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Abstract 
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Author: Susanna Svensson  

Tutor: Hans Lödén  

 

Why do people choose to participate in politics when it is such a small chance that you 

actually make a change? Also political participation favours the collective and therefore you 

do not get any personal advantages for your contribution. Even more interesting is the 

question of why you participate when it puts yourself in a position of danger? Colombia is 

considered to be the most dangerous country to be a member of labour unions in and it would 

therefore be a context where it is unlikely to find participation. This study is based on thirteen 

qualitative interviews with Colombian female union members with the aim to understand why 

people engage in labour unions despite threats of violence and other obstacles, when the most 

likely would be to abstain from action. The overall research question is: Why do women in 

Colombia participate in labour unions in spite of violence or threats of violence and other 

obstacles?  

 

The study is framed by the attribution theory. The attribution theory is used to explain why 

people act as they do and states that there are both external and internal attributions as well as 

stable and unstable. The theory has been used to set up research question, an interview 

template, and to analyse the material.  

 

The most of the interviewed persons had been violated because of there activism in labour 

unions. Many of them had been threatened to their lives. The study finds that their beliefs in 

rights and equality are crucial to explain why they participate in union activism. So is their 

environment in which they grew up. Moreover, the social life and the international support 

that the unions provides is also important for their engagement.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval och problembild  

Varför deltar människor politiskt när chansen att ens aktivism skall leda till någon 

förändring är högst marginell? Att delta politiskt kräver kostnader i form av tid och 

engagemang. I vissa länder är dessa kostnader mycket höga; politiskt aktiva blir hotade, 

förföljda och utsatta för våld. Utfallet av en politisk handling är oftast kollektiv. Rent 

rationellt borde därför ingen vara villig att lägga tid och kraft på ett engagemang som 

sedan alla kan ta del av, särskilt inte då deltagande kan innebära personlig förföljelse. 

Den så kallade deltagandeparadoxen behandlar just varför man deltar politiskt trots att 

man rationellt inte borde, och det är i denna deltagandeparadox som denna studie grundar 

sig. (Bäck m.fl. 2006, 50-51) “Politiskt deltagande definieras fortsättningsvis som 

handlingar utförda i avsikt att påverka kollektiva utfall (resultat). Definitionen rymmer tre 

centrala kriterier: handling, avsikt och utfall.” (Esaiasson, Westholm 2006, 15) 

 

I denna studie används fackligt deltagande som ett fall av politiskt deltagande. Med 

facklig deltagande/aktivism menas i denna studie att man är medlem i en registrerad 

fackförening och deltar i aktioner i olika grad. Det fackliga deltagandet har en lång 

tradition av påverkansarbete men hör ändå inte till det traditionella partipolitiska arbetet. 

Som fackligt aktiv arbetar man bland annat för att påverka det statliga lagarbetet för att 

tillvarata medlemmars och icke-medlemmars intresse. Kostnaderna för att arbeta fackligt 

varierar starkt mellan olika länder. För att få en förståelse till varför man deltar fackligt 

trots betydande motstånd så valde jag ett land där det råder ogynnsamma förhållanden för 

att bedriva facklig verksamhet i. Då Colombia räknas vara ett av de farligaste länderna att 

bedriva facklig verksamhet i så valdes detta som undersökningsland. På så sätt hoppas jag 

kunna skapa en förståelse för de bärande elementen till varför man deltar.  

 

Varför deltar man då fackligt? För att undersöka detta så åkte jag till Colombia för att 

göra intervjuer med kvinnor inom fackföreningsrörelsen där. Colombia anses som sagt 

vara det farligaste landet att engagera sig fackligt i, och är därmed en ogynnsam 

omständighet att bedriva facklig verksamhet i. Varje år mördas, kidnappas och förföljs 
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fackliga ledare och medlemmar i landet. 2005 mördades 70 personer på grund av facklig 

verksamhet. Då har det ändå skett en klar förbättring jämfört med tidigare år. Av alla 

övergrepp som sker så är det endast fem procent som leder till någon rättslig åtgärd. (LO-

TCO Biståndsnämnd 2007) Den systematiska förföljelse som fackliga medlemmar utsätts 

för har lett till en minskad organisationsgrad. Vid sekelskiftet var endast 5,5 procent 

fackligt anknutna i Colombia jämfört med 15 procent tio år tidigare. (Schmidt, Lindkvist 

2001, 3)  

 

Colombia har i många år karaktäriserats av inbördeskrig mellan olika 

gerillaorganisationer, paramilitära organisationer och den statliga armén. Dessutom spelar 

knarkkartellerna en central roll i konflikten. Inbördeskrigen har snart pågått i 50 år och 

cirka tre miljoner människor är internflyktingar, det vill säga flyktingar i sitt eget land. 

(Sveriges Ambassad – Bogota) Colombia har dessutom bland den högsta arbetslösheten i 

Latinamerika. En stor del av befolkningen är verksam i den informella sektorn. Även om 

Colombia har haft en stabil ekonomisk tillväxt så har inte resursfördelningen blivit mer 

rättvis utan det finns stora klyftor mellan fattiga och rika. (Schmidt, Lindkvist 2001, 6-8)  

 

Trots de negativa omständigheterna så finns det ändå människor som vågar engagera sig 

fackligt i Colombia och man kan då undra vad det är som driver dessa människor? Det är 

i denna deltagandeparadox som min studie och mitt syfte grundar sig: Syftet med studien 

är att förstå varför människor engagerar sig fackligt trots hot om våld och andra hinder, 

då det mest troliga vore att de avstod från handling.  

 

Kvinnor i Colombia som engagerar sig fackligt möter än större hinder än män, inte bara i 

form av hot om våld utan även motstånd från det mansdominerande samhälle som 

Colombia idag utgör med sina starka inslag av konservativ katolicism. Därför blir det än 

intressantare att försöka förstå kvinnornas engagemang. Utifrån syftet formuleras därför 

min övergripande frågeställning: Varför engagerar sig kvinnor i Colombia fackligt trots 

hot om våld och andra hinder?  
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För att besvara denna fråga genomförde jag tretton intervjuer med fackligt aktiva kvinnor 

i Bogotá. Min resa dit gav inte bara ett direkt material utan även en större förståelse för 

landet, dess problematik och för kvinnornas situation. De historier och livsöden som 

dessa kvinnor berättat om kommer jag att alltid bära med mig och jag är mycket tacksam 

att jag kunde genomföra denna resa och studie. Min förhoppning är att studien kan leda 

till en bättre förståelse för de behov och förutsättningar som fackföreningsrörelsen i 

Colombia har.  

 

Att studera just fackföreningar är statsvetenskapligt relevant av flera skäl. Ett första skäl 

är att ett fungerande civilsamhälle är mycket viktigt för den demokratiska processen i ett 

land. I denna process spelar fackföreningar en viktig roll och jag hävdar att man därför 

behöver öka förståelsen kring varför man deltar. För det andra så har facklig verksamhet 

en lång historia av påverkansarbete mot stater och är därför intressant ur statsvetenskaplig 

synvinkel. Den tredje orsaken till att ämnet är statsvetenskapligt relevant är 

problematiken kring deltagandeparadoxen. Detta ser jag som extra intressant då man kan 

se en minskad aktivism partipolitiskt och fackligt, också i andra länder än i Colombia. 

Dessa båda är traditionella former att engagera sig på och det kan därför vara viktigt att 

finna en förståelse till varför de som deltar gör det.  

 

1.2 Disposition  

Efter en kort introduktion av ämnet och uppsatsens problembild så följer ett teorikapitel. I 

teorikapitlet behandlas attributionsteorin som denna studie bygger på och utifrån den så 

formuleras sedan de preciserade frågeställningarna. För att skapa en djupare förståelse 

kring problematiken så diskuteras i bakgrunden; det politiska läget i Colombia, fackligt 

arbete i Colombia, internationell fackligt arbete och könsroller i Latinamerika. I metoden 

sker en genomgång av mina metodologiska val och hinder, som urval, metodproblem och 

datainsamling. För att skapa en förståelse kring vilka studier som genomförts innan i 

ämnet så behandlas sedan tidigare forskning i ett kapitel. Därefter presenteras mitt eget 

material i en resultatdel med intervjugenomgång. Detta resultat analyseras sedan i analys 
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och diskussion. I slutsatser besvaras mina frågeställningar och i slutdiskussionen för jag 

ett resonemang kring mina egna tankar kring resultatet och studien som helhet.  

 

1.3 Teori  

För att få en förståelse till varför en människa handlar som den gör så finns det flera olika 

teorier. Exempel på socialpsykologiska teorier som förklarar handling är Erving 

Goffmans teori om ”Jaget och maskerna” (Berg 1998, 170-174), Pierre Bourdieus 

handlingsteori (Bourdieus 1999) och attributionsteorin. Då attributionsteorin är visat sig 

lämplig för studiens syfte; att skapa förståelse kring varför man deltar politiskt trots 

motstånd, så kommer denna att användas. Attributionsteorin har även visat sig lämplig i 

tidigare statsvetenskaplig forskning av liknande slag. Specifikt då den använts i en studie 

om politiskt deltagande likt denna uppsats. Attributionsteorin används vanligen till att ge 

en ’förklaring’ till ett fenomen, i denna studie så kommer teorin huvudsakligen att 

användas för att ge ’förståelse’ till fenomen. Teorins försök till att finna kausalitet är 

inget som kommer att eftersträvas på grund av underlagets bristande storlek. 

Kausalitetsbegreppet kommer istället att finnas med som ett underlag till att försöka 

förstå handling.  

 

För att förstå varför man väljer att engagera sig fackligt i ett land där det ständigt 

förekommer hot mot aktiva kan därför attributionsteorin vara användbar. 

Attributionsteorin används av forskare för att förklara människors handlingar som styrs 

av hur man som aktör ser på sin omgivning, händelser och situation. Enligt 

attributionsteoretikerna så attribuerar människor olika till olika omständigheter och det 

förklarar vårt handlande. (Blom Kemdal 2006, 145-146) Attributionsteoretikerna menar 

att vi definierar vår omgivning på olika sätt och strävar efter att kunna förutspå och 

kontrollera den. För att kunna förutspå handlande så krävs en kausal struktur som kan 

förklara våra egna och andras handlingar. (Goldcamp 2000, 30)  

 

För ökad förståelse delar teoretikerna in attributionerna i interna och externa attributioner 

och även stabila och instabila attributioner. Dessa fokuserar på olika saker, interna 
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attributioner handlar om egenskaper inifrån aktören som agerar. I nästa led delas de 

interna attributionerna upp i okontrollerbara och kontrollerbara attributioner, dessa 

handlar om medfödda och skapade egenskaper. Externa attributioner handlar om aktörens 

omgivning eller saker som kommer utifrån, som i sin tur även kan delas in i 

kontrollerbara och okontrollerbara. En attribution som är stabil handlar om egenskaper 

som är samma över tid medan de instabila egenskaperna kan förändras. Till exempel så är 

en människas intelligens stabil medan vår kompetens kan förändras och är därför instabil. 

Beroende på om det är en långsiktig eller kortsiktig handling så kan en faktor variera 

mellan stabil och instabil. Till exempel så kan ens möjligheter vara stabila under en kort 

period men förändras över tid. (Blom Kemdal 2006, 146) 

 

För att förstå handlingen så måste man se till motivation och möjlighet hos aktören. En 

handling uppstår enligt attributionsteoretikerna beroende på fyra element: möjlighet, 

ansträngning, handlingens svårighet och tur. De fyra olika delarna styr i vilken mån 

handlingen kommer att bli lyckad eller ej. Misslyckande och framgång kan förklaras 

utifrån ens möjlighet att före handlingen uppskatta möjlighet till att lyckas, svårigheter 

man kommer att möta, vilka ansträngningar man måste göra och hur mycket tur man kan 

räkna med. Viktigt för att man skall våga handla är att ”kan” och ”försöka” är med i ens 

tanke. (Weiner m.fl. 1972, 95-96 

 

Figur 1: Stabilitet och kontrollmöjlighet i en handling 

Stabilitet                   Kontrolläge  

  Intern Extern  

Stabil  Möjlighet Svårighet i handling  

Instabil  Ansträngning Tur 
Källa: Weiner m.fl. 1972, 96 

 

I ovanstående figur så beskrivs handlingar möjlighet till aktion samt var kontrollen finns. 

Om till exempel en handling är både intern och stabil så är det möjligt att lyckas, om 

istället handlingen är extern och instabil så är det mest tur att handlingen sker enligt 

önskat beteende.  
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Attributionsteorin har utvecklats vidare genom ”theory of correspondent inferences” och 

situationsattribution, dessa två kommer dock inte att användas i denna studie. Inom 

”theory of correspondent inferences”, har man länge hävdat att relationen mellan aktörens 

ståndpunkt och avsikt leder till en handling. En aktion sker genom förberedelse och 

avsikt från aktören. (Goldcamp 2000, 32) Då teoretikerna menar att man alltid strävar 

efter socialt eftersträvansvärda resultat så utgår teorin från att man under samma 

förutsättningar oftast handlar på samma sätt. Denna teori kan ställas mot en annan 

förgrening av attributionsteorin nämligen ”situationsattribution”. Situationsattribution 

fokuserar istället på att ens ståndpunkt leder till en specifik situation och att händelsen 

sker på en specifik tidpunkt och plats. Denna speciella omgivning/omständigheter är 

sedan den som orsakar den specifika handlingen. (Goldcamp 2000, 32-33) 

 

Situationsattribution ger många olika förklaringsmöjligheter till handlingar i form av 

omgivningens större betydelse. Omgivningen kan både bestå av händelser, aktiviteter 

eller normer. Beroende på våra tidigare upplevelser av en omgivning så reagerar vi sedan 

på olika sätt, men vi har även en inneboende personlighet som har del i handlingen. 

Kortfattat kan man förklara en handling genom att se till (1) konsensus, (2) konsekvens 

och (3) särskiljningsförmåga. (Goldcamp 2000, 33-35) Då situationsattributen är av en 

karaktär som är svår att åtskilja från externa attributioner så kommer inte 

situationsattributioner att användas i denna uppsats. Det finns även svårigheter i 

materialet att se till konsensus, konsekvens och särskiljningsförmåga.  

 

Ett vanligt fel som förekommer vid tillämpandet av attributionsteorin är att man som 

observatör förklarar ett agerande med hjälp av aktörens egna egenskaper och inte med 

yttre omständigheter. Detta kallas det fundamentala attributionsfelet, att man många 

gånger ger en förklaring genom inre egenskaper trots det att en yttre omständighet lika 

gärna kan förklara fenomenet. Däremot så tenderar man som aktör att förklara sina egna 

dåliga handlingar med externa attributioner. Detsamma gäller i grupper, att man ser 

omgivningen som orsak till problem. (Blom Kemdal 2006, 146) Problematiken kring 

observationer är också något som diskuteras och på vilket sätt en forskare påverkar 
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aktören. Det ifrågasätts om aktören agerar på ett annat sätt på grund av observatörens 

närvaro samt även om observatören förändrar sitt beteende.  (Goldcamp 2000, 36-37) 

 

1.4 Preciserade frågeställningar 

1.  Kan externa påverkansfaktorer ge en förståelse till varför kvinnor i Colombia 

engagerar sig fackligt trots hot om våld och andra hinder, och i så fall på vilket 

sätt? 

 

2. Kan interna påverkansfaktorer ge en förståelse till varför kvinnor i Colombia 

engagerar sig fackligt trots hot om våld och andra hinder, och i så fall på vilket 

sätt?
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2. Bakgrund  
För att få en förståelse kring situationen fackligt aktiva kvinnor i Colombia möter så 

krävs en bakgrund där både den politiska och civila situationen förklaras. Då studien 

handlar om fackligt aktivism så kan det underlätta att få en ökad förståelse för det 

fackliga arbetet, både nationellt och internationellt. I detta kapitel kommer därför en 

överblick att ges till hur det politiska läget ser ut idag och historiskt. Även det fackliga 

arbetet i landet beskrivs utifrån dagsläget och tidigare förutsättningar. De olika 

internationella konventionerna beskrivs under delen om internationellt fackligt arbete och 

kvinnors specifika situation i landet beskrivs i ett kapitel om könsroller.  

 

2.1 Politiska läget i Colombia  

Colombia är en tidigare koloni till Spanien. Landet fick sin självständighet 1819 då 

Símon Bolívar blev president. På 1850-talet bildades både det konservativa partiet och 

det liberala partiet, sedermera de två centrala och styrande partierna. (Library of congress 

2007, 1-2) Under en tioårsperiod, 1948-57, pågick ett mycket blodigt inbördeskrig mellan 

de båda partierna, La Violencia. För att få ett slut på oroligheterna så inrättades ett 

monopolistiskt tvåpartisystem med det konservativa partiet och liberala partiet, kallat 

Nationella Fronten. Detta system är idag avskaffat men det styr fortfarande till stor del 

den politik som bedrivs. Den colombianska politiken anklagas, med all rätt, för att vara 

korrupt och vid många tidigare val så gjordes valutgången upp i förhand mellan de olika 

partierna. (Schmidt, Lindkvist 2001, 5-6)  

 

För att försöka minska korruptionen och svågerpolitiken i landet så reformerade man 

1991 landets konstitution. I den nya konstitutionen slog man fast garantier för 

medborgliga rättigheter, social rättvisa och personlig frihet. Konstitutionens intentioner är 

goda men problemet ligger idag i efterlevnaden då resurser inte finns för att se till att 

lagar efterföljs. Colombia har som ett exempel på detta en straffrihet på 60 %. Statens 

handlingsförlamning tillsammans med den höga grad av korruption som råder har lett till 

stor misstro mot staten och en mentalitet att man tar saken i egna händer. (Schmidt, 

Lindkvist 2001, 5-6) 
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Det inbördeskrig som idag råder i landet går att härleda ur inbördeskriget under 50-talet, 

La Violencia. Colombia har mer eller mindre befunnit sig i inbördeskrig i snart 50 års tid. 

Huvudparterna i konflikten idag är ELN, FARC, paramilitären AUC och staten. ELN - 

Ejército de Liberación Nacional är en gerillagrupp som bildades på 1960-talet och de har 

en stark Kuba orientering. FARC - Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia är 

även de en gerillagrupp som bildades under ungefär samma period som ELN men dess 

inriktning är marxistisk. Paramilitären AUC - Autodefensas Unidas de Colombia är en 

självförsvarsgrupp som bildades för att beskydda sina rika uppdragsgivare. Det 

fanns/finns även ett samarbete mellan paramilitären och regeringens trupper. Förutom 

dessa parter så tillkommer narkotikakartellerna som både motarbetar och finansiellt 

stödjer de olika grupperna beroende på situation, vilket lyfter konflikten till en finansiell 

dimension. De olika grupperna tjänar helt enkelt pengar på konflikten vilket spär på 

oviljan till försoning. (Schmidt, Lindkvist 2001, 6) 

 

Colombia är idag en republik med Álvaro Uribe Vélez som president. Uribe blev till stor 

del vald på grund av sina löften om ökad säkerhet i landet och på den punkten har han 

åtminstone delvis lyckats, då det idag är säkrare i landet. Samtidigt så finns det områden i 

landet där problemen är mycket stora och väpnade konflikter pågår. Vad gäller de sociala 

rättigheterna så har Uribe misslyckats och 64 % av Colombias befolkning lever idag i 

fattigdom. Klyftorna mellan fattiga och rika blir bara allt större och är bland de största i 

Latinamerika. (Sveriges Ambassad- Bogota) En stor del av befolkningen är arbetslös, 

endast 22 % av befolkningen är ekonomiskt aktiv och många lever av inofficiella arbeten. 

(Pilar Uribe 2001, 1)  

 

På grund av de väpnande konflikterna så finns det idag omkring tre miljoner 

internflyktingar i landet och trotts den lagstiftning som finns gällande internflyktingars 

rättigheter så lever många i misär. I Colombia så har man även mycket stora problem 

med minor och det är många som skadas eller dödas varje år på grund av minorna. 

(Sveriges Ambassad- Bogota) Problemen med kidnappningar, försvinnanden och våld är 

stora, 2001 hade 300 000 människor mördats under en tioårsperiod. (Pilar Uribe 2001, 1) 
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Det pågår ett försök att avväpna de olika grupperna. Arbetet försvåras dock av skandaler 

där politikers samröre med paramilitären har uppdagats. Man har även skapat en 

nationella kommission för försoning och gottgörelse (CNRR) för krigets offer där 

representanter för både staten och civilsamhället deltar. (Sveriges Ambassad- Bogota) 

 

2.2 Fackligt arbete i Colombia 

Den första fackliga organisationen som startades i Colombia var Bogotás 

hantverkareförbund (Sociedad de Artesanos de Bogotá). Den startades 1857 som en 

reaktion på frihandel. Dock var det inte direkt arbetarnas rättigheter man arbetade för 

utan det var mer för en gemensam ekonomisk vinning. (US State Department) Det var 

först på 1920-talet som fackföreningsrörelsen i dess verkliga mening växte fram i landet. 

Den mötte dock stort motstånd och 1928 genomfördes en massaker mot demonstrerande 

arbetare på en bananplantage. Som en följd av detta fick fackföreningarna en stark 

kommunistisk och militant hållning. (Schmidt, Lindkvist 2001, 9)  

 
Det var under denna period som den första centralorganisationen bildades, CTC - 

Confederación de Trabajadores de Colombia. CTC försökte få en annan hållning och 

hade starka kopplingar till det liberala partiet och de var anslutna till FFI - Fria 

fackföreningsinternationalen. UTC - Union de Trabajadores de Colombia bildades av 

kommunisterna som inte lyckats få inflytande i CTC. 1971 bildades den tredje 

centralorganisationen CGT - Central General de Trabajadores som istället hade starka 

kopplingar till den katolska kyrkan och de konservativa, den var istället anknutna till 

WCL/CLAT - Världskonfederationen för arbetare. Som ett försök att skapa en 

centralorganisation utan partipolitisk eller internationell anknytning bildades 1986 CUT - 

Central Unitaria de Trabajadores, som idag är den största centralorganisationen. 

(Schmidt, Lindkvist 2001, 9-10) 

 

Föreningsfrihet är i Colombia en grundläggande rättighet som är reglerad i författningen. 

För att bilda en fackförening krävs 25 medlemmar och en registrering hos staten.  I 
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arbetsrättslagstiftningen fastställs alla arbetares strejkrätt med undantag för anställda vid 

oumbärlig verksamhet. Dock praktiseras inte denna lag utan många offentliga 

verksamheter förbjuder strejker. Risken finns också att man avskedas om man deltar i 

strejk, vare sig den är laglig eller ej. (LO-TCO Biståndsnämnd 2006) 

Fackföreningsrörelserna har cirka 1 miljon medlemmar av de 18 miljoner arbetsföra som 

bor i landet, vilket ger en organisationsgrad på 5,5 %. Bland dem som är fast anställda så 

är organisationsgraden betydligt högre, över 40 % är i denna grupp fackligt anslutna. Ett 

stort problem är att lagstiftningen endast inkluderar en liten del av befolkningen då 

flertalet företag inom servicesektorn har färre än 25 anställda och så kallade 

kontraktsanställningar har ökat i hela landet. Vid kontraktsanställning så omfattas inte 

arbetet av arbetslagstiftningen och det finns ingen möjlighet till fackligt medlemskap. 

(Schmidt, Lindkvist 2001, 10)  

 

Colombia beräknas som sagt vara ett utav världens farligaste länder att vara fackligt aktiv 

i. De senaste 15 åren har cirka 3500 fackligt aktiva personer i Colombia mördats. 

Attackerna mot fackligt aktiva kvinnor har ökat de senaste åren, 2004 ökade attackerna 

med 20 procent. Det ökade våldet mot kvinnor kan ses som en strategi i krigsföringen och 

terrorn i landet. Genom att mörda kvinnor i större utsträckning så ökar rädslan i samhället 

och de backomliggande grupperna när i högre grad sitt mål. Det ger mer publicitet och 

har mer inflytande på samhället. (Moloney 2005, 42-43) Enligt en Amnestyrapport från 

2007 så har 2245 fackligt aktiva i Colombia dödats, 3 400 hotats och 138 har försvunnit 

från 1991 till 2006. (Amnesty International 2007) 

 

Dessa siffror visar att fackligt aktiva i Colombia är de mest utsatta. Fackliga ledare har 

blivit militära mål i inbördeskriget och det är främst paramilitären som står för 

övergreppen, men även gerillagrupperna attackerar fackligt aktiva. Det finns även 

påståenden om att polis och armén i landet har varit inblandade vid flera mord. (Schmidt, 

Lindkvist 2001, 13-14) 
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2.3 Internationellt fackligt arbete  

Förutsättningarna för det fackliga arbetet har idag förändrats. Med en allt globaliserad 

värld så förflyttas företags verksamhet mellan länder och därav blir det svårare att ha en 

facklig verksamhet. Att samarbeta med fackföreningar i andra länder blir därför än 

viktigare men att organisera sig internationellt är ingen ny företeelse. Redan på mitten av 

1800-talet så startades den första internationalen för att ge stöd till arbetarrörelsen runt 

om i landet. Samtidigt så har idag det internationella arbetet förenklats i och med 

tillgången till Internet, du kan idag snabbt och billigt kommunicera med fackföreningar 

runt om i världen. (Matteoni 2001, 7-18)  

 

Det fackliga internationella arbetet bedrivs främst av de olika internationalerna, som till 

exempel FFI1. I dessa internationaler är nationella centralorganisationer från olika länder 

representerade, som i sin tur har lokala och nationella fackförbund som medlemmar. 

Internationalerna är de som i första hand driver den globala diskussionen med ILO, FN-

organ och Världsbanken. (TCO, ITUC).  

 

FFI har idag tre colombianska centralorganisationer som samarbetspartners; CUT, CGT, 

CUT. Från Sverige finns LO, TCO och SACO representerade. (ITUC rapport 2006) I 

Sverige så är det främst LO-TCO: s Biståndsnämnd som samordnar det internationella 

fackliga arbetet. LO-TCO: s Biståndsnämnd finansieras av SIDA, EU-projekt och 

svenska fackföreningsrörelser. Verksamheten syftar till att arbeta för rättvisare 

fördelning, utrota fattigdomen, skapa jämställdhet och verka för demokrati. 

Biståndsnämnden är ansvarig för redovisningar och ansökningar av projektmedel från 

SIDA men det är fackföreningarna själva som driver projekten. (LO-TCO Biståndsnämnd 

Info) Internationalerna har alltså en samordnade funktion både inåt och utåt. Sedan kan 

projekt ske mellan olika fackföreningar, centralorganisationer eller av internationalen.  

 

I ILO: s åtta kärnkonventioner regleras de grundläggande fri- och rättigheterna som man 

som arbetare och människa skall ha. Syftet med konventionerna är att fastställa lägsta 

nivå för rättigheter som man som arbetare har rätt till, som ett sätt att arbeta mot det 
                                                 
1  På engelska heter internationalen International Trade Union Confederation – ITUC.  
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värsta förtrycket. Konventionerna kan ses som lagförslag och att ett land ratificerat en 

konvention innebär inte att de efterlever den. Det är också många länder som vägrat att 

skriva på avtalen, till exempel USA, Thailand och Brasilien. (Funke 2006, 4-5)  

 

Konvention 87 behandlar ”föreningsfrihet och skydd av organisationsrätten”. Detta 

innebär bland annat att man som arbetstagare och arbetsgivare skall få gå med i vilken 

organisation som företräder ens intresse man vill. Arbetstagar- eller 

arbetsgivarorganisationerna skall ha möjlighet att organisera sig med andra 

organisationer nationellt och internationellt. I konvention 98 står det om 

”förhandlingsrätten och den kollektiva organisationsrätten”, vilket bland annat innebär att 

man inte får diskriminera den som är medlem i en fackföreningsrörelse. Konvention 29 

reglerar förbudet mot tvångs- och straffarbete och konvention 105 handlar om 

”avskaffandet av tvångsarbete”. Mäns och kvinnors rätt till lika lön för arbete av lika 

värde behandlas i konvention 100, lönesättningen får alltså inte vara olika på grund av 

kön. (Funke 2006, 7-15)  

 

Diskriminering är även något som behandlas, i konvention 111 fastslås att man arbetar 

för avskaffning av diskriminering på grund av etnicitet, religion, politisk åskådning och 

ursprung. Konvention 138 fastslår minimiålder för arbetare till 13 år för lättare arbete 

men att för att räknas som arbetsför skall man vara 15 år och avslutat obligatorisk 

utbildning. I konvention 182 finns ”åtgärder mot de värsta formerna av barnarbete”. 

(Funke 2006, 23) Colombia har ratificerat alla dessa konventioner. (LO-TCO 

Biståndsnämnd)  

 

2.4 Könsroller i Latinamerika  

Jämfört med de västeuropeiska könsrollerna så är de latinamerikanska könsrollerna i viss 

utsträckning mer traditionella. Kvinnor förväntas i en högre grad ta hand om familj och 

barn, moderskapet blir därmed väldigt centralt hos majoriteten i Latinamerika. 

Moderskapet ses för det mesta som något naturligt och kvinnor blir i större utsträckning 

exkluderade från den politiska arenan, även om det skett en öppning under de senaste 
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åren. Inom politiken sker det oftast en uppdelning då kvinnor i högre grad får ansvar för 

'mjuka' områden. Vissa hävdar att moderskapet kan vara en väg in i politiken, att man får 

respekt genom sin roll som mamma. Moderskapet är något som idealiseras av båda höger 

och vänsterpartier.  Latinamerika har haft ett politiskt system med hög exkludering och 

många auktoritära inslag. Detta kan till viss del förklara den låga andel kvinnor som är 

politiskt aktiva.  (Craske 1999, 1-6, 9)  

 

Könsrollerna har idag luckrats upp i Latinamerika men fortfarande så är kvinnans roll 

ofta underordnad mannens och många gamla kulturella värden lever kvar. Trots att det 

finns många olika kulturella och etniska inslag i den latinamerikanska kulturen så är det 

den euroepiska kolonialkulturen som dominerar könsrollerna.  Den latinamerikanska 

kulturen har ofta en syn på män som ”macho”, det vill säga att relationen mellan man och 

kvinna bygger på sexuella anspelningar och arrogans. Relationen mellan två män 

karaktäriseras traditionellt av aggression och omedgörlighet. Männen ges ibland vissa 

rättigheter att bestämma över kvinnorna och ser ofta att kvinnorna stannar i hemmet. 

Kvinnan ses i extremen antingen som den goda modern/kvinnan eller som hora. Den 

yttersta förebilden för kvinnligheten är helgonet Maria, Jesus mor, som både var oskuld 

och moder. Denna könsstruktur börjar nu luckras upp i och med kvinnors ökande 

deltagande i förvärvsarbete, utbildning och deltagande i politiska sammanhang. (Craske 

1999, 10-12) 

 

Debatten i Latinamerika har påverkats av den feministiska tanken och en genustanke 

börjar leta sig in i statliga policydokument och i samhället i stort. En symbolisk händelse 

inträffade på internationella kvinnodagen 2001 i Bogotá då borgmästaren utlyste 

utgångsförbud för alla män, vilket resulterade i att endast kvinnor var ute och firade i 

staden. Kvinnorna har även blivit mer synliga inom de politiska partierna även om det 

fortfarande är männen som oftast innehar de viktigare posterna. (Chants 2003, 22-27) 
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3. Metod 
Denna studie bygger på 13 samtalsintervjuer med fackligt aktiva kvinnor i Colombia. 

Intervjuerna är uppbyggda kring ämnet ”Varför man deltar fackligt” utifrån teman givna 

från attributionsteorin. Vid intervjuerna fanns en mall med frågor som används i olika 

grad beroende på innehåll i svaren.2 Intervjuernas längd var mellan 45 min och 1h 20 

min. Tid för översättning av tolk är då inräknat. 

  

3.1 Urval, avgränsningar och material  

Jag utgår i studien från ett scenario med ogynnsamma omständigheter för politiskt 

handlande. Colombia har valts för datainsamling och intervjugrupp på grund av att 

aktivism rationellt inte borde finnas där. Urval och avgränsningar av studieland har alltså 

gjorts utifrån ett strategiskt urval där jag valt kritiska omständigheter. Om man väljer som 

i mitt fall att genomföra studien under omständigheter där aktivism inte borde finnas så 

kan förhoppningsvis resultatet förklara aktivism under mer gynnsamma omständigheter. 

Hade jag istället valt att använda mig av gynnsamma omständigheter så finns risken att 

jag inte skulle kunna förklara fall där omständigheterna är sämre. (Esaiasson m.fl. 2005, 

179-184) Colombia som land är ett ogynnsamt land att vara fackligt aktiv i då det anses 

vara världens farligaste land att vara fackligt aktiv i. Dessutom är den fackliga aktivismen 

bland landets befolkning låg, endast 5,5 % är fackligt anknutna.  

 

Som en parantes så kan det sägas att när man ser till uppsatsens utgångspunkt; 

deltagandeparadoxen så är urvalet istället förmånligt då deltagandeparadoxen handlar om 

att man inte deltar om kostnaderna överskrider utkomsten i handlandet. Då kostnaderna 

för de fackligt aktiva kvinnorna är mycket höga så borde de alltså inte delta.  

 

Trots att det är så pass farligt så väljer ändå personer att arbeta för facket och 

arbetsrättigheter. Jag valde därför att intervjua personer från Colombia som trotsar denna 

fara. För att inte bara se till hinder i form av hot så har jag valt att undersöka kvinnor då 

                                                 
2  För intervjumall se bilaga 1 
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deras situation är än mer utsatt på grund av den ojämställda situation som råder i landet 

och inom facken. Dessutom har det skett en ökning av hot och våld mot kvinnor som 

engagerar sig socialt eller politiskt. (Moloney 2005, 42-43) Jag avgränsar alltså min 

studie till att endast undersöka kvinnor och utesluter män.  

 

För att få intervjuobjekt som verkligen varit i situationer där hot och våld förekommer så 

intervjuas kvinnor i medelåldern på ledande positioner inom facket. Om jag istället valt 

en spridd åldersfördelning hade det varit en större risk att de inte hunnit möta så många 

motgångar och de hade inte heller hunnit göra sig ett namn inom fackföreningarna. Då de 

som utsätts för hot oftast är de som innehar en ledande position nationellt eller regionalt 

var detta av vikt. En nackdel är dock att det blir en mindre spridning i intervjugruppen. 

(Trost 2005, 118-121) Detta har dock valts bort då det inte är möjligt att finna 

intervjuobjekt som är yngre och samtidigt har en ledande position.  

 

Vad gäller fackförbund som företräds så eftersträvas en viss spridning mellan vilka 

branscher som representerades och centralorganisationer. Detta för att det finns en 

skillnad mellan hotbilden på olika platser i landet samt mot olika fackliga organisationer. 

På de platser i landet där gerillan och paramilitären håller till i stor grad är det därför 

farligare att vara fackligt aktiv. Det verkar även finnas en viss skillnad mellan hur olika 

fackliga organisationer är och hur accepterade de är i samhället, lärarförbundet har i 

allmänhet ett bättre rykte. Dessutom så har anställda eller engagerade i   

de större fackförbunden och speciellt centralorganisationerna en mer utsatt position. Det 

är även av vikt att få med fackföreningsaktiva som inte verkar i Bogotá och det har 

lyckats delvis. Viktigt att beakta är att vissa av kvinnorna fått flytta till Bogotá på grund 

av sitt fackliga engagemang och skulle kunna betraktas som internflyktingar. Så även om 

de inte är bosatta utanför Bogotá så har de erfarenheter utifrån. Urvalet i studien har alltså 

en homogenitet i den mening att de tillhör samma åldersgrupp och kön, men en 

heterogenitet vad gäller bakgrund såsom utbildning, uppväxtort, fackförbund med mera. 

(Trost 2005, 118-121)  
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3.2 Datainsamling  

Den datainsamling som det empiriska materialet kommer att bestå utav samlades in vid 

en två veckor lång stipendieresa till Bogotá i Colombia. Att intervjuerna skedde just i 

Bogotá berodde på säkerhetsaspekten, då Utrikesdepartementet i Sverige avråder från att 

resa runt i landet. Dessutom så har många centralorganisationer och fackföreningar sina 

kontor där.  

 
För att komma i kontakt med kvinnor som är fackligt aktiva och få deras förtroende till 

att våga prata med mig så har jag tagit hjälp av Fackförbundet ST som haft ett långt 

samarbete med fackföreningar i landet. ST kontaktar den organisation som de arbetar 

med i landet i dag för hjälp att finna kvinnor även utanför deras samarbetspartners. Att 

bygga upp ett förtroende var viktigt på grund av ämnets känsliga karaktär och det hade 

inte varit möjligt för mig att kontakta intervjuobjekten själv på grund av deras utsatta 

situation. Intervjuerna ägde rum på respondenternas kontor eller på kvinnorörelsen för 

fred – IMP: s kontor för att skapa trygghet. Vikten av trygghet är något som Trost 

diskuterar i sin bok om kvalitativa intervjuer. Han skriver där att man skall undvika att 

hålla intervjuerna på respondenternas kontor men att det viktigaste är att resonera kring 

lokalens inverkan på intervjun. (Trost 2005, 44-45) Så trots att det kanske inte är optimalt 

att hålla intervjuerna på deras kontor så tror jag i detta fall att det var det bästa ur 

trygghetssynpunkt och just trygghet var något som jag värderade högt i valet av 

intervjulokal. Därmed får man ta de nackdelar med att man kan bli störd och att telefoner 

ringer.  

 

Vid skapandet av intervjumallen3 så används attributionsteorin för att skapa 

frågeområden och rubriker. Attributionsteorin utgår från att vi människor använder oss av 

attributioner för att förstå andra och oss själva. Vi måste förstå omgivning, vi agerar olika 

utifrån tidigare upplevelser. Människors handlande kan förklaras både av interna och 

externa faktorer. Därav blir det av vikt att intervjupersonernas ’bakgrund’ och ’uppväxt’. 

Då kunskap är en viktig intern attribution så ställer jag frågor om denna. Möjlighet och 

motivation är även något som styr våra handlingar. (Blom Kemdal 2006, 145-147) 

                                                 
3  Se bilaga 1 
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Motivationen ställer jag frågor om under rubriken ’inställning’. För att få en bild av de 

kostnader som intervjupersonernas fackliga engagemang ger så ställer jag frågor om 

’hinder’ och även om ’jämställdhet’. Även rubriken  ’omgivning’ är menad för att få 

förståelse för kostnader och motivation. Rubriken ’skillnad äldre och yngre’ kan ses som 

en del av rubriken ’omgivning’ men finns mest med för att få en ökad förståelse om 

situationen idag. ’Framtiden’ är även det ett område som finns med för att ge ökad 

förståelse men även för att få en bild av om intervjupersonerna ser något hinder som 

skulle få dem att sluta. Utifrån dessa frågeområden skapas sedan intervjufrågor som jag 

försöker att ge en så öppen karaktär som möjligt för att inte jag skall styra de svar som 

ges, det vill säga tematiska frågor. Jag kommer även att använda mig av 

uppföljningsfrågor som användes om inte tillräckligt uttömmande svar ges. (Esaiasson 

m.fl. 2005, 290-291) Intervjumallen finns med som bilaga och den används just som en 

mall. Frågor och formuleringar kan därför komma att formas om beroende på situation, 

samt komma i en annan ordning.   

 

3.3 Analytiskt tillvägagångssätt och strategi  

I forskningsprocessen möts våra egna uppfattningar och information om uppsatsämnet. 

Den ämneskunskap man har vid en studie påverkar val av problemformulering. (Magne 

Holme, Krohn Solvang 2005, 96-97, 151) Resultatet i studien måste förstås utifrån en 

helhet samtidigt som delarna ger förklaringar till helheten. Den hermeneutiska spiralen 

handlar just om detta; att koppla delar i en studie till en helhet, att det finns en relation 

mellan delarna. (Esaiasson m.fl. 2005, 247) I mitt analysarbete kommer jag att försöka 

göra detta, koppla helhet och delar till varandra för att försöka nå en förståelse och 

förklaring på forskningsproblemet.  

 
Analysen kommer att ske utifrån de olika påverkansfaktorer som attributionsteorin 

fastställer.  Dessa områden har även använts vid skapandet av intervjufrågorna. I 

analysmodellen delas de olika påverkansfaktorerna upp i externa och interna. De externa 

och interna påverkansfaktorerna delas i sin tur in i instabila och stabila faktorer. Externa 

påverkansfaktorer är omgivningen och interna handlar om faktorer inifrån aktören själv. 

Stabila faktorer är sådant som inte förändras över tid medan instabila faktorer är 
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föränderliga. Vad som hör till vad kan diskuteras som till exempel om regim är något 

stabilt eller instabilt men det hävdar jag beror på regimens art. (Blom Kemdal 2006, 146)  

 

Figur 2: Analysschema  

Instabil  Stabil  Instabil  Stabil  

Externt Internt  

Kontolläge 

 
Ovanstående analysmodell kommer jag att använda på så sätt att jag förhoppningsvis kan 

se mönster till varför man deltar utifrån de olika rubrikerna, interna attributioner och 

externa attributioner. En intern attribution är något som sker inom aktören. Då aktören är 

med och kan styra händelseförloppet så räknas det som internt. Exempel på intern 

påverkansfaktor är utbildning, motivation och åsikter hos aktören själv. Möjlighet att 

påverka och förmåner är något som räknas som internt. 

 

När istället det främst är något utifrån som leder till en händelse så räknas den som 

extern. När kontrollmöjligheten är extern så är det någon annan än aktören som avgör 

utgången av en handling. Ett exempel på en extern påverkansfaktor är hot och våld där en 

person eller grupp ger aktören ökade kostnader i sitt arbete. Extern påverkansfaktor kan 

även vara familj, vänner och omgivningens inställning och kunskap. Möjlighet att handla 

är något som kan vara både externt och internt, då omgivningen kan ge vissa möjligheter 

till handling och aktören själv kan ha specifika möjligheter. Uppdelningen med instabil 

och stabila attributioner kommer endast användas i en mindre grad, resultatet kommer 

först och främst att delas in efter extern och intern.  
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Det är möjligt att jag finner en sorts attribution som i större utsträckning förekommer som 

förklaring till deltagande men också att jag finner mer specifika förklaringar. (Esaiasson 

m.fl. 2005, 300) När frågeställningarna besvaras så är det mina slutsatser utifrån 

attributionsteorin som redovisas och inte respondenternas egna förklaringar. I vissa fall 

kommer mina och respondenternas svar till förståelse av handling att vara samma, även 

om det inte är intervjupersonens egen åsikt som är det centrala i resultatet.  

 

3.4 Metodproblem och metodvalsdiskussion   

Mitt syfte med min studie är att förstå varför man engagerar sig fackligt trots hinder. Min 

studie hade kunnat genomföras i Sverige men de kostnader som man har som fackligt 

aktiv i Sverige är inte nämnvärt höga jämfört med dem som engagerar sig i länder där 

man faktiskt riskerar att dö. Då det handlar om att förklara ett beteende som inte verkar 

vara rationellt så underlättar det att studien görs i ett annat land där förhållandena är 

andra det vill säga under ogynnsamma förhållanden.  

 

Metoden jag valt har jag gjort för att få en djupare förståelse varför människor agerar på 

ett visst sätt. Jag tror därför att det är viktigt att välja en metod där 

tvåvägskommunikation är möjligt. Att förklara människors handlande i praktiken hade 

inte gått att läsa sig till i policydokument eller liknande. Jag var därför tvungen att gå till 

den enskilda människan för att få en motivering. Valet för mig stod mellan en kvantitativ 

eller kvalitativ metod. Fördelarna med kvantitativ undersökning hade varit att jag kunnat 

få ett större svarsunderlag och en bättre helhetsbild. Men jag ställer mig frågande till om 

detta verkligen varit en bra metod på grund av ämnets känslighet och vikten av att bygga 

ett förtroende.  Då jag letar efter svar till deltagande så ser jag en svårighet med att ha 

standardiserade svarsalternativ som man vanligtvis har inom kvantitativa undersökningar.  

(Magne Holm, Krohn Solvang 2006, 79-80) 

 

”Kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos den enskilde enheten och dennes 

speciella livssituation” (Magne Holm, Krohn Solvang 2006, 82). Detta stämmer överens 

med det jag vill uppnå och det motiverar mitt metodval. Som preciserad metod inom de 
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kvalitativa metoderna har jag valt att använda mig av samtalsintervjuer. Detta för att jag 

vill att studien skall grunda sig på respondenternas egna, jag vill veta hur de upplever sin 

omgivning. (Esaiasson m.fl. 2005, 280-282)  

 

Möjligheten till flexibilitet ser jag som viktig då ämnet är av en känslig karaktär samt att 

undersökning kommer att ske i en annan kultur och på annat språk. Vid kvalitativa 

intervjuer finns en risk att flexibiliteten blir för stor till skillnad från kvantitativa 

intervjuer där flexibilitet är svårt att uppnå. För att undvika detta har jag en intervjumall 

som ger en viss standardisering. (Magne Holm, Krohn Solvang 2006, 80-81)  

 

Ett problem med genomförandet av studien är användandet av tolk, vilket blir nödvändigt 

då jag inte talar spanska. Den tolk jag kommer att använda mig av har bott sju år i 

Sverige men bor nu i Colombia igen sedan cirka två år tillbaka. Hon studerar där 

journalistik och har bland annat gjort en dokumentär om facklig verksamhet i Colombia 

som skolprojekt. Hon är därför införstådd i problematiken och den bild jag fått av henne 

är att hon är professionell. Jag har anlitat henne genom en firma i Sverige som förmedlar 

tolkar och guider i Latinamerika.  

 

Ett annat problem som jag kan se komma är att inte respondenterna har förtroende för 

mig och mina avsikter och därför inte svarar sanningsenligt. Dock så tror jag inte att 

denna risk är så stor eftersom jag använder mig av redan etablerade kontakter som 

innefattar mycket förtroende. Dessutom så är inte frågorna av den karaktär att det berör 

deras egentliga arbete, vilket jag tror skulle vara känsligare. Jag kommer därför att se på 

deras berättelser som sanningsenliga i den meningen att det är så de upplever situationen.  

 

3.5 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet 

Problematiken kring att undersökningsmaterialet är pålitligt och att man mäter det man 

har som avsikt att mäta är inte lika central inom kvalitativa studier som inom kvantitativa, 

då man inte har ett statistiskt urval för undersökningen utan istället är inriktad på att finna 

förståelse för fenomen. Däremot så kan den relation som uppstår mellan respondent och 
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forskare bli till ett validitetsproblem om respondenten beter sig som den tror sig förväntas 

bete sig istället för att bara vara. Viktigt är också att ifrågasätta pålitligheten, denna 

pålitlighet kan förstärkas genom att växla mellan perspektiv, helhet och del. (Magne 

Holme, Krohn Solvang 2006, 94-95)  

 

Ett möjligt problem vid studier som denna är att respondenterna försöker att skapa en bild 

av att de är behov av hjälp trots att de kanske inte är det, då studien är en bra kanal för 

dem att nå ut genom. Dock, som resultatet senare kommer att visa så ger intervjuerna 

samma bild som människorättsrapporter ger, och därför så ser jag inte detta som ett stort 

problem. Dessutom så kommer jag som utomstående person på så sätt att jag inte 

representerar bidragsgivande organisation med tillgång till ekonomiskt bistånd. Mina 

frågor handlar om deras egna erfarenheter och därför blir inte deras kunskap av större 

vikt utan det är deras egna upplevelser som är av intresse. Ur källkritisk synvinkel så 

borde detta vara det bästa, att om man skall veta om hur det är att vara fackligt aktiv i 

Colombia så borde man gå till källan det vill säga de fackligt aktiva.  

 

Då jag utgår från en teori i min intervjumall och analysmodell och på så sätt knyter 

samman teori med den operationella nivån så anser jag att begreppsvaliditeten är hög. 

Med mitt val att studera ogynnsamma omständigheter så anser jag att möjligheten är god 

att kunna skapa en förståelse för andra personer och deras val som befinner sig i en 

liknande situation, samtidigt som detta begränsas av studiens kvalitativa karaktär Trots 

detta ser jag den externa validiteten som god. (Esaiasson m.fl. 2005, 61)   

 

Min operationalisering av att undersöka politiskt deltagande genom fallet facklig 

aktivism anser jag vara klar. Facklig verksamhet har en lång historia både internationellt 

och inom fallet Colombia. Dess syfte är att påverka och förbättra arbetares rättigheter, 

flera av de fackliga organisationerna har en stark partipolitisk koppling. Därav ser jag det 

absolut som en politisk handling, då man bedriver påverkansarbete och genomför 

aktiviteter själv. För att förklara aktivismen har jag använt mig av en ogynnsam 

omständighet och attributionsteorin som bland annat används av Blom Kemdal i hennes 

studie om varför man deltar politiskt. Genom att precisera vad olika begrepp innefattar 
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och använda mig av redan testade metoder så hävdar jag att begreppsvaliditeten är hög. 

(Esaiasson m.fl. 2005, 61-65)   

 

Reliabilitetsproblem kan finnas då jag i min undersökning använder mig av tolk. Tolken 

skulle kunna ha översatt fel men då intervjuerna inte syftade till ren information utan mer 

till en förståelse för ett sammanhang så ansåg inte jag det vara nödvändigt att genomföra 

ännu en översättning. En ytterligare översättning hade inte heller varit möjlig ur tids och 

kostnadssynpunkt. Så trots att det kan finnas fel i den direkta översättningen så hävdar 

jag att dessa inte är av en större vikt då tolken ändå gett en översättning med samma 

innehåll som respondentens historia även om den inte är ordagrant översatt. Det tolken 

översatt har jag sedan jämfört med respondentens berättelse och därefter rättat eventuella 

språkfel, som ordföljd för att få flyt i berättelserna. De små ändringar jag gjort har inte 

påverkat innehållet i berättelsen utan endast gjort den enklare att förstå eftersom det är 

respondentens berättelse man vill förstå och inte tolkens. Utifrån detta så skulle jag vilja 

hävda att min resultatvaliditet är god då jag anser att jag undersöker det jag anger mig 

göra. (Esaiasson m.fl. 2005, 66-67)  

 

3.6 Tidigare forskning 

Forskning om politiskt deltagande är något av ett växande statsvetenskapligt område. 

Idag är deltagandeperspektivet bredare och innefattar andra saker än traditionellt politiskt 

deltagande i form av partipolitiskt. Hur kommer det sig då att man engagerar sig politiskt 

när det är ett kollektivt utfall av en enskild gärning? Detta är något som Hanna Bäck, Jan 

Teorell och Anders Westholm har skrivit om i ”Deltagandets mekanismer”. Deras 

forskning bygger på deltagandeparadoxen, det vill säga att man rationellt sett inte borde 

delta politiskt på grund av kostnader och den lilla chansen att ens aktivism gör verkan. De 

studerar politiskt deltagande utifrån partiaktivitet, kontakter och manifestationer genom 

att utgå från kollektiva och selektiva incitament. Kollektiva incitament innebär att man 

anser sig ha mer än försumbara möjligheter att påverka utfallet. Selektiva incitament 

handlar istället om att man som deltagare får speciella förmåner som inte är beroende av 

utfallet. De utgår i studien från en röstningskalkyl: R=P×B-C där R står för 
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nytta/belöning som deltagandet ger, B står för fördelar, P för sannolikhet och C för 

kostnader. De utgår från en panelundersökning genomförd 1997-1999 och de kommer 

fram till att främst kollektiva incitament påverkar graden av kontakter och 

manifestationer. Däremot så påverkas partiaktivitet främst av selektiva incitament. (Bäck 

m.fl. 2006, 50-65) 

 

I en studie av Anna Blom Kemdal så undersöks varför politiker och vanliga människor 

deltar respektive inte deltar i politik. I undersökningen undersöker hon politikers och 

studenters inställning till politikers och vanliga människors handlingar. Studien bygger på 

attributionsteorin och till vilken grad man som student kan identifiera sig med politiskt 

aktiva. Enligt studien så är inställningen till politiker inte särskilt negativ bland 

undersökningsgruppen bestående av studenter, de positiva förklaringarna till aktivism 

överväger. De förklaringar som oftast ges till aktivismen är viljan att förändra och 

påverka, att man har ett intresse och engagemang samt uppväxt. Den politiska 

passiviteten förklarar man med att det känns meningslöst, det vill säga att man inte 

känner att man kan påverka, det finns även ett ointresse och trötthet/lathet. Förklaringar 

som gavs till goda handlingar var altruism, viljan att förbättra sin självbild och prestige. 

De dåliga handlingarna förklarades med girighet och viljan att hjälpa släktingar och 

vänner. (Blom Kemdal 2006, 145-158) 

 

Nancy Burns, Kay Lehman Schlozman och Sidney Verba har bedrivit forskning kring 

orsaker till varför kvinnor i mindre grad än män deltar politiskt. I USA så kommunicerar 

kvinnorna mindre än män med myndigheter, de är mindre aktiva i informella aktiviteter 

mot samhällsproblem och det är färre kvinnor i de politiska partierna. Så trots den 

kvinnorörelse som nu funnits i decennier så finns det ett glapp i aktivismen. I 

undersökningen så letar man förklaringar till skillnaden i aktivitet mellan män och 

kvinnor i frivilligt politiskt deltagande. De definierar frivilligt deltagande som politisk 

aktivitet som inte är obligatorisk och som inte är avlönad, men mindre ersättning räknas 

som frivillig. Därefter diskuterar de utifrån politiskt deltagande inverkan från olika delar 

av det sociala livet, som arbetsplats, hem, hushåll, institutioner, etnicitet med mera. I 

undersökningen utgår de från hypoteser kring kvinnors livssituation som skulle kunna 
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påverka det politiska deltagandet. (Burns m.fl. 2001, 1-7) Av dessa hypoteser så 

falsifieras att olikheten i politiskt deltagande beror på den ökade arbetsbörda som kvinnor 

ofta har i form av ansvar för hem och familj, de hittar inget samband mellan brist på fritid 

och politiskt inaktivitet. Hypotesen om att barnuppfostran är så mentalt krävande så att 

man inte orkar med att delta politiskt kunde inte heller verifieras. Vid studerandet av 

inverkan av den patriarkala familjen som påverkansfaktor så fann man att den hade 

negativ inverkan på jämlikheten i familjen men inte signifikant inverkan på 

aktivitetsgraden. Gällande de socioekonomiska faktorerna som påverkan till politiskt 

deltagande så missgynnas kvinnor. Kvinnor är i genomsnitt mindre utbildade, har lägre 

inkomst och har lägre positioner inom arbetslivet och detta påverkar den politiska 

aktivismen. Hypotesen gällande om diskriminering av kvinnor leder till lägre politiskt 

deltagande kan inte mätas med de data som forskningen fått fram, men kvinnor får i 

mindre grad arbeten där kunskaper som är relevanta för aktivism ges. Undersökningen 

kommer även fram till att den socialiseringsprocess som pågår från barndomen påverkar 

attityder som i sin tur har en negativ inverkan på kvinnors politiska deltagande. (Burns 

m.fl. 2001, 357-385) 

 

3.7 Mitt bidrag 

Mitt bidrag till forskningen om politiskt deltagande ligger i att ge en förståelse till 

aktivism trots hot och höga kostnader. Det handlar om varför man väljer att engagera sig 

trots att det innebär fara för det egna livet är komplext. Denna studie skall 

förhoppningsvis ge en förståelse till fenomenet även om det inte är möjligt att göra 

generaliseringar utifrån ett så pass litet material.  Mitt huvudsakliga bidrag är dock mitt 

material i form av de intervjuer som genomförts. 
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4. Fackligt engagemang med våld, hot och 

trakasserier som följd 
Under denna rubrik kommer intervjuerna med de 13 fackligt aktiva kvinnorna från 

Colombia att redovisas. Då intervjuerna skedde med hjälp av tolk så är det tolkens ordval 

som redovisas och i vissa fall så har språkliga fel ändrats för att underlätta läsning. 

Ändringarna är av karaktären att jag exempelvis ändrat en till ett, innebörden har alltså 

inte förändrats. För att få en förståelse till varför man engagerar sig aktiv så kommer även 

frågor om situationen att redovisas. Då intervjupersonerna godkänt att de omnämns med 

namn i uppsatsen så kommer jag att hänvisa till dem med deras förnamn. Resultatet 

redovisas utifrån de rubriker som användes i intervjumallen som i sin tur bygger på 

attributionsteorin. Hela transkriberingarna av intervjuerna finns förvarade hos författaren.  

 

4.1 Bakgrund 

För att få en förståelse för hur intervjupersonernas möjligheter ser ut så fanns det i 

intervjuguiden en avdelning med bakgrundsfrågor.  

De intervjuade personerna är; 

• Ana Cecilia, 52 år, vicepresident på fackförbundet för banktjänstemän UNEB, 15 

år som ledare inom facket.  

• Carmen, 53 år, generalsekreterare för Subdirectiva CUT i Bogotá, 37 år inom 

facket.  

• Dora Lilia, 51 år, generalsekreterare för postfacket STPC, 8 år inom facket. 

• Ligia Enith, 53 år, sekreterare för Santander regionen inom lärarfacket FECODE, 

11 år inom facket.  

• Ligia Inéz, 51 år, direktör för institutionen för kvinnofrågor på CUT, 31 år inom 

facket.  

• Luz Marina, 53 år, aktiv inom det regionala lärarfacket ADE, 36 år inom facket. 

• Maria Luisa, 53 år, ansvarig för Casa de la Mujer (Kvinnohuset), 18 år inom 

facket.  
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• Nelly, 58 år, sekreterare på CUT regionalt i Boyacá, 33 år inom facket.  

• Olinda, 47år, president för fackförbundet för barnskötare Simtracihobi, 18 år 

inom facket.  

• Patricia, 55 år, direktör för kvinnorörelsen för fred IMP (f.d. generalsekreterare 

för kvinnofrågor på CUT), 22 år inom facket.  

• Rosa Elena, 54 år, direktör kvinnofrågor på centralorganisationen CTC, 25 år in 

om facket.  

• Rosalba, 51 år, anställd på kvinnoavdelningen på lärarfacket FECODE, 30 år 

inom facket.  

• Sonia Pilar, 50 år, aktiv inom Sindistrales Contralonia de Bogotá, 17 år inom 

facket. 

 

Av de intervjuade är fem lärare till yrket och en barnskötare. Tre av intervjupersonerna är 

sekreterare varav en har läst till advokat i några år, för övrigt är en av personerna 

färdigutbildad advokat, två är ekonomer varav en arbetar som lärare och en arbetar som 

försäljare.  

 

För att få reda på mer om intervjupersonernas uppväxtförhållande så ställdes frågor om 

deras föräldrars yrken under uppväxten och utbildning. Jag frågade även om vilken 

hållning familjen hade till fackligt arbete samt om det var någon mer i familjen som var 

eller varit aktiv.  Av de tretton intervjuade kvinnorna så hade sex av dem mammor som 

varit hemma och tagit hand om barn och familj. ”Min mamma var hemma men hon 

brukade också sälja saker eftersom min pappa var handikappad” (Sonia Pilar 2007-05-

07). De övriga hade mammor som arbetade som sekreterare, handlare, jordbrukare, 

barnskötare och telegrafist. ”Min mamma var sekreterare och min pappa dog när jag var 

liten. När hon blev änka så började hon studera till att bli sekreterare” (Rosalba 2007-05-

03). Fem av de intervjuades pappor arbetade som jordbrukare under deras uppväxt. De 

övriga arbetade som elektriker, handlare, advokat, telegrafist, militär. ”Min mamma var 

hemmafru men jobbade även hemma med att sy. Min pappa var militär och sedan blev 

han administrativt ansvarig för justitiedepartementet regionalt” (Luz Marina 2007-05-04). 
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Sex av de intervjuade har föräldrar som båda bara gått i grundskolan. Två svarade att 

deras föräldrar inte hade någon utbildning, två andra intervjupersoner hade en mamma 

som gått grundskola och pappa som gått något år på gymnasiet. En hade en pappa som 

studerat till advokat medan mamman inte hade någon utbildning och en intervjuperson 

hade en mamma som studerat till sekreterare efter faderns död. Av att döma av vad 

intervjupersonernas föräldrar har för yrken och utbildning så kommer de flesta av 

intervjupersonerna från arbetarklass. 

 

Vad gäller intervjupersonernas familjers inställning till facket så svarar fem av dem att de 

är ensamma i familjen om att vara fackligt aktiva. Av dessa fem säger fyra att deras 

familjer inte gillar deras val att arbeta fackligt och en att hennes engagemang respekteras.  

 
Nej, jag är det svarta fåret i familjen. Det är inte så vanligt att engagera sig fackligt, det är inte det 

normala. De var aldrig med i det jag jobbade för och nu är de döda. De fattade inte varför jag 

jobbade för andra människors rättigheter. Min pappa brukade säga att jag inte behövde jobba för 

frihet och min mamma tyckte nog att det var bra men hon ville inte gå emot sin mans åsikter. 

Mina syskon kunde inte säga på sina arbetsplatser att deras syster jobbade för facket för då skulle 

de riskera att bli av med sina jobb. Och fortfarande händer det (Maria Luisa 2007-05-02).  
 

De övriga sju har någon inom familjen som är eller har varit fackligt aktiv.  

 
(…) min storebror bildade en fackförening för ungefär 40 år sedan, men han har fått lämna 

familjen och allt, han flyttade till Venezuela för ungefär 30 år sedan. Han förlorade jobb och allt 

på grund av sitt fackliga engagemang så det var därför han fick flytta (Dora Lilia 2007-05-04). 

