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Fråga-svar 
 

 

Ensamma kvinnor i Guinea 
 

Fråga 
Hur ser situationen ut för en ensam kvinna i Guinea? Har ensamma kvinnor 

möjlighet till försörjning, bostad osv? Hur beroende är kvinnor av sin familj 

och annat nätverk? Riskerar ensamma kvinnor utsatthet till följd av att de 

inte har något nätverk eller att de är bosatta ensamma? Hur är situationen på 

landsbygden respektive i storstaden? 

 

Svar 
Guineas konstitution reviderades 2001 för att garantera ickediskriminering 

och jämställdhet mellan könen.1 Sedan 2014 finns också en lag som 

förbjuder könsdiskriminering vid anställning.2 Det finns dock flera exempel 

på praktiker eller specifika lagar som diskriminerar kvinnor, bland annat 

inom områden som rätten att ärva och äga mark, på arbetsmarknaden och 

rörande banktjänster.3 Traditionell lag är diskriminerande mot kvinnor och 

har, i synnerhet på landsbygden, ett starkare fäste än den formella lagen.4 

 

Kvinnor tillåts inte ärva mark, utan har bara möjlighet till nyttjanderätt, 

alltså att förvärvsarbeta på land som familjen äger.5 Widows for Peace 

through Democracy bekräftar detta och lägger till att avsaknaden av arvsrätt 

leder till att änkor hamnar i extrem fattigdom.6 Trots att lagen i Guinea 

säger lika lön för lika arbete diskrimineras kvinnor och får lägre lön för 

samma arbete som män.7 I en rapport som Canadian Refugee Board 
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hänvisar till skrivs att kvinnor inte har samma tillgång till arbete som män 

och att de därför är överrepresenterade i informell sektor, där de inte har 

tillgång till socialt skydd.8 Två källor som Canadian Refugee Board har 

konsulterat säger att hjälp av en manlig kontakt inte är nödvändigt för att en 

ensamstående kvinna ska kunna finna ett jobb. Den ena av källorna tillägger 

dock att nätverk är viktiga och att det i sådana fall vanligen finns assistans 

från kvinnliga vänner eller familjemedlemmar. 9  

 

Enligt en källa riskerar en ensamstående kvinna inga särskilda problem 

utöver en social press att gifta sig och att hon inte blir social erkänd på egen 

hand.10 Att en ogift kvinna lever själv är ovanligt och det föraktas och ses 

som skamligt i samhället. Istället är det vanligare att en yngre, ogift kvinna 

bor med sin familj. En kvinna som lever själv kan också komma att anses 

som en dålig gemål, på grund av att hon bevisligen är från en dålig familj 

eller är för liberalt lagd. Även för en ensamstående kvinna som tidigare varit 

gift eller en änka är det acceptabla förfarandet att bo med sin familj, för att 

garantera hennes sedlighet och säkerhet. Vad gäller en änka är det dock 

möjligt för henne att leva själv ifall hon ärvt en bostad från sin make, men 

det är vanligare att makens bror gifter sig med änkan.11 En ensamstående 

kvinna kan leva själv, men det finns risker som beror på rådande värderingar 

i samhället om att en ogift kvinna ska leva under familjens förmyndarskap.12 

Widows for Peace through Democracy skriver i en rapport att kvinnor i 

Guinea är offer för många former av övergrepp som alla beror på den djupt 

rotade patriarkala strukturen i samhället. Bland dessa övergrepp nämns 

överfall, sororat (not: en kvinna tvingas gifta sig med sin systers man ifall 

systern dör), levirat (not: en änka tvingas gifta sig med sin döda makes bror) 

och tvångsgiften. Änkor kan komma att anses ansvariga för sin makes död 

och tvingas undergå vissa ritualer som är förnedrande eller kränker deras 

rättigheter. Åtminstