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Abstract 
 

Den här uppsatsen handlar om svenska tidningars rapportering om konflikterna och 

massvåldtäkterna i Demokratiska republiken Kongo, med ett syfte att kartlägga hur ofta 

tidningarna skriver om femicide. Med en kvantitativ och en kvalitativ metod har vi undersökt 

rapporteringen i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under ett års tid, 

från den 18 november 2008 till den 18 november 2009. Vi valde dessa tidningar eftersom de 

är fyra av Sveriges största tidningar. Vi har valt att titta på hur mycket tidningarna skriver om 

kvinnor i DRK och hur de framställer kvinnan. Vi tror att ett ökat medieutrymme om 

konflikterna och massvåldtäkterna är av stor betydelse i förståelsen och medvetenheten av det 

femicide som pågår i DRK, vilket tidningarna kan bidra med till sina läsare. 

   Två frågeställningar som vi har utgått från är: Får konflikten och massvåldtäkterna 

tillräckligt utrymme? Och hur invecklad och komplex är rapporteringen av våldet mot 

kvinnorna? 

   Huvudresultatet visar att Expressen skrev minst om situationen, därefter Aftonbladet. 

Tidningen som skrev flest artiklar var Dagens Nyheter och sedan Svenska Dagbladet. Kvinnorna i 

DRK kommer sällan till tals i texterna utan istället är det andra personer som talar om och för 

dem. Ofta får kvinnan endast rollen som offer. 

 
Nyckelord: Konflikt, Kongo, Kvinna, Medier, Femicide och Våldtäkt. 
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1. Inledning 

 
We were three young women and we were on our way to Cirunga.... They [the soldiers] raped us and dragged us to their 
camp which was not far away. I stayed there for one month, under constant supervision.... There was no conversation between 
us, he had sex with me at any moment, when he felt like it, and with a lot of violence. I spent my days crying. I begged God 
to free me from this hell1

 
 

År 1998 bröt den första internationella militära konflikten ut i Demokratiska republiken 

Kongo (som vi hädanefter kommer förkorta DRK) och räknas som en av de värsta 

konflikterna sedan andra världskriget. Striderna mellan den kongolesiska armén och de olika 

rebellstyrkorna har från 1998 fram till 2008 tagit fem och en halv miljoner människors liv. 

Som en följd av kriget utsätts samtidigt den civila befolkningen för brutala övergrepp som har 

kallats det värsta sedan andra världskriget.2

   Ett viktigt inslag i debatten om kriget och till exempel Sveriges roll i denna konflikt är 

handeln med DRK. DRK är ett land med otroliga naturtillgångar. Det mesta av landets guld, 

diamanter, ädelträ och mineraler säljs i rika länder. Men en stor del av exporten från DRK 

kontrolleras av rebellrörelser och därmed främjar exporten konflikterna i östra DRK. Om det 

inte fanns några köpare skulle en av drivkrafterna för konflikterna försvinna.     Coltan och 

kassiterit används i tillverkningen av mobiltelefoner och datorer. Sannolikheten att coltanet i 

våra bärbara datorer eller mobiltelefoner kommer från DRK är stor, eftersom 

coltantillgångarna i DRK hör till de största i världen. Coltan är så betydelsefullt för den 

högteknologiska industrin att vissa bedömare säger att den trådlösa kommunikationen inte 

hade existerat utan det. Dessutom har den lagliga utvinningen av naturresurser i DRK fått 

hård kritik, eftersom den främst gynnar de utländska företagen och lämnar väldigt lite i 

överskott till DRK: s medborgare och statsapparat. Det finns många anklagelser om att 

företag använt sig av korruption för att få lukrativa kontrakt. Därför har nu kongolesiska 

regeringen inlett en process för att granska de utvinningsrättigheter som getts till 

internationella företag 

 

3

                                                 
1 23-year-old woman, Kabare, South Kivu, April 2009 (Osign, ”Soldiers who rape, commanders that condone”, Human Rights Watch, 
den 16/7 2009, 

. 

http://www.hrw.org/en/node/84366/section/4, hämtad 15/12 2009. 
2 Osign, ” Study Shows Congo's Neglected Crisis Leaves 5.4 Million Dead; Peace Deal in N. Kivu, Increased Aid Critical to Reducing 
Death Toll”, International Rescue Committee, den 22/1 2008, http://www.theirc.org/news/irc-study-shows-congos-neglected-crisis-leaves-54-
million-dead-peace-deal-n-kivu-increased-aid--4331, hämtad 15 december 2009. 
3 Joakim Wohlfeil, ”Dags för fred i konfliktdrabbade Kongo”, Diakonia, den 8/10 2009,  http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=294, 
hämtad 15 december 2009. 

http://www.hrw.org/en/node/84366/section/4�
http://www.theirc.org/news/irc-study-shows-congos-neglected-crisis-leaves-54-million-dead-peace-deal-n-kivu-increased-aid--4331�
http://www.theirc.org/news/irc-study-shows-congos-neglected-crisis-leaves-54-million-dead-peace-deal-n-kivu-increased-aid--4331�
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=294�
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I Sverige har bland annat företaget Lundin Mining utsatts för kritik för sitt samarbete med 

Tenke Fungurame gruvan i DRK.  

   I DRK pågår ett så kallat femicide, där två tredjedelar av alla kvinnor mellan tio och åttio år 

har blivit utsatta för sexuellt våld, många av dem upprepade gånger och många dör även till 

följd av de allvarliga övergreppen. Det är därför vi valt att fördjupa oss i konflikten i DRK, 

och hur den drabbar kvinnor och barn. Hur mycket skrivs det om en av 2000-talets värsta 

konflikter i svenska medier och hur mycket skrivs det om kvinnorna? Och hur skildras dessa 

kvinnor? I DRK: s östra delar Norra och Södra Kivu, är könsrelaterat våld mot kvinnor till 

följd av konflikterna ett omfattande problem. Våldtäkter är ett vapen i krigföringen. Av de 40 

kvinnor som våldtas varje dag i östra DRK är hälften barn. 

   Den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege arbetar på Panzisjukhuset i Bukavu i DRK. 

Denis Mukwege har i ett seminarium arrangerat av Sida uppgett att över 500 000 kvinnor har 

blivit våldtagna i östra DRK under de senaste tio åren. I de regioner där det finns gott om 

naturtillgångar kan man se att våldet är mer omfattande än på andra platser. Genom att våldta 

kvinnorna så raseras hela samhällsstrukturen eftersom kvinnorna förstörs mentalt. Denis 

Mukwege säger att det är på grund av dolda ekonomiska intressen som man inte talar om det 

ofattbara våld och den humanitära katastrof som pågår.4

    Enligt en rapport från Human Rights Watch så har The United Nations Population Fund 

(UNFPA) gjort en undersökning som visar att 65 procent av dem som drabbades av det 

sexuella våldet i DRK 2008 var barn och tio procent av dessa var under tio år.

 

5

Följderna för de drabbade kan vara HIV, psykologiska och fysiska skador samt stigmatisering 

och utanförskap. Förövarna är både de kongolesiska regeringsstyrkorna Forces Armées de la 

République Démocratique du Congo (FARDC) och hutumilisen Democratic Forces for the 

liberation of Rwanda (FDLR), samt andra militärgrupper .

 

6

                                                 
4 Osign, ”Våldet i Kongo är inte ett nationellt problem”, Sida, den 29/1 2009, 

 

   Massvåldtäkterna beskrivs som en del av krigsstrategin för att skapa ett land i kaos. 

Kvinnornas kroppar används som vapen och många gånger förstörs kvinnornas sexuella och 

reproduktiva hälsa helt då livmodern hos kvinnor faller ut till följd av övergreppen. Många av 

kvinnorna blir också gravida av våldtäkterna. Detta skapar en förstörd nästkommande 

http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2009/Januari/Valdet-i-Kongo-ar-inte-ett-nationellt-problem/, hämtad den 15/12 2009. 
5 Juliane Kippenberg, ”Protecting Child Victims in sexual violence trials in the DR Congo: Suggestions for the way forward”, Human Rights 
Watch, den 24/11 2009, http://www.hrw.org/en/news/2009/11/24/protecting-child-victims-sexual-violence-trials-dr-congo-suggestions-
way-forward#_ftn1, hämtad den 15/12 2009. 
6 Osign, ”4Ps for Protecting and Empowering Women”, Center for American Progress, 2009, http://www.raisehopeforcongo.org/solutions, 
hämtad den 15/12 2009. 

http://www.sida.se/Svenska/Nyhetsarkiv/2009/Januari/Valdet-i-Kongo-ar-inte-ett-nationellt-problem/�
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/24/protecting-child-victims-sexual-violence-trials-dr-congo-suggestions-way-forward#_ftn1�
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/24/protecting-child-victims-sexual-violence-trials-dr-congo-suggestions-way-forward#_ftn1�
http://www.raisehopeforcongo.org/solutions�
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generation. Landet fortsätter befinna sig i kaos. Enligt organisationen Kvinna till Kvinna beror 

även övergreppen på stereotypa föreställningar om kön, där man ser på kvinnor som dem 

som ska skyddas i krig. Genom att våldta kvinnorna skadar man även männen indirekt, 

genom att våldta ”deras” kvinnor. Män ska skydda kvinnor och kriga mot fienden. Deras 

kroppar uppfattas som mäns ägodelar och på så sätt används hon som ett redskap för att 

komma åt männen på fiendesidan 7

    Massvåldtäkter har skett i flertalet länder som till exempel under Balkankriget och Rwanda 

på 1990-talet, Darfur på 2000- talet, Berlin 1945 och Kina 1937.

 

8

    I krigsförbrytartribunalerna för Rwanda och före detta Jugoslavien, under 1990-talets slut, 

klassificerades våldtäkt för första gången som ett brott mot mänskligheten. Kampanjer från 

kvinnorörelsen skapade ett erkännande av sexualiserat våld i krig, men även som en 

krigsföringsmetod och en krigsförbrytelse genom Romstadgan och den internationella 

brottsdomstolen som etablerades 2002. I juni 2008 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1820 

som slår fast att våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan vara ett inslag i folkmord. Man 

kan även använda ordet femicide i sammanhanget där det specifika våldet mot enbart kvinnor 

ryms. Begreppet femicide kommer att förklaras närmare under teoretiska perspektiv.  

  

Trots att massvåldtäkter och sexuellt våld uppmärksammas och ses som ett brott i krig går 

fortfarande de flesta förövarna fria. I DRK har ytterst lite gjorts för att åtala förövarna i den 

militära krigstribunalen 9

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill med denna studie just fokusera på massvåldtäkterna i DRK och hur mycket det skrivs 

om detta omfattande våld mot kvinnor och barn. Vi tror att medieutrymmet och 

diskussionerna om konflikterna och våldtäkterna är av stor betydelse för att medvetandegöra 

det som pågår just nu i DRK. Om kvinnorna till exempel får ett litet utrymme så förstår man 

inte vidden av övergreppen och möjligheterna att göra något åt dem. Vi tror även att det 

spelar roll hur det skrivs om kvinnorna. Därför vill vi studera hur mycket som skrivs om 

kvinnorna med hjälp av kvantitativ metod samt undersöka vad som skrivs med hjälp av 

kvalitativ metod. Hur behandlas detta komplexa ämne i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

                                                 
7 Osign, ”Mäns våld som vapen”, Kvinna till Kvinna, 2009, http://www.kvinnatillkvinna.se/mans-vald-som-vapen, hämtad den 15/12 2009. 
8 Anne.L Barstow, ”rape as weapon of war”, Britannica online, 2009, http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-283475, hämtad 
15/12 2009. 
9 Osign, ”Mäns våld som vapen”, Kvinna till kvinna, 2009, http://www.kvinnatillkvinna.se/mans-vald-som-vapen, hämtad den 15/12 2009. 

http://www.kvinnatillkvinna.se/mans-vald-som-vapen�
http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-283475�
http://www.kvinnatillkvinna.se/mans-vald-som-vapen�
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Expressen och Aftonbladet – Sveriges fyra största tidningar – under ett års tid? Hur invecklad 

och komplex är rapporteringen av våldet mot kvinnor? Får konflikten och massvåldtäkterna 

tillräckligt mycket utrymme i mediebruset eller bortprioriteras komplexa konflikter i ”landet-

långt-borta” som inte berör Sverige? Berörs möjligheterna till fred i rapporteringen? 

 
1.2 Bakgrund - DRK idag 

DRK:s har en komplicerad historia som har en lång tradition av instabilitet och våld, som 

främst grundar sig i ekonomiska intressen där västvärlden alltid har spelat en stor roll. Detta 

med tanke på DRK:s värdefulla naturresurser som koppar, guld, coltan och kobolt som 

intresserar omvärlden. Här nedan har vi redogjort för hur situationen ser ut i DRK idag, men 

vill man ta del av DRK:s historia har vi redogjort för den i en bilaga till uppsatsen. Där kan 

man läsa om hur situationen har sett ut från kolonialtiden fram till dagens läge.  
   Enligt Sveriges utrikesdepartement skyddas den politiska makten i DRK med auktoritära 

metoder och gäller främst för presidenten Kabila och hans folk. Den politiska oppositionen 

har svårt att göra sin röst hörd på grund av att partierna är så pass splittrade och svaga. 

Landet präglas fortfarande av korruption i alla led, men samtidigt hoppas samhället på att 

demokratin i landet ska utvecklas. Parlamentet i DRK har förbättrats i hur de stiftar lagar 

och debatterar och när lokalvalen ska ta vid år 2009/2010 hoppas man på en ännu bättre 

utveckling. Men även om man ser en ljusare framtid för demokratin pågår det fortfarande 

konflikter i landet, främst i östra DRK, trots fred sedan 2003.  

     Under 2008 undertecknades två fredsavtal framtagna av FN:s grupper och diplomater 

som var på plats i landet, Nairobi-deklarationen och Goma-processen. Med hjälp av dessa 

två avtal vill man bidra till en varaktig fred och stabilitet i östra DRK. Tyvärr går det mycket 

långsamt då landet fortfarande präglas av motstridiga politiska viljor, ekonomiska intressen i 

naturtillgångarna och inte minst på grund av instabiliteten i samhället. Trots att DRK är ett 

av världens rikaste länder när det gäller naturtillgångar och mineraler, är fattigdomen bland 

befolkningen stor. Idag är cirka en och en halv miljon på flykt i landet och majoriteten 

saknar tillgång till sjukvård, medicin och skola 10

                                                 
10 Camilla Nevstad, ”Kongo, demokratiska republiken”, Utrikesdepartementet, den18 juni 2009, 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2574/a/75205, hämtad 10 december 2009. 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/2574/a/75205�
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   För att vi ska få en klarare bild av hur situationen i DRK ser ut idag har vi från en rapport 

från Human Rights Watch (HRW), den 2 november 2009 hämtat den senaste informationen 

från läget i östra DRK. 

FN:s fredsbevarande styrka MONUC har sedan i mars i år inlett operation Kimia II i 

samarbete med den kongolesiska armén. Målet är att avväpna FDLR. I sitt arbete har FN 

bidragit med vapen, transporter, bränsle och annan logistik till soldaterna i den kongolesiska 

armén. Men istället för att skydda sitt eget folk våldför sig soldaterna på civila och FN blir 

indirekt skyldiga till det brutala våldet mot befolkningen.  

    Enligt rapporten har kongolesiska soldater i östra delen av DRK, i denna operation som 

stöds av FN, dödat 100-tals civila och samtidigt utbrett över landet våldtagit kvinnor och 

barn. I två undersökningsuppdrag i östra DRK i oktober 2009 har HRW konstaterat att 

kongolesiska soldater medvetet dödat minst 270 civila mellan städerna Pinga och Nyabiondo 

i norra Kivu, sedan mars. De flesta offren var äldre, kvinnor och barn som antingen 

halshuggits eller klubbats till döds. På samma gång försiggår en mängd våldtäkter på unga 

kvinnor och flickor.  

    I början av augusti i byn Katanda i Zaire, södra delen av DRK, halshögg kongolesiska 

soldater fyra unga män och våldtog 16 kvinnor och flickor. Den yngsta flickan var bara 12 år. 

Fyra av dem mördades sedan. 

    I norra och södra Kivu har HRW genomfört 21 undersökningsuppdrag från januari till 

oktober i år som visar att soldaterna medvetet har dödat minst 505 civila. Detta sedan starten 

av operation Kimia II i mars till och med september.  

    Anneke Van Woundenberg, seniorforskare vid HRW, menar att FN borde fråga sig själv 

vad de menar med sitt fredsbevarande arbete. Tidigare hade FN sagt till HRW att de deltog i 

operation Kimia II för att förhindra att civila utsattes för våld under konflikterna. Som 

rapporten från HRW visar ser det inte ut så.  

    FN har gjort en egen utredning i år som också visar att den kongolesiska armén 

regelbundet begår brott mot den civila befolkningen. I oktober satte de in en kommitté i 

norra Kivu för att utreda frågan och avskeda brottsbenägna soldater. Detta kommer även att 

göras i södra Kivu.  

    Sedan januari i år har operation Kimia II avväpnat 1 243 av 6000 FDLR soldater. FDLR 

fortsätter dessutom att rekrytera. Samtidigt fortsätter våldet mot den kongolesiska 

befolkningen. Både kongolesiska armén med hjälp av MONUC samt FDLR bär skulden och 
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tusentals människors liv och lidande på sina axlar. FN har nu avbrutit sitt stöd till MONUC 

efter alla anklagelser.11

   Trots oroligheterna i DRK ser man inte ofta rapporter om situationen i svenska 

nyhetstidningar. 

 

    Anna Roxvall är frilansjournalist och berättar i en rapport från Amnestypress den 6 april 

2009 om det sexuella våldet i DRK. Hon menar att soldaterna använder våldtäkt som vapen i 

krig. Hon förklarar att våldtäkter är en utmärkt metod om man vill ta över någons 

territorium. Våldtäkterna slår sönder samhället inifrån och av rädsla för att bli våldtagna flyr 

människorna från sina egna hem. 12

     Joakim Wohlfeil, svensk debattör inom freds och rättvisefrågor, arbetar med 

internationella 

 

konflikter på biståndsorganisationen Diakonia. I en rapport på hemsidan 

Diakonia den 8 oktober 2009 skriver han att DRK fortfarande är ett av de rikaste länderna i 

världen när det gäller naturtillgångar. Men trots detta lever större delen av befolkningen i 

fattigdom, eftersom många av DRK:s resurser försvann under kolonialiseringen. 

Naturtillgångarna är en av orsakerna till dagens konflikter, men även olika etniciteter och den 

politiska makten. Genom att sälja tillgångarna på den internationella marknaden får DRK 

pengar till att finansiera vapen och illegal verksamhet. Joakim Wohlfeil menar att de rika 

länderna har ett ansvar. Om det inte fanns några köpare av naturtillgångarna skulle en av 

konfliktens drivkrafter så småningom försvinna. Tyvärr ser de rika länderna hellre till sin 

egen vinning och tjänar mer på att ha kvar det nuvarande systemet än att bryta det. 

   Både kongolesiska män och kvinnor är hårt utsatta. Som Anna Roxvall skriver även Joakim 

Wohlfeil att landets armé och poliskår fungerar dåligt och på grund av sin låga lön väljer de 

att utsätta befolkningen för plundring. Samtidigt får man inte glömma att det civila samhället 

i DRK betyder mycket, där kyrkor och organisationer försöker hjälpa till på olika sätt. Även 

länder runt om i världen hjälper till på flera sätt och Europas engagemang, i form av EU:s 

särskilda sändebud för Stora sjöregionen, ESFP-missionerna EUPOL och EUSEC samt 

kommissionens delegation, är av stor vikt för DRK. Men tyvärr räcker det inte till.13

 
 

                                                 
11 Osign, ”Eastern DR Congo: Surge in Army Atrocities” Human Rights Watch, den 2 november 2009, 
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/02/eastern-dr-congo-surge-army-atrocities, hämtad 10 december 2009. 
12 Louise Sunström, ”Plundrat land och våldtagna kvinnor – Hur stoppas katastrofen i Kongo?”, Amnesty press, den 6 april 2009, 
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/4E2D2716CD5E8E4DC125759000460EA5?opendocument, hämtat den 10 december 2009. 
13 Joakim Wohlfeil, ”Dags för fred i konfliktdrabbade Kongo”, Diakonia, den 8 oktober 2009, 
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=294, hämtad den 10 december 2009. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikter�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diakonia�
http://www.hrw.org/en/news/2009/11/02/eastern-dr-congo-surge-army-atrocities�
http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/4E2D2716CD5E8E4DC125759000460EA5?opendocument�
http://www.diakonia.se/sa/node.asp?node=294�
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2. Teoretisk diskussion, tidigare forskning och litteratur 

 
2.1 Mohanty – med västerländska ögon 

Genusforskaren Chandra Talpade Mohanty menar att västvärldens journalister i 

framställningen av det som kan definieras som tredje världens olikhet lägger beslag på 

tolkningsföreträdet när det gäller de komplexiteter som kännetecknar kvinnors liv i länder 

som till exempel DRK. 14

     Vi har valt att i vår studie analysera hur mycket som skrivs och vad som skrivs om 

kvinnorna i DRK utifrån denna utgångspunkt, att journalister i utrikesrapporteringen tar på 

sig rollen som kulturella översättare när de skildrar de som kan definieras som ’de andra’.  

