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Vi värmer upp med en 
”speed debate”…



I katastrofer är kvinnor och flickor 
mest sårbara



I internationellt krisarbete är det 
viktigast att rädda liv och snabbt 
minska lidandet. Att jobba med genus 
och mångfald får vänta till senare.



MSB:s internationella uppdrag

Tre arbetsområden
1) Humanitärt  - konflikter, naturkatastrofer, 

andra kriser 
(3-8 mån)

2) Kapacitetsutveckling för 
katastrofriskreducering (1-3 år)

3) Fredsfrämjande och civil-konflikthantering 
(ca 1 år)



MSB:s internationella uppdrag
• Jobbar med samarbetspartners 

FN, EU, Röda Korset rörelsen, nationella 
myndigheter

• Stärker andras aktörers kapacitet att 
själva förebygga, hantera och återbygga

• Geografiska prioriteringar

• Tematiska områden
Ex. vatten och sanitet, tillfälligt boende, 
informationshantering, koordinering, boende och 
kontor, minhantering, säkerhet, verksamhetsstöd, 
samverkan och ledning, risk- och sårbarhetsanalys



MSB:s internationella uppdrag

100 personer på insats

Insatscykeln
1. Förfrågan/projektplanering med 

partner
2. Resursbas med experter redo att åka på 

insats 
- Ca 1000 personer
- 25 % kvinnor, 75% män

3. Projektledare leder och följer upp insats 
från HQ och i fält



Presentatör
Presentationsanteckningar
Film 



Varför arbetar vi med jämställdhet och 
mångfald? 

• Drabbas olika av kriser

• Olika möjlighet att förbereda sig, 
minska risker och hantera kriser

• Kvinnor, flickor och andra utsatta 
gruppers (ibland också mäns) villkor, 
behov och kapacitet är ofta osynliga 

• Kriser kan förstärka orättvisor och öka 
risker

 Chans till förändring!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi drabbas olika av kriser- Orsakerna är många, men grundar sig ofta på att kvinnor och män i olika kulturer och religioner har olika ansvarsområden, arbetsuppgifter, rörelsefrihet, klädkoder och utbildning.- I översvämningarna i Bangladesh 1991 dog fem gånger så många kvinnor som män. Två tredjedelar av dödsfallen i tsunamin år 2004 bestod av kvinnor. - Jordbävningen i Pakistan år 2005 drabbade i högre utsträckning kvinnor än män. På grund av de roller kvinnor och män har i det pakistanska samhälletvar kvinnorna mer sårbara i den katastrofsituation som uppstod. Exempel hur och varför kvinnor drabbades, och hur det präglade sök- och räddningsarbetet efter jordbävningen.Kvinnor och män befann sig på olika platser. Fler kvinnor och barn dog i jordbävningen i Pakistan var att de befann sig inomhus, i hem och i skolor som kollapsade. Männen befann sig till stor del på arbeten utomhus och klarade sig därför bättre. I Pakistan lever kvinnor enligt tradition i avskildhet, vilket gjorde att de i flera fall upplevde att de var oförmögna att fly från byggnader som höll på att falla ihop. Deras rörelseförmåga begränsades dessutom av den klädkod som råder i landet och som gör det svårt att röra sig snabbt. Detta bidrog också till att fler kvinnor än män drabbades och dödades.Könsuppdelad information saknades i sökarbetet. I sökarbetet efter jordbävningen var informationen om var kvinnliga respektive manliga offer kunde befinna sig av avgörande betydelse för att hitta överlevande. För att få denna information var det viktigt att prata med både kvinnor och män, eftersom de i stor utsträckning befunnit sig på olika platser när jordbävningen inträffade.Motvillighet att hjälpa personer med annat kön. I Pakistan lever kvinnor och män till stor del avskilt från varandra. Därför var många män tveksamma till att hjälpa kvinnor som fastnat i raserade hus, eftersom detta skulle innebära att de var tvungna att vidröra deras kroppar. Likaså fanns det många kvinnor som inte ville ta emot hjälp av män då traditionen och deras heder förbjuder att män rör vid dem.MångfaldsaspekterVäxande äldre befolkning, 60% av de som dog i jordbävningen och tsunamin i Japan 2011 var över 60 år.Runt 10% av världens befolkning lever med en funktionsvariation/nedsättning, 20% i fattigare länder.  Också män utsätts för risker, tvingas anpassa sig till nya roller, bristande strategier att hantera trauma - alkohol och droger, Kriser kan öka risker och förstärka orättvisorEx. Könsbaserat våld: - It is estimated that 35 per cent of women worldwide have experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or sexual violence by a non-partner. However, some national studies: up to 70 per cent of women have experienced physical and/or sexual violence from an intimate partner in their lifetime. Gender based violence is the leading cause of death of women and girls aged 18-44, outstripping malaria, road accidents, disasters by far.Ökar i kriser 
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Varför arbetar vi med 
jämställdhet och mångfald? 

