is also discussed in 
the thesis as the association between Kvinna till Kvinna and their four 
partnership organizations in Belgrade. Interviews conducted with re-
presentatives from Sida and Kvinna till Kvinna reveal a relationship gover-
ned by rules, control, and internal and external requirements. The relation-
ship is founded on ‟gifts” and “reciprocity” wherein Kvinna till Kvinna is 
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the receiver of funds and Sida is the donor. Using Marcel Mauss’ definition 
of ‟gifts”, it can be described as a relationship in which Kvinna till Kvinna, 
who has received a ‟gift”, is working to deliver a further ‟gift”, in return. 
Here a social contract has been created between the organizations. 
Moreover, the ‟gift” exchange also creates positions of power between the 
donor and receiver. In the dissertation this relations analyzed based on the 
Michel Foucault definition of power and power relations.  

The interviews with representatives from the women’s organizations 
show that the various specializations require cooperation with different 
donors. In the process of choosing a donor and a partner three factors were 
decisive: resources, trust and cooperation with women donors. Access to 
Kvinna till Kvinna’s and the local donors’ resources created both pos-
sibilities for the realization of activities and the implementation of goals 
and aims. Using donors’ social networks provided the organizations with a 
tool to enter into cooperation with other women’s organizations in the 
women’s movement. This raised the organizations’ media profile and 
allowed them to target specific groups in society, for instance, women 
politicians. To have trust in donors was a significant selection criterion for 
all seven women’s organizations. Trust filled two functions; it created 
stability within the relationship which ensured that contracts were adhered 
to by the donor, and credence on access to resources. Trust also created 
reciprocity. For Kvinna till Kvinna and the local donors demonstrating 
their reliability was essential. One approach to establish trust and reci-
procity at the same time was signing a clear and understandable agreement 
with their partner organizations, including conditions for cooperation, 
making the organizations complete organizational development training 
and writing reports containing results and accounting. For the women’s 
organizations, trust is associated with professionalism and based on respect 
for each other’s working methods.  

The women’s organizations’ expectations on the cooperation and the 
perception of reciprocity with Kvinna till Kvinna and the local donors have 
two clear differences. The first is the attitude of Ženski Lobi, Ženski 
Parlament and KSS towards cooperation with foreign donors. These three 
organizations consider the cooperation with a foreign donor as a power 
relation and an obstacle to independent work. with the second is the 
position of AWINs, Shelter for Women and Children, Žene Na delu and 
Nezavisnost, which consider that the aid and cooperation with Kvinna till 
Kvinna rather motivates the access to resources. These contradictions are 
evident from the interviews and is in the dissertation discussed according 
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to Marcel Mauss’ statement that a ‟gift” from one organization to another, 
is merely another expression of desire and ambitions and, therefore, not a 
‟pure” gift. The giving and receiving is grounded in vested interests, which 
is the reason why the forms of cooperation are regulated by agreements.  

The final round of interviews done in 2015, presented in the epilogue, 
shows that the women’s movement in Serbia today is strong and dynamic. 
The women’s organizations are fewer, which is a consequence of minimal 
aid to some organizations. When aid diminished, some women’s organiza-
tions did not have the capacity to continue with the projects and the most 
active and professional women who worked in a bureaucratic organization 
chose to leave the organization and join other women’s organizations with 
greater resources. The work for gender equality continued. This illustrates 
that a reorganization of the resources has taken place. It also means that the 
knowledge and bureaucratization of the organizations, which is a part of 
Kvinna till Kvinna’s organizational development, was transferred. Even if 
the organization ceases to exist the expertize will remain and be used in 
other organization and circumstances.  
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När statssocialismen föll i Jugoslavien 1989 påbörjades en förändring 
av systemet, vilken innebar en övergång från statssocialism till de-
mokrati och från planekonomi till marknadsekonomi. Detta krävde 
privatiseringar, en politik som utmynnade i storskaliga nedläggningar 
och avveckling av stora delar av den offentliga sektorn. Eftersom fler 
kvinnor än män var anställda i den offentliga sektorn drabbades 
kvinnor i högre grad än män av nedläggningarna. Kvinnor som hade 
arbetat i den offentliga sektorn blev omplacerade med lägre lön och 
kvinnor i chefsposition blev nedflyttade i hierarkin eller uppsagda i 
större utsträckning än män. Som en motreaktion på detta genom-
drev kvinnliga aktivister i Serbien en kollektiv mobilisering för att 
påverka makthavarna och åstadkomma förändringar. 

I början av 1990-talet växte ett nätverk av kvinnoorganisationer fram 
som många gånger stöddes av utländska biståndsorganisationer. En 
av dessa biståndsorganisationer som anlände till Serbien var Kvinna 
till Kvinna. Många kvinnoorganisationer vände sig till Kvinna till 
Kvinna för samarbete. Ett fåtal kvinnoorganisationer valde dock att 
avstå från samarbete med utländska biståndsorganisationer. Både de 
kvinnoorganisationer som var för och de som var emot mottagandet 
av internationellt bistånd hade sina motiv. Det är dessa val om sam-
arbetsformer som utgör utgångspunkten i denna avhandling.

Sanja Obrenović Johansson är sociolog, verksam vid Institutionen för 
samhällsvetenskaper, Södertörns högskola. Detta är hennes doktorsav-
handling. 
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