 

     Som uppsatsskribenter anser vi alltså att vi ingår i en strukturell dominans, eller en så 

kallad hegemonisk position när vi talar om femicide, eftersom det är våra röster som i denna 

studie hamnar i fokus, på samma sätt som de journalister som rapporterar från och om DRK 

står i fokus som kulturella översättare och tolkare i sina texter. Utifrån denna problematik 

anser vi att följande begrepp och teoretiska perspektiv är lämpliga för att synliggöra den 

strukturella dominansen i den svenska rapportering om massvåldtäkterna i DRK. 

 

2.2 Femicide 
I anslutning till föregående stycke vill vi inledningsvis föra en diskussion kring begreppet 

femicide. Vi vill använda detta uttryck för att poängtera de massvåldtäkter och massmord som 

specifikt äger rum mot kvinnor i DRK. Begreppet är inte vidare etablerat men kan associeras 

med Diana Russell som bland annat skrivit boken ”Femicide in global perspective” där hon 

diskuterar det specifika våld som riktas mot kvinnor och mördandet av kvinnor . Istället för 

att använda sig av begreppet genocide, folkmord, så vill hon rikta uppmärksamhet mot det 

systematiska våldet mot kvinnor runt om i världen. Ordet folkmord betyder ”Handlingar 

begångna i avsikt att utplåna, helt eller delvis, en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller 

religiösa grunder”.15

   Därför vill vi använda oss av ordet femicide, eftersom kvinnor annars inte innefattas som 

en grupp i ovanstående definition, då våldet mot kvinnor i DRK sker på grund av deras kön.  

 

                                                 
14 Mohanty 2006:35. 
15 Osign, ”Folkmord”, Regeringskansliet, den 9/12 2008, 
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=64&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&subnavid=64&subnavin
stance=3, hämtad den 29/12 2009. 

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=64&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&subnavid=64&subnavinstance=3�
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=64&module_instance=3&action=pod_show&navid=65&subnavid=64&subnavinstance=3�
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Vi anser att begreppet femicide är nödvändigt för att förklara vidden av massvåldtäkterna 

eftersom övergreppen sker systematiskt och då kvinnor både kan dö och dör av övergreppen.  

Vi vill också betona att syftet med våldtäkterna är att männen i fråga kan kontrollera 

kvinnorna och därmed behålla den patriarkala makten . Avslutningsvis håller vi även med om 

det som skrivs på hemsidan www.femicide.info, där ordet och begreppet femicide diskuteras. 

Ordet ”massvåldtäkter” är helt enkelt inte starkt nog för att beskriva de systematiska, brutala 

övergreppen. 

  
But by the definition of rape: "Non-consensual sexual intercourse, sexual assault", we find that the 
actions done to women surpass that definition. Therefore, we cannot call "rape" this general torture being 
committed on women in the Kivu region of the D.R. Congo.16

 
 

Historikern Lina Sturfelt skriver i sin bok ”Kvinnor i krig” (2006) att begreppen krig och fred 

har starka kopplingar till kön, där mannen står för kriget och kvinnan för fred. Kvinnorna ses 

i huvudsak som offer för det manliga våldet. Och krig har enligt tradition setts som något 

enbart manligt, något som män utövar mot varandra. Medan män framställs som aktiva och 

aggressiva subjekt i krigen blir kvinnorna till passiva och oskyldiga objekt för det manliga 

våldet.17

     Lina Sturfelt har även gjort en studie om första världskriget och hur våldet blev synliggjort 

i de nyhetsartiklar som hon studerade i antologin ”Kvinnor i krig”. Hon menar att våldet mot 

kvinnorna nästintill var frånvarande i svenska tidningar. Sturfelt menar att soldater hade 

våldtagit kvinnor, men trots denna vetskap så fanns inga berättelser om krigsvåldtäkter bland 

de svenska nyhetsartiklarna. Sturfelt menar att journalister måste titta på vems död och 

lidande som inte visas upp. 

 

18 Detta genom att rapportera oftare om lidandet. Om kvinnan 

som våldsoffer är sporadiskt förekommande i veckopressen, så är kvinnan som förövare än 

mer ovanlig. Samma stereotypa bilder av kvinnor som enbart offer lever kvar idag. Sturfelt 

reflekterar också över hur mycket av gårdagens berättelser som lever kvar i dagens. Det våld 

som vi ständigt påminns om i till exempel medierna är det manliga våldet, våld mot män och 

mellan män.19

  

 

 
                                                 
16 Osign, “Rape”, Stop the femicide in D.R. Congo, 2008, http://www.femicide.info/homew.html, hämtad den 1/12 2009. 
17 Sturfelt 2006:219. 
18 Sturfelt 2006: 16. 
19 Sturfelt 2006: 228. 

http://www.femicide.info/�
http://www.femicide.info/homew.html�
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2.3 Medier/journalistik  

Vi vill framförallt använda oss av professorn i kommunikation Denis McQuail och hans bok 

Masscommunication Theory . Nyhetsurvalet av de ”nära nyheterna” och inriktningen på elitistiska 

individer som McQuail skriver om påverkar definitivt vårt synsätt på omvärlden. Dessa 

medieteorier som kommer att diskuteras kommer främst att fungera som förklaringsmodeller 

till den kvantitativa undersökningen av hur mycket som skrivs om femicide som nu äger rum i 

DRK. McQuail säger att i nyhetsurvalet läggs fokus på västerländska värderingar med fokus 

på just kända individer, starka, maktfulla personer och/ eller dramatiska händelser. Därför 

skrivs det mindre om komplexa, långsamma händelser i utvecklingsländer som DRK. Denna 

nyhetsvärdering och prioritering och skapandet av vad som är relevant är just en del av 

västvärldens strukturella dominans. 20

 

 Viktiga faktorer som spelar in i nyhetsvärderingen i det 

västerländska mediesystemet menar McQuail är: 

Makt och kändisskap hos involverade personer 
Reporterns personliga kontakter   
Var händelsen skett  
Var makten finns 
Rutin och förutsägbarhet 
Relationen till publiken/läsarna 
Hur ny nyheten är 
Timing i relation till nyhetscyceln  
Exklusiviteten på nyheten 21

 
 

Han menar också att de generella nyhetsvärderingarna i västerländska mediesystem bland 

annat beror på: 
 

Hur storskalig nyheten är 
Hur nära den är 
Hur tydlig den är 
Hur likriktad den är 
Hur personifierad den är 
Hur negativ den är 
Hur betydelsefull den är 
Hur dramatiskt den är 22

 
 

Slutligen är det värt att påpeka att nyhetsvärderingen och innehållet även kan påverkas av 

könet på personerna i utrikesredaktionerna. McQuail har i en studie noterat att urvalet i 

                                                 
20 McQuail 2005:318. 
21 ibid 
22 McQuail 2005: 310. 
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medierna mestadels är utgjord utav män och att kvinnorna endast figurerade som 

nyhetssubjekt i sjutton procent av nyhetsartiklarna.23

McQuail nämner ett par exempel på relationen mellan media och genus: 

 

 
Media bidrar till att skapa stereotypa bilder av män och kvinnor, både produktionen och innehållet i 
media är präglat av kön och uppfattningen av media är präglad av kön 24

 
 

Vi kan använda dessa punkter för att förstå att media är en konstruktion som är med i 

skapandet av kön, som till exempel när kvinnor framställs som objekt och män som aktiva 

subjekt. Vi vill också påvisa att innehållet i media är präglat av kön då vi tror att detta 

påverkar rapporteringen kring femicide. 

 

2.4 Geojournalistik  

Som tillägg till det McQuail skriver om ovan, att nyheterna ska vara nära för att de ska bli 

högt värderade, vill vi få med Karl Steinicks resonemang i antologin Antropologi journalistik 

(2004), om den så kallade geojournalistiken. En journalistik som formas efter den politiska 

och ekonomiska geografins villkor.25

 

Vad som händer i närområdet är viktigare än det som 

händer i ett land långt borta utan strategisk betydelse. Han beskriver svensk utrikesjournalistik 

och hur svensk media främst fokuserar sin utrikesrapportering på Mellanösternkonflikten där 

han diskuterar orsakerna. Till exempel att konflikten har en biblisk dimension, vilket kan 

förknippas med svensk tradition. Nathan Shachar som är journalist i DN menar att:  

Stora delar av världen håller på att glida ur vårt synfält. Överrapporteringen från konflikten mellan israeler 
och palestinier leder till en mörkläggning av Afrika, Latinamerika och stora delar av Asien 26

 
 

Steinick menar att geojournalistiken påverkar rapporteringen från Afrika. DRK har massiva 

råvarutillgångar som är av intresse rent ekonomiskt, men de sjunkande priserna och de 

ekonomiska problemen för landet samt de regionala krig som inte berör oss, skapar ett 

ointresse. Steinick varnar även för den typiska fantombilden av Afrika: där artiklarna från 

området fylls av svältande barn och allmänna katastrofer. Han skriver att lidande är lidande 

och att: ”den finns ingen lag, annat än geojournalistikens, som påbjuder att offren i 

                                                 
23 McQuail 2005: 122. 
24 McQuail 2005: 124. 
25 Steinick i Hannerz 2004: 184. 
26 Nathan Shachar, ”Världen skyms av Mellanöstern”, Dagens Nyheter, 24/5 2002, http://www.dn.se:13029/nyheter/varlden/varlden-
skyms-av-mellanostern-1.83596, hämtad den 29/12 2009. 
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Mellanösternkonflikten skall få dö över flera spalter medan människor i Tchad skyfflas ned i 

notisspaltens massgrav”.27

     På liknande sätt diskuteras det hur en klarare bild av Afrika hade kunnat existera i svensk 

press om man gjort kontinenten mer välbekant och begriplig. För att få en mer 

verklighetsbaserad bild av Afrika så krävs en sammansatt rapportering av flera bilder. Med 

hjälp av detta teoretiska perspektiv hoppas vi kunna förklara varför det skrivs lite om 

konflikten i DRK och därmed också om femicidet som är en del av krigsföringen. 

 

 

2.5 Tidigare forskning – litteratur 

Två författare som har lyft fram kvinnornas berättelser från kriget i DRK är Christina 

Wahldén och Birger Thureson. 

   I boken ”Du kan glömma ditt eget barn”. Kvinna i krig (2009), har reportern och författaren 

Christina Wahldén skrivit om kvinnor som lever i krig. Tillsammans med sin kollega, 

fotografen Malin Hoelstad, har de för Röda korsets räkning rest runt 28

I boken varvar de fakta med historier från kvinnor som de mött och som har valt att berätta 

om sina orättvisa livssituationer. 

i konfliktdrabbade 

områden och mött kvinnor som blivit oskyldigt utsatta för soldaternas våld. Främst tar boken 

upp situationen i DRK.  

   En av kvinnorna som valt att berätta blev utsatt för våldtäkt av rebeller som kom till hennes 

hem på natten. För Christina och Malin berättar hon sin historia. 

 
De dödade min pappa och mina två bröder. Sedan styckade de kropparna och tvingade mamma och mig 
att äta. Vi vägrade. Då blev vi bundna och våldtagna. Mamma och jag var de enda i familjen som 
överlevde, men jag vet inte var min mamma är nu för hon rymde 

 

Kvinnan som berättade detta blev våldtagen och bortförd av rebeller i januari 2009. Under 

fångenskapen våldtogs hon flera gånger. På Panzisjukhuset i Bukavu, dit hon senare lyckades 

fly, födde hon en dotter, vars pappa är en av rebellerna som utsatte henne för övergrepp. 

Boken tar upp liknande historier från flera kvinnor bosatta i DRK, där den ena historien är 

värre än den andre.  

                                                 
27 Steinick i Hannerz 2004:194. 
28 Wahldén 2009:92. 
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   En annan kvinna berättar att det är väldigt skamligt för en kvinna att bli sexuellt utnyttjad, 

då hon blir förskjuten av alla. Det leder till att kvinnorna inte kan stanna kvar utan får fly sitt 

hem. Vissa väljer att till och med fly landet. 29

    Från en rapport från WHO år 2005 hade 40 000 kvinnor våldtagits i provinserna södra 

Kivu och Maniema i östra DRK, under krigets fem första år. Christian Wahldén menar att 

den siffran idag är betydligt högre.

  

30

    Författaren och journalisten Birger Thureson har skrivit boken De glömda kvinnornas röst  där 

han berättar om läkaren Denis Mukwege, som i år tog emot FN:s människorättspris och Olof 

Palmepriset, och om hans arbete med utsatta kvinnor i krigets DRK. Varje år utsätts tusentals 

kvinnor för brutala och tortyrliknande våldtäkter i landet. Även här, som i Christina Wahldéns 

bok, berättar flera av dessa kvinnor om hur de har blivit sexuellt utnyttjade av rebeller från 

olika militärgrupper. De lever idag på Panzisjukhuset i Bukavu, grundat av Denis Mukwege.  

 

     I boken får man följa Birger Thureson när han möter kvinnor i alla åldrar som utsatts för 

övergrepp. Bland annat berättar en 18-årig kvinna om hur tio soldater bröt sig in i hennes 

familjs hem och tvingade hennes pappa att våldta henne. När han vägrade slaktade de honom 

framför ögonen på familjen. Därefter våldtogs den då 15-åriga flickan flertalet gånger av 

soldaterna och togs sedan som fånge. Hon levde i fångenskap under flera månader och födde 

senare sitt barn ute i skogen. Idag lever hon på kvinnocentrat Dorkas i DRK.31

 

 Kvinnocentret 

drivs av Cepac och PMU InterLife utifrån insamlade medel från Sverige. Hit kommer kvinnor 

för att kunna gå vidare för att i framtiden kunna leva ett normalt liv. 

 

3. Metod och urval 

 
3.1 Urval 

Vi har valt att göra en jämförande analys av de fyra nätupplagorna av de fyra dagstidningarna 

Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens nyheter och deras rapportering om DRK 

under ett års tid från datumet 18 november 2008 till och med den 18 november 2009. Vi 

                                                 
29 Wahldén 2009:19. 
30 Wahldén 2009:65. 
31 Thureson 2009:66-69 
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valde att studera ett års rapportering för att få en så aktuell och bred men ändå genomförbar 

undersökning som möjligt.  

     Vi valde dessa fyra tidningar eftersom de är Sveriges fyra största, med flest läsare men 

också för att få fram en helhet över mediernas rapportering i ämnet. Eftersom innehållet kan 

skilja sig beroende på morgon - eller kvällstidning valde vi att ta med båda kategorier tidningar.  

    Med en kvantitativ metod räknade vi alla artiklar i samtliga tidningar som handlade om 

konflikterna i DRK och kvinnornas utsatthet för våld och våldtäkt. Även om artiklarna bara 

nämnde våldet i en mening, räknade vi med dem. Artiklar som berörde DRK men som inte 

handlade om konflikterna valde vi bort. När vi sökte efter artiklar i ämnet använde vi 

sökordet ’Kongo’, eftersom landet har olika namn. Till exempel Demokratiska republiken 

Kongo, Kongo-Kinshasa, Kongo och DRK. Genom att söka på ’Kongo’ dyker alla artiklar 

upp som har det namnet i sig, oavsett om skribenten skriver Kongo-Kinshasa eller bara 

Kongo.  

   I den kvantitativa undersökningen tittade vi på artiklar som innehöll orden DRK, Kongo, 

Kongo-Kinshasa, östra Kongo, konflikt, kvinnor, våld, våldtäkt och Norge för att det skulle 

räknas som en artikel i vårt valda ämne.  

    Vi valde även ordet Norge därför att det under den här perioden rapporterades mycket om 

de norrmän som dömdes till döden i östra DRK. Norrmännen anklagades för att ha skjutit 

ihjäl en chaufför någonstans i regnskogen mellan östra DRK och Uganda.  

   Vi väljer att lyfta fram detta för att det är intressant att göra en jämförelse av de fyra 

tidningarnas belysningar av detta och det femicide som pågår i DRK. Jämförelsen är relevant 

då den ingår i närhetsprincipen som McQuail och Steinick diskuterar. Dessa artiklar ingår inte 

i stor utsträckning i analysen, men vi ville ändå räkna dem för att visa på hur stor skillnaden är 

i antal artiklar mellan dessa och konflikterna i DRK. 

   När vi sedan sammanställt tidningarnas artiklar plockade vi ut nyhetsartiklar och reportage 

som handlade om kvinnornas utsatthet för våldtäkt i den krigsdrabbade regionen i östra DRK 

och gjorde en kvalitativ textanalys på dessa. Med den kvalitativa metoden ville vi titta på hur 

skribenterna framställer den afrikanska kvinnan och hur ofta hon kommer till tals och hur 

ofta de pratar om våldet. Under undersökningsprocessen har vi tagit hjälp av Britt Hulténs 

frågor i boken Journalistikanalys, en introduktion och applicerat dem på innehållet i artiklarna, för 

att se hur tidningarna framställer kvinnan i DRK.  
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   I valet av vilka artiklar vi skulle analysera valde vi nyhetsartiklar eller reportage på grund av 

att kvinnorna kan komma till tals. Tidningarna hade både nyhetsartiklar, reportage, 

debattartiklar samt krönikor i ämnet, men vi valde - som diskuterades i urvalet - att plocka 

bort dessa få debattartiklar och krönikor i undersökningen eftersom artiklarna saknar 

pratminus och det endast är journalistens egna åsikter som kommer fram. De faller helt enkelt 

utanför det område vi vill studera – rapporteringen och nyhetsjournalistiken om DRK där 

kvinnor kommer till tals. En viktig faktor är att krönikorna räknas in i det kvantitativa 

resultatet av antalet artiklar. Detta eftersom vi vill kartlägga allt som berör femicidet. 

 
3.2 Källkritisk diskussion 

Vi har använt oss av källor i form av litteratur samt internetkällor. Internetkällorna har främst 

varit olika organisationers hemsidor som till exempel Human Rights Watch, Kvinna till Kvinna, 

Diakonia, SIDA, Amnesty, Encyclopedia Britannica Online med flera. Vi anser att dessa 

organisationer är trovärdiga källor för uppgifter kring kvinnornas situation och 

bakgrundsinformation till konflikterna i DRK. Självklart har dessa organisationer en agenda, 

vilket är att föra fram övergreppen i ljuset, men detta är helt i linje med vårt intresse. Vi har 

använt oss av flera olika internetsidor just för att vara säkra på att informationen är så korrekt 

som möjligt. Vi har försökt att stärka våra påståenden genom att titta på information från 

flera olika organisationer och myndigheter. Informationen om begreppet femicide har vi fått 

från en internetsida som vi inte hittade någon upphovsman till. Däremot var resonemangen 

väldigt intressanta för oss. Vi hittade dock en mailadress som vi kunde använda för att ta 

kontakt. Det visade sig genom svaret vi fick att det var en kongolesisk kvinna som ville vara 

anonym som gjort hemsidan. Med risk för hennes liv ville hon inte skriva ut vem hon var. Vi 

har bifogat mailkorrespondensen med henne som bilaga till uppsatsen. Vi har också valt att 

låta hennes åsikter om vad som pågår och vilka de skyldiga är komma fram i slutet av 

uppsatsen. Hennes ord och åsikter är viktiga för oss och hon har en insikt i ämnet som vi inte 

har. Vi värderar hennes åsikter och kunskaper lika högt som någon form av litteratur. Vi kan 

självklart inte veta att det hon skriver är sant, men vi utgår från att det är hennes ord och att 

de kan ge ett perspektiv på situationen. 

Vi har även använt oss av sökfunktionen och nätuppslagsverket Britannica, främst som hjälp 

till bakgrundsinformation. För att öka trovärdigheten tittade vi även på andra källor som 

styrkte informationen.  
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3.3 Kvantitativ innehållsanalys 

För att se hur ofta Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen skriver om 

kvinnornas utsatthet i DRK har vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys.  

Med hjälp av den kvantitativa metoden får vi fram hur ofta medierna tar upp ämnet inom en 

viss tidsram (utrymme i tid) och hur stor plats ämnet får (utrymme i rum) och vilka kategorier 

som finns i innehållet, där kategorier som DRK, Kongo, Kongo-Kinshasa, östra Kongo, 

konflikt, kvinnor, våld, våldtäkt och Norge är relevanta för oss. 

    Vi har valt att räkna med artiklar som handlar om våldtäkterna i DRK på något sätt, även 

om vissa av dessa enbart nämner våldtäkterna i en eller två meningar. Artiklar som fördjupar 

sig i femicidet har vi sedan valt att använda till den kvalitativa analysen.  

 

Analysenheter: Tidningsartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. 

I den kvantitativa undersökningen har vi utgått från de här frågorna: 

• Hur ofta framträder vissa personer, t.ex. kvinnor från DRK, i en text? 
• Hur ofta förekommer artiklar om DRK? 
• Hur ofta förekommer artiklar om konflikterna i DRK? 
• När artiklar handlar om konflikterna i DRK, hur ofta skriver man om kvinnornas utsatthet? 

 

Andra artiklar som handlar om DRK men i andra sammanhang som till exempel 

fotbollsmatcher eller olyckor som inte har med situationen att göra, plockades bort.  

   Med hjälp av en ordlista har vi utgått från olika tolkningsregler/variabelvärden för att visa 

att en artikel handlar om kvinnornas situation i DRK. Hur ofta, av vem och med vilka 

variationer förekommer vissa ord i en text? Vi utgick från de här orden:  

Kongo, Kongo-Kinshasa, DRK, Demokratiska republiken Kongo, Konflikt, Våldtäkt, 

Kvinna, Östra Kongo och Norge.  

 

3.4 Kvalitativ textanalys 

Med hjälp av kvalitativ textanalys vill vi ta reda på hur det skrivs om kvinnorna. Vi har i 

anslutning till särskiljandet av män och kvinnor i medier – blivit inspirerade av begreppet 

fredsjournalistik. Vi kommer att använda oss av tankesätt och teorier som diskuteras i boken 

Global Glasnost- Toward a new world information and communication order” av författarna Johan 

Galtung, fredsforskare och Richard C. Vincent, forskare i kommunikation. Författarna 
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betonar till exempel att lösningar på kriget borde finnas med i rapporteringen av krig samt att 

framförallt fördelarna med fred borde porträtteras.  Vi vill dock främst diskutera 

fredsjournalistik med ett genusperspektiv. En metod som även organisationen ”Kvinna till 

kvinna” arbetar efter för att granska hur kvinnor i konflikter skildras i medier. Tillsammans 

med Britt Hulténs frågor som kommer senare vill vi ställa dessa frågor till texten som vi 

analyserar:  
 

• Hur syns kvinnor (om de syns) i konfliktrapporteringen?  
• Som aktörer eller enbart som offer? 
• Finns initiativ till fredlig konfliktlösning med i rapporteringen?  

 

Som tillägg till ovanstående frågor har vi valt att utgå från boken Journalistikanalys, en 

introduktion av Britt Hultén. Docenten i journalistik Britt Hultén har ställt upp en rad frågor 

som vi kommer att ställa till de utvalda texter genom en kvalitativ metod. Undersökningen 

blir en systematisk textanalys. Vi har valt ut följande frågor att ställa till texterna eftersom 

Hultén menar att man bör välja de frågor med utgångspunkt från vad man vill veta om texten. 

 

• Vad handlar texten om? 
• Hur ser scenen/scenerna ut? Finns det miljöskildringar? Hur är de gestaltade? 
• Hur ser människorna ut i texten? 
• Vilka könsperspektiv innehåller texten? 
• Vilka kulturella föreställningar finns i texten? 
• Journalistens arbetssituation? 32

 
 

 

4. Undersökning 
4.1 Kvantitativ metod  

 

Aftonbladet 

Totalt fick vi 91 träffar när vi sökte på ”Kongo” mellan den 18 november 2008 och den 18 

november 2009. 54 av dessa artiklar handlade om konflikterna i östra DRK. Av dessa 54 

artiklar nämnde 16 artiklar det sexuella våldet mot kvinnor i form av till exempel 

ordet ”våldtäkt”. Det kunde dock handla om endast en mening. Sex artiklar handlade om 

kvinnorna och våldtäkter lite mer omfattande. Av dessa sex var fem debattartiklar, där 
                                                 
32 (Hultén 2000: 96-104). 
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journalister med flera yttrade sig om kvinnornas situation. I en artikel fick kvinnorna själva 

komma till tals, vilket var en nyhetsartikel. Namnet på denna artikel är ”Farligare att vara 

kvinna än soldat i Kongo”, vilket är den artikel vi senare kommer att analysera genom en 

textanalys. Av de träffar vi fick på ”Kongo” under ett års tid så handlade 19 artiklar om 

Norge och de norrmän som dömdes för dödsstraff i landet. 
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Expressen 

Totalt blev det 28 träffar vid sökning på ”Kongo” under den angivna tidperioden. 21 av dessa 

artiklar handlade om konflikterna i östra DRK. Tre av dessa artiklar berörde ämnet kvinnor 

eller våldtäkt om så bara i en mening i nyhetsartiklarna. Inga debattartiklar fanns. Av dessa tre 

artiklar så var där endast en artikel som berörde ämnet om kvinnor och våldtäkter mer 

omfattande. 12 artiklar om Norge under den angivna tidsperioden handlade om de två 

dödsdömda norrmännen. 
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Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter fanns totalt 86 artiklar som handlade om konflikterna i östra DRK av 126 

artiklar på sökningsordet ”Kongo”. Över lag handlade dessa artiklar om konflikten i sig och 

om vilka soldatgrupper som strider mot varandra. I 21 av dessa 86 artiklar berördes våldtäkt, 

kvinnor, sexuellt våld på något sätt, men bara i en mening eller en till två gånger i texten. Av 

dessa 21 artiklar var det sju artiklar som berörde frågan på djupet. Av dessa sju fanns en 

opinionsartikel samt sex nyhetsartiklar. 12 artiklar handlade om de dödsdömda norrmännen. 

 

Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet hade allra flest artiklar om konflikterna och med sökordet ”Kongo” under 

den angivna tidperioden så fick vi totalt 171 träffar. 92 av dessa 171 handlade om konflikterna 

i östra DRK. 30 av artiklarna berörde våldtäkter och kvinnor men det var oftast bara en rad. 

Av de 30 artiklarna berörde sex artiklar ämnet på djupet. Av dessa var tre opinionsartiklar. 

Tre av dessa var nyhetsartiklar. 14 av artiklarna handlar om de dödsdömda männen från 

Norge. 

Gällande rapporteringen av kvinnor och de brutala övergreppen de utsätts för, fick de litet 

utrymme i jämförelse med den övriga rapporteringen om konflikterna i DRK. Förutom att 

norrmännen har fått stort utrymme i rapporteringen har artiklar i relation till konflikten i 

DRK, som fick större utrymme än kvinnornas utsatthet, oftast handlat om följande: 

konflikten generellt utan fokus på kvinnorna, jakten på datormetaller i östra DRK, hopp om 

fred där enbart soldater kommer till tals, barnsoldater, redogörelser för vilka som strider emot 

varandra, mineraltillgångarna i DRK:s gruvor och hotade gorillor med mera. 
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4.2 Analys av kvantitativ undersökning 

 

Bristen på artiklar om kvinnor i krig 

Vi uppfattar mängden ingående artiklar om kvinnornas situation eller om kvinnor i stort i 

östra DRK som bristfällig och otillräcklig, även om det ändå diskuteras något i svenska 

tidningar. Expressens rapportering och uppmärksamhet kring situationen är ett exempel på det 

som Lina Sturfelt hävdar. Sturfelt som studerat nyhetsrapporteringen av kvinnor i första 

världskriget menar att anledningen till bristande information om kvinnor handlar om synen 

på krig. Krig ses enligt henne som en främst manlig domän, vilket därmed exkluderar kvinnor 

från den domänen, medvetet eller omedvetet. Men kvinnorna kan glömmas bort från 

rapporteringen. Och hon menar att om kvinnor väl syns så är det främst som offer. Sturfelt 

önskar en mer komplex bild av kvinnor i krig där samtliga bilder av kvinnor ska visas upp, 

men framförallt vill hon trycka på att genom att se ”den andres” lidande kan en annan 

berättelse om kriget formuleras som ger bättre förståelse av vad krigets våld gör mot och med 

människor av båda könen.33

    Procentuellt sett fick femicidet väldigt litet utrymme i jämförelse med konflikterna generellt. 

I denna rapportering kom istället till exempel dess politiska och militära ledare som Nkunda 

eller Kabila fram.  

 

 

 

                                                 
33 Sturfelt 2006: 237. 
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Nyhetsvärdering – makt och kändisskap 

En nyhetsredaktion utgår från olika faktorer beroende på normer och traditioner på 

arbetsplatsen. Denis McQuail menar att nyhetsvärderingen och urvalet i tidningen till stor del 

beror på vilka faktorer skribenterna utgår ifrån, påverkat av en västerländsk strukturell 

dominans.  McQuail menar att västerländska medier i valet av nyheter lägger fokus på starka 

och maktfulla personer i uttalanden om händelser i världen. Nyhetsvärderingen och 

prioriteringen av det som slutligen syns i tidningarna utgår som sagt dessutom från en stark 

västerländsk strukturell dominans, där bland annat makt och kändisskap är en viktig faktor 

hos involverade personer.34

    Som vi visar ovan skriver samtliga tidningar sällan om kvinnas utsatthet i DRK och när de 

väl gör det är det sällan hon som kommer tals.  

 

    I Aftonbladet t.ex. är det endast en artikel där kvinnan får komma till tals. I de övriga fem 

artiklar, som handlade om kvinnor lite mer på djupet, är det andra människor som talar om 

kvinnans situation. I flera artiklar i tidningarna som handlar om våldtäkt på kvinnor i DRK 

uttalar sig läkaren Denis Mukwege om situationen. Utifrån honom får läsaren ta del av det 

brutala våld som kvinnorna utsätts för. I samtliga tidningar är det antingen läkare, psykologer 

eller personal på de sjukhus där utsatta kvinnor finns, som uttalar sig om situationen.  

    I undersökningen visar det sig att svenska medier faller in under McQuails teori om att 

västvärlden gärna hellre lägger vikten vid experters utlåtanden än att tala med kvinnorna. 

Tittar man på artiklarnas innehåll lyfter skribenten ofta fram tunga presidentnamn eller högre 

män inom rebellstyrkorna, som sagt tidigare, till exempel Nkunda eller Kabila. Detta tolkar vi 

som att personer med makt räknas högre än den civila befolkningen, där medier fokuserar på 

kända individer.  

 

Kön och media 

Enligt McQuail görs större delen av urvalet av nyheter av män och om vi antar att så även är 

fallet på svenska nyhetsredaktioner kan vi kanske hitta svaret där. Nyhetsurvalet påverkas 

efter journalistens kön och om majoriteten män väljer vilka nyheter som ska finnas på plats 

speglar det McQuails teori. Det finns en relation mellan media och genus där både 

produktionen och innehållet i media är påverkat av könet.35

                                                 
34 McQuail 2005: 318. 

 

35 McQuail 2005: 124. 
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Enligt vår undersökning är utrikescheferna på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet män. 

Aftonbladet och Expressen har ingen information om vilka som är utrikeschefer på hemsidan, 

däremot är de ansvariga utgivarna män. Utgår man från McQuails teori visar det sig här att 

det på samtliga tidningar är mannen som väljer vilka artiklar som når ut till läsaren.  

Artiklar om kvinnor som har utsatts för våldtäkt är få även när hon nämns i artiklar som 

handlar om konflikten i DRK. Men där får konflikten störst fokus och i förbi farten nämns 

stridernas effekter på den civila befolkningen. Utifrån McQuails teoretiska perspektiv kanske 

tidningarnas innehåll faller sig naturligt då män till större delen står för urvalet. Med tanke på 

deras könsroll kan detta också påverka vilka aspekter som lyfts fram av kvinnorna i DRK, till 

exempel om hur kvinnor framställs. Samtidigt menar McQuail att det idag finns fler kvinnor 

inom journalistiken men tidigare frånvaro kan ändå bidra till dagens aktuella arbetssätt som 

präglas av tidigare normer och traditioner. Medieurvalet var tidigare helt och hållet styrt av 

mannen och det mediala innehållet riktat till manliga läsare.36 Utifrån denna teori kan även 

svenska medier ha varit präglat av tidigare traditioner där mannen hade högre makt än 

kvinnan. Av de tidningar som vi studerat är som sagt samtliga chefer på utrikesredaktionen 

män. McQuail menar vidare att kvinnor länge har varit osynliga i nyhetsrapporteringen och 

när de syns är det ofta under samma rubriker. I relation till politik och affärer, som tar stor 

plats i tidningar, syns hon relativt lite.37

 

 Tittar man på tidningarnas artiklar om kvinnor 

handlar de i huvudsak om samma ämne, oavsett vilken tidning du läser, det vill säga kvinna 

som offer. Men mer om detta i den kvalitativa analysen.   

Närhetsprincipen 

McQuail menar även att nyhetsredaktioner i sitt urval kan utgå från närhetsprincipen, var 

händelsen har skett, hur pass nära den är. Vad är det som är relevant och betydelsefullt för 

tidningen att skriva om38

    Av de fyra tidningar som vi har undersökt skriver samtliga mer om de norrmän som 

dömdes till döden i DRK än om femicidet. Enligt McQuails teori kan anledningen vara att 

norrmännen ses som mer intressanta i svenska tidningar då det handlar om människor från 

vårt grannland. Därför skrivs det mindre om komplexa, långsamma händelser i 

utvecklingsländer som DRK.  

? 

                                                 
36 McQuail 2005:122. 
37 McQuail 2005:122. 
38 McQuail 2005: 310 
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McQuail menar även att medier i sitt nyhetsurval utgår från sin relation till publiken och 

anpassar sig utefter vad man tror att publiken vill läsa och intressera sig för.39

 

 

Geojournalistik  

Vidare vill vi i anslutning till McQuails resonemang kring närhetsprincipen även diskutera 

geojournalistiken som en fördjupning. Att geojournalistikens lag om avstånd och strategiskt 

intresse i högsta grad är tillämpligt när det gäller rapporteringen från Afrika är ett faktum 

enligt Steinick. Undersökningen visade som sagt att mer skrivs om de två norrmännen som 

blev dödsdömda och omständigheterna kring denna situation än om det omfattande 

systematiska dödandet och det tortyrliknande sexuella våldet, femicide av 500 000 kvinnor 

som pågår i DRK. Journalister och medievärlden borde prioritera en större grupp människors 

lidande, speciellt när det är en systematisk utrotning som pågår.  

    Geojournalistiken spelar en stor roll som förklaring till denna journalistiska verklighet, 

vilket är en journalistik som formas efter den politiska och ekonomiska geografins villkor 40

   Steinick skriver att lidande är lidande och att rapporteringen är en fråga om prioriteringar 

inom medieföretag och enskilda redaktioner.  Steinick menar att ”det finns ingen lag, annat än 

geojournalistikens, som påbjuder att offren i Mellanösternkonflikten skall få dö över flera 

spalter medan människor i Tchad skyfflas ned i notisspaltens massgrav”. 

. 

Som vi nämnt tidigare innebär detta alltså att det som händer i närområdet är viktigare än det 

som händer i ett land långt borta utan strategisk betydelse, som i detta fall är grannlandet 

Norge, även då det handlar om endast två personer till skillnad mot 500 000 kvinnor. Denna 

bristande rapportering om femcidet får säkerligen konsekvenser då brottet hamnar i 

skymundan i svensk press, till och med i relation till två dödsdömda norrmän. 

41

                                                 
39 McQuail 2005: 318. 

Här kan vi alltså 

hämta en del av förklaringen till varför femicide inte tas upp på det omfattande sätt som det 

borde, om man ser till den enorma mängden lidande och omfattningen på problemet. Han 

beskriver också hur svensk utrikesjournalistik och hur svensk media främst fokuserar sin 

utrikesrapportering på Mellanösternkonflikten. Till exempel hade det skrivits 86 artiklar i 

Dagens Nyheter om konflikterna i östra DRK under det året vi valt att undersöka, medan det 

under samma tidsperiod skrivits 378 artiklar om Israel-Palestinakonflikten. Det skrivs alltså 

fyra gånger mer om denna konflikt än om DRK-konflikterna, trots att miljontals människors 

40 Steinick i Hannerz 2004: 184. 
41 Steinick i Hannerz 2004:194. 
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liv skördats och att det pågår ett femicide i DRK. Alltså konflikter som är mer omfattande än 

i Israel-Palestina.  

    Och eftersom kvinnor får ett litet utrymme generellt i rapporteringen om krig, då krig ses 

som en främst manlig domän enligt Sturfelt, så är det inte förvånande att det skrivs lite om 

femicidet i förhållande till konflikterna i ett afrikanskt land som DRK. 

    Samtidigt är det också noterbart att om det inte skrivs om femicidet i DRK, så förstår 

människor i heller inte situationen i fråga enligt Steinick. Han menar att om motsvarande 

resurser hade satts in på till exempel Afrika som Mellanöstern så hade kontinenten tett sig 

mer välbekant och begriplig, den klaraste bilden av något är den som är sammansatt av flera 

bilder.42

 
  

4.3 Kvalitativ metod – undersökning och analys 

Av tidningarnas artiklar som handlade om kvinnorna i DRK har vi analyserat nyhetsartiklar 

och reportage, som ingick i vår kvalitativa textanalys.  

Här nedan kommer vi att gå igenom artikel för artikel och förklara hur journalisten har skrivit 

om kvinnorna i DRK, utefter Britt Hulténs frågor och i anslutning till våra teoretiska 

diskussioner. Därefter kommer en sammanfattning. 

 

Svenska Dagbladet  

(18 november 2008 – 18 november 2009) 

”Stark skildring av våldet mot kvinnorna”43

Det här är en väldigt kort text och är en intervju, uppbyggd på frågor och svar, med SvD:s 

reporter Christina Wahldén och fotograf Malin Hoelstad som har skrivit reportageboken Du 

kan glömma bort ditt eget barn – Kvinna i krig (2009). De berättar att de ville skildra konflikterna i 

DRK eftersom de är särskilt utbredda där. Tillsammans besökte de byar och sjukhus där det 

sexuella våldet i DRK är som mest besinningslöst. 

 

   Avslutningsvis får de berätta om sitt starkaste intryck från mötet med kvinnor i DRK, vilket 

för dem är en 14-årig flicka med polio som har en dotter på 1,5 år och en 60-årig kvinna som 

                                                 
42 Steinick i Hannerz: 208. 
43 Osign, ”Stark skildring av våldet mot kvinnorna” Svenska Dagbladet, den 29/4 2009, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/du-kan-glomma-
bort-ditt-eget-barn-kvinna-i-krig-christina-wahlden-och-malin-hoelstad-reportagebok-fran-kongo-kinshasa_2816647.svd, hämtad den 18/11 
2009. 
 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/du-kan-glomma-bort-ditt-eget-barn-kvinna-i-krig-christina-wahlden-och-malin-hoelstad-reportagebok-fran-kongo-kinshasa_2816647.svd�
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/du-kan-glomma-bort-ditt-eget-barn-kvinna-i-krig-christina-wahlden-och-malin-hoelstad-reportagebok-fran-kongo-kinshasa_2816647.svd�
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våldtogs bredvid sin mördade man. I texten kan man klicka sig vidare till ett bildspel från 

Malin Hoelstad och lyssna till kvinnornas egna berättelser.  

Det är blandade bilder på kvinnor i olika åldrar och i anslutning till bilderna kan man läsa 

utdragna citat från kvinnorna. Flera bilder föreställer kvinnor med barn i miljöer från 

Panzisjukhuset, men även bilder på kvinnor som är tagna ute i naturen. Under bildspelets 

gång hör man röster från afrikanska kvinnor.  

    Bilderna är från Panzisjukhuset i Bukavu och skildrar kvinnor som syr, sjunger men de 

skildrar också när de ligger på operationsbordet i väntan på en operation. Avslutningsvis visas 

bilder på ett barnhem vid Panzisjukhuset och texten förklarar att barnen är ett resultat av 

soldaternas våldtäkter på kvinnorna. Det är rörande fotografier där fotografen varvar sorgsna 

och hemska porträtt med mer glada och livliga bilder.  

   I bildspelet framstår kvinnorna inte bara som utsatta offer utan även som individer som 

orkar och kan gå vidare. Detta visas i bilder när de till exempel sjunger eller skrattar med sina 

barn.  