• Jämställdhetspolitiskt mål
• Instruktion i regleringsbrev
• Feministisk utrikespolitik (2015-2018)

• FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet och 
svensk nationell handlingsplan

– Deltagande och inflytande

– Genusperspektiv i post-konflikt 
processer och inom FN:s fredsstödjande 
och krishanterande arbete

– Skydd och förebyggande av könsbaserat våld

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sveriges jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna livSex delmål: makt och inflytande, ekonomi, utbildning, obetalda hem- och omsorgsarbete, hälsa, mäns våld mot kvinnorInstruktion från regeringen: jämställdhetsintegrera verksamheten



Varför arbetar vi med 
jämställdhet och mångfald? 

Mänskliga Rättigheter 

Ökad effektivitet, kvalitet och relevans

Do no Harm

Långsiktighet och motståndskraftiga samhällen

Presentatör
Presentationsanteckningar
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – lika rättigheter! ÖKAD EFFEKTIVITET OCH KVALITET – nå ut till rätt målgrupp med relevant stödDO NO HARM – minimum standardLÅNGSIKTIGHET - hållbar fred och utveckling 



Vad gör vi inom jämställdhetsområdet?

• Bidrar aktivt till ökad jämställdhet och 
mångfald

• Stödjer våra samarbetspartners med expertis inom 
jämställdhet och könsbaserat våld

• Alla insatser integrerar jämställdhet och 
mångfald och anpassar stöd utifrån genus- och 
mångfaldsaspekter = gender mainstreaming

 Allas ansvar!



Från ord till handling - hur gör vi?
• Gradering av insatsers påverkan på jämställdhet och utsatta gruppers situation 

– låg, medel, hög?

• Projektledare integrerar i planering och följer upp jämställdhetsaspekter i insats

– Interna introduktionsutbildningar och fortbildande utbildningar 

• Insatspersonal beaktar perspektiven och anpassar aktiviteter inom sitt 
uppdrag

– Obligatorisk introutbildning, insatsspecifika utbildningar och briefing med 
insatspersonal