 

Av de sju som har familj som är eller har varit fackligt aktiva så säger fyra att deras 

familjer stöttat dem men att familjen varit oroliga över deras engagemang, två har vissa 

inom familjen som stöttar dem och andra som inte gör det och en av intervjupersonerna 

säger att hon har 100 procentigt stöd. ”Det tycker att det är bra och de stöttar mig och de 

vet att ändå sedan jag var liten så har jag velat kämpa för rättigheter. Men de är rädda 

ändå för mitt liv” (Dora Lilia 2007-05-04). De som har någon familjemedlem som varit 

fackligt aktiv tidigare har alltså i större utsträckning fått stöd från sin familj i sitt arbete 

för rättigheter.  
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4.2 Varför man påbörjar facklig aktivism och varför man fortsätter  

För att få reda på varför de intervjuade kvinnorna valt att engagera sig fackligt så ställdes 

vid intervjuerna flera frågor om deras inställning till facket. Bland annat så frågades de 

om hur det var när de började arbeta fackligt, om det var någon speciell händelse som 

motiverade dem och de fick även berätta om varför de är aktiva idag (för alla frågor och 

formuleringar se Bilaga 1; Intervjumall). Av de tretton intervjuer som genomfördes så var 

det elva kvinnor som i stor utsträckning påpekade viljan att hjälpa och strävan efter 

rättvisa som en orsak till sitt engagemang och/eller att de själva utsatts för orättvisor som 

motiverade dem att börja arbeta fackligt, både orättvisor i samhället i allmänhet och på 

arbetsplatsen.  
Jag började på facket när jag insåg att det var några arbetskamrater som skulle bli avskedade, det 

är alltid kvinnor som råkar illa ut vid förändringar och det borde inte vara så. Det är orättvist mot 

kvinnor och barn och det motiverade mig att börja engagera mig inom facket” (Sonia Pilar 2007-

05-07).  

 
Det första var känslan av att vilja hjälpa, jag var sekreterare och fick se många orättvisor mot dem 

jag jobbade med. Men också det att när jag började inom facket så litade folk på mig, de stöttade 

mig de såg mycket potential i mitt sätt att jobba och det fick mig att vilja fortsätta (Dora Lilia 

2007-05-04).  

Precis som Dora Lilia uttrycker så tycks det vara viktigt för flera av de intervjuade att de 

fått stöttning från folk och att både de själva och andra insett deras potential för att de 

skulle fortsätta sitt engagemang. Att intervjupersonerna haft jobbiga uppväxtförhållande 

tycks motivera dem starkt till att arbeta för andra människors rättigheter. 
Jag började bara för att jag ville vara emot alla. För att i mitt hem brukade min pappa slå min 

mamma och det var mycket jobbigt att se. Det var jättejättejobbigt och jag kunde inte förstå varför 

det hände.  Och plötsligt började jag höra om fackförbund och kvinnors rättigheter och jag insåg 

då att jag delade samma värden och det var det jag ville tillhöra. Jag var den enda kvinnan som var 

med som ledare inom facket och det var en del av vänsterrörelsen på den tiden. Då började jag 

vara med som politiskt aktiv i vänsterrörelsen, de flesta var män och detta gjorde mig till en stark 

kvinna. Eftersom jag var med om så mycket jobbigt hemma med pappa som slog mamma så var 

jag inte rädd för makten utan tyckte det var bra och jag kunde gå emot detta på något sätt. Jag 

började göra karriär och gjorde allt möjligt inom facket från det minsta till att bli ledare. När jag 

började läsa till advokat var jag med i en kommitté för konfliktlösning mellan ledare och arbetare. 

1997 blev jag pensionär, nu nio år senare när jag kommer tillbaka och hälsar på facket så ser de 
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upp till mig och säger att det inte kommer att komma någon mer så stark kvinna som jag. Men de 

första åren var jag väldigt bitter, på grund av min uppväxt, men det hjälpte mig att bli en stark och 

bra ledare. Efter jag började läsa och blev advokat så visste jag mer och det gav mig bättre 

perspektiv (Maria Luisa 2007-05-02). 

 

Att gå emot sin familjs värderingar var även något som nämndes som orsak till 

engagemang. ”Det första så ville jag vara emot min konservativa familj, att allt skulle 

vara på ett visst sätt. Sen inom vänsterpartiet kunde jag se nya saker och hur man 

demonstrerade och så, och då blev det mer som ett sätt att leva” (Ana Cecilia 2007-05-

02). Att man kom i kontakt med en ’ny’ ideologi är något som flera menade låg till grund 

för att de började sitt arbete för fackliga rättigheter.  
När jag var på universitet gick jag med i vänsterpartiet och för dem var det vikigt att jobba för 

fackföreningar och rättvisa. En av de åsikter de hade var att det styre som rådde var diktatur. Det 

var som ideologi att man skulle vara med i facket, det var 70-talets typologi (Patricia 2007-05-02). 

 
När jag började som lärare så var det svåra tider, det var på 70-talet. På den tiden fanns det starka 

fackföreningar som drog in mycket folk till att bli medlemmar. Eftersom lärarna hade så dålig lön 

och rättigheter så började vi bilda studiegrupper och diskutera och samarbeta med andra 

föreningar. Och då började jag som medlem i en fackförening och efter det så började jag bilda 

olika grupper som stöd och jag vände mig till andra grupper som tillhörde olika politiska partier. 

På det sättet så började jag lära andra om våra idéer och vi gick på besök hos högskolor och skolor 

och sådär. På det sättet så kom jag in i hela den här miljön. Det som drev mig var att vi började 

besöka familjer i fattiga områden och jag såg att fattigdomen var jättenära så då tyckte vi att vi 

skulle göra något för dem. Det borde finnas något som man kan göra för dem och det fick mig att 

vilja vara med (Luz Marina 2007-05-04). 

 

Luz Marina och Patricia säger att utbildning var en viktig del i att komma i kontakt med 

fackförbunden.  
Jag hade (…) en lärare som jag kommer ihåg mycket väl som tillhörde det kommunistiska partiet. 

Han brukade lära mig om människors rättigheter och gav mig böcker om det och så. På den tiden 

kom idéer från revolutionen i Kuba och Ryssland, och det gav mig mina idéer och min känsla. När 

jag sedan började som lärare så kände jag starkt för att bli involverad i facket. Jag hade många 

personer som hela tiden pratade om sådana idéer och när jag lyssnade på deras tal så visste jag att 

jag ville vara med (Luz Marina 2007-05-04). 

 

 32 



Att man flyttat till en ny ort var även något som påverkat aktivismen. ” Ja, det var så att 

jag började jobba i en liten by nära Bolivar, men sen så flyttade jag till en större stad som 

heter Medejin och där började jag träffa mer folk och se möjligheter att arbeta fackligt” 

(Ana Cecilia 2007-05-02). 

 

Att arbeta specifikt för kvinnors rättigheter menade de flesta att det var en stor orsak till 

deras engagemang.  
Ja, i mitt område, där jag arbetar, utnyttjar de verkligen arbetarna och diskriminerar kvinnor. Det 

sker till och med många våldtäkter, för det finns många kvinnor som jobbar inom det området. När 

det handlar om lön så tjänar kvinnor mindre än män, och för de flesta som jobbar inom det är 

ensamstående mammor. Allt detta utnyttjar kvinnors rättigheter (Rosa Elena 2007-05-03). 

 
När jag började så jobbade jag på kommunen i Bogotá och där var det några kvinnor som blev 

avskedade. De var alla ensamstående mammor och hade redan det ekonomiskt svårt så jag tyckte 

att det var orättvist. Så det gjorde mig motiverad att tillsammans med arbetskamrater jobba för 

deras rättigheter men sedan även till att börja arbeta fackligt (Carmen 2007-05-07). 

 

Att det råder brist på utbildning och rättigheter för barn är något som flera anger som 

orsak till sitt engagemang, att man sett barn som farit illa och att man vill förändra 

förutsättningarna för dem.  
När jag började inom facket för länge sedan så jobbade jag på en skola i ett jättefattigt område, 

och kommunen ville stänga den. Men jag kunde inte bara stå och se på när de små barnen skulle 

bli utan undervisning och de problem som familjerna får på grund av det, det skall inte få vara så i 

vårat land (Carmen 2007-05-07). 

 

Varför fortsätter då dessa kvinnor att vara aktiva även idag? När de själva får svara på 

den frågan så svarar fyra att de bland annat vill föra vidare den kunskap som man byggt 

upp till nya generationer innan man slutar sitt engagemang.  
Det som motiverar oss är att lära ungdomar om att de måste fortsätta med vårt jobb, de kan inte 

lämna allt som vi byggt upp hittills utan de måste fortsätta jobba för arbetares rättigheter. Det är 

det som motiverar oss, vi vill fortsätta att jobba för arbetares rättigheter (Rosa Elena 2007-05-03). 

 

 ”Jag tycker att det är jätteviktigt att uppmuntra den nya generationen av fackligt aktiva 

som kommer idag. Att leda dem och lära dem de saker som vi redan kan, det är 
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jätteviktigt” (Ligia Inés 2007-05-03). Ligia Inés fortsätter sedan att berätta om det de 

flesta av intervjupersonerna nämnt som orsak till sitt fortsatta engagemang nämligen 

rätten till rättigheter: ”Min största drivkraft är att visa Colombia att vi måste få våra 

rättigheter och att vi behöver bra jobb och också uppmuntra kvinnor till att få bättre jobb 

och få dem att förstå att de kan göra bra saker för samhället” (Ligia Inés 2007-05-03). 

Återigen så är det kvinnor rättigheter och kvinnors utökade möjligheter till plats i 

samhället som ges som orsak till engagemang.  

 

”Det är mitt sätt att leva, det finns inom mig och jag kan inte ändra på det” (Ana Cecilia 

2007-05-02) Detta är något som flera av de intervjuade kvinnorna uttrycker, att 

fackföreningarna blivit en så stor del av deras liv att de inte bara kan sluta. En av 

intervjupersonerna sa att hon bland annat var fackligt engagerad för att hon behövde 

pengarna. Det finns även mer personliga tragedier som ligger bakom det fortsatta 

engagemanget: 
För jag har upplevt många svåra saker i mitt liv så jag känner att kvinnor och barn speciellt 

behandlas orättvist ofta. Och det gör ont i mig och jag vill bara fortsätta att jobba för de rättigheter 

som inte samhället ger till dem. För det första så var min pappa handikappad och då såg jag min 

mamma lida på grund av det. Det var en jättesvår ekonomisk situation. Jag själv blev misshandlad 

av min man. Sedan så här i Colombia så finns det inte någon speciell försäkring som täcker om du 

är sjuk, men det finns just nu något som heter ’sisben’ (författarens troligtvis felaktiga stavning) 

som är ett kort som gör att du kan gå till sjukhuset och få en del vård. Men du måste ändå betala 

vissa saker och min bror dog på grund av att han inte hade varken kortet eller pengar. De tog inte 

hand om honom och då dog han. Att se den orättvisa, hur kan de låta en person dö bara för den 

inte har pengar, det är helt sjukt. Och sen så hade han egna barn så jag var tvungen att ta hand om 

hans barn och mina egna också. Dessutom så femton dagar efter det att min bror hade dött så dog 

min mamma, hon kunde inte komma över det som hänt min bror. Plötsligt så hade jag sju barn att 

ta hand om och i vissa sammanhang så hade jag inte pengar ens till att ge dem mat. Då var jag 

tvungen att tigga för att kunna ge barnen mat tillexempel. Sen så har jag sett många orättvisor mot 

kvinnor och barn och jag har jättesvårt för att bara blunda för dem och fortsätta livet som vanligt. 

Också i det området som jag bor så finns det mycket droger jag har sett barn som har börjat 

använda droger när de bara är fem år, det är ett jättefattigt område. Så det är saker som jag inte 

tycker skall få finnas i ett samhälle, speciellt inte när det drabbar så mycket folk. Det är därför jag 

fortsätter jobba (Sonia Pilar 2007-05-07).  
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Den situation med våld och inbördeskrig som råder i landet verkar vara något som 

motiverar, att man arbetar för ett demokratiskt Colombia, men som även gör arbetet 

svårare. Att Colombia är ett land som under lång tid varit oroligt med såväl politiska 

kriser som öppna väpnade konflikter är något som påverkat det fackliga arbetet. En av 

intervjufrågorna handlade om huruvida det politiska klimatet i Colombia påverkat ens 

fackliga engagemang. De flesta av de intervjuade kvinnorna menar att staten och 

samhället kritiserar fackförbunden mycket och även vill få det till att facken tillhör 

gerillan. Rosa Elena säger; ”Vi har alltid blivit kritiserade och det har påverkat oss 

negativt för vi framställs tillhöra vänsterrörelsen och gerillan” (Rosa Elena 2007-05-03). 

Huruvida det har blivit bättre eller sämre är något som det råder delade meningar om. Luz 

Marina säger att det blivit lättare och mindre farligt att vara fackligt aktiv, men att 

motståndet samtidigt gör dem motiverade. Hon säger att den värsta tiden var under 

president Turbay Ayalas ledning då många fackligt aktiva mördades och försvann. 

Patricia å andra sidan menar att det blivit värre och farligare med åren, speciellt under 

1990-talet var det svårt att vara facklig aktiv. Sonia Pilar är kritisk till de förändringar 

som den nuvarande presidenten Uribe Vélez har genomfört då hon anser att de främst 

innebär försämringar för dem som redan har det dåligt. Ingen av de intervjuade säger 

något om att de under någon period slutat sitt arbete på grund av motståndet från regimen 

utan de verkar snarare bara se sitt arbete som än viktigare ju större motstånd de möter.  

 

4.3 Kostnader för det fackliga arbetet och varför man fortsätter  

Att det fackliga arbetet påverkar de intervjuade kvinnorna är något som står klart redan 

efter att ha pratat med dem en kort stund. De är alla mycket stolta och kunniga människor 

som jobbar hårt för arbetsrättigheter. Detta har naturligtvis påverkat både deras 

familjesituationer och gett dem kostnader i form av motstånd. Men de verkar även 

mycket tacksamma för det förtroende som det fackliga arbetet innebär.    

 

Av de tretton intervjuer som genomfördes så hade elva blivit utsatta för någon form av 

hot, förföljelse och vissa fall även blivit misshandlade. Rosa Elena säger att hon inte 

blivit utsatt för hot eller våld men att hon vet många som gjort det. Nelly svarar att hon 
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inte blivit utsatt för någon form av våld eller hot just nu men det är osäkert om hon blivit 

det tidigare, i sådana fall så är det bara en som inte blivit hotad eller utsatt för våld på 

grund av sitt fackliga av de alla intervjuade. Hoten varierar från telefonsamtal, till brev 

med kulor i och kondoleansbrev, det vill säga brev som man skickar när någon redan är 

död. Olinda svarar på frågan om hot och våld så här;  
Jag har varit hotad av gerillan, både ELN och FARC, de gillar inte mitt jobb. ELN har försökt 

kidnappa mig och en annan gång här i Bogotá så var det FARC som försökte kidnappa mig 

eftersom jag tar hand om information och pengar. De slog mig i huvudet så jag fick sy 16 stygn” 

(Olinda 2007-05-03).  

Ana Cecilia berättar att hon fått sin lägenhet förstörd och att hon därför var tvungen att 

lämna sin hemstad för att flytta till Bogotá. ”Hot blir så vanliga att man inte tänker på 

det” (Ana Cecilia 2007-05-02). Även Rosalba har varit tvungen att lämna sitt hem för en 

tid på grund av hot. Patricia säger att hon blir hotad hela tiden, hon har under perioder 

haft livvakt, men har det inte just nu även om hon egentligen skulle behöva det.  
Ja jag har varit hotad, jag har fått telefonsamtal, brev och kondoleansbrev. När det var som värst 

fick mina barn flytta från huset vi bodde i men det fortsatte inte så länge, de hade väl tänkt att jag 

skulle sluta men istället blev jag stark och fortsatte och det fick mig att uppskatta mitt jobb än 

mer” (Carmen 2007-05-07).  