    I artikeln kommer kvinnorna till tals och vi tycker att de framstår som mer än försvarslösa 

offer. Journalisten uttalar sig knappt och artikeln med Christian Wahldén är av det kortare 

slaget utan djupare beskrivning och förslag till fredlig konfliktlösning. Men trots detta visar 

texten med sina bilder en tydlig bild över hur kvinnorna i DRK har det. Britt Hultén skriver 

bland annat om hur journalisten Mats Lundegård använder en särskild teknik för att få läsaren 

att förstå omfattningen av en flyktingström i ett flyktingläger utanför Makedoniens huvudstad, 

och hur pass stor misären är bland de drabbade. Genom 26 bilder har Mats Lundegård 

porträtterat flyktingarna och till varje bild berättar var och en av personerna kort om sitt 

livsöde. Sig själv har han lämnat utanför reportaget. Britt Hultén menar att man på det här 

sättet ger ett starkt intryck av situationen och att man som läsare får en större förståelse för 

vad som har hänt. Antalet bilder och de tydliga berättelserna ger trovärdighet till porträtten, 

menar Hultén, och att journalisten dessutom väljer att inte medverka i texten stärker det 

dokumentära. Man ser vad som hänt utan Mats Lundegårds värderingar . 44

  

I artikeln nedan 

har SvD fördjupat sig och låter Christina Wahldén skriva en längre artikel om sin och Malin 

Hoelstads resa till DRK. 

                                                 
44 Hultén 2000:75-76. 
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”Kvinnor märkta av krig”45

Christina Wahldéns skriver om sitt besök i Bukavu i östra DRK och skildrar konfliktens 

konsekvenser för kvinnorna. Christina Wahldén berättar redan i ingressen att miljontals 

människor har dött, familjer har splittrats, kvinnor våldtas och tiotusentals barn är på flykt. 

Redan här skriver skribenten starka känslomässiga ord som visar på en dramatisk text. Britt 

Hultén menar att man med känslomässiga ord får berättelsen att bli mer dramatisk, men 

samtidigt att man slår fast en skuld. 

 

46

   Konflikten i DRK är dramatisk, men utgör inte en stor del av tidningarnas 

utrikesrapportering. Ännu mer sällan ser man rapporteringar om det femicide som pågår i 

DRK, kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp av rebeller och soldater. Här finns också 

starkt känsloladdade ord så som ”kvinnor som trasats sönder”, våldtäkt, gruppvåldtäkt, tortyr, 

skam, utfrysning och offer. 

I det här fallet handlar det om rebellerna och soldaterna 

som våldtar kvinnor i DRK. Journalisten står på kvinnornas sida och målar ut soldaterna som 

skurkar, vilket leder till att kvinnan blir ett offer. Läkare, psykologer och personer från olika 

organisationer ses som hjältar.  

   I huvudsak lyfts två kvinnors berättelser upp, om hur de blev sexuellt utnyttjade av soldater. 

De beskrivs av Christina Wahldén men de beskriver också sin egen situation, i direkta och 

indirekta citat. Även en tredje kvinna är synlig i artikeln men hon får inte själv komma till tals.  

Texten är mycket redogörande och detaljrik, varvad med scener, miljöskildringar, fakta och 

direkta och indirekta citat om kvinnornas skador, operationer och vad kvinnorna har för 

sysslor på sjukhuset.  

   Först inleder Christina Wahldén artikeln med att presentera en av kvinnorna, Silla Mwa 

Mtagadula (namnet är fingerat), då hon öppnar morgonsamlingen på Panzisjuhuset i Bukavu. 

I anslutning till det skildrar texten kvinnor som sjunger om Gud och hur de ler trots svåra 

upplevelser. Hon berättar att kvinnorna lever i en känslomässig ”dubbelhet” och 

skriver: ”glädjen och sorgen, ljuset och mörkret, styrkan och svagheten går hand i hand. 

Kvinnorna är offer och överlevare på samma gång”. 47

                                                 
45 Christina Wahldén och Malin Hoelstad, ”Kvinnor märkta av krig”, Svenska Dagbladet, den 3/5 2009, 

 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-markta-av-krig_2828377.svd, hämtad den 18/11 2009. 
 
46 Hultén 2000:78. 
47 ”Kvinnor märkta av krig”Christina Wahldén, den 3/5 2009, SvD, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-markta-av-
krig_2828377.svd. 
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Generellt framställs kvinnan som underlägsen mannen. Christina Wahldén skriver att männen 

ser kvinnan förknippat med kroppsarbete och sex. Kan hon inte leverera detta vill de inte ha 

med henne att göra. På Panzisjukhuset får kvinnorna hårda order om att inte bära tungt och 

avstå från sex en längre tid fram över, vilket resulterar i att hon troligtvis kommer att leva 

utan sin man efter tiden på sjukhuset. Men samtidigt visas även kvinnorna som överlevare då 

skribenten berättar om hur de går vidare trots de brutala övergreppen. Christina Wahldén 

skriver att kvinnorna på sjukhuset får lära sig hur hon kan överleva på egen hand. De får lära 

sig att sy, fläta korgar av gräs och annat kreativt för att sedan kunna försörja sig på detta när 

de väl kommer hem.  

   Kvinnorna beskrivs också utifrån sitt utseende. Så här beskrivs kvinnan Alfonsina Ongaobe, 

som är en av de första två kvinnorna som får komma till tals i artikeln: ”Alfonsina Ongaobe 

ser ut att vara 70 år, men är i själva verket inte mer än 40. Hennes ansikte och kropp är 

märkta av hårt arbete...”. 48 Kvinnorna lyfts ofta fram som hårt tärda efter vad de har varit 

med om. I anslutning till citaten från kvinnorna skildras scener och gester där hon suckar eller 

får tårar i ögonen. Texten vill visa den rätta bilden av kvinnornas liv och genom att förstärka 

citaten med dessa skildringar får de den rätta dramatiska och känslomässiga innebörden. Det 

dramatiska språket förhöjer också nyhetsvärdet på artikeln, där ”hur dramatisk nyheten är” 

innebär ett ökat nyhetsvärde enligt McQuail.49

Christina Wahldén använder även hon mycket detaljer i sina förklaringar kring våldet mot 

kvinnorna, vilket visar den svenska publiken hur läget för de kongolesiska kvinnorna ser ut. 

Här nedan berättar hon att Alfonsina Ongaobe blev våldtagen av rebeller i sitt eget hem, 

därefter mördades tre av hennes sex döttrar.  

 

Efter våldtäkten dödades döttrarna, 18, 15 och fem år gamla, inför hennes ögon. När hon nämner åldern 
på den yngsta flickan kommer tårarna. Alfonsina Ongaobe sitter tyst en stund och ursäktar sig. 
– Jag påminns om mina döttrar när jag talar om dem. 
Hon tar ett djupt andetag och fortsätter: 
– Efter att flickorna våldtogs och dödades tappade jag smaken för livet. Jag kan inte sova längre. Jag är 
besviken på livet.50

Maria Bard, som arbetar på sjukhuset för PMU Interlife och Svenska Pingstmissionens 

räkning, kommer också till tals i artikeln. I ett direkt citat berättar Maria Bard att de behandlar 

300 kvinnor samtidigt och att de får in tio nya kvinnor per dag, som blivit utsatta för våldtäkt. 

 

                                                 
48 ibid.. 
49 McQuail 2005: 310. 
50 ibid.. 
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Vidare berättar Christina Wahldén hur väl kvinnorna känner Maria Bard, genom att skildra 

scener där kvinnorna pratar och hälsar på Maria. Maria i sin tur kramar om kvinnorna och 

stöttar dem.  

   I ett mycket kort stycke tar Christina Wahldén upp att sjukhuset ser en ökning på antal 

gravida tonårsmammor. I ett kort citat får Maria Bard uttala sig om situationen, men något 

mer sägs inte om detta. Britt Hultén skriver att journalisten har ett val i vilka berättelser som 

ska lyftas fram i en tidning. I artiklar om offer väljer skribenten vanligtvis grymma och 

tragiska berättelser, men utesluter de allra hemskaste. Som läsare vet man inte vad som har 

valts bort, utan det läsaren ser är det som finns i tidningen 51

I SvD:s få artiklar om kvinnornas situation i DRK redogör journalisterna ganska detaljrikt om 

hur kvinnorna blir utsatta för sexuellt övergrepp. Men när det kommer till unga kvinnor och 

flickor är man mer sparsam och väljer att inte prata om det. Även i Expressens enda artikel om 

femicidet, som vi presenterar sist i undersökningskapitlet, nämner chefen för kvinnoklinken i 

Minova, Jeanette Bindu, att även små barn blir utsatta för soldaternas sexuella övergrepp. 

Men även där nämner man inget mer om situationen 

. Journalisten här valde att ändå 

nämna att tonåringar utsätts för sexuella övergrepp, men i valde sedan att inte fördjupa sig 

något mer i det. De artiklar som innehåller något om kvinnornas utsatthet i DRK skildrar 

brutala övergrepp som kvinnor har varit med om, tragiska berättelser. Men ofta verkar man 

välja bort det allra hemskaste, som i det här fallet. Kanske för att det är en hård sanning, men 

våldet mot dem som med äldre kvinnor förtjänar lika stor plats i ett medium. Läsaren behöver 

bli påmind om soldaternas grymma övergrepp på kvinnor som på barn.  

52

   Vidare berättar Christina Wahldén om en kvinna som lider av framfall och ska opereras. 

Kvinnan själv får inte komma till tals. Istället skildrar de miljön i operationssalen när 

narkosläkaren ber en bön innan han sätter igång med operationen.  

. 

Av de två kvinnor som kommer till tals i texten får en kvinna som de kallar Sophie Bintu 

(namnet är fingerat), träda fram mer än den andra. Hon utgör hälften av artikeln. I direkta och 

indirekta citat, varvat med skildrande scener, berättar hon vad hon har varit med om. 

   När kriget bröt ut 1996 tvingades hon att fly med sin make och sina fyra döttrar. Runt 

omkring dem dödade och plundrade soldaterna människor. Under en skottlossning splittrades 

hon från sin man och sina barn. Efter tolv år har hon återförenats med sina döttrar, men 
                                                 
51 Hultén 2000:76. 
52 Kassem Hamade, ”Jag fick välja på att bli dödad eller våldtagen ”, Expressen, den 25/11 2009, http://www.expressen.se/1.1381144, 
hämtad den 18/11 2009. 
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hennes man är fortfarande borta. Artikeln avslutas med att Sophies döttrar får uttala sig om 

återföreningen. På så sätt visar artikeln ett lyckligt slut på en tragisk berättelse om en kvinna i 

DRK.  

    Sammanfattningsvis kan vi säga att kvinnorna framställs relativt komplext där de också får 

komma till tals. Främst som offer för soldaternas övergrepp. Detaljerna av övergreppen 

beskrivs tydligt, men de värsta detaljerna verkar ha utelämnats. Inte heller här finns någon 

lösning till situationen. Artikeln visar, precis som med Denis Mukwege, Maria Bard som en 

hjälte i sitt arbete med att hjälpa de utsatta kvinnorna. Även här har man valt att låta en hjälte 

vara kvinnornas röst.   

 

”Kvinnornas räddare lever på hoppet”53

Den här artikeln handlar om chefskirurgen och gynekologen Denis Mukwege som arbetar på 

Panzisjukhuset i Bukavu i östra DRK. SvD:s journalist Emma Löfgren träffade Denis 

Mukwege i Sidas lokaler i Stockholm, i samband med utdelningen av Olof Palmepriset. I 

huvudsak handlar artikeln om Denis Mukwege, varför han ville bli läkare, hans arbete på 

Panzisjukhuset och hans kamp mot det sexuella våldet på kvinnor i östra DRK. Denis 

Mukwege får berätta om varför han ville bli läkare, om sjukhuset och hur många kvinnor som 

kommer dit och vad de brukar utsättas för. Han berättar att de senaste fem åren har sjukhuset 

tagit emot 3600 kvinnor om året, det vill säga tio kvinnor per dag.  

  

   I slutet av artikeln får Denis Mukwege berätta om en kvinnas historia som gnagt sig extra 

djupt in under hans hud. Kvinnan var gift med en pastor och hade flera barn och framför 

dem utsattes hon för brutala sexuella övergrepp i sitt hem. Maken och två av hennes fem 

söner mördades därefter och hennes två döttrar togs som slavar. Kvinnan blev gravid i 

samband med våldtäkten. Idag bor hon på Panzisjuhuset i Bukavu där hon får vård. 

Skribenten frågar hur Denis Mukwege orkar arbeta med detta och Denis förklarar att han 

lever på hoppet han får, när han ser de kvinnor som överlever och kan leva vidare, trots 

övergreppen. 

   I huvudsak gestaltar artikeln chefskirurgen och gynekologen Denis Mukwege samt kvinnor 

generellt i östra DRK. Kvinnorna framställs som offer då både skribenten Emma Löfgren 

och Denis Mukwege pratar om dem som utsatta under soldaternas våld. I Denis Mukweges 
                                                 
53 Emma Löfgren, ”Kvinnornas räddare lever på hoppet”, Svenska Dagbladet, den 29/1 2009, 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnornas-raddare-lever-pa-hoppet_2387795.svd, hämtad den 18/11 2009. 
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berättelser framställs kvinnan i DRK som skadad, nedstämd och utsatt, vilket är verkligheten i 

DRK. Det är genom Denis Mukwege som kvinnorna främst träder fram, där han berättar om 

våldtagna kvinnor som får vård och omsorg på Panzisjukhuset, samt när han berättar om en 

kvinna som utsattes för våldtäkt av rebeller som trängde sig in i hennes hus. Genom vår 

teoretiska diskussion har vi fått fram att det är vanligt förekommande att medier pratar om 

offer som objekt, utifrån en människa med högre makt. Som vi förklarade i vår teoretiska 

diskussion skriver Denis McQuail om nyhetsvärdering och prioritering. Han menar att medier 

i sin nyhetsrapportering hellre lägger fokus på kända individer eller starka och mäktiga 

personer, än att skriva om komplexa och långsamma händelser54

   Artikeln är varvad med Denis Mukweges citat och scener som skildrar gester och miljöer. 

Skribenten förklarar hur Denis Mukwege sitter och var han har sin blick i förhållande till det 

han säger, hur han vrider på sin vigselring när han berättar om hur många kvinnor som blir 

utsatta för sexuellt våld i DRK. McQuail skriver att medier gärna lyfter in personliga 

handlingar i sin rapportering och gärna gör ämnen mer personliga för att göra dem mer 

konkreta och intressanta för publiken

. 

55

   I artikelns början får vi veta var intervjun med Denis Mukwege äger rum och hur det ser ut. 

De befinner sig i Sidas lokaler i Stockholm och på väggarna hänger porträtt av kvinnor som 

blivit utsatta för våld och våldtäkter. Under tavlorna finns texter som beskriver vad kvinnorna 

på respektive foto har utsatts för. Artikeln förmedlar hela tiden den misär som existerar bland 

kvinnorna i landet.  

.  

   Emma Löfgren framställer Denis Mukwege som en hjälte när hon skriver om hans sjukhus 

och hans försök att ta hand om och hjälpa utsatta kvinnor i DRK. Egentligen ser man det 

redan i rubriken ”Kvinnornas räddare lever på hoppet” där man menar att Denis Mukwege 

orkar fortsätta hjälpa utsatta kvinnor genom de kvinnor som överlever. Artikeln visar en hård 

sanning men är samtidigt mjuk och berörande. Om man ser till textens helhet ser man den 

traditionella kulturella föreställningen om kvinnorna i DRK, att hon är underlägsen mannen. I 

ett citat från Denis Mukwegen kan man läsa att kvinnan blir utesluten från familjen då hennes 

söner skäms över att deras mamma har blivit våldtagen, skäms över sitt misslyckande att inte 

kunna skydda sin familj från soldaterna. 

 

                                                 
54 McQuail 2005:318. 
55 McQuail 2005:312. 
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/…/ Men sönerna vägrade ta emot henne med bebisen. Hon vädjade till mig att jag skulle förklara för 
dem att det var soldaterna som var skyldiga, inte barnet. Men de kunde inte lyssna. Du kan förstå hur 
många likadana trauman det finns i Kongo56

 
   

Något initiativ till fredlig konfliktlösning finns inte med i rapporteringen. I ett stycke förklaras 

det när de systematiska våldtäkterna började, det vill säga när de rwandiska hutuerna gick över 

gränsen till östra DRK efter folkmordet i Rwanda 1994. Men en förklaring till vad man kan 

göra för att stoppa det sexuella våldet tar skribenten inte upp.  

   Sammanfattningsvis handlar den här artikeln alltså främst om femicidet utifrån denna kända 

man, Denis Mukwege. Inga kvinnor kommer till tals i texten och kvinnan målas främst ut 

som offer under männens våld. Genom en person som är läkare får läsaren information om 

hur kvinnorna har det på Panzisjukhuset i Bukavu, men ingen kvinna kommer till tals. 

Personer med status ses som viktiga för medierna, då dessa kan locka läsare. I det här fallet 

rör det sig om en läkare som fått ta emot Palmepriset och som får uttala sig om sin kamp för 

kvinnornas rätt i DRK. Eftersom utsattheten för kvinnorna i DRK är en komplex situation 

och som inte verkar se något slut, är det kanske enklare för SvD att låta Mukwege få prata för 

kvinnorna än att kvinnorna själva ska få komma till tals. För det första är han nära till hands 

då han befinner sig i Stockholm, för det andra så har han stor kunskap om kvinnornas 

situation i DRK. Samtidigt gör han något viktigt för dessa utsatta kvinnor och att han fått ta 

emot Palmepriset gör honom till en ”känd” individ som publiken gärna läser om. Och visst är 

det bra att Mukwege får komma till tals och prata för dessa kvinnor. Men det man saknar, och 

som dessutom kan ge ett djupare intryck i den här artikeln, är att någon kvinna själv kan får 

uttala sig om sin situation. 

 

Dagens Nyheter  

(18 november 2008 – 18 november 2009) 

 

”Varje gång strider blossar upp våldtas kvinnorna”57

   Artikeln handlar om Rebecca Masika Katsuva som bor i östra DRK och har varit utsatt för 

flera våldtäkter. Genom hennes historia skildrar författaren det större generella våldet mot 

kvinnorna i DRK. Artikeln är väldigt jobbig att läsa eftersom den innehåller fruktansvärda 

 

                                                 
56 Ibid. 
57 Anna Koblanck, ”Varje gång strider blossas upp våldtas kvinnorna”, Dagens Nyheter, den 19/12 2008, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-gang-strider-blossar-upp-valdtas-kvinnorna-1.475770, hämtad den 18/11 2009. 
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detaljer och grymheter många nog inte tror existerar. Men författaren menar att om Rebecca 

har orken att berätta så är det vårt ansvar att lyssna, det är motiveringen till artikelns 

fruktansvärda detaljer. Som vi nämnt här ovan menar Britt Hultén att känslomässiga ord får 

berättelsen att bli mer dramatisk58. Här vill säkerligen journalisten visa på hur brutala 

övergreppen är och valt att med slagkraftiga ord berätta om kvinnornas situation. Även Lina 

Sturfelt går på denna problematik i en text då hon säger att mer skrivs om sensationerna kring 

perversa detaljer än om de verkliga sexuella övergreppen. Alla grymma detaljer kan tolkas som 

en form av våldspornografi där ingenting lämnas osagt. Hon exemplifierar till sin egen studie 

om första världskrigets skildringar av våldtäkter i skönlitteratur, där det skrevs om ”hur 

bajonetter blev uppkörda i slidan”59. Vi kan hålla med om detta då det förekommer detaljer 

om övergreppen i nästan samtliga av de utvalda artiklarna. Samtidigt, som vi tidigare nämnt 

genom Britt Hultén, får detaljerna oss att verkligen se vad som händer kvinnorna i DRK, 

eftersom berättelsen blir mer konkret60

   Scenerna i den här artikeln är många. Inledningsvis börjar texten med att Rebecca sitter i 

lyssnarrummet som hon skapat för att ge andra kvinnor stöd efter att de har våldtagits och 

torterats. Artikeln säger att det är Nkunda och hans män som bär ansvaret för just Rebeccas 

och dessa kvinnors lidande. Därefter är det Rebeccas historia om hur hon har drabbats, som 

berättas genom hela texten.  

. 

 
Hela rummet var fullt av blod. De tvingade mig att samla ihop bitarna av min mans kropp, och sade åt 
mig att lägga mig ovanpå dem. Sedan började de våldta mig, allihop. Jag räknade till tolv män. Jag hörde 
hur mina döttrar (15 och 13 år gamla) skrek inne i ett annat rum. De skrek ”du dödar oss”, ”du gör oss 
illa”. De blev också våldtagna, säger Rebecca61

 
. 

Detta var alltså första gången som Rebecca blev våldtagen. Efter den här scenen fortsätter 

reportaget med liknande scener. Det står om hennes barn och hennes skador (hennes 

livmoder föll ut efter övergreppet). En kvinnoorganisation vid namn SFVS hjälpte Rebecca 

efter våldtäkten och denna hjälp gjorde att Rebecca själv har börjat stödja utsatta kvinnor, 

bland annat genom att ge dem boende och tröst. Att ge stöd till utsatta offer är farligt för 

kvinnorna och efter att Rebecca öppnade sin hjälpverksamhet blev hon återigen 

gruppvåldtagen av Nkundas män. Trots alla dessa bedrövligheter verkar Rebecca vara en 
                                                 
58 Hultén 2000:78. 
59  Sturfelt 2006:224 
60  Hultén 2000:70 
61 Anna Koblanck, den 19/12 2008, DN, http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-gang-strider-blossar-upp-valdtas-kvinnorna-1.475770, 
hämtad den 18/11 2009 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-gang-strider-blossar-upp-valdtas-kvinnorna-1.475770�


 
32 

 

positiv kvinna, vilket artikeln också lyfter fram. Hon kommer till tals genom hela texten och 

bilden känns trovärdig. 
 

Jag tar emot kvinnorna här och visar dem kärlek. Sedan berättar jag för dem vad som hände mig och talar 
om för dem vilken tur de har som fortfarande lever. Det är hemskt att bli våldtagen, men många andra 
dödas eller dör efteråt. Jag begraver många sådana kvinnor, säger Rebecca62

Andra kvinnor kommer också till tals i texten, som till exempel en kvinna från organisationen 

som hjälpte Rebecca. Kvinnan berättar ingående om varför soldaterna begår detta femicide. 

. 

 

Framför allt beror det på kriget, men det har även sin grund i en patriarkalisk kultur där kvinnan ses som 
mannens ägodel. Våldtäkt används som ett vapen för att kränka motståndarsidans män genom att våldta 
deras kvinnor. Det beror också på straffriheten. Sedan i maj 2003 har SVFS följt med 8 133 kvinnor till 
myndigheterna i Goma för att anmäla våldtäkt, men endast 268 fall har registrerats och bara 68 har lett till 
rättegång och dom63

 
. 

Sammanfattningsvis har vi har kommit fram till att detaljerna är många i den här texten. Men 

kvinnan beskrivs som mer än ett offer. Hon kommer också till tals i texten. Dock nämns inga 

lösningar på femicidet. 

 

”Krigets första offer – de våldtagna kvinnorna”64

Artikeln är uppbyggd och problematiserad som en nyhetsartikel med två informanter. Texten 

handlar om våldtagna kvinnor i krig med fokus på DRK:s kvinnor. Den tar upp FN:s 

resolution 1820 om att våldtäkt klassificeras som ett vapen i krig och som ett hinder till att 

uppnå fred samt att dominera och driva bort och förnedra civilbefolkningen i ett samhälle. 

Artikeln ifrågasätter resolutionens funktion och om den gör skillnad med tanke på att sexuella 

övergrepp fortsätter och att tusentals kvinnor drabbas i DRK. I artikeln kommer två personer 

till tals, Marianne Mollman från Human Rights Watch samt Simona Pari från MONUC. I 

artikeln kommer dock inga av de drabbade kvinnorna till tals. Texten är hämtad från  

Johannesburg och problematiserar att våldtäkterna fortsätter. Det finns en bild på Rebecca 

som var med i föregående artikel som får vara en symbol för de sexuella övergreppen. 

Journalisten har velat problematisera detta även om hon förmodligen inte kunnat åka till 

DRK igen. Hon valde att göra detta till en nyhetsartikel och vinklade den på ett sätt så den 

blev aktuell - en resolution från 2008 och övergrepp som fortsätter. Att journalisten i fråga är 

 

                                                 
62 ibid. 
63  ibid. 
64 Anna Koblanck, ”Krigets första offer – de våldtagna kvinnorna, Dagens Nyheter, den 2/5 2009, 
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kvinna kan ha betydelse i denna nyhetsvärdering då det finns en relation mellan media och 

genus där både produktionen och innehållet i media är påverkat av könet som McQuail 

diskuterar (McQuail 2005: 124). 

     I artikeln finns inget direkt försök till fredlig konfliktlösning. Men delåtgärder kommer 

fram i texten. 
Hon skulle gärna se att FN tillsatte en särskild representant i frågan som rapporterar direkt till FN:s 
generalsekreterare, precis som det finns ett särskilt FN-sändebud för barn i krig. Rapporten borde också 
efterfråga extra pengar till arbetet mot sexuellt våld i konfliktzoner 65

 
 

Däremot beskrivs ingen djupare bakgrund till femicidet i DRK. Artikeln är mer generell. 

Ingen av de drabbade kvinnorna får komma till tals i texten. Dock är det kvinnor från 

organisationer som arbetar med fred som kommer till tals, vilket gör artikeln relativt 

konstruktiv. 

 

”Han riskerar livet för Kongos våldtagna kvinnor” 66

Denna artikel handlar främst om Denis Mukwege som arbetar med kvinnor som blivit utsatta 

för våldtäkter. Som tidigare nämnt har han startat Panzisjukhuset dit kvinnor kommer varje 

dag för att få vård på grund av svåra övergrepp. Artikeln handlar i stort sett om samma sak 

som SvD:s artikel ”Kvinnornas räddare lever på hoppet” om hans arbete och inspirationen 

han får från kvinnorna som gör att han orkar kämpa vidare

 

67

    Hela berättelsen om Mukwege är något av en hjältesaga där Mukwege är den stora hjälten 

som riskerar livet för de tusentals kvinnor han räddar. Kvinnorna framställs som drabbade av 

ett femicide och detaljerna och scenerna är många. Artikeln inleds med skildringar av de 

drabbade kvinnorna. 

. Den handlar också om vad han 

önskar för DRK:s framtid.  

Nästa kvinna som står i kön har fått hela käken intryckt av en gevärspipa i samband med en 
gruppvåldtäkt och den tredje söker hjälp för sin höft som soldaterna krossade när de våldtog henne 68

 
 

                                                 
65 Anna Koblanck, den 2/5 2009, DN, http://www.dn.se/nyheter/varlden/krigens-forsta-offer-de-valdtagna-kvinnorna-1.856984, hämtad 
den 18/11 2009. 
66 Jörgen Ulvsgärd, ”Han riskerar livet för Kongos våldtagna kvinnor”, Dagens Nyheter, den 25/1 2009, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-riskerar-livet-for-kongos-valdtagna-kvinnor-1.484392, hämtad den 18/11 2009 
67Emma Löfgren, den 29/1 2009, Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnornas-raddare-lever-pa-hoppet_2387795.svd, 
hämtad den 18/11 2009 
68Jörgen Ulvsgärd, ”Han riskerar livet för Kongos våldtagna kvinnor”, Dagens Nyheter, den 25/1 2009, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-riskerar-livet-for-kongos-valdtagna-kvinnor-1.484392, hämtad den 18/11 2009. 
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Lina Sturfelt menar att det våld vi ständigt påminns om i medierna är det manliga våldet, våld 

mot män och mellan män. Vidare menar hon att kvinnan i krig i huvudsak ses som offer, som 

ett passivt och utsatt objekt för det manliga våldet. Män ses däremot som aktiva individer.69

    I de artiklar vi har undersökt framställs det på det sätt som Lina Sturfelt förklarar och 

anledningen kan vara därför att det alltid har sett ut på det här sättet.  

 

Artikeln fortsätter med att beskriva hur Denis Mukwege står i en operationssal och utför 

mirakel. Efter detta kommer en intervju med Mukwege där han yttrar sig om konflikterna och 

femicidet. 

      – Kriget är ett krig mot kvinnorna. Det är de som betalar det högsta priset, säger Denis 

Mukwege 70

    Artikeln fortsätter sedan med att berätta om olika fredpriser som Mukwege fått och hans 

utbildning. Därefter handlar artikeln mycket om kvinnornas skador och att det kommer in tio 

nya kvinnor varje dag till sjukhuset, varav många blivit skjutna i underlivet.  

 

   Kvinnorna som det skrivs om kommer inte till tals i texten. Detta är förvisso förståeligt 

eftersom reportaget, precis om i SvD, är ett personportätt av Mukwege som vid tillfället 

nyligen vunnit Palmepriset. Han talar om kvinnorna som väldigt starka aktörer och beskriver 

dem som sin inspiration till arbetet och att det är de som borde fått priset: 

    – Det som driver mig är den kongolesiska kvinnans obändiga kraft. Trots att det mesta 

vilar på deras axlar har de ett fantastiskt mod och en enorm kampvilja. Deras kamp för att 

överleva är min drivkraft, säger Denis Mukwege.71

   Det är journalisten som beskriver scenerna på sjukhuset och sina tankar och intryck av 

Mukwege. 

 

 
När vi vandrar runt på sjukhuset blir orden mer än bara ord. Han kramar om sina patienter med en 
omtanke och närvaro som nästan går att ta på. Han tycks alltid ha ett ord att säga dem, ett skämt och ett 
värmande skratt 72

 
 

Den här artikeln är skriven av en man vid namn Jörgen Ulvsgärd. Britt Hultén menar att det 

vuxit fram föreställningar om vad män respektive kvinnor skriver om och på vilket sätt de 

skriver inom området kön och journalistik. Kvinnor är konkreta och känslosamma i sitt 

                                                 
69 Sturfelt 2006:219. 
70 Jörgen Ulvsgärd, ”Han riskerar livet för Kongos våldtagna kvinnor”, Dagens Nyheter, den 25/1 2009, 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/han-riskerar-livet-for-kongos-valdtagna-kvinnor-1.484392, hämtad den 18/11 2009. 
71 ibid. 
72 ibid. 
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skrivande, medan männen skriver mer abstrakt och analyserat. Dock görs dessa 

föreställningar i förhållande till redan existerande manliga och kvinnliga normer (Hultén 

2000:88). Britt Hultén förklarar att i journalistkåren i Sverige utgörs cirka 40 procent av 

kvinnor (år 2000), där de kvinnliga journalisternas genombrott skedde på sextiotalet. Hultén 

skriver att detta med stor sannolikhet haft betydelse för hur kvinnor gestaltas i medierna. 

Kvinnor låter nämligen fler kvinnor komma till tals än vad män gör. Att rapporteringen om 

kvinnor i DRK, egentligen kvinnor i alla konflikter världen över, fått lite utrymme kan alltså 

bero på denna manliga dominans, där kvinnor ändå tagit sig in i medierna (Hultén 2000:89). 

Utifrån vår undersökning visar det sig att de flesta skribenterna av de artiklar som vi valt ut i 

den kvalitativa undersökningen, är kvinnor. I två fall är journalisterna män. I den här artikeln 

skriver som sagt Jörgen Ulvsgärd om Denis Mukwege och hans arbete med att hjälpa utsatta 

kvinnor i DRK. Här kommer inga kvinnor till tals utan Jörgen Ulvsgärd har låtit Denis 

Mukwege tala om och för dem. En möjlig förklaring kan vara Britt Hulténs teori. 

   I den här artikeln görs heller ingen beskrivning av försök till fredlig konfliktlösning av 

journalisten, men Mukwge nämner den väg han tror att landet måste gå. Han menar att det 

krävs en ledare på alla nivåer som drivs av en vision och som vågar trotsa våldet och kaoset 

med risk för sina egna liv. Någon annan väg finns inte. Denis Mukwege säger att ett folk utan 

ledarskap blir lätt en pöbel. 

    Sammanfattningsvis beskrivs Mukwege som hjälten, och kvinnorna blir offer. Istället för 

kvinnorna själva är det han som kommer till tals i egenskap . Mukwege yttrar sig dock om 

kvinnorna som aktörer och som inspiration till sitt arbete. 

 

”Var tredje kvinna har utsatts för våld” 73

Artikeln inleder med att FN kommer att ha en Internationell dag för avskaffandet av våld 

mot kvinnor. Vidare förklarar journalisten, utifrån uppgifter från Amnesty, att var tredje 

kvinna i världen någon gång har blivit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. FN:s 

människorättskommissarie Navi Pially kommenterar i ett citat hämtat från TT, att våldet mot 

kvinnor i konflikter är som mest groteskt i Kongo-Kinshasa. Hon förklarar att hundratals 

kvinnor bland annat har utsatts för våldtäkt, men att förövarna inte straffas för sitt brott.  

 

                                                 
73Sofia Ohlsson Djerf, ”Var tredje kvinna har utsatts för våld”, Dagens Nyheter, den 25/11 2008, http://www.dn.se/nyheter/varlden/var-
tredje-kvinna-har-utsatts-for-vald-1.468943, hämtad 18/11 2009. 
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Vidare förklarar Navi Pially att kvinnan även våldtas utanför konfliktdrabbade områden, på 

grund av att männen vet att de inte kommer att bestraffas för det. Kvinnan ses istället som 

otrogen, även fast det är männen som förgripit sig på henne. Skribenten förklarar att hon på 

så sätt angrips två gånger, först under brottet och sedan av rättssystemet. Därefter, vilket vi 

saknar i alla de andra artiklarna, kommer ett förslag på en lösning.     Kvinnorättsexperten 

Katarina Bergehed, vid Amnesty, förklarar att en förändrad lagstiftning, ett ökat socialt stöd 

och attitydförändringar är lösningar på problemet. Men hur dessa åtgärder ska uppnås detta 

framkommer dock inte. I ett kort stycke förklarar hon att allt fler länder skyddar sina kvinnor 

genom ett bättre skyddsnät i form av en bättre lagstiftning, samt att FN har bidragit med 75 

miljoner kronor för att bekämpa kvinnovåld. Hur pengarna kan hjälpa kvinnorna i DRK 

framkommer dock inte. Kort förklaras hur bland annat Albanien går tillväga för att skydda 

kvinnorna där den lokala polisen prioriterar samtal från kvinnor. Journalisten skriver även att 

FN har antagit en resolution som slår fast att sexualiserat våld mot kvinnor är en 

krigsföringsmetod. Avslutningsvis säger Katarina Bergehed att man får akta sig för att tala 

om de utsatta kvinnorna som våldsoffer och komma ihåg dem som aktörer som försvarar 

sina rättigheter.  

     Artikeln visar vilket femicide som pågår generellt i världen och kort förklaras det att DRK 

är hårt drabbat, men ingen kvinna kommer till tals i artikeln. Istället är det experterna Navi 

Pially och Katarina Bergehed som får uttala sig om kvinnornas situation. Denis McQuail 

säger som sagt att nyhetsvärderingen bland annat beror på makt, där västerländska 

värderingar gärna fokuserar på kända, starka eller maktfulla människor. Här har man valt att 

lyfta in experter på området, men uteslutit personer som det handlar om. McQuail förklarar 

vidare att en annan faktor gällande nyhetsvärderingen beror på var nyheten finns, vilket kan 

vara en förklaring till varför inga kvinnor kommer till tals. DRK ligger långt borta och 

journalistens möjligheter är begränsade. 74Samtidigt är det här ett viktigt ämne och när den 

här artikeln ändå belyser femicidet borde journalisten ta fram de drabbade kvinnorna. Karl 

Steinick skriver att om svensk press skrivit mer om Afrika, gjort det mer välkänt och 

begripligt, så får läsaren en klarare bild av kontinenten. 75

                                                 
74 McQuail 2005:318. 

Experter är viktiga i sammanhanget, 

men en kvinnas egen berättelser berör på djupet och kan ge läsaren en klarare bild. Steinick 

varnar även för den typiska fantombilden av Afrika, där artiklar handlar om svältande barn 

75 Steinick i Hannerz 2004:194. 
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och allmänna katastrofer, eller som här: den utsatta kvinnan. 76

 

Återigen ser vi alltså kvinnan 

som offer, bland annat i beskrivningen att hon angrips två gånger, under brottet och sedan 

av rättssystemet, även fast Katarina Bergenheden säger att man måste se kvinnan som aktör. 

Lösningar finns, men hur dessa ska appliceras på problemen i DRK framkommer som sagt 

inte.  

”De lär sig leva på nytt efter krigets fasor” 77

Den här artikeln handlar generellt om femicide och nämner både Bosnien och DRK i 

sammanhanget. Kvinnor som var med i Bosnien under 1990-talet utsattes för sexuella 

övergrepp under kriget. De lyssnar på de kongolesiska kvinnorna som berättar om 

övergreppen som just nu pågår i DRK. Precis som i artikeln ovan och i SvD:s ”Kvinnornas 

räddare lever på hoppet” kommer främst den kongolesiske läkaren Denis Mukwege till tals. 

Han berättar i texten om att kvinnorna inte bara våldtas utan att underliven förstörs för alltid 

för att hindra att nästa generation ska få en chans att komma till jorden. Han säger också att 

detta som pågår borde kallas för folkmord.  

 

    I övrigt kommer fyra kvinnor till tals i texten, vissa presenteras men två av dem nämns bara 

i förbifarten. En av dem som introduceras är Nzonga som är offer för våldtäkt. Hon beskrivs 

också som den 28-åriga trebarnsmamman som nu mår bra, trots övergreppet. Nu har hon fått 

mikrokrediter, vilket är ett ekonomiskt stöd, som gjort att hon kunnat starta om på nytt.  

   Nästa kvinna är Wilhelmine ”Mama Willy” Ntakebuka, vars organisation Vico för 

närvarande stöttar runt 1 500 kvinnor med bland annat mikrokrediter. Slutligen är det 

psykologen Cecile Kamwanya Mulolo samt Maria Bard, ansvarig för PMU:s program vid 

Panzisjukhuset som kommer till tals i texten. De presenteras dock endast på detta sätt, vilket 

gör att man inte får någon tydlig bild av vilka de är. 

    Det finns inga direkta initiativ till fredlig konfliktlösning men det betonas i texten att så 

länge våldtäkterna fortsätter så kommer fred inte att uppnås. Mukwege pekar också på det 

internationella samfundets roll. Det står också att det är avgörande var naturtillgångarna finns, 

som till exempel coltan.  

Sammanfattningsvis beskriver Mukwege situationen som ett liknande femicide. Och 

Mukwege har främsta utrymmet i artikeln, återigen eventuellt beroende på hans roll som en 
                                                 
76 Steinick i Hannerz 2004:194. 
77Anna Koblanck, ”De lär sig leva på nytt efter krigets faror”, Dagens Nyheter, den 7/6 2009, http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-lar-
sig-leva-pa-nytt-efter-krigets-fasor-1.886365, hämtad den 18/11 2009. 
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man med makt som fått Palmepriset. Att han ofta blir intervjuad kan också bero på att 

reportern i sammanhanget har honom som personlig kontakt när det gäller situationen i 

DRK.78

 

 Ett fåtal kvinnor kommer till tals. Mukwege nämner vad han vill ska ske – att det 

Internationella samfundet ska agera. Dock nämns – som samtliga föregående artiklar – ingen 

lösning av journalisten. Denis Mukwege påpekar i allra sista meningen att det internationella 

samfundet borde sätta press på de politiska ledarna i Kongo, Rwanda, Burundi och Uganda. 

”Militären våldtar civila i Kongo” TT den 19/5 200979

   Denna artikel är en kortare nyhetsartikel, men vi valde ändå att ta med denna i analysen då 

den har våldtäkterna som fokus. Texten handlar om att den kongolesiska armén våldtagit 

kvinnor. Uppgifterna kommer från Human Rights Watch och artikeln är i nyhetsform, det vill 

säga utan beskrivningar och längre scener. Den är kort och informativ och det står bland 

annat att den kongolesiska armén också våldtar kvinnorna i jakten på FDLR rebeller, vilka 

ofta anklagas för att brutalt våldta kvinnor. Även Nkunda och hans soldater brukar främst 

nämnas som förövare. Regeringen nekar dock helt till anklagelserna och menar att det är 

huturebellerna som är de ansvariga. Om detta yttrar sig DRK:s informationsminister Lambert 

Mende.  

 

   Sammanfattningsvis kan man konstatera att ingen av de drabbade kvinnorna kommer till 

tals i texten. Anneke Van Woudenberg, forskare vid HRW kommer dock till tals i texten och 

menar att den kongolesiska armén är skyldiga till flera övergrepp av civilbefolkningen. Inget 

försök till fredlig konfliktlösning diskuteras i texten och ingen av kvinnorna i konflikten 

kommer till tals. Kvinnorna nämns enbart som offer för männens våld. 