• Kontinuerlig dialog med partners

• Jobbar för att öka antalet kvinnor på insats



Stödfunktioner

- Genusrådgivare på HQ och i 
resursbasen

- Genusfokalpunkter på HQ

- Jämställdhetshandbok med 
praktiska råd till projektledare och 
insatspersonal



Exempel från insats



Ett genusperspektiv på brobygge på Sri Lanka

Kvinnliga minröjare med heltäckande kläder i Sudan

Kvinnliga och manliga minriskutbildare i Afghanistan

Misstag i placering av hygienutrymme i CAR

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett brobygge med genusperspektivMSB skulle skicka en insatsstyrka, bestående av en grupp män, till Sri Lanka för att bygga en bro. Under utbildningen inför insatsen ingår ettinformationspass om genus. Insatschefen tyckte inte att ett genusperspektiv var nödvändigt i den planerade insatsen: ”Vårt uppdrag är att bygga enbro, därför behöver vi inte bry oss om ett genusperspektiv”. Utbildaren började då ställa frågor:”Vem kommer att använda den här bron?””Ja, det är civilbefolkningen som bor där”, svarade insatschefen.”Du menar kvinnor, män, flickor och pojkar? ”, frågade utbildaren.”Ja.””Ok. Hur reser dessa människor?””Mest med bil och lastbil.””Kvinnorna också?””Nej, de går mest till fots.””Kommer även kvinnor och barn att nyttja bron i mörker och då med riskatt bli påkörda?””Ja, den risken finns ju alltid.””Skulle det vara byggnadstekniskt möjligt att, med hjälp av träreglar, stockareller liknande, bygga en enkel förbifart för gående vid sidan om bron?””Ja, det skulle inte vara svårt.””Vi har just använt oss av ett genusperspektiv på ett brobygge”, sa utbildaren.Kvinnliga minröjare med heltäckande kläder i SudanRekognoseringsresa i Sudan frågan om att anställa lokala kvinnor som minröjare. Hon möttes med skepsis: ”det går inte att ha kvinnor som minröjare”. Projektledaren diskuterade då frågan med personer i civilbefolkningen och personal i campen. Svaret var att det visst går bra, så länge de är respektabelt klädda. Projektledaren kontaktade den tekniske experten och frågade om det fanns några hinder för att jobba i heltäckande kläder, vilket det inte gjorde. Resultatet var att kvinnliga minröjare anställdes. Under en insats i Sudan skjutsade kvinnlig insatspersonal hem en lokalanställd kvinna efter arbetet varje dag. Hennes man såg då att hon kom hem direkt från jobbet och att hon hade sällskap av kvinnor och inte av män.Kvinnliga och manliga minriskutbildare i AfghanistanTill en minriskutbildning i Afghanistan anställdes lokala informationsteam. Teamen bestod av både kvinnor och män som hade grupperats på ett sättsom var lokalt accepterat, de bestod till exempel av man och hustru, bror och syster samt mor och son. Syftet med minriskubildningen var att informeracivilbefolkningen om farorna med minor och icke exploderad ammunition. De blandade informationsteamen möjliggjorde att man nådde ävenKvinnor i befolkningen. Om teamen hade bestått av endast män hade det dock varit svårare att nå ut med informationen direkt till den kvinnligabefolkningen, eftersom kvinnor och män i Afghanistan har begränsad kontakt med varandra utanför den egna familjen. Samtidigt innebar det att deanställda kvinnorna fick möjlighet att försörja sig och röra sig relativt fritt inom sitt arbete.Misstag i placering av ett hygienutrymme rättades tillEn projektledare berättar om en insats i Centralafrikanska republiken: ”När vi byggde det förra fältkontoret bommade vi när det gällde hygienutrymmena: handfaten sattes på utsidan av byggnaden så att alla kunde se dem som skulle tvätta sig. Vi hann rätta till det och flytta dem, och vi flyttade också öppningen till hygienutrymmena åt det håll där det var minst insyn. Trots det fick vi komplettera med bastmattor som insynsskydd. Det mesta går att rätta till genom att tänka på det i ett tidigt skede.”(Hur kan dricksvattnet nå alla? Efter översvämningarna i Pakistan 2010 sände MSB två vattenreningsverk och insatspersonal. Målet för insatsen var att säkra tillgången till rent dricksvatten. I det pakistanska samhället lever kvinnor och män ofta åtskilda utanför familjen. Insatspersonalen fick i uppgift att konsultera kvinnor för att undersöka om det fanns ett behov av separata vattenhämtningsplatser för kvinnor och män så att även exempelvis ensamstående kvinnor kunde hämta vatten.)



Exempel från insats: Tadzjikistan 2010
Bakgrund
• Fattigt och utsatt land
• Begränsad sök- och räddningsförmåga
• Svårt att snabbt få in internationellt stöd vid händelse. 

Projektets syfte
• Stärka nationell kapacitet för katastrofhantering –

etablera sök- och räddningsstyrka och bygga övningsfält

Upplägg
• Partnerskap UNDP och lokal kommitté för nödlägen och civilförsvar
• MSB utformade utbildning med material för USAR teams 
• Åtta MSB personal höll Training of Trainers med lokala 

räddningsarbetare 
• Genusrådgivare deltog

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fattigt och utsatt land i bergig region med hög seismisk aktivitet. Begränsad förmåga att söka efter och rädda personer som blivit instängda i byggnader som kollapsat på grund av exempelvis en jordbävning. Svårt att snabbt få in internationellt stöd vid händelse. Syftet att stärka nationell kapacitet för katastrofhantering genom att etablera sök- och räddningsstyrka och bygga övningsfält, Dushanbe, TadzjikistanPartnerskap tillsammans med FN:s utvecklingsprogram UNDP och en lokal kommitté för nödlägen och civilförsvar etablera en sök- och räddningsstyrka samt bygga ett övningsfält för sök- och räddning i huvudstaden Dusjanbe.MSB utformade utbildning med material för USAR teams Åtta MSB personal höll Training of Trainers med lokala räddningsarbetare Genusrådgivare deltog vid rekognoseringsresa – bidrog till rekommendationer för jämställdhetsintegrering i projektet, utformade material 



Jämställdhet i uppdraget
• Projektplanering inkluderade ett 

genusperspektiv 

• Kvinnliga instruktörer i MSB:s
utbildningsteam (3 av 8)

• Integrering i utbildningarna 

• Utbildningslokaler designades för 
att tillgodose olika användares behov

• Personlig skyddsutrustning 
anpassades för olika användare

• Uppföljning och utvärdering av 
genomförandet ur ett genusperspektiv

Presentatör
Presentationsanteckningar
Insamlad information från rekognoseringsresa och analys och planering av projektet inkluderade ett genusperspektiv – genusrådgivare med och bidrog med rekommendationerKvinnliga instruktörer som del av MSB:s utbildningsteam (3 av 8 var kvinnor)Integrering av genus- och mångfaldaspekter i utbildningarna: Information om kvinnors situation och behov vid sök och räddning och hälso- och nutritionsbehov vid evakuering. Genusmedveten pedagogik och moderering. I introduktion, separat genus- och mångfaldspass, i andra delar och i slutövning. Utbildningslokaler designades och konstruerades för att tillgodose olika användares behov. Separata toaletter och sovsalar men omklädningsrum, duschar och bastu fick användsa efter schema pga. så få kvinnor. Konsulterade Tajikiska manliga och kvinnliga deltagare som påpekade förbättringspotential. Personlig skyddsutrustning som beställdes inom projektet anpassades för olika användareUppföljning och utvärdering av genomförandet av projektet gjordes ur ett genusperspektiv Antal kvinnliga instruktörer (3 av 8, varav en genusrådgivare)Antal kvinnliga räddningsarbetare som utbildats (2 av 17)



Utmaningar

• Få kvinnor i USAR teamen = få
utbildades
– Organisationskultur och kulturell

kontext, traditionella könsroller och
sociala förväntningar I hemmet, Hur
förändra/påverka?

• Svårt att få med aspekter i passen i 
utbildnigen (förutom i renodlat pass om 
genus- och mångfald)
– Tidsbrist? Resurser? 
– Motivation/prioritering?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lokala kommittén såg begränsat värde att ha med kvinnliga räddningsarbetare i USAR teamFanns 42% kvinnor generellt inom myndigheten, dock tydlig segregering (kvinnor inom admin och medicinska områden)Motiveringar: biologiskt olämpligt, kvinnors menscykel förändras av höga höjder och kallt vatten. Bra att kvinnor fanns med i gruppen, kunde möta argument. Svårt för gifta kvinnor att kombinera arbetsliv och traditionella förväntningar i hemmet. Spelade in slutövning för att kunna visa vid framtida rekryteringseminarium och utbildningar, bra med kontextanpassad inspiration.Antal utbildningar där genusaspekter integrerats i kursplanen.



Summering: Varför 
jämställdhet och mångfald 
i internationella insatser? 
Mänskliga Rättigheter 

Ökad effektivitet, kvalitet och relevans

Do no Harm

Långsiktighet och motståndskraftiga samhällen

Presentatör
Presentationsanteckningar
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – lika rättigheter! ÖKAD EFFEKTIVITET OCH KVALITET – nå ut till rätt målgrupp med relevant stödDO NO HARM – minimum standardLÅNGSIKTIGHET - hållbar fred och utveckling 



Frågor?



Jenny Molin
Genusrådgivare, Enheten för insatser
jenny.molin@msb.se

Tack!

mailto:jenny.molin@msb.se
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