Många av de intervjuade uttrycker att de främst blivit oroliga för sina familjer och sina 

barn vid hoten. Vissa av hoten har även varit av den karaktär att den riktar sig mot barnen 

istället för direkt mot kvinnorna. Till exempel så har Ligia Inés dotter blivit hotad på 

grund av sin mors arbete. 

 

Hoten och våldet är något som inte bara drabbar dem själva utan de flesta känner någon 

annan inom facket som råkat illa ut och flera har vänner som blivit mördade på grund av 

sitt fackliga arbete.  
Ja absolut, en medarbetare i facket blev mördad. Vi var på CUT och jobbade tillsammans. Vi sa 

hej då som vanligt och när jag kom hem och såg på TV: n så såg jag att han blivit mördad. Men 

det är många som jag känner som blivit slagna och suttit i fängelse för att de jobbar fackligt. 

Tyvärr har det blivit en del av vårat arbete och liv. Om man går med i facket så riskerar man att bli 

slagen och hotade (Maria Luisa 2007-05-02). 
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Trots alla hot så är det ingen som valt att sluta. Vissa har varit tvungna att flytta eller att 

börja med andra arbetsuppgifter inom facket, men det är ingen som slutat helt. Ana 

Cecilia menar att man är medveten om de risker det innebär att vara med i facket redan 

när man går med och att man därför fortsätter även efter att man blivit utsatt för hot och 

våld.  

 

En inställning som flera av de intervjuade har är att ”dör man så dör man” (Maria Luisa 

2007-05-02) och att det inte beror på hot utan för att det är ens tur att dö. ”Den känsla och 

kärlek för barnen får mig att fortsätta men också att man dör när det är tid för att dö, inte 

för att någon mördar dig. Man kan inte vara rädd hela tiden” (Olinda 2007-05-03). Den 

tolk jag använde mig av förklarade Olindas inställning att det ligger i den Colombianska 

kulturen att tänka så och att det endast är Gud som vet när man skall dö och att det inte 

beror på hot från omgivningen.  

 

Att man inte vill lämna det åtagande som det innebär att vara fackligt aktiv är något som 

de flesta ger som skäl till att de fortsätter med sitt fackliga engagemang. Att de vill 

fortsätta att kämpa för rättigheter men även att de fått mycket stöd som får dem att orka 

fortsätta. ”Jag var helt övertygad om att det jag jobbade för var ett åtagande, då kunde jag 

inte sluta. Och också för att många folk trodde på mig” (Rosalba 2007-05-03). Ett sista 

argument för att man inte slutat inom facket efter hot är för att man inte vill ge vika och 

låta gärningsmännen få det de vill.  
För det första så ville jag alltid visa att det inte är bra att inte kämpa för människors rättigheter, 

alla har rättigheter och har rätt att ha det. Men också för att jag inte ville visa mig svag inför de 

som hotade och låta dem få vad de ville. Ju mer man visar rädsla desto mer hot får man men om 

man visar sig stark så kanske de slutar och förstår att det inte är någon idé (Carmen 2007-05-07). 

 

Vikten av internationell hjälp och stöd är tydlig, flera av de intervjuade uttrycker att utan 

det stödet kan de inte fortsätta. Så länge omvärlden har ögonen på vad som händer i 

Colombia så är det inte lika farligt. De intervjuade är tacksamma för den hjälp som de 

internationella samarbetena gett dem, både i form av upplevelser från nya länder och rent 

skydd.  
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Fackföreningar både för kvinnor och män behöver internationellt stöd för att kunna fortsätta. Och 

de internationella fackföreningarna behöver stötta oss när vi skall avslöja (…) alla orättvisor som 

pågår i landet (Rosa Elena 2007-05-03). 

 

Det fackliga arbetet innebär inte bara direkta hot utan även att omgivning påverkas och 

påverkar, både positivt och negativt. Jag ställde därför frågor om hur facket påverkat 

intervjupersonernas familj och vänner.  Sonia Pilar, Ligia Enith och Carmen ansåg att 

facket hade haft främst en positiv inverkan på familjen. De menar att även familjen fått 

kunskap om sina rättigheter och att de på så sätt fått det bättre.  
Jag tror att det har varit en fördel (…), jag tror att mina egna barn kommer att gå med i facket eller 

bil ledare inom det, för de har insett hur viktigt det är att kämpa för rättigheter i samhället, jag ser 

det som en fördel (Sonia Pilar 2007-05-07). 

 Ligia Enith tycker som sagt att facket varit positivt för sin familj men hon påpekar att 

hon är lyckligt lottad som har en man som är fackligt engagerad då hon vet många andra 

inom facket som gått igenom skilsmässor på grund av att partnern inte har förståelse för 

engagemanget.  

 

Att just många skiljer sig är något som är slående vid intervjuerna, de flesta av kvinnorna 

lever idag ensamma, flera säger att de inte har tid för förhållande. Sju av de intervjuade 

personerna säger att det fackliga arbetet påverkat deras familj negativt. Den största 

nackdelen menar de är att de inte har den tiden som en familj kräver. Med det fackliga 

engagemanget måste man ha med tid för både jobb, familj och facket. Ligia Inés säger 

om sin dotter;  
(..) jag var tvungen att jobba mycket för att försörja oss eftersom jag var ensam. Det gjorde att jag 

från att hon var 8 år många gånger var tvungen att lämna henne ensam. Och det var detta som 

gjorde att jag bestämde mig för att inte få fler barn. Det var svårt att hinna med både att vara 

mamma och arbetet på facket, och det var ett stort beslut att inte skaffa flera barn. Jag beslutade 

mig även för att inte bli tillsammans med någon ny man eftersom det ändå inte skulle fungera när 

jag hade så lite tid. När jag började på facket bestämde jag mig även för att inte ha något 

förhållande med någon arbetskamrat för att jag skulle kunna få mer respekt. Jag ville bli en ny och 

bra ledare för att kunna bli en bra representant och få lite makt (Ligia Inés 2007-05-03). 

Ana Cecilia och Maria Luisa har båda blivit ovänner med familjemedlemmar på grund av 

sitt fackliga engagemang.  

 38 



Min äldsta dotter har blivit mycket bitter. Hon har varit med sen hon var liten när jag gick ut och 

pratade och demonstrerade, så just nu tycker hon att det blev för mycket så hon vill inte veta av 

facket. Min dotters man ville vara med i facket, men hon sa till honom att han fick välja mellan 

henne och facket för hon ville inte vara med om samma sak igen som med mig. Och han bestämde 

sig för henne. Dottern tyckte att jag hade prioriterat facket framför familjen. Jag bodde 

tillsammans med två olika män under olika tidpunkter och de sa att jag var tvungen att välja 

mellan facket eller relationen och jag valde alltid facket. Och det är det som påverkat mitt liv 

jättemycket. Om jag bestämt mig på den tiden att även ägna mig åt familjen hade jag kanske 

kunnat få både och, både familjen och facket. Men jag var emot allt vad gällde familj och ville 

jobba istället, eftersom min generation ville gå emot de traditionella rollerna och jobba för 

rättigheter, och det är det som påverkat mig mest.  Om du inte du intervjuar flera kvinnor inom 

facket i min generation kommer du att se att de flesta lever ensamma. Jag går fortfarande emot 

strömmen, normalt i Colombia så tar mormor hand om barnbarnen, men jag vill inte det. Jag vill 

fortsätta jobba, eftersom jag fortfarande har samma åsikter jag vill bryta alla patriarkala mönster. 

Jag är ingen vanlig mormor. Men jag vet konsekvenserna som kommer av att ta sådana beslut. Jag 

tycker också att det är bra att unga kvinnor inom facket också väljer att ta hand om familjen. Det 

är jobbigt att börja bli annorlunda (Maria Luisa 2007-05-02).  

 

Flera av kvinnorna uttryckte vid intervjuerna att de missat många stora saker på grund av 

att de varit och rest med facket och att det är en sorg för dem. En av de intervjuade 

berättade att hon missat en nära anhörigs dödsfall och begravning vilket givetvis varit 

jobbigt för henne.  

 

Det fackliga arbetet har även påverkat intervjupersonernas vänner och arbetskamrater. De 

flesta menar att de främst har vänner inom facket eftersom det är de som förstår dem och 

det är de som står dem närmast. Flera säger att de träffat många nya vänner genom facket 

men att de samtidigt fått lämna gamla vänner från tidigare. Carmen säger att det inte finns 

så stor förståelse på arbetsplatsen för den tid som det fackliga arbetet tar utan 

arbetskamraterna ser det bara som att hon smiter från arbetet och att de får göra mer. 

Däremot när hon och andra får till positiva förändringar så tycker de att facket är viktigt.  

 

Det fackliga arbetet har inte bara påverkat intervjupersonerna utan de har även påverkat 

fackföreningarna och det de jobbar för i olika grad. Frågor ställdes därför om hur de tror 

de påverkat den arbetsrättsliga situationen i landet, hur viktigt det är för dem att påverka 
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samt om det fackliga arbetet ger dem några förmåner. Vad gäller hur intervjupersonerna 

tror att de påverkat situationen så säger alla att de gjort människor uppmärksamma på 

sina rättigheter och att de informerat om fackets arbete. Framförallt så har man nått 

framgång med att informera kvinnor om sina rättigheter; 
Vi har kommit en bit på väg vad gäller kvinnors rättigheter och också vad gäller mänskliga 

rättigheter för fackligt arbetande. Det är också viktigt med de ökade rättigheter som kvinnor inom 

den informella sektorn fått, man har fått en ny syn på informella jobb i Colombia (Patricia 2007-

05-02).  

De flesta av intervjupersonerna ser det som mycket viktigt att de känner att de påverkat 

situationen i landet. ”Det är därför jag gör detta jobbet, för att jag vill se kvinnor som är 

politiskt aktiva som är ledare och som har mycket att ge till samhället” (Ligia Inés 2007-

05-03). “Det är allt, det är mitt liv. Det är något som man måste göra för samhället” 

(Maria Luisa 2007-05-02). Många känner att de är stolta och glada över det de har 

åstadkommit. “Det har varit väldigt glädjande att veta att jag har kunnat hjälpa 

människor, det har varit väldigt positivt och motiverande i mitt liv” (Carmen 2007-05-

07). ”Jag känner mig stolt och glad över det jag åstadkommit hittills. Jag känner till och 

med att om jag skulle bli mördad så är jag nöjd med det jag uppnått och att jag gjort allt 

jag kunnat göra” (Patricia 2007-05-02).  

 

De förmåner som de fackligt aktiva kvinnorna säger att engagemanget ger dem är att de 

får arbeta för andras rättigheter och att deras arbete känns viktigt. Patricia, Maria Luisa 

och Ligia Inés säger att den största förmånen är att de fått arbeta med det de verkligen 

vill. ”Ja, för det första är jag välsignad att jag får jobba med det jag alltid drömt om. Det 

har gett mig ett stort perspektiv. Det är det som gör att jag alltid har nya tankar och det är 

det som hjälper mig att ta svåra beslut” (Maria Luisa 2007-05-02).  Sonia Pilar, Rosalba 

och Ana Cecilia ser det som en förmån att de har kunnat visa på kvinnors rättigheter och 

möjligheter. ”(…) jag har kunnat visa att kvinnor kan göra mycket och lyckas som ledare. 

Jag har visat att vi kan lyckas där annars bara män kan komma in. Det har varit en stor 

förmån” (Ana Cecilia 2007-05-02).  Att man själv blivit starkare, att man fått organisera 

sig och att man fått möjlighet att träffa nya människor samt besöka nya platser är något 

som de även nämner som förmåner.  
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Sju av de intervjuade säger att deras ekonomiska situation har blivit sämre på grund av 

deras fackliga engagemang. De säger att det fackliga arbetet innebär många utgifter som 

resor och att man hjälper andra bland annat men att detta inte kompenseras. Sonia Pilar 

blev av med sitt jobb på grund av sitt fackliga engagemang vilket ledde till en svår 

ekonomisk situation. Patricia och Ana Cecilia påpekar avsaknaden av att göra karriär 

inom facket och att detta har påverkat deras inkomst negativt. Maria Luisa och Rosa 

Elena menar att deras ekonomi blivit bättre på grund av deras fackliga arbete.  
Ja, det har blivit mycket bättre. Jag är pensionär idag, men jag får också betalt för mitt arbete här. 

Jag har kunnat få resa och se andra länder och världar. Och jag har fått lära känna människor, 

kompisar som du från andra länder (Maria Luisa 2007-05-02).  

Rosa Elena säger att facket hjälpt henne att förhandla sin lön och att hon därför har det 

lite bättre ekonomiskt. De övriga fyra intervjupersonerna säger att deras ekonomiska 

situation inte påverkats av deras fackliga engagemang.  

 

4.3 Kvinna inom facket och allmänhetens inställning till facket  

För att få ytterligare bild av vilken vardag de fackligt aktiva kvinnorna lever i så ställde 

jag frågor om hur det är att vara kvinna och fackligt engagerad i Colombia. Alla 

intervjupersonerna ansåg att det är svårare som kvinna att vara fackligt aktivt jämfört om 

man är en man, i alla fall oftast. Åtta av de intervjuade sa att det var svårare som kvinna 

på grund av den maskulina och patriarkala kultur som råder inom facket och i samhället i 

övrigt.  
Facket är en väldigt maskulin miljö, det är män som har makten. Och det är väldigt svårt att 

komma som kvinna från en informell miljö till en formell och kunna få respekt för sina idéer och 

åsikter (Ligia Inés 2007-05-03).  

Carmen, Rosalba, Ligia Enith och Olinda menar att det största hindret för kvinnor är att 

de även har ansvar för familjen. Att kvinnor som är fackligt aktiva måste kompromissa 

mellan att vara mammor, arbeta och vara fackligt aktiva. Sonia Pilar menar att kvinnors 

ekonomiska situation gör så att de har det svårare i det fackliga arbetet, att de flesta inom 

facket kommer från under- och medelklass så att de därmed har ännu ett hinder att 

övervinna. Nästan alla av intervjupersonerna ser facket som en mycket viktig del av sitt 
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liv. Många menar att de har alla vänner inom facket och att facket har tagit så mycket av 

deras tid att de förlorat andra vänner genom åren.  

 

Hur ser då intervjupersonerna på allmänhetens inställning till facket? Elva säger att 

allmänheten har en negativ bild av facket, en säger att allmänheten ser facket som både 

positivt och negativt. Ligia Enith säger att allmänheten har en positiv bild av just 

lärarfacket som hon arbetar för. Av de elva som menar att allmänheten har en negativ bild 

av fackförbunden så säger sex att detta beror på de nya regler som gäller för företag och 

att folk är rädda för att bli av med sina jobb. I Colombia så blir det allt vanligare med 

korttidskontrakt och om man då går med i facket så blir det svårare att få förlängd 

anställning. Intervjupersonerna menar att staten ger en bild av att det är fackens fel att 

företag får stänga och att arbetslösheten är hög. Ana Cecilia och Maria Luisa säger att 

staten sprider ut en bild av att fackföreningarna tillhör gerillan och att det därför är så 

många som är negativt inställda till facklig verksamhet. De många hot som förekommer 

mot fackligt aktiva menar de även är en orsak till varför allmänheten inte är intresserade 

av att ge med i facket. Sonia Pilar säger att folk i allmänhet är rädda för att säga vad de 

tycker och att de därför inte vill vara medlemmar i fackföreningar.   

 

4.4 Framtiden 

Vad gäller fackföreningarnas framtid i Colombia så säger sex att framtiden ser mörk ut. 

”Jag tror det kommer att bli mycket svårt, facket kommer att bli svagare. Just nu finns det 

inte så många som vill engagera sig kollektivt och det därför facket kommer att bli 

svagare” (Ligia Inés 2007-05-03). Sex menar att hur det blir för facken i framtiden beror 

på hur politiken kommer att se ut i Colombia samt om fackförbunden kommer att 

förändras, de är överens om att facket är i behov av förändring. 
Jag ser en bra framtid om vänsterpartier får makten här i Colombia. Då kommer det öppnas många 

dörrar för facket och facket kommer att ses som en del av demokratin och en väg till att nå fred. 

Men om istället högerpolitiken fortsätter måste facket försöka samarbeta med högerpolitiken så att 

vi kan göra samhälliga förbättringar. Jag tror också att facket måste komma med nya idéer och 

öppna sig mot det nya samhället. Vi kan inte vara de som säger nej hela tiden utan vi måste 

förändras annars kommer vi inte att nå någon framgång (Patricia 2007-05-02).  
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 Sonia Pilar säger att hon ser en ljus framtid men att statens förföljelse av fackliga 

medlemmar kommer att försvåra.  

 

Hur ser då intervjupersonerna på sin framtid inom facket? Nästan alla av de intervjuade 

börjar blicka framåt mot sin pension vilket innebär att de måste sluta att arbeta för facket, 

men det innebär inte att de kommer att sluta att arbeta för människors rättigheter. De 

flesta planerar att fortsätta sitt arbete men på ett annat sätt. Det märks att många tycker att 

de redan uppnått mycket och att det nu börjar bli dags att lämna över till nästa generation.  
När jag började så ställde jag upp några mål och jag har uppnått dem så jag känner mig ganska 

nöjd med mitt arbete, jag har fått åka och representera till och med utomlands, men jag kommer att 

fortsätta min kamp (Olinda 2007-05-03).  

”Jag vet inte egentligen vad som kommer att hända men jag vet att jag kommer att 

fortsätta att arbeta inom facket så länge min ålder och hälsa tillåter mig” (Rosa Elena 

2007-05-03).  

 

Sonia Pilar, Olinda och Ligia Inés ser i dagsläget inget som skulle kunna få dem att sluta 

att arbeta för facket. Ana Cecilia säger att hon skulle sluta endast om hennes fjortonåriga 

dotter vill det. Maria Luisa säger att endast en olycka kan få henne att sluta arbeta för 

fackliga rättigheter. ” Jag kan ju inte bestämma men jag kommer inte sluta förrän jag inte 

kan röra mig. Så länge jag kan röra mig kommer jag att fortsätta” (Maria Luisa 2007-05-

02). Rosa Elena säger att det enda som skulle få henne att sluta är att hon inte längre har 

stöd från medlemmarna. De resterande kvinnorna säger att de börjar närma sig slutet av 

sin karriär och att det är pensionen som kommer att få dem att sluta, men de kommer inte 

att sluta innan dess. ”Jag kan inte just nu komma på något som skulle få mig att sluta. 

Men jag vet att när jag blir pensionär så kan jag inte fortsätta jobba inom facket så det är 

det som kan få mig att sluta” (Carmen 2007-05-07).  
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5. Analys och diskussion  
I intervjuerna med de tretton fackligt aktiva kvinnorna så har en rad livsöden och 

förklaringar till varför man valt att vara fackligt aktiv berättats. Dessa kan 

förhoppningsvis ge en förståelse till varför man gör valet att vara politiskt aktiv trots 

ogynnsamma omständigheter. Nedan kommer dessa intervjuer att analyseras utifrån det 

analysschema som presenterats i metodkapitlet. I huvudsak kommer materialet att delas 

in efter teman på samma sätt som intervjumallen och även externa och interna. Därefter 

diskuteras även om attributionerna är av en instabilt eller stabilt karaktär. För att fördjupa 

förståelsen för deras situation kommer även Weiners figur att användas.  

Figur 3: Stabilitet och kontrollmöjlighet i en handling 

Stabilitet                   Kontrolläge  

  Intern Extern  

Stabil  Möjlighet Svårighet i handling  

Instabil  Ansträngning Tur 
Källa: Weiner m.fl. 1972, 96 

 

5.1 Bakgrund 

Figur 4: Analys bakgrund 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet  
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil   - Familjemedlem som deltagit, förebild 
Instabil   - Familjens positiva inställning påverkar  

- Familjens negativa inställning påverkar  
 
 
En möjlig extern förklaring till varför man väljer att delta fackligt skulle kunna vara att 

familjen utövar stark påverkan om att man skall delta. Dock verkar det inte vara fallet då 

endast två av intervjupersonerna säger att de har familjens fulla stöd. Det är flera som 

säger att de har familjens stöd men att familjen är oroliga för den fara som de utsätter sig 

för i och med sitt fackliga engagemang. Därmed borde inte det vara familjens vilja att en 

familjemedlem skall delta i en fackförening. Istället vore det troligare att de sju som har 
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en familjemedlem som är eller varit fackligt aktiva skulle bli avskräckta då de borde ha 

en ökad medvetenhet om situationen för fackligt aktiva i Colombia. Det kan även vara så 

för de sju intervjupersoner som har en familjemedlem som är eller varit fackligt aktiv 

därmed har en förebild som motiverat deras fackliga engagemang. Då det är så pass 

många som inte haft någon inom familjen som varit fackligt aktiv så verkar inte det vara 

det som motiverat dem mest. Två av intervjupersonerna menade att de påbörjat sitt 

engagemang för att de ville vara emot sin familj, båda dessa kvinnor hade familj där 

ingen tidigare varit fackligt aktiv. Så att familjen är negativt inställd till det fackliga 

engagemanget har även varit en motivation till att påbörja sin aktivism. Familjens 

hållning gentemot facket kan ses som instabil då åsikten kan förändras. Om någon i 

familjen tidigare varit aktiv är däremot stabilt kontrolläge.  

 

5.2 Varför man påbörjar facklig aktivism 

Figur 5: Analys av varför man påbörjar facklig aktivism 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet   
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil  - Rättviseuppfattning 

hos aktören  
- Jämställdhetssträvan  
- Kunskap 
- Vilja att hjälpa 

- Uppväxtförhållanden  
- Utbildning 

Instabil   - Aktören har utsatts för orättvisa 
- Förebilder 
- Hinder på grund av könstillhörighet 

 
När intervjupersonerna själva får berätta om när de började som fackligt aktiva så säger 

de flesta att de vill jobba för rättvisa och att de vill hjälpa. Av de intervjuade kvinnorna så 

är det några som mer specifikt pekar ut händelser då de själva eller andra blivit utsatta för 

orättvisor vilket har lett till ett engagemang. I de fall då intervjupersonen själv sett 

orättvisa och detta har lett till engagemang så kan det ses som en extern instabil 

attribution. I de fall då det bara är den enskilde personens rättviseuppfattning som styrt så 

kan det ses som en intern stabil attribution då det är individens värdegrund som ligger 

bakom handlingen. Jobbiga uppväxtförhållanden kan ses som en del av att bli utsatt för 
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orättvisor och därmed extern stabil attribution då man inte kan förändra sin uppväxt i 

efterhand.  

 

Vikten av att få bekräftelse från andra för sitt jobb är en instabil extern kontrollmöjlighet. 

Men detta kan inte ses som en direkt anledning till att man börjar sitt arbete i facket utan 

snarare en orsak till att man stannar kvar.  

 

Kontakten med en ’ny’ ideologi, ofta i samband med studier verkar vara en viktig del i att 

bli fackligt aktiv men det gäller ju då främst de som studerat och som påbörjade sina 

studier under 1970-talet, då den fackliga rörelsen var stark. Studier är både externa och 

interna då kunskap är internt medan själva utbildningen är extern. I fallet av att 

utbildningen påverkat viljan till att engagera sig fackligt så skulle jag säga att det främst 

är den externa aspekten som är av vikt. Förebilder i form av tillexempel lärare är en 

extern och instabil attribution, du kan inte styra över om du kommer att möta någon som 

du kommer inspireras av. Ny omgivning påverkar också valet att påbörja sin aktivism 

men kanske främst ger en möjlighet till att vara fackligt engagerad.  

 

Att de flesta av intervjupersonerna säger att de vill arbeta för främst kvinnors rättigheter 

är förståeligt då de stött på hinder i sitt engagemang på grund av sitt kön. Då Colombia är 

ett konservativt katolskt land så finns det ett motstånd mot att kvinnor engagerar sig 

politiskt. Eftersom kvinnor enligt denna kultur skall stanna hemma med barnen så har 

kanske intervjupersonerna större insyn i barnens levnadsvillkor och kanske är det därför 

som de även vill arbeta för barns rättigheter.  

 

Sammanfattningsvis så tror jag att det är svårt att urskilja en enda orsak till varför dessa 

kvinnor valt att börja arbeta för fackförbunden men de huvudsakliga orsakerna jag kan se 

är en rättvisekänsla och en vilja att uppnå jämställdhet. Viktigt tycks även personliga 

upplevelser vara, som att man sett orättvisor eller blivit inspirerad av någon i 

omgivningen. Viljan att hjälpa och förändra känns som stark hos alla de intervjuade.  
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5.3 Varför man fortsätter att vara fackligt aktiv 

Figur 6: Analys av varför man fortsätter att vara fackligt aktiv 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet   
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil  - Kunskap 

- Strävan efter 
rättvisa  

- Facket en stor del 
av aktörens liv  

- Facket som inkomst 
- Förmåner i form av kunskap och 

upplevelser 

Instabil   - Facket som social mötesplats  
- Möjlighet att påverka 

 
Att man blir aktiv i ett fackförbund trots ogynnsamma omständigheter är förvisso 

förvånande men att man sedan fortsätter trots att man själv utsätts för hot känns som än 

mer osannolikt. Fyra av de intervjuade säger att de fortsatt vara aktiva för att de vill föra 

vidare sin kunskap innan de slutar. Om man gjort uppoffringar i sitt fackliga engagemang 

så känns det naturligt att man vill föra vidare till nya generationer så att ens arbete inte 

går förlorat. Kunskap ses som en intern attribution och det är kunskapen som får dem att 

fortsätta. Intervjupersonerna säger ju även att strävan efter rättigheter är ett incitament till 

det fortsatta arbetet, det vill säga att en intern värdegrund står valet att fortsätta. Flera av 

kvinnorna menar att facket blivit en så pass stor del av deras liv att de inte vill sluta. Dels 

kan det vara så att fackföreningen uppfyller det sociala behovet så att man därför 

fortsätter. Troligt är att det fackliga arbetet lett till ett minskad social umgängeskrets på 

grund av den tid och den fara som arbetet innebär. Därför blir man då mer beroende av 

fackföreningen även privat. Detta kan ses som ett externt fenomen då det är omgivningen 

som leder till det fortsatta engagemanget.  

 

En negativ orsak till det fackliga engagemanget skulle kunna vara att man vill tjäna 

pengar. En av de intervjuade menade att hon fortsatte för att hon behövde pengar. Om 

man en gång gått med i facket i Colombia så är det svårt att få ett nytt arbete, för att inte 

säga omöjligt. Det är alltså möjligt att de fackligt anställda fortsätter för att de är rädda 

för att bli arbetslösa om de slutar. Detta verkar i och för sig inte så troligt då det faktum 

att fackligt engagemang försvårar vid nyanställning är allmänt känt i Colombia enligt 
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intervjupersonerna och de borde därmed veta om de förhållandena redan innan man 

påbörjade sitt engagemang.  

 

Möjligheten att påverka är viktig för det fortsatta arbetet. De flesta intervjupersonerna 

menar att de vill hjälpa och ge människor tillgång till sina rättigheter, om det då inte finns 

någon möjlighet att påverka så blir arbete meningslöst. I och med att det ändå skett 

förbättringar så motiveras man att fortsätta. Jag skulle säga att påverkansmöjligheten är 

mycket viktig del i varför intervjupersonerna är aktiva idag. Även det att man känner att 

det arbete man gör är viktigt är motivation. Möjligheten att påverka och förändra är 

extern och instabil då det varierat starkt genom åren.  

 

Att intervjupersonernas fackliga engagemang skulle drivas av förmåner är en negativ 

extern och instabil aspekt i de fall som det handlar om materiella vinningar. Ingen av de 

intervjuade kvinnorna nämner pengar eller gåvor som förmåner som deras arbete gett, 

tvärtom menar sju av dem att deras ekonomi blivit sämre på grund av det fackliga 

engagemanget. Därav verkar inte ekonomiska förmåner vara en framträdande förklaring 

till engagemang.  

 

5.4 Kostnader för det fackliga arbetet  

Figur 7: Analys av kostnader i det fackliga arbetet 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet   
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil    
Instabil   - Hot och våld mot aktören 

- Hot och våld mot medarbetare 
- Familjens negativa reaktion  
- Familjens positiva reaktion  
- Ekonomiska förluster 

 
Kostnaderna som det fackliga arbetet ger består som sagt även av hot och våld mot den 

egna personen. Elva av de tolv intervjuade har blivit utsatta för hot på grund av sitt 

fackliga engagemang. Detta ger naturligtvis en otrygg tillvaro då en extern part påverkar 

ens möjligheter att agera samt att den externa parten är instabil så man inte kan förutse en 
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attack. Då flera av de intervjuade har vänner inom fackföreningsrörelsen som ’försvunnit’ 

eller mördats så vet de att hoten kan bli verkliga. Det märks även under intervjuerna att 

de tycker det är jobbigt att prata om hoten. Flera börjar gråta eller är tårögda, även frågor 

om hur det fackliga arbetet påverkat familjen väcker starka känslor.  

 

Familjens reaktion på det fackliga engagemanget är extern och instabil. Tre av de 

intervjuade menade att det fackliga arbetet främst hade haft en positiv inverkan på deras 

familj medan sju säger att det haft en negativ inverkan. Flera av de intervjuade lever 

ensamma på grund av att det fackliga arbetet har tagit upp för mycket tid och skilsmässor 

verkar vanligt. Flera säger även att de blivit ovänner med sina barn på grund av deras 

engagemang. Kostnaderna för deras fackliga arbete består alltså inte bara i hot eller 

försämrad ekonomi utan även i att familjemedlemmarna vänder dem ryggen.  

 

5.5 Varför man fortsätter vara fackligt aktiv efter att man blivit utsatt 

för våld 

Figur 8: Analys av varför man fortsätter vara fackligt aktiv efter att man blivit utsatt 
för våld 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet   
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil  - Kunskap om faran 

redan innan aktivism 
- Tro på att man inte 

kan styra över när 
man skall dö 

- Känsla av åtagande att 
fortsätta sitt arbete 

- Tro i samhället i allmänhet att man 
inte kan styra över när man skall dö 

Instabil   - Krav på åtagande från förbundet 
 
Att man fortsätter sitt arbete trots motstånd kan verka osannolikt. De förklaringar som jag 

får är att man redan innan man påbörjar sitt engagemang är beredd på de följder det har, 

då det är allmänt känt i Colombia att det är lika med fara att engagera sig fackligt. Detta 

kan ses som en intern stabil kunskap. En inställning att ”dör man så dör man” råder bland 

flera av intervjupersonerna. Man förlitar sig på att högre makter avgör när det är dags att 

dö och inte en gerilla eller paramilitärgrupp. Att man ser det som att man dör om det är 
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ens tur är både extern och intern. Själva tron är intern medan samhället runt om som 

skapar den är extern. Intervjupersonerna har en stark känsla av ansvarstagande och menar 

att de åtagit sig sitt uppdrag inom facket och att de därför måste fullfölja det. 

Ansvarstagandet kan både vara externt och internt då personen själv kan ha den känslan 

av ansvar att fortsätta eller så är det fackförbundet som skapar den föreställningen.  