 

Aftonbladet  (18 november 2008 – 18 november 2009) 

 

 ”Farligare vara kvinna än soldat i Kongo” 80

Texten handlar om att det är farligare att vara kvinna än soldat i Kongo. Den norska 

tidningen Aftenposten har gjort tre intervjuer med kvinnor som överlevt våldet och det är dessa 

tre intervjuer som artikeln bygger på. Scenerna i artikeln är många och första meningen efter 

 

                                                 
78 McQuail 2005: 318. 
79 Osign, ”Militären våldtar civila i Kongo”, Dagens Nyheter, den 19/5 2009, http://www.dn.se:13026/nyheter/varlden/militaren-
valdtar-civila-i-kongo-1.870201, hämtad den 18/11 2009. 
80 Anna Petersson, ”Farligare vara kvinna än soldat i Kongo”, Aftonbladet, den 22/11 2008, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3834056.ab, hämtad den 18/11 2009. 
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ingressen börjar med ”Juma, 28, fick sin lunga punkterad av en soldat. Sakina, 26, blev utsatt 

för en gruppvåldtäkt och 12 -åriga Rebeca blev skjuten i höften”. Samtliga tre kvinnors 

förnamn skrivs alltså ut i artikeln. Scenerna fortsätter att beskriva det fruktansvärda våld som 

de tre kvinnorna varit med om. ”De våldtog mig en efter en. När de var färdiga slängde de 

mig i diket och sa att jag skulle ligga där och dö”.  Eller ”Rebeca blev skjuten i höften när hon 

gömt sig under sängen för en regeringssoldat. Han sköt henne genom sängen med en AK-

47”81

   Två av dessa tre kvinnor kommer till tals i texten samt organisationen Gemensamt initiativ mot 

sexuellt våld (JIOSV) och en av kvinnornas läkare på sjukhuset där hon är inlagd. Människorna 

i texten får framträda i egenskap av att de är kvinnor och att de alla blivit utsatta för våld i 

konflikternas DRK. Kvinnornas epitet i texten är att de är offer för våld av soldater eller 

krigare. De syns enbart som offer, inte alls som aktörer.  Det är korta intervjuer som 

återberättas i texten. Kvinnorna får endast ett talstreck var och det verkar inte som några 

följdfrågor har ställts, som till exempel vad de önskar ska hända, hur situationen ska förändras, 

vilka övriga problem som finns och så vidare. Ett talstreck, två rader för två av de tre 

kvinnorna beskrivs i ingressen som ”Hör kvinnornas berättelser”. Den tredje kvinnan 

kommer inte alls till tals, dessutom är hon inte en kvinna enligt lag. Utan en tolvårig flicka. En 

läkare berättar om hennes situation, men dennes namn skrivs inte ut. Däremot skrivs offret, 

den tolvåriga flickans namn, ut helt och hållet.  

. 

   I ett kapitel berättar Britt Hultén om Barbro Alvings sätt att skildra människor i krig och på 

flykt. Hultén förklarar att Alving inte alltid kunde stå emot den militära jargongen och hur 

man som journalist lätt kan bli en del av allt som pågår. Ibland kan man inte avslöja allt utan 

måste skriva mer försiktigt, menar Hultén. Man väljer vilka fakta som ska presenteras och hur 

man ska sätta detaljer i sitt rätta sammanhang82

                                                 
81 ibid. 

. I den här artikeln har journalisten kanske 

arbetat utefter samma mönster. När tidningarna skriver om konflikter handlar det oftast om 

grupper som slåss mot varandra, vilket man av vana då fokuserar på. Det som händer 

runtomkring får inte lika stor plats. Eftersom våldtäkterna på kvinnorna i DRK är ett känsligt 

ämne, väljer skribenterna att skriva mer försiktigt kring det. Kanske inte kring hur de 

presenterar våldet mot dem, med alla detaljer, men med tanke på vilket utrymme de får i 

nyhetsrapporteringen. Även om det handlar om en tolvårig flicka. 

82 Hultén 2000:68-69 
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   Beskrivningarna i texten används för att förstå det brutala våld dessa människor utsätts för 

och alla framställs helt klart som offer. Könsperspektivet är att alla tre är offer samt kvinnor, 

som utsatts för en och samma sak – soldaterna eller krigarnas våld. Genom att benämna 

männen som ”Krigare” förstärks könsrollerna mellan offret som är kvinnan och mannen som 

benämns som krigaren. Med soldat skrivs det in en självklar betydelse att soldaten är en man 

eftersom rubriken lyder ”värre vara kvinna än soldat i Kongo”. Med denna formulering så 

skapar Aftonbladet stereotypa bilder av män och kvinnor eftersom det även finns kvinnor som 

är soldater och att självklart män också drabbas av soldaternas våld83

Det är komplext att svara på vilka kulturella föreställningar som finns men vad vi spontant 

reagerade på var att det stod att ”Anledningen till plundringarna är att regeringssoldaterna är 

underbetalda och frustrerade”.  

. 

   Man kan se en viss redaktionell process och journalistens arbetssituation. Artikeln är 

hämtad från Aftonposten, vilket visar att den är omskriven och eventuellt redigerad eller 

förkortad. Journalisterna på Aftenbladet har inte själva fått åka ner och tala med kvinnorna. 

Dessutom skriver de ut namn på tre personer som är under en enorm fara.  

   Konfliktens presentation är förenklad i artikeln och fokuserar hellre på brutala detaljer. I 

den omfattningen som detaljerna förekommer kan det bli för hårt, samtidigt kan som sagt 

detaljer göra en berättelse mer konkret och förståelig. Men här, och som vi även kommer att 

se i Expressens artikel här nedan, verkar man trycka på att visa det brutala kring kvinnornas 

utsatthet, för att locka till läsning. Detaljerna hamnar i fokus i artikeln. Sturfelt menar att det 

blir en form av frosseri i grymma detaljer84

   Femicidet kommer inte fram som ett femicide. Det skrivs i och för sig att ”3500 våldtäkter 

rapporterats i år” och att ”nu är det farligare att vara kvinna än soldat i Kongo” men det är 

allt. Sammanfattningsvis kommer kvinnorna till tals men enbart som berättare av de värsta 

övergreppen. Detaljerna är många. Ingen djupare bakgrund beskrivs, heller inte någon fredlig 

konfliktlösning eller om hur situationen i landet kan förbättras. 

. 

Expressen  

(18 november 2008 – 18 november 2009) 

                                                 
83 Sturfelt 2006:219 
84 Sturfelt 2006 :224 
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”Jag fick välja på att bli dödad eller våldtagen”85

   Därefter kommer en underrubrik som lyder ”30-tal våldtäkter varje dag” där Jeanette Bindu 

i ett citat förklarar att de får in kvinnliga patienter som är från tre till 65 år. Det är alltså även 

små barn som har utsatts för soldaternas övergrepp. Vidare beskrivs hur kvinnor ligger tätt 

intill varandra och hur barn gråter oavbrutet.  

    

Artikeln handlar om den provisoriska kvinnokliniken i Minova, söder om Kivusjön i östra 

DRK. Redan i ingressen skriver skribenten Kassem Hamade om en kvinna som blivit utsatt 

för sexuella övergrepp av tre soldater. Idag befinner hon sig på sjukhuset i Minova. Därefter 

inleder han med chefen för kvinnokliniken, Jeanette Bindu, som visar in läsaren till scenen av 

ett mörkt rum. Där ligger över 30 kvinnor som sökt hjälp för sina skador från våldtäkter. 

Lukten beskrivs som kvävande.  

Artikeln visar tydligt vilken misär som existerar på sjukhuset i Minova genom citat, scener och 

fakta.  

   Därefter får kvinnan som utsatts för våldtäkt komma till tals i ett samtal mellan henne och 

skribenten Kassem Hamade (Expressen skriver ut hennes namn, men vi har valt att inte göra 

det med tanke på vilka konsekvenser hon kan drabbas av). Hon får i direkta och indirekta 

citat berätta om våldtäkterna av de tre soldater. Samtidigt får läsaren ta del av hur smärtsamt 

det är för henne att berätta, genom att skribenten berättar hur hon suckar, pratar långsamt 

och har en svag röst. Vidare hur hon går upp från stolen och sätter sig igen. Scener som visar 

läsaren hur ansträngande det är för kvinnorna att tala ut.  

 
 Jag har sju barn, sex av dem är placerade hos olika familjer. Jag fick min dotter för en månad sedan. Då 
var det fullt krig. De flesta grannar hade flytt och min man var fast i en annan by. Jag var utan mat och 
blev mycket hungrig, berättar kvinnan. 
Hon pratar långsamt, hennes röst är svag. De små barnen i rummet intill gråter så högt att det är svårt att 
urskilja hennes ord. Men hon anstränger sig för att berätta86

 
 

Som både Lina Sturfelt och Britt Hultén skriver gör sådana här detaljer en berättelse mer 

dramatisk, vilket Expressen har åstadkommit87

                                                 
85 Kassem Hamade, ”Jag fick välja på att bli dödad eller våldtagen”, Expressen, den 25/11 2009, 

. Berättelsen är gripande och hård. Skribenten 

förklarar att kvinnan ändå valde att berätta för sin man, som sedan lämnade henne. Hon 

undrar vad som ska hända med henne. 

http://www.expressen.se/1.1381144, 
hämtad den 18/11 2009. 
86 ibid 
87 Sturfelt 2006:224, Hultén 2000:78 
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   I ett direkt citat berättar hon vidare att soldaterna tvingade av henne kläderna och sedan 

fick välja mellan att bli våldtagen eller dödad. Citaten fortsätter där kvinnan säger att 

soldaterna knuffade ner henne, att det gjorde ont i hennes själ när hon hörde sin dotter gråta 

under tiden.  

Artikeln går vidare till en 18-årig tjej som tar plats i samma rum där den tidigare kvinnan satt. 

Med underrubrikerna ”Förstod direkt vad som skulle hända” och ”Vet inte vart jag ska ta 

vägen” förstår man att berättelsen som kommer här näst är lika gripande som den innan. Här 

som i Aftonbladet visar journalisten på det brutala genom detaljer kring kvinnornas utsatthet 

och genom de hårda rubrikerna.  

   Den 18-åriga tjejen berättar i tre citat om övergreppen hon utsattes för. Hon blev 

tillsammans med två andra kvinnor våldtagen av fem soldater från Nkundas rebeller. Idag bor 

den 18-åriga tjejen hos sin familjs vänner. För Kassem Hamade berättar hon att de börjar 

tröttna på henne och ser henne som en ekonomisk belastning.  

 
En våldtagen kvinna i Kongo är en dålig kvinna. Jag tror inte någon vill ha mig här. 

 

Över lag är hela artikeln uppbyggd på det viset. Återigen målas kvinnan fram som maktlös 

under soldaternas våld. Precis som Aftonbladet även gör, lägger Expressen dessutom ut bild och 

namn tydligt på de kvinnor som har valt att berätta om våldtäkterna. Inte heller här tar 

skribenten upp någon lösning på de systematiska sexuella övergreppen som sker i DRK, inte 

heller om varför kvinnorna våldtas. Medan Svenska Dagbladet diskuterar problemet, ger fakta 

om situationen och använder siffror som visar hur ofta en kvinna blir våldtagen i DRK, 

saknar Expressen den redovisningen. Istället har man fokuserat på att lyfta fram vad som har 

hänt två kvinnor, vilket är viktigt, men inget finns om varför det har hänt och inte heller vad 

som kan göras för att lösa deras situation.  

   Sammanfattningsvis kan vi gällande Expressen säga att kvinnan främst beskrivs utifrån sin 

roll som offer för soldaternas övergrepp. Detaljerna är många och rubrikerna är dramatiska 

för att locka till läsning. Varken djupare bakgrund eller lösning på konflikten rapporteras i 

artikeln.  

 

5. Sammanfattning av kvantitativ och kvalitativ undersökning 
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Vi ville studera hur mycket som skrivs om femicidet av kvinnorna i DRK genom att ta reda 

på hur mycket fyra svenska tidningar skriver om detta under ett års tid. Genom att välja ett 

års tid hoppades vi kunna säga något om rapporteringen i stort och därmed bidra till 

opinionen kring mediers publicering av detta pågående femicide i DRK. Vi valde 

nätupplagorna av tidningarna Dagens Nyheter, Svenska dagbladet, Expressen och Aftonbladet. För 

att få en ännu mer fördjupad bild och förståelse av innehållet i artiklarna om femicide, 

studerade vi artiklarna om femicide genom en kvalitativ metod. Detta för att förstå vad som 

skrivs om kvinnorna och hur de skildras. Rubrikerna och innehållet nedan som nu 

presenteras hör ihop med våra frågeställningar från inledningen. 
 
5.1 Sju artiklar om femicidet under ett år i DN –  mycket mer skrivs om konflikterna 

och nästan dubbelt så mycket om norrmännen 

Den tidning där vi hittade minst information om konflikterna och om kvinnornas situation 

var kvällstidningen Expressen. Tidningen hade sammanlagt skrivit 21 artiklar om östra DRK 

varav en av dessa artiklar berörde femicidet. Procentuellt handlade alltså 4,7 procent av 

artiklarna om östra DRK om detta. Om norrmännen fanns det sammanlagt 12 artiklar. Det 

skrevs alltså 12 gånger mer om de dödsdömda norrmännen än om det femicide som pågår i 

östra DRK i Expressens rapportering under ett års tid. 

   Efter Expressen var det Aftonbladet som hade minst artiklar om östra DRK. Av 54 artiklar 

som berörde konflikterna handlade sex artiklar om våldet mot kvinnorna mer ingående, vilket 

innebär att 11 procent av artiklarna behandlade detta ämne av samtliga artiklar om 

konflikterna. Dock var endast en av dessa artiklar en nyhetsartikel, övriga var till exempel 

debattartiklar. 19 artiklar vid sökordet ”Kongo” handlade om de dödsdömda norrmännen. 

Med andra ord skrevs det mer än tre gånger fler artiklar om de två norrmännen än om 

femicidet i DRK. 

    Dagens Nyheter hade 86 artiklar som handlade om konflikterna i östra DRK under ett års tid. 

Av dessa 86 artiklar så handlade sju artiklar om kvinnornas situation på djupet. Detta innebär 

att cirka 8,1 procent av artiklarna om konflikterna handlade om femicidet. Antalet var dock 

många fler än i Aftonbladet. Dagens Nyheter har skrivit 12 artiklar om de dödsdömda 

norrmännen, vilket innebär nästan dubbelt så många artiklar skrivits om dessa norrmän än 

om det systematiska våldet mot kvinnorna. 
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    Svenska Dagbladet har publicerat sammanlagt 91 artiklar om konflikterna i östra DRK under 

den angivna tidsperioden konflikterna. Sex av de artiklarna behandlade femicide vilket innebär 

att 6,6 procent av artiklarna om östra DRK handlade om detta ämne. 14 av artiklarna om 

östra DRK handlade om de dödsdömda norrmännen, vilket innebär att – likt Dagens Nyheter –

dubbelt så många av artiklarna handlade om norrmännen. Av relationen mellan 

rapporteringen av konflikterna i DRK och femicidet så anser vi att det finns en relation 

mellan att det skrivs lite om ett land långt bort som Afrika som vi nämnde tidigare samt det 

faktum att krig inte ses som något kvinnligt domän. Kvinnorna glöms alltså bort. Kvinnornas 

perspektiv och liv utelämnas alltså och kvinnornas röster och lidande i förhållande till kriget 

hamnar i skymundan. Inte blir det bättre av att det redan skrivs lite om Afrika som Steinick 

betonar. 

 

5.2 Kvinnan skildras oftast som enbart offer  

I stora drag är artiklarna från tidningarna ganska likvärdiga i sina texter, när de väl rapporterar 

om det femicide som pågår i DRK. Innehållsmässigt berättar artiklarna samma historia där 

kvinnor som blir sexuellt utnyttjade av soldater, flyr från sina hem och får vård på sjukhus.  

   Deras familjer splittras och många av kvinnorna får aldrig se sina barn eller sin man igen. 

Flera av männen väljer att lämna sin fru då han känner skam över att inte kunna skydda 

henne från soldaterna. Flera kvinnor blir dessutom gravida, som ett resultat av soldaternas 

våldtäkter. Kvinnornas egna historier lyfts allt för sällan fram i texten, utan istället får andra 

personer som läkare, psykologer eller människor från olika organisationer eller journalisten 

själv, berätta om kvinnorna. Detta – att låta personer med makt komma till tals – är en av de 

nyhetsvärderingar som McQuail diskuterar88

    I de få fall där kvinnan kommer till tals framställs hon ofta som offer, en hjälplös och utsatt 

kvinna. Som genusforskaren Mohanty nämnde inledningsvis så har journalister ett 

tolkningsföreträde i framställningen av det som kan definieras som ”tredje världens olikhet” 

till exempel när det gäller de komplexiteter som kännetecknar kvinnors liv i länder som till 

exempel DRK

. 

89

    Tidningarna SvD och DN visar dock i vissa artiklar kvinnan som mer komplex än ett offer, 

då som exempelvis självständig. Till exempel i Christina Wahldéns artikel ”Kvinnor märkta av 

. 

                                                 
88 McQuail 2005: 318 
89 Mohanty 2006:235 
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krig”, där hon berättar hur kvinnorna får lära sig olika sysslor för att sedan kunna försörja sig 

på detta när hon lämnar sjukhuset och börjar om sitt nya liv90. Eftersom det endast fanns en 

artikel i Aftonbladet och en i Expressen att analysera får vi basera undersökningen från de här 

tidningarna på dessa två artiklar. I båda artiklarna nämns de utsatta kvinnorna vid fullständiga 

namn, vilket kan innebära risker för kvinnorna. I artikeln ”Farligare vara kvinna än soldat i 

Kongo” beskrivs en tolvårig flicka som en kvinna trots att hon är ett barn91

 

. Dessutom skrivs 

hennes fullständiga namn ut även då hon själv inte yttrar sig, vilket vi reagerade på, som vi 

diskuterar under nästa rubrik. 

5.3 Inte alltid fingerade namn 

Det är läkaren som uttalar sig om flickan, dennes namn skrivs dock inte ut. Trots att det är 

läkaren som berättar kallar skribenten berättelsen om flickan för ”hennes berättelse”. Detta är 

att frånta flickan hennes egna ord och aktörskap. Vi är kritiska till att hon överhuvudtaget 

nämndes vid sitt fullständiga namn eftersom det inte framkommer om flickan är med på detta, 

då hon inte kommer till tals i texten. Två andra kvinnor kommer dock till tals på ett par rader 

vardera i samma text. Vi undrar därför hur journalisterna tänkt rent etiskt kring att publicera 

kvinnornas och barnets namn och hur de ser på sitt ansvar? Hur kan vi som läsaren ens veta 

att kvinnorna själva har gått med på att deras namn ska stå i artikeln? Och varför skrivs 

läkarens namn inte ut? Är denna person rädd för följderna? Detta skulle vara intressant att 

studera i vidare forskning om kvinnor i krig. Bör svenska journalister skriva ut dessa kvinnors 

namn om de inte är närvarande? Hur kan redaktionen vara säker på att de inte riskerar 

flickans och kvinnornas trygghet och säkerhet när de skriver ut deras namn? Inser de riskerna 

som finns för dem?  

   I Aftonbladets artikel reagerade vi på att det stod att ”Anledningen till plundringarna är att 

regeringssoldaterna är underbetalda och frustrerade” vilket var en förklaring till varför 

soldaterna dödar och våldtar civila. Här kan frågan ställas om detta är en godtagbar förklaring 

till varför detta sker och om verkligheten är att soldaterna dödar och våldtar för att de är 

frustrerade. Vad säger detta om ”synen på den andre ” – den ”vilda afrikanen”?  

                                                 
90 Christina Wahldén och Malin Hoelstad, ”Kvinnor märkta av krig”, SvD, den 3/5 2009, http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-
markta-av-krig_2828377.svd, hämtad den 18/11 2009 
91 Anna Petersson, ” Farligare vara kvinna än soldat i Kongo”, Aftonbladet, den 22/11 2008, 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3834056.ab, hämtad den 18/11 2009 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-markta-av-krig_2828377.svd�
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-markta-av-krig_2828377.svd�
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3834056.ab�
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I vår studie har vi fått reda på att morden och femicidet är en del av en systematisk utrotning 

för att förstöra landet inifrån genom att attackera det som är landets trygghet – kvinnorna.     

Femicidet ses som en krigsstrategi för att förstöra kvinnornas sexualitet och reproduktivitet – 

både för att förstöra kvinnornas och deras barns liv men också för att urholka manligheten 

som ska kunna skydda de utsatta kvinnorna. Aftonbladet förenklar bilden av det komplexa 

genom att skriva att soldaterna våldtar för att de är frustrerade på detta sätt. Som vi nämner i 

teorikapitlet så vill vi trycka på betydelsen av att informera och rapportera om våldtäkterna 

som femicidet. Ordet massvåldtäkt/våldtäkt räcker som sagt inte för att beskriva tortyren 

som pågår som vi nämnde i teorikapitlet. 

   Medan Expressen och Aftonbladet endast beskriver våldet som kvinnorna utsatts för och 

intervjuar kvinnorna om överfallen skriver DN och SvD även om hur kvinnorna tänker om 

framtiden och hur överfallen drabbat dem på flera plan. Tidningarna låter också kvinnorna få 

utveckla hur de känner i mer än ett par rader. Bilden av dem är mer komplex. De framställs 

som aktörer i flertalet av artiklarna exempelvis då Mukwege pratar om de som ”inspiration för 

hela hans arbete” och om deras mänskliga styrka eller när Rebecca får tala om sitt arbete med 

andra kvinnor. Det beskrivs hur kvinnorna själva börjat bli aktiva i kampen mot våldtäkterna 

och de tilldelas även andra roller än offer. I flera av artiklarna står det till exempel om hur de 

ändå ser positivt på framtiden, att de har startat ett nytt liv eller att de har en kreativ ork och 

sjunger och syr. 

   Det är framförallt i DN:s ”Varje gång våldet blossar upp så våldtas kvinnorna”92, som 

kvinnan Rebecca kommer till tals och i smått även Nzonga i artikeln ”De lär sig leva på nytt 

efter krigets fasor”93

                                                 
92 Anna Koblanck, ”Varje gång strider blossar upp våldtas kvinnorna, DN, den 19/12 2008, 

. I övriga DN-artiklar kommer andra kvinnor som inte utsatts för våldtäkt 

till tals. I det stora hela är det egentligen endast en kvinna – Rebecca – som själv får ett 

omfattande utrymme och som skildras på ett relativt komplext sätt. Rebeccas hela namn 

skrivs ut i texten. I texten står det att soldaterna redan vet om att hon kämpar för de utsatta 

kvinnorna och att hon blivit hotad och våldtagen för detta. Den andre kvinnans namn, 

Nzonga, nämns enbart som Nzonga utan efternamn. Namnet kan vara fingerat för att skydda 

henne.   I SvD:s ”Kvinnor märkta av krig” framställs också kvinnorna som offer för våldet, 

men även här berättas mer om kvinnorna att de är positiva inför framtiden, trots att de är 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-
gang-strider-blossar-upp-valdtas-vinnorna-1.475770, hämtad den 18/11 2009 
93 Anna Koblanck, ”De lär sig leva på nytt efter krigets fasor”, DN, den 7/6 2009, http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-lar-sig-leva-pa-
nytt-efter-krigets-fasor-1.886365, hämtad den 18/11 2009 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-gang-strider-blossar-upp-valdtas-kvinnorna-1.475770�
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varje-gang-strider-blossar-upp-valdtas-kvinnorna-1.475770�
http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-lar-sig-leva-pa-nytt-efter-krigets-fasor-1.886365�
http://www.dn.se/nyheter/varlden/de-lar-sig-leva-pa-nytt-efter-krigets-fasor-1.886365�
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ensamstående94. Kvinnornas namn i denna artikel är även här fingerade till skillnad från 

Aftonbladet och Expressens artiklar. I Expressens artikel tar Kassem Hamade upp de sexuella 

övergreppen som kvinnorna utsätts för men på ett, vad det verkar som, ogenomtänkt sätt 

skriver han ut deras riktiga namn i anslutning till ett foto som tydligt visar kvinnan95

   Både DN och SvD har ju utgått från fingerade namn, förutom fallet Rebecca, när de pratar 

om de utsatta kvinnorna, men både Aftonbladet och Expressen väljer att inte göra det och 

frågan är om det förstår vilka konsekvenser kvinnorna kan få? Artikeln i Expressen är i övrigt 

mycket redogörande kring kvinnornas utsatthet, men Kassem Hamade skriver inte om några 

konkreta eventuella lösningar till situationen. Kvällstidningarna skriver över lag med 

uppseendeväckande rubriker. Som i Expressens artikel som citerar kvinnorna i både 

huvudrubriken ”Jag fick välja på att bli dödad eller våldtagen” och i underrubriken ”De 

hotade mig”. Tidningens ovanstående rubriker, innehållet i artikeln och bilder lyfter fram ett 

budskap om kvinnan som utsatt offer

. Som vi 

diskuterat tidigare riskerar kvinnan mycket när hon lämnar ut sin berättelse.  

96

   Samtidigt skriver även SvD och DN som sagt mycket detaljrikt om vad kvinnorna utsätts 

för. Men i anslutning till det är de bättre på att varva med fakta om varför den här situationen 

har uppstått.  

. 

 

5.4 Fokus på detaljer kring övergrepp – komplexiteten saknas 

I samtliga artiklar beskrivs kvinnorna mer eller mindre som offer.  I Expressen och Aftonbladet 

beskrivs kvinnorna endast som offer och fokus ligger på att berätta om detaljerna kring de 

sexuella övergreppen. Språket är dramaturgiskt upplagt. Även i DN och SvD framkommer 

dessa detaljer om femicidet i DRK. DN motiverar detta med att vi borde lyssna på kvinnans 

berättelse om hon orkar berätta. Samtidigt kan vi ifrågasätta att detaljerna hamnar i fokus i 

artikeln som Sturfelt menar blir en form av frosseri i grymma detaljer97

                                                 
94 Christina Wahldén och Malin Hoelstad, ”Kvinnor märkta av krig”, SvD, den 3/5 2009, 

. Å andra sidan berättas 

inte allt i artiklarna, som till exempel detaljerna om alla de barn och ungdomar som våldtas, 

torteras och dödas. Här finns det helt klart en ambivalens.  

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-
markta-av-krig_2828377.svd, hämtad den 18/11 2009 
95 Kassem Hamade, ”Jag fick välja på att bli dödad eller våldtagen” Expressen, den 25/11 2009, http://www.expressen.se/1.1381144, 
hämtad den 18/11 2009 
96  ibid. 
97 Sturfelt 2006 :224 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/kvinnor-markta-av-krig_2828377.svd�
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   I det stora hela skrevs det lite om femicidet i svenska tidningar om man ser på 

rapporteringen av konflikterna under ett år. Det skrivs även lite om varför det existerar, 

varför kvinnorna systematiskt utsätts för femicide, om kvinnornas psykologiska trauman och 

hur detta omfattande problem kan lösas. Till exempel nämnde varken Aftonbladet eller 

Expressen lösningar på problemet. Det finns en brist på en komplex rapportering av 

situationen i östra DRK. 

   De skrev heller inte om varför det existerar. Inget problematiserande om femicidets existens 

gjordes i artiklarna. Konstaterande var mer att det är farligare att vara kvinna än soldat i 

Kongo eller att kvinnorna får välja på att bli dödade eller våldtagna. Rubriken ”Farligare att 

vara kvinna än soldat i Kongo” i Aftonbladet indikerar att alla soldater är män och alla kvinnor 

offer. Sturfelt skriver att västerlandets bild av krig är en av de mest könssegregerade 

verksamheterna98. Detta trots att mäns och kvinnors roller i krig är mer varierade och 

komplexa. Vi håller med Sturfelt när hon skriver att ”Kriget tycks ha avindividualiserat 

kvinnorna och reducerat dem till icke-människor eller ting, symboler för dess grymhet och 

brutalitet”99

 

. När inga djupare analyser av konflikten görs och när kvinnorna endast får bli 

offer och prata om de värsta av grymheter så förminskas kvinnorna till symboler för grymhet 

och individerna hamnar i skymundan. 

5.5 Att påverka till lösning – istället för att endast rapportera om krig 

Vad som bör tilläggas är att det fanns krönikor skrivna om femicidet i de olika tidningarna. 

Speciellt fanns det många krönikor i Aftonbladet. Dessa krönikor föll som sagt utanför ramen 

för berättande nyhetsjournalistik där vi ville lägga vår kraft och analys. I DN och SvD 

problematiseras massvåldtäkterna och dess existens mer. Vi kan inte finna några försök till 

diskussion kring fredlig konfliktlösning i någon av artiklarna av journalisterna själva. 

Förmodligen föll detta ur den redaktionella processen och journalisternas intresse och tid. 

Men däremot nämner ett par av intervjupersonerna på ett par rader vardera, att det kan finnas 

hopp. Som till exempel Denis Mukwege som nämner att internationella samfundet borde 

ställa krav på de aktuella politiska ledarna. 

    Som Galtung och Vincent skriver i Global glasnost (1995) borde tidningar skriva mer om hur 

fred kan uppnås och porträttera fördelarna med fred och inte bara koncentrera sig på att 

                                                 
98  Sturfelt 2006: 219 
99  Sturfelt 2006: 228 
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rapportera om de aktuella konflikterna. Journalisterna har en mäktig position och har här en 

möjlighet att påverka till en lösning av konflikten i DRK100. Våldtäkterna är en del av 

krigsstrategin och om inte våldtäkterna upphör kommer det inte att kunna bli fred i DRK. 

Lösningsförslag kan inte nog betonas. Som Galtung och Vincent skriver:  ”The press can 

open channels of communication so we can better learn about war events, and explore 

various solutions”101

 
. 

6. Slutdiskussion och vidare forskning 

Av de fyra tidningarna så hade Expressen publicerat minst material om femicidet i DRK.    

Efter Expressen var det Aftonbladet som hade minst material. Båda tidningarna hade endast en 

nyhetsartikel vardera om massvåldtäkterna men Aftonbladet hade publicerat ett antal 

debattartiklar om ämnet som inte Expressen hade gjort. Svenska Dagbladet hade publicerat sex 

artiklar om kvinnorna. Dagens Nyheter  hade skrivit flest artiklar om femicidet med sju artiklar. 

Procentuellt sätt hade Aftonbladet flest artiklar, 11 procent. Detta beror på att de hade 

krönikor samt det låga antalet artiklar om konflikterna i stort då procentsiffran baserades på 

samtliga artiklar om konflikterna i respektive tidning, i jämförelse med artiklar om femicidet. 

Vad som kan nämnas är att procenthalten, 11 procent var den högsta andelen. DN och SvD 

hade båda cirka 7 procent. Det var alltså inte ens en tiondel av rapporteringen i samtliga 

tidningar av konflikterna i DRK som behandlade femicidet av kvinnor och flickor i DRK. 

Trots den stora mängden drabbade och lidande. Detta ställer vi oss oerhört kritiska till.  

    Under vår genomgång av rapporteringen under ett års tid så fanns det fler artiklar om de 

två dödsdömda norrmännen än om femicidet i DRK. Detta visar på att tidningarna prioriterar 

denna händelse på grund av närheten till Sverige. Närhetsprincipen är som vi redan visste 

etablerad i de västerländska nyhetsvärderingarna. Vad som förvånar oss är ändå att endast två 

norrmän får mer rapportering än ett systematiskt, planerat våld mot hundratusentals kvinnor 

och barn. Framförallt så undrar vi vad har hänt med medias skyldighet att rapportera om så 

pass mycket lidande?  Genom att tidningarna prioriterar detta ämne så visar de också läsarna 

vad de tycker är viktigt och vad som i den allmänna opinionen kan ses som relevant, 

prioriterat och värt att ta upp på dagordningen. En genusprioriterad agenda- setting är vad 

som behövs för att starta en politisk opinion, vilket vi vill uppmuntra till att studera som 

                                                 
100 Galtung 2006:226 
101 Vincent, Galtung 1995: 228 
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vidare forskning. Agenda-setting handlar om den medieuppmärksamhet som ges ett ämne 

och hur det bidrar till exempelvis den politiska opinionen. Varför inte studera hur en 

genusorienterad agenda setting skulle kunna se ut för att få till en förändring av systematiskt 

kvinnovåld i till exempel i krig? Det som kvinnor utsätts för under konflikterna i östra DRK 

är brutalt och en hård sanning, men skulle medierna skriva om det i större utsträckning tar 

publiken det till sig vilket kan bidra till ett ökat stöd och ett uppmanande för etiskt tänkande. 

Vad kan Sverige göra? 

   Vi har funnit några gemensamma nämnare i innehållet i samtliga tidningars rapportering, 

vilket var att detaljerna kring övergreppen skrevs ut helt och fullt. Detta går att se på olika sätt. 

Till exempel borde detta skrivas ut eftersom det är viktigt att belysa hur pass brutala dessa 

våldtäkter är som drabbar två tredjedelar av samtliga kvinnor och barn mellan tio och åttio år 

i Kivu-regionen. Om en kvinna orkar berätta så borde vi lyssna. Men man kan samtidigt tolka 

denna skildring såsom en form av våldspornografi där tidningarnas jakt på sensationerna 

kommer före ett intresse för en mer omfattande skildring av femicidet, konflikterna och 

möjligheterna till fred. I Expressen och Aftonbladet skrivs som sagt detaljerna kring övergreppen 

ut, men kontexten till övergreppen, lidandet och konflikterna nämns inte i artiklarna, till 

skillnad från SvD och DN. 

    För vad finns det kvar att berätta när man redan berättat om de grövsta detaljerna om vad 

dessa kvinnor utsatts för? Problemet är att vardagen – av död och våldtäkt i DRK och 

djupgående analyser – inte längre uppfattas som intressant av tidningarna. 

   Vi vill se att möjligheter till fred och lösningar oftare diskuteras. Krig är dramaturgiskt 

intressant men det ursäktar inte att tidningarna vid så få tillfällen skriver om lösningar. 

Genom att ge kriget och fasorna all uppmärksamhet så blir freden ointressant och 

bortprioriterad. Att även oftast skildra kvinnor som offer och män som skurkar förenklar 

verklighetsbilden och förstärker de stereotypa bilderna av män och kvinnor. Det är även 

relevant att diskutera att kvinnorna själva så få gånger själva kommer till tals vilket fråntar 

dem sitt aktörskap. Vi välkomnar fler intervjuer med kvinnorna och en komplex skildring av 

dem som individer. Till exempel så tycker vi att kvinnors arbete för fred och lösningar borde 

synas oftare i medierna eftersom många fredsinitiativ tas av kvinnor. Detta visar till exempel 

DN i sin skildring av Rebecca som arbetar med att hjälpa andra våldtagna kvinnor. Det är 

också viktigt att tidningarna inte förstärker bilden av den afrikanska kvinnan som enbart offer 

utan ger en mångfacetterad bild av individerna som de skildrar. Det vore intressant att studera 
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om kvinnor i nordiska länder eller europeiska länder skildras som offer på samma sätt som 

kvinnorna i DRK? Skrivs de värsta av de värsta detaljerna ut på samma sätt vid skildringar av 

våldtäkter av kvinnor i länder som är mer lika vår svenska kultur? Detta skulle vara intressant 

att studera i vidare forskning. En annan intressant studie vore att jämföra skildringen av 

våldtäkterna under Bosnienkriget och under kriget i DRK och hur det skrivs om våldtäkterna 

och vad som kommer fram i kvinnornas berättelser. Vad som får oss att fundera på detta är 

just hur det skrivs om våldtäkter av svenska kvinnor. Vi kan inte minnas en artikel där det står 

om en våldtäkt i detalj på samma sätt som görs i rapporteringen av våldtäkterna i DRK. 

   Rapporteringen av samtliga konflikter är förstås relevanta, men det innebär inte att ett stort 

lidande ska undvikas i svenska medier. För samtidigt som vi önskar se mer rapportering, 

debatt och politisk opinion kring femicidet så önskar vi inte bidra ytterligare till den bild som 

västvärlden idag har av Afrika med enbart fattigdom, lidande, och våldsbenägna män och 

pojkar med k-pistar i famnen. För även om vi med denna studie vill betona det femicide som 

pågår där kvinnor är offer för ett fruktansvärt förtryck så är det även relevant att diskutera hur 

kvinnorna framställs och hur de syns. Till exempel så kunde vi inte finna någon artikel med 

orden ”kvinnlig förövare” i någon utav alla de artiklar som vi räknade, trots att vi vet att dessa 

existerar i DRK. Sturfelt menar att bristen på en rapportering om ämnen som dessa – 

kvinnliga förövare –  inte existerar i någon vidare utsträckning eftersom de utmanar den 

rådande genusordningen. Men i krig är kvinnan dock ”Den Andra”, i ökande grad beskrivs de 

som objekt men sällan som agerande och talande subjekt, som undersökningen visade. 

Så för att återgå till inledningens frågor. Hur mycket skrevs om femicidet under ett år? Som 

mest var det sju artiklar per tidning, Hur behandlas detta oerhört komplexa och fruktansvärda 

ämne och hur invecklad och komplex är rapporteringen av våldet mot kvinnorna?  Inte så 

komplex som den kunde ha varit. Det förekommer fortfarande en stereotypifiering av män 

och kvinnor där bilderna kunde ha varit mer komplexa och djupgående.  

   Och till sist: Får femicidet tillräckligt mycket utrymme i mediebruset eller bortprioriteras 

komplexa konflikter i ”landet-långt-borta” som inte berör Sverige? Enligt vår studie så får 

femicidet allt för litet utrymme i de nämnda medierna. Närhetsprincipen och andra 

västerländska nyhetsvärderingar och traditioner behöver förändras för att en diskussion om 

femicidet kan starta på riktigt. Dessutom behöver fredsmöjligheter och etiska 

ställningstagande inom västerländsk media debatteras och utgå från mänskliga rättigheter och 

skyldigheter. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Karta över Demokratiska Republiken Kongo 
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8.2 DRK:s bakgrund  

 

Belgiska Kongo 

I boken Kung Leopolds vålnad skriver författaren och journalisten Adam Hochschild om det 

koloniala Afrika. Hans bok är en berättelse om ett av de största folkmorden i modern tid 

som har sin början då Belgien tog dåvarande Kongo som koloni. Utifrån hans bok redogör 

vi kort om DRK:s situation från kolonialtiden fram till frigörelsen 1960.  

   År 1491 steg portugisiska präster och sändebud i land i Kongoriket vid Centralafrikas 

västkust för att utforska området. Den afrikanska slavhandelns ekonomiska fördelar hade 

väckt stort intresse i Europa102.  Under 1500-talet tog européerna helt över slavhandeln och 

Kongorikets makt minskade betydligt. Afrika var en betydande leverantör av handelsvaror så 

som människokroppar och elfenben103

   Leopold II i Belgien besteg tronen 1865 och som flera andra européer lockades han av 

Afrikas värdefulla naturtillgångar, speciellt av elfenben och gummi. När upptäcktsresanden 

dessutom fann diamanter och guld växte förväntningarna. Leopold inledde år 1876 en 

konferens, med flera av den tidens framstående europeiska forskningsresande. De bildade 

tillsammans organisationen Internationella Afrikasällskapet (Association Internationale 

d’Afrique) som skulle sköta Kongo och Leopold valdes som förste ordförande

. 

104

Under en längre period fram över delade Europa upp Afrika mellan sig och under 

Berlinkongressen 1885 tilldelade de andra kolonialmakterna Kongo till Leopold.  

.  

Han tog som ensam kung över staten och gav den namnet Kongostaten. Leopold bestämde 

sig för att bli ”Kongos konung och härskare” och talade om sig själv som 

Kongos ”innehavare” där hans främsta intresse var att ta allt han kunde av ekonomiskt 

värde105. 

   Under Leopolds styre, dog flera miljoner människor av svält, sjukdomar, utmattning och 

mord som en direkt följd av hans utplundring av Kongo106

Den belgiska staten anklagade Leopold för att missköta Kongo och beslutade att ta landet 

ifrån honom. Efter förhandlingar mellan Leopold och regeringen i mars 1908 köpte 

.  

                                                 
102 Hochschild 1998:16-18 
103 Hochschild 1998:23, 24 
104 Hochschild 1998:60-62 
105 Hochschild 1998:111-115 
106 Hochschild 1998:293 
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regeringen Kongostaten av kungen107

  

.  

Men ändå förblev DRK en hårt styrd belgisk koloni och trots självständigheten från Belgien 

1960 lever fortfarande samma sociala förhållanden kvar med en instabil infrastruktur. 

Kongokrisen och frigörelsen 

När Kongo blev självständigt den 30 juni 1960 utsågs Joseph Kasavubu till president och 

Patrice Lumumba till premiärminister. Landet tog då namnet Republiken Kongo. Men 

regeringstyret var svagt och bara två veckor efter självständigheten utbröt ett nytt uppror - 

Kongokrisen.  

   Lumumba ville ha ett starkt centraliserat styre, men det fanns motsättningar och politikern 

Moise Tshombe ville istället ha ett federalt styre eftersom han hade ett intresse att göra 

provinsen Katanga självständigt. Katanga, en av Republiken Kongos rikaste regioner, var på 

grund av sina mineraler eftertraktad av västvärlden. Det främsta mineralet var koppar. Moise 

Tshombe ville se provinsen som självständig på grund av de rika tillgångarna. Han 

anklagades ofta för att ha starka kommersiella intressen i utbrytelsen av Katanga. Genom att 

utnyttja en beväpnad styrka utropade han Katanga som självständig stat i juli 1960. Med 

hjälp av militärer och legosoldater lyckades han styra över Katanga i tre år108

   Regeringen i Republiken Kongo var svag och det ryktades om att Lumumba hade 

accepterat stöd från den dåvarande Sovjetiska militären, i ett försök att rusta upp den 

centrala regeringen. Eftersom han ansågs vara Sovjetorienterad växte missnöjet i västvärlden 

och Belgien började skicka trupper till Kongo. När Kongo blev självständigt rådgjorde 

Kasvabus och Lumumbas regering med Mobutu som var minister för det nationella 

försvaret. Efter sammankomsten med regeringen gjorde den kongolesiska armén uppror mot 

de belgiska trupperna. Eftersom Mobutu var en av få som hade kontroll över styrkorna 

kunde han även påverka maktkampen mellan Lumumba och Kasavubu. Detta bidrog till att 

Mobutu stod bakom Kasavubus försök att avsätta Lumumba. Men Lumumba i sin tur 

. Lumumba ville 

i kontrast till Tshombe ha ett enat Kongo och var emot Tshombes vilja att bryta ut Katanga 

från det självständiga Kongo. För att få kontroll över provinsen och Tshombe kallade han in 

FN. Men FN:s stöd fungerade inte.  

