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Stipendieberiittelse

Jag reste den 28 september Z0O9rtill Liberia for att under en vecka undersoka hur, eller om,
president Ellen Johnson-Sirleafs tid som president har piverkat kvinnorna situation i landet.

Under dessa dagar triiffade jag och intervjuade jag bland annat fdljande personer:

- Ellen Margrethe Loj, chef f<ir FN-styrkan LINMIL
- Massa Washington, kommissioniir vid sanningskommissionen
- Vaiba Flomo och Leymah Gbowee, fran kvinnliga massrorelsen f<ir fred
- Asatu Bah-Kenneth, fore detta vice rikspolischef
- Deweh Gray, ordfdrande Afell (Association of Female Lawyers of Liberia)
- Carole Doucet, Senior Gender Advisor, TINMIL

Jag triiffade ?iven president Ellen Jonhson-Sirleaf vid ett kort m<jte.

Mitt intryck iir att Ellen Johnson-Sirleaf betyder oerhdrt mycket for kvirurorna i Liberia - inte
minst som symbol. som ftirebild. Genom sitt presidentskap utmanar hon den manliga makten,
hon har flera kvinnor i sin regering och har gett flera kvinnor hdga utntimningar. Men framftir
allt visar hon att det gir att bryta miinnens maktmonopol.

Som en sammanfattning skulle jag vilja framh&lla ett citat som [INMIL-chefen Margrethe Loj
sa under intervjun: "skillnaden mellan Liberia och andra lander iir att hiir behover man inte
borja med att f<irklara vikten av aIt kvinnor deltar i fredsprocessen och utvecklingsarbetet. Hiir
finns en handlingsplan ft)r FN-resolutionen 1325 (om kvinnor i krig och konflikt). Hiir vet de
vikten av kvinnors deltagande, nu handlar det om att gA fran retorik till handling. Det iir den
stora utmaningen."

Med andra ord. M8nga av de kvinnor jag triiffade i Liberia pekade ph att fdrtindringar skett,
och att foriindringens tid var nu. Att ha en kvinna som president har lyft fram genderfrigor till
en helt annan nivi iin tidigare, men samtidigt riicker det inte med att ha en kvinnlig forebild.
De kvinnor jag mritte var viil medvetna om att de sjdlva miste jobba hirt ftir att frigor om
jamstalldhet och kvinnors rdttigheter inte faller bort fran den politiska agendan. Och de miste
skapa fler ftirebilder, blittre lagar och ett mer jiimstiillt samhblle 6t den yngre generationen.
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