 

5.6 Framtiden  

Figur 9: Analys av vad som kommer spela in i fackföreningarnas och 
intervjupersonernas framtid 

Stabilitet     Kontrollmöjlighet   
 Intern attribution Extern attribution  
Stabil  - Ålder hos aktören   
Instabil  - Hälsa hos aktören  

- Förändring av facket 
internt 

- Politisk förändring i Colombia 
- Hot mot aktören eller dess familj  

 
Det som kan få intervjupersonerna att avsluta sitt fackliga arbete är externa instabila 

faktorer samt interna stabila faktorer i form av pension. Trots allt motstånd så är det 

endast en av de intervjuade som säger att hon skulle sluta om hennes dotter vill det eller 

om hennes eller dotterns liv är i fara. Alla de andra kommer att fortsätta så länge ålder 

och hälsa tillåter.  

 

Framtiden för fackföreningarna kommer att styras av både interna och externa faktorer. 

Ungefär hälften av de intervjuade menar att framtiden för fackföreningar i Colombia ser 

mörk ut och den andra hälften anser att det beror på hur politiken kommer att se ut i 

Colombia samt om förändringar kommer att ske inom facket. Endast en person såg 

positivt på framtiden för fackföreningar i Colombia. Vikten av att omvärlden har ögonen 

på vad som pågår i landet är tydlig. Colombia är ett farligt land att vara fackligt aktiv i 

men så länge som utomstående har insyn i situationen så finns det ändå någon garant för 

den egna statens agerande.  
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6. Slutsats  
Studiens syfte är att förstå varför människor engagerar sig fackligt trots hot om våld och 

andra hinder, då det mest troliga vore att avstå från handling. Den övergripande 

frågeställningen lyder: Varför engagerar sig kvinnor i Colombia fackligt trots hot om 

våld och andra hinder? Utifrån den övergripande frågeställningen och teorin så 

formulerades tre preciserade frågeställningar som jag kommer att besvara var och en för 

sig för att sedan besvara den övergripande frågeställningen.  

 

6.1 Kan externa påverkansfaktorer ge en förståelse till varför kvinnor i Colombia 

engagerar sig fackligt trots hot om våld och andra hinder och i så fall på vilket 

sätt? 

Ja. De externa attributionerna som spelat in vid valet att arbeta i fackförbund är flera och 

av olika vikt. Intervjupersonernas familjer och uppväxt verkar vara en stor 

påverkansfaktor. Att man själv som aktör har sett eller blivit utsatt för orättvisor verkar 

även vara en stor extern påverkansfaktor. Intervjupersonerna verkar även i viss 

utsträckning ha påverkats av sin utbildning och förebilder i sitt val att engagera sig i 

fackliga organisationer. Att man sedan fortsätter sin aktivism verkar till stor del bero på 

möjligheten att påverka. Fackföreningen som en viktig del i ens sociala liv har en till 

synes framträdande roll i varför man fortsätter sin aktivism. De förmåner som är 

framstående är kunskapen och upplevelserna som aktivismen innebär och inte ekonomisk 

vinning. De kostnader som det fackliga arbetet innebär är endast externa i form av hot 

och våld samt en ekonomisk- och tidsförlust.  

 

Att intervjupersonerna fortsätter sitt fackliga engagemang trots de höga kostnaderna kan 

bland annat förklaras med externa påverkansfaktorer. Detta i form av den kultur/tro som 

råder i Colombia samt åtagandet som det innebär mot förbundet att arbeta fackligt. De 

externa attributionerna som kommer att kunna spela in på intervjupersonernas val att 

eventuellt sluta sitt arbete är närståendes vilja/säkerhet. Fackets framtid styrs främst av 

den kommande politik i landet och åt vilket håll den kommer att röra sig på en vänster – 

högers 
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6.2 Kan interna påverkansfaktorer ge en förståelse till varför kvinnor i Colombia 

engagerar sig fackligt trots hot om våld och andra hinder och i så fall på vilket 

sätt? 

Ja, även de interna attributionerna spelar en viktig roll i förståelsen av varför man 

engagerar sig fackligt i Colombia. Den kanske främsta orsaken till att intervjupersonerna 

påbörjade sin fackliga aktivism verkar vara deras interna rättviseuppfattning. Även att 

man har kunskap och strävar efter jämställdhet är viktigt. När det sedan gäller varför man 

fortsätter sin aktivism så är återigen kunskap viktigt samt strävan efter rättvisa och viljan 

att hjälpa. En ny sak som verkar ha stor betydelse är fackets stora del av 

intervjupersonernas sociala liv.  

 

För att få en förståelse kring varför man fortsätter att vara fackligt aktiv så verkar främst 

tre interna attributioner spela roll. Att man redan innan påbörjad aktivism vet om faran 

det innebär, det vill säga har kunskap om situationen har betydelse. Tron på att ”dör man 

så dör man” är en mycket framträdande förklaring hos intervjupersonerna och även 

innebörden i åtagandet de gjorde vid påbörjat fackligt engagemang. De interna 

påverkansfaktorerna för intervjupersonernas framtid gällande deras fackliga engagemang 

är den stigande åldern och eventuell försämrad hälsa hos aktörerna. Förändringar av den 

fackliga verksamheten är tillsynes den viktigaste interna attributionen för 

fackföreningarnas framtid.  

 

6.3 Varför engagerar sig kvinnor i Colombia fackligt trots hot om våld och andra 

hinder? 

Det finns inget enkelt och rakt svar på varför intervjupersonerna har valt att engagera sig 

i fackförbund. Både interna och externa påverkansfaktorer kan ge delförklaringar till 

fenomenet. Varje persons historia och väg till fackligt engagemang är unik men man kan 

ändå se tendenser. Tron på rättvisa och viljan att förändra ser jag som central i förståelsen 

till aktivism. Rättviseuppfattning och viljan att förändra kommer troligen från upplevelser 

av orättvisa samt kunskap. Familjens inställning och andra förebilder verkar även spela 

stor roll. De idéströmningar om kollektivism som funnits genom åren har påverkat liksom 
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kunskap och stöd. Den viktigaste förklaringen som jag ser är viljan att hjälpa och 

påverka. 
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7. Slutdiskussion  
I en tid då den partipolitiska och den fackliga aktivismen minskat i både Sverige och 

Colombia så är det extra intressant att undersöka de som fortfarande väljer att ägna tid åt 

frågorna. Rent egennyttigt så borde ingen engagera sig politiskt eftersom det inte direkt 

gynnar en själv. Istället så är det den stora massan som gynnas och då kan lika gärna 

någon annan engagera sig istället för en själv. Att vara politiskt aktiv innebär kostnader, i 

tid, i faktiska kostnader och i vissa fall även i form av våld. Det är detta som 

deltagandeparadoxen grundar sig i. Vad är det egentligen som man själv vinner på genom 

att vara politiskt aktiv? Vad är det som driver människor att fortsätta sin kamp? Ser man 

på det kostnadseffektivt så borde alla göra endast sånt som gynnar en själv. Det är därför 

det är så intressant att se varför man fortsätter sitt engagemang när till och med ens liv 

hotas. Känslan av att påverka och förändra, att ha inflytande tror jag motiverar. Finns inte 

chansen till förändring så blir arbetet meningslöst. Orsaken till politiskt engagemang är 

ofta komplexa, inte något som kan förklaras med matematiska modeller.  

 

Denna studie grundar sig i problematiken kring deltagandeparadoxen. Att man inte deltar 

om kostnaderna överstiger förmånerna. Som individ så tjänar man inte på att delta då 

utkomsterna är kollektiva. Alltså så borde man som individ inte lägga tid och andra 

kostnader på att delta. Trots allt så deltar människor politiskt och man kan tycka att i ett 

land som Colombia där kostnaderna för politisk aktivism är mycket höga så borde ingen 

delta. Colombia är alltså ett fördelaktigt land där deltagandeparadoxen borde få rätt, 

människor borde inte delta politiskt. Dock så finns det människor i Colombia som deltar 

politiskt, som tillexempel intervjupersonerna. De har alla hög kostnader och hinder för 

sitt engagemang men deltar ändå alltså så är inte deltagandeparadoxen tillämplig trots de 

fördelaktiga omständigheterna.  

 

Intervjupersonerna nämner några saker som verkar centrala i varför de valt att engagera 

sig och varför de väljer att fortsätta. Viljan att hjälpa och strävan efter rättvisa är något 

som genomsyrar alla samtal mer eller mindre, så även fredstanken. En form av rättvisa 

kan jämställdhet sägas vara. Då alla intervjupersonerna är kvinnor så har de märkt av 
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orättvisor på grund av deras kön och det är kanske därför som de i så stor utsträckning 

pratar om maktstrukturer och ojämlikhet. Vad som hänt tidigare i deras liv verkar ha haft 

en stor inverkan. Det går inte att se generella samverkansfaktorer mellan externa och 

interna attributioner men självklart så påverkar de i många fall varandra. Man kan inte 

som person säga sig vara likgiltig inför sin omgivning, därav påverkar den. Som 

människor så har vi även olika förutsättningar som i vissa fall är interna och som vi oftast 

inte kan styra över. Det går därför inte att säga att A automatiskt leder till B.  

 

Då urvalet är så pass litet så går det inte att göra några generaliseringar, detta är inte 

heller studiens syfte. Syftet är att skapa en förståelse och det hoppas jag att den har gjort. 

Om inte annat så har fakta om situationen för fackligt aktiva i Colombia spridits och jag 

hoppas att man lättare kan förstå den problematik som råder. Vid intervjustudier så finns 

alltid en risk att intervjupersonen inte talar sanning. Kanske kan man aldrig helt få veta 

orsaker till ett engagemang. Det är möjligt att man i en intervjusituation ’förfinar’ sina 

motiv och väljer bort sådana som inte ger en sympatisk bild av en själv. Jag anser dock 

att det finns särskilda skäl att tro på det intervjupersonerna berättar på grund av den 

extrema situation de befinner sig. Då de potentiella förlusterna är så pass stora vid 

påbörjandet av ett engagemang så tycks det inte troligt att man gör det för att till exempel 

få högre status.  

 

Med den fara som det innebär att vara politiskt aktiv i många länder så följer ett ansvar 

hos oss som bor i länder som har bättre förutsättningar. Så länge vi stöttar den politiska 

aktivism som finns och ifrågasätter makthavares beteende så blir det i alla fall något 

lättare att fortsätta arbetet för mänskliga rättigheter. Vetskapen av att människor i andra 

länder bryr sig om vad som händer med statens invånare tror jag betyder mycket. Det blir 

inte lika lätt att låta människor ’försvinna’ när någon utifrån ifrågasätter det. Resan till 

Colombia har fått mig att än mer förstå vikten av internationell närvaro i oroliga 

områden.  

 

Ett sätt att stötta andra länder i deras demokratiska processer är att göra studier på 

området. Jag hoppas att denna studie kan öppna upp för nya studier. Politiskt deltagande 
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är ett viktigt område. Om inte människor deltar i politiken så kommer begreppet 

demokrati att urvattnas. Ett möjligt forskningsområde är att undersöka den fackliga 

aktivismen hos män i Colombia och se hur de ser på sin situation. Det skulle även vara 

intressant att undersöka allmänhetens inställning i Colombia till facket och om det finns 

en skillnad i intresse mellan generationer.  Att se över tid hur det politiska styret påverkat 

det fackliga arbetet i Colombia vore även av intresse. Då den fackliga aktivismen verkar 

sjunka över lag så vore det intressant att jämföra mellan länder samt hur man förklarar 

fenomenet.  

 

Colombias framtid ser inte helt ljus ut med den problematik och långa period av våld som 

varit. Dock kan man se några ljusglimtar. Staten har nu erkänt krigsoffrens rätt till 

sanning och vedergällning, man skall ställa de skyldiga inför rätta. Ett led i att förändra 

situationen i Colombia tror jag är att få veta sanningen och förlåta. En början till att inte 

längre behöva leva i ovisshet kan därför vara ett vikigt steg mot att bli en demokrati. I 

processen att uppnå demokrati och rättssäkerhet så har fackföreningarna en viktig roll. 

Utan ett fungerande civilsamhälle som vågar kritisera så kan inte landet sägas vara en 

demokrati och facken utgör en del av detta. Vikten av ett fungerande civilsamhälle ger 

uppsatsen ytterligare en dimension, det handlar inte bara om intervjupersonernas öden 

utan om hela samhällsbilden. 

 

Colombia har idag inte ett fungerande civilsamhälle, det är ingen demokrati. Det som 

intervjupersonerna berättat har hänt på riktigt. Jag har sett hur ledsna de blir av att prata 

om sina liv och hur mycket de fått utstå för att kunna kämpa för det de tror på. Jag hoppas 

att allt det arbete de lagt ner inom facket skall leda till en förändring och att Colombia 

skall bli ett bättre och rättvisare land. Trots hot och förföljelser så tystnar de inte. De är 

därför så viktiga människor som vågar gå emot strömmen och arbeta för det de tror på; 

fred och rättigheter för alla.  
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Bilaga 1: Intervjumall 

 
BAKGRUND 

Namn: 

Ålder: 

Vad har du för yrke? 

Hur länge har du varit verksam inom detta yrke? 

Har du någon utbildning?  

Inom vilket fackförbund är du verksam? 

Hur länge har du varit fackligt aktiv? 

UPPVÄXT 

Vad hade dina föräldrar för yrken under din uppväxt? 

Har dina föräldrar någon utbildning? 

Är eller har någon inom din familj fackligt aktiv? 

Vad har din familj för hållning gentemot facklig verksamhet? 

Har ditt fackliga arbete påverkat din ekonomiska situation? 

INSTÄLLNING 

Kan du berätta om när du började arbeta fackligt? 

Var det någon särskild händelse som fick dig att börja arbeta fackligt?  

Har förändringar i det politiska klimatet i Colombia påverkat ditt engagemang? 

Hur har personer i din omgivning påverkat ditt val till att arbeta fackligt?  

Kan du berätta om varför du är aktiv idag? 

Kan du beskriva ditt fackliga engagemang idag? 

HINDER  

Har du någon gång blivit utsatt för hot eller våld på grund av ditt fackliga engagemang? 

I sådana fall, vad fick dig att inte sluta? 

Fick du något stöd från fackföreningen efter händelsen?  

Har personer i din omgivning råkat ut för våld på grund av sitt fackliga engagemang? 

OMGIVNINGEN 

Hur upplever du allmänhetens inställning till facket? 

Tror du att det finns ett intresse bland allmänheten att vara fackligt aktiva? 



 

PÅVERKAN 

Hur har ditt fackliga engagemang påverkat dig och din familj? 

Hur ditt fackliga engagemang påverkat dina vänner och arbetskamrater? 

På vilket sätt tror du att du påverkar situationen för arbetsrättigheter i landet? 

Hur viktigt är det för dig att känna att du påverkar? 

Ger ditt fackliga arbete dig några förmåner och i så fall på vilket sätt?  

JÄMSTÄLLDHET 

Hur upplever du att det är att vara kvinna och fackligt aktiv?  

 Är det svårare som kvinna att påverka?  

Om det finns en skillnad som kvinna och aktiv, vad tror du den beror på? 

Känner du att du kan få stöd ifrån andra kvinnor? 

Hur viktig är fackföreningen för ditt sociala liv? 

Hur reagerar män i din omgivning på ditt fackliga engagemang?  

Finns det en skillnad mellan män i fackföreningarna och övriga samhällets syn på 

jämställdhet? 

SKILLNAD ÄLDRE OCH YNGRE 

Tror du att det finns en skillnad i hur den yngre och den äldre generationen ser på 

fackföreningsrörelsen? 

 I sådana fall vad för skillnad tror du det är och vad tror du den beror på? 

FRAMTID 

Hur ser du på framtiden för fackföreningsrörelsen i Colombia? 

Hur ser du på din framtid inom facket? 

Finns det något som skulle få dig att sluta arbeta fackligt? 

 

 

 