                                                 
107 Hochshild 1998:334 
108 Osign, ”Tshombe, Moise”, Britannica Online, 2009, http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-9073608, hämtad den 11/12 
2009 
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försökte avsätta Kasavubu september 1960. Mobutu tog till slut kontrollen över regeringen 

och deklarerade att han nu skulle ”neutralisera” samtliga politiker.  

   I februari 1961 fanns Mobutu fortfarande kvar vid Kasavubus sida och Kasavubu gjorde 

Mobutu till general för de beväpnade styrkorna. Detta gjorde att Lumumba arresterades och 

försvann. Han tros ha blivit mördad någonstans i Katanga av Mobutus trupper109

   År 1965 var Kasavubu president och Tshombe premiärminister i Republiken Kongo, men 

en maktkamp sinsemellan gjorde att Mobutu kunde ta tillfället i akt att ta över 

presidentskapet. Nu följer en 32-årig diktatur med Mobutu som ledare. Under Mobutus styre 

bytte landet namn till Zaire. Samtidigt förbjöd Mobutu alla politiska organisationer förutom 

sitt eget parti MPR (Popular Movement of the Revolution) där alla medborgare var tvungna 

att bli medlemmar. Västvärlden såg först Joseph Mobutu som en bra och populär ledare och 

i många år gav de honom ekonomiskt stöd. När västvärlden sedan upptäckte att Mobutu var 

en korrupt diktator, som berikade sig själv på andras bekostnad, försvann stödet. Efter att 

Mobutus ekonomiska politik hade drivit landet i botten minskade hans makt avsevärt. 

.  

   I maj 1997 förlorade Mobutu kontrollen över regeringen och rebelledaren Laurent Kabila 

tog över makten. Kabila döpte återigen om landet till Demokratiska republiken Kongo110

 

. 

Folkmordet i Rwanda 

Folkmordet i Rwanda är av stor betydelse för de nuvarande konflikterna i östra DRK. Enligt 

Forum för levande historia, som har utgått från Human Rights Watchs rapport Leave None to 

Tell the Story, har bland annat de två större krigen i DRK, första och andra Kongokriget, sitt 

ursprung här111

   År 1994 stred den extremistiska huturegeringen mot den tutsidominerande 

befrielserörelsen RPF i Rwanda och nära en miljon tutsier dödades. Folkmordet grundar sig 

på tidigare konflikter mellan tutsier och hutuer. Vid mitten på 1800-talet, före kolonialtiden, 

styrdes Rwanda av en kunglig tutsifamilj. Befolkningen bestod av både hutuer och tutsier, 

där de flesta tutsierna var det ”fina folket” och de flesta hutuerna utgjorde underklassen. När 

Belgien fick Rwanda som ett FN-protektorat efter första världskriget, förstärktes 

klasskillnaderna mellan befolkningsgrupperna och motsättningarna ökade. Hutuerna tog 

. 

                                                 
109 Osign, ”Mobutu Sese Seko”, 2009, Encyclopedia Britannica Online, http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-9053119, hämtad 
den 11/12 2009 
110 Ibid 
111 Osign, ”Rwanda: Utdraget efterspel till folkmordet som fick världen att inse att det kan hända igen”, Forum för levande historia, den 5/2 
2009, http://www.levandehistoria.se/node/1641, hämtat 10 december 2009 
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makten i Rwanda och landet blev självständigt 1962. Under flera år dödades tusentals tutsier 

av hutuer på grund av motsättningarna mellan befolkningsgrupperna. Under tiden började 

tutsierna formera ett motstånd som blev RPF, Ugandas patriotriska front, vilkas mål var att 

störta hutuernas regering. Tillslut invaderade RPF Rwanda och krävde rättigheter för 

tutsierna. Därefter, den 6 april 1994 mördades Rwandas dåvarande hutupresident Juvénal 

Habyarimana, då hans flygplan blev nedskjutet i Rwandas huvudstad Kigali. Regeringen 

beskyllde tutsierna för mordet, vilket ledde till hutumilisens attack mot de rwandiska 

tutsierna. På 100 dagar dog upp emot 800 000 tutsier112. Då folkmordet startade valde RPF 

att återigen beväpna sig och gå till motattack mot hutuerna i Rwanda. De besegrade 

regeringen och av rädsla flydde miljontals hutuer från landet. Många av dessa hutuflyktingar 

valde att fly över gränsen till östra DRK och till UNHCR:s flyktingläger i Syd-Kivu. Men 

bland dessa flyktingar fanns också hutumilisen Interhamwé, som massakrerade tutsier men 

också hutuer som levde i DRK. Interhamwé använde sig av flyktinglägren som en central 

punkt för att gå in i Rwanda och dessutom angrep de tutsierna i DRK. 

   FN gjorde ett försök att hitta milisen i lägren och skilja ut dem, men utan framgång. 

Eftersom Interhamwé fanns i flyktinglägren valde FN att dra sig ur113

 

. 

Första Kongokriget 

I boken Dealing with Conflict in Africa: The United Nations and Regional Organizations (red. Jane 

Boulden 2003) skriver Tatiana Carayannis och Herber F. Weiss om DRK:s situation mellan 

åren 1996 och 2002. 

   Den östra delen har länge varit ett av DRK:s mest oroliga områden. Regionen gränsar till 

Rwanda och striderna mellan hutuerna och tutsierna har präglat landsdelen hårt. I och med 

folkmordet i Rwanda 1994 och hutuernas flykt till östra DRK startade ett nytt inbördeskrig 

den 7 oktober 1996. FN som från början styrde över flyktinglägret vid gränsen mellan östra 

DRK och Rwanda, förlorade efter en tid kontrollen till de extrema hutuerna. Hutuerna hade 

blivit den dominerande styrkan i olika delar av Kivu och så även i lägret. När hutuerna sedan 

attackerade Rwandas tutsidominerande regering, från sin bas i lägren i östra DRK, fick de 

stöd från lokala myndigheter som också ville få bort de kongolesiska tutsierna från landet. 

                                                 
112 osign, ”Folkmordet i Rwanda: långsam utveckling mot snabb katastrof”, Forum för levande historia, den 5/2 2009, 
http://www.levandehistoria.se/node/1722, hämtad den 10 december 2009 
113 Osign, ”Rwanda: Försöken att stoppa folkmordet och vad som hände sedan”, Forum för levande historia,den 5/2 2009, 
http://www.levandehistoria.se/node/1723 hämtad den 10 december 2009 
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De ansåg att tutsierna hade rwandiskt påbrå och inte var ”äkta” kongoleser. På grund av 

detta växte trycket mot hutuerna bland tutsierna i Syd-Kivu i östra DRK och flera tutsier 

valde att alliera sig med tutsiregeringen i Rwanda.  

   I september 1996 valde tutsierna att attackera flyktinglägren i östra DRK, som ett försök 

att ge igen på folkmordet och störta regimen och Mobutu, som då fortfarande var president i 

landet. Det ledde till att hutuernas makt över lägren bröts. Det var detta som markerade 

starten för det första Kongokriget114

   Efter denna händelse fanns det ett stort antal Mobutumotståndare i DRK.  

.   

Laurent Desirée Kabila var en av tutsimilisens ledare och stod i spetsen för tutsiernas 

invasion. Tillsammans med honom bildade tutsierna AFDL, l'Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (De allierade demokratiska styrkorna för 

Kongo-Zaires befrielse). I och med Kabilas och tutsiernas invasion flydde Mobutu och hans 

armé från östra DRK i slutet av 1996. På vägen plundrade de och våldtog den civila 

befolkningen. Flera kongoleser beskyllde Mobutus trupper för att använda civila som sköldar 

i krigen. Detta ledde vidare till att kongoleserna hellre valde att stödja tutsierna115

Med stöd från rwandiska, ugandiska, angolanska och burundiska trupper besegrade Kabila 

Mobutu och blev år 1997 landets nya president i DRK. Med en ny president i DRK 

hoppades Rwanda på en säkrare landsgräns mellan länderna, så hutuerna i DRK inte kunde 

hota Rwandas befolkning. 

.  

 

Andra Kongokriget 

Som president hade Kabila lovat att införa fria val och skapa ett tryggare land. Men i 

slutändan kunde han endast skydda sig själv och sitt närmaste folk. Kabila valde att sätta 

rwandiska och ugandiska personer på flera viktiga poster. Efter ett tag ansåg Kabila att han 

inte tjänade något på att alliera sig med kongolesiska tutsierna då de utgjorde en sådan liten 

del av landets befolkning. På grund av det, men också på grund av ett inrikespolitiskt tryck 

och en misstänksamhet mot utländska personer i regeringen, valde Kabila kort därefter att 

avskeda dem. Rwandiska och ugandiska personer i regeringen fick lämna landet vilket väckte 

vrede i Rwanda och hos tutsierna. Kabila hade gjort sig ovän med AFDL och på grund av 

                                                 
114 Boulden 2003:257-259 
115 Boulden 2003:261 
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det valde de kongolesiska tutsierna att göra uppror mot Kabila. Ett nytt krigsutbrott stod för 

dörren – det andra Kongokriget. 

   I Rwanda 1998 skapade tutsierna rebellgruppen RCD (samling för kongolesisk demokrati). 

Deras syfte var att störta president Kabila som tidigare svikit dem. Detta genomfördes inte 

då RCD stoppades av angolanska och zimbabwiska trupper som stöttade presidenten 

Kabila116

Rwanda och Uganda hade en central roll i kriget men även andra afrikanska länder deltog. 

Länder som bland annat deltog var Rwanda, Burundi, Angola, Namibia, Uganda och 

Zimbabwe. På grund av flera länders deltagande kallades konflikten Afrikas första världskrig. 

.  

   Kabila hade nu Rwanda och Uganda som fiender och behövde fler allierade. Eftersom han 

var så hårt pressad började han alliera sig med hutuerna. Som en följd av detta delades DRK 

upp i tre delar. I norr startade en ny rebellrörelse, MLC (Kongos befrielserörelse) som hade 

stöd från Uganda. I östra Kivuprovinsen i östra DRK bildade tutsierna i sin tur det tidigare 

nämnda RCD med stöd av Rwanda. RCD delades sedan i två delar år 1999, där RCD-G 

hade bas i Goma i östra DRK och RCD-ML i Kisangi i norra DRK. De båda grupperna 

hade stödet kvar från grannländerna där Rwanda stöttade RCD-G och Uganda RCD-ML.      

Länderna som deltog i kriget hade som argument att de var tvungna att skydda sitt eget land, 

men det sägs att flera av dessa länder även deltog på grund av östra DRK:s natturresurser. I 

den östra delen av DRK livnärde sig rebellerna på inkomsten från olika naturtillgångar som 

guld, diamanter och coltan. Den ekonomiska drivkraften bland olika rebeller hade nu fått en 

stor betydelse i kriget 117

   År 2000 bildade hutuer i DRK med hjälp av presidentens son Joseph Kabila, Rwandas 

demokratiske befrielsefront (FDLR). Deras medlemmar utgjordes av hutuer som tidigare 

varit verksamma i folkmorden 1994. Placerade i östra DRK, i gränsområdet till Rwanda, 

förde de en kamp mot RCD och tutsierna. Laurent Desirée Kabila sades vara den minst 

samarbetsvillige parten under konflikten och år 2001 mördades han av sina livvakter och 

hans son Joseph Kabila tog över makten. Han gick in i ett maktavtal med de stridande 

parterna i landet och det ledde till att utländska styrkor drog sig tillbaka år 2002. Även de 

rwandiska och ugandiska trupperna vände hem och FN-styrkan MONUC kunde då inleda 

sitt fredsbevarande arbete. DRK slöt sedan fred med Rwanda och Uganda 2002. I teorin 

.  

                                                 
116 Boulden 2003:270-271 
117 Boulden 2003: 275 
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slutade kriget 2003 och alla politiska krafter fick plats i ett tvåkammarparlament. I östra delen 

av landet fortsatte dock oroligheterna, främst mellan hutuer och tutsier118

 

.  

Därefter 

År 2006 var det presidentval i DRK för första gången sedan självständigheten 1960 och 

Joseph Kabila valdes återigen till president och fick stort stöd från bland annat USA och 

Frankrike, men också Sydafrika och Angola.  

Samtidigt var det många rebellgrupper kvar i landet och strider pågick mellan dem och 

regeringsstyrkor, bland annat mellan regeringsstyrkor, FDLR mot Laurent Nkundas styrkor.   

   Generalen för den nationella kongolesiska armén Laurent Nkunda, som också var tutsi, 

ansåg att den kongolesiska regeringen inte hade ställt upp för de kongolesiska tutsierna och 

skyddat dem från förföljelse utan istället stöttade FDLR. Han tog på sig ansvaret att skydda 

tutsierna och ledde därför år 2004 ett uppror mot president Joseph Kabila. I dagsläget strider 

de fortfarande mot varandra. I januari 2008 undertecknades ett fredsavtal i östra DRK 

mellan regeringen och mer än 20 rebellgrupper. Men detta bröts när rebeller under ledning 

av Laurent Nkunda återigen gick till attack.  

Situationen i östra DRK förvärrades och Nkunda började bygga upp styrkor i Nord-Kivu 

och hotade med att inta staden Goma vid gränsen vid Rwanda och östra DRK. Han inledde 

en offensiv mot den kongolesiska armén. Som en följd av det sattes en kvarts miljon civila på 

flykt. FN hade sedan ett tidigare avtal 2007 placerat sig i gränsområdet mellan DRK och 

Rwanda, men kunde inte skydda den civila befolkningen. I januari 2009 tvingade 

kongolesiska och rwandiska trupper tillsammans Nkunda att fly över gränsen till Rwanda, 

där han senare arresterades för krigsbrott. Samma period slöt Rwanda och DRK ett avtal om 

en gemensam offensiv mot FDLR och Rwanda gick in i Goma för att hjälpa den 

kongolesiska armén att bekämpa hutuerna, FDLR, i DRK. Idag pågår dessa strider 

fortfarande119

Den humanitära krisen i landet är omfattande, på grund av den dåliga infrastrukturen. 

Befolkningen plågas av sjukdomar och har dålig tillgång till vatten. Konflikten leder även till 

att många människor befinner sig på flykt från sina hem och inte längre har tillgång till mat, 

kläder eller arbete. 

. 

                                                 
118 Osign, ”History – The Democratic Republic of Congo”, Britannica online, 2009, http://search.eb.com.till.biblextern.sh.se/eb/article-
242734, hämtad 18 december 2009 
119 Ibid 
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8.3 E-mail från informationssajten Femicide.info 

 

HI! 

  

I just visited your homepage and I found it very interesting and necessary. Thank you. I am 

writing an essay about how this femicide are portrayed in the media. I would like to use your 

information in my essay but I need to know who you are? Are you an organization? Do you 

work with this?  

I also wonder about the fact, where you wrote that the congolese army are innocent of the 

femicide.. where can I read more about this? 

  

I really hope you can help me... 

  

Best regards, 

  

Diana 

 

Svaret: 

Sorry for the late reply Madam Diana. We hope we are still in time to assist in your research. 

Yes, you can use information from this website. 

We are just an informative tool but as far as connecting this site to an individual, there are 

risks with the true perpetrators who can reach and terminate someone anywhere. I am sorry 

that I cannot give my own identity yet. 

 

We are not an organization registered yet. When and if that is done, we may be able to give 

identities but we are originally from the Kivu region and have been in the depths of the 

forest and villages to take testimonies from the victims themselves. We hope to upload those 

videos and pictures soon to this website. 

 

About the Congolese army being innocent of the femicide it's mostly about the meaning of 

the word.  
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Femicide is understood by us as the extermination of females or womanhood by destroying 

their reproductive system. 

The people doing that are all foreigners, from the neighboring country of Rwanda. It is a 

weapon that works better than nuclear bombs or any other weapon any army has ever 

designed. Silent, effective in a long term and the victims help hide it because no woman will 

go display her genitals in public. Only complications would lead her to seek assistance with a 

medical facility but she would still do everything to hide the assault. In the local culture, it is 

so. The shame is on the female victim; just like with the woman who committed adultery in 

the Bible. Men are almost never blamed unfortunately. 

 

About the involvement of some members of the Congolese army, they do rape, just like 

members of any other army in the world. But they do not commit the Femicide; they do not 

destroy women or their internal parts. Congolese soldiers rape for their sexual pleasure, the 

foreigners make sure they destroy either physically and morally. Sometimes they don't even 

rape by themselves, they force a son to rape his mother or a father with his daughter, or 

force-feed a mother with her own children flesh, or force a husband to witness their rape, 

rape a daughter in front of her father or brothers, etc. That is the true Femicide and 

Congolese soldiers do not do that. There was no such cases before the arrival of foreign 

armies in the Kivu region of the Congo in 1998. And there are no such cases in areas that do 

not have minerals. 

 

The trouble now also is that there is a new breed of children, born and raised in this type of 

environment who have lost morality. That was another goal of all these atrocities : when a 

sister or a mother is raped in front of her sons or husband, they run away, some want 

vengeance on everything or everybody, most of them will never again want any relationship 

with a woman, that image is embedded in the very depth of their mind. Even the women 

who were assaulted (mother and daughters) will have a permanent damage in their mind that 

may prevent them from living a free womanhood again. 

 

I hope this enlightens you somehow and I am sorry that I probably went beyond the scope 

of your subject : the media coverage of the Femicide. What I can say about the media 

coverage of this is that the USA is limited in its media, if something will not draw an 
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audience, they disregard it. And America has really been self-contained as far as information 

is concerned. Try to find the news elsewhere, in Europe for example. And use the Internet 

more than TV. 

The other problem we have with the media coverage is that it is not accompanied by a loud 

cry and fight from my own people. We have been in a country where the sense of 

togetherness was wiped in order to perpetrate the ruling of our former president Mobutu. 

Everybody is on their own in a sense. A togetherness could be said and shouted but not 

acted upon. And the leadership locally is also in a rush to enrich itself, not for the sake of the 

people. For example, we won a case in International Tribunals against Uganda about 4 years 

ago (see link : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4541126.stm ) 

Nobody has followed up on that on the government level. The case seems to have been 

gone with the wind. 

Women were burried alive and killed in Makobola in 1999 (see article at : 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/251323.stm ). That case is gone with the wind. The 

order came from a Rwanda-led group which called itself a Congolese rebel group. 

A year earlier, they killed people in Kasika, I have a testimony from the locals themselves, on 

a video. See article at : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/158765.stm  

It's gone with the wind too. Last year was the 10th anniversary of the massacre. They killed 

only civilians, with anything available : locked women in a building and burnt them with their 

children. It was a killing spree that took almost two days over a 7 kilometers route. 

In May 2000 in Katogota, same thing (see article at : 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/756859.stm ). That has also been forgotten. 

I myself was at the site where women were buried alive by the same "rebels" in Mwenga 

around the same times. 

They shot down a civilian aircraft in October 1998 and claimed it was carrying soldiers. See 

article at : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/191119.stm ). 

 

There is too much to say about all this and again, I am sorry that I probably went over. But 

you will notice that this is all in European news but not American. 

 

I am also sorry that I cannot release my name yet; I need to make sure when I do it that if I 

get killed, I will not have disappeared in vain. I am working on raising this awareness to a 
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level where the killing of an activist such as myself would have a meaning. Right now, it 

would not very much. 

The plan of these people is one that, for them, is worth even decimating a whole nation. So, 

I would be just a quick "delete" for them. 

 

Check with V-Day, an organization based in New York, it has gathered many testimonies 

even though it does not try to sort out who the real perpetrators are. It just wants to help the 

victims. 

 

Last year we met and filmed a man in Bukavu whose penis was cut by the same people. It's 

another aspect of the Femicide (although new method), but the outcome is the same, no 

more reproduction, no more children, no more people, easy to exploit the minerals and even 

repopulate the area and claim to be the true inhabitants a few years from now. 

Thank you for your interest in the topic. It's all about the survival of a population. 

 

 

8.4 Önskelista – våra tankar om en förbättrad rapportering av femicidet 

 

• Skildra kvinnorna och männen på ett komplext sätt, inte bara stereotypa 

bilder. 

• Diskutera fred och lösningar på konflikterna – redogör inte bara för 

konflikterna. 

• Skriv oftare om femicidet för att skapa politisk opinion. 

• Skriv bara ut hemska detaljer om befogat. 

• Kontextualisera, skriv bakgrund och förklara mera kring konflikter. 

• Kom ihåg barnen och kvinnorna i rapporteringen av krig och fred. 

• Låt kvinnorna själva oftare få komma till tals. 

• Skriv inte ut namn om det kan innebära en risk för de inblandade. 

• Våga trotsa nyhetsvärderingarna om närhetsprincipen.  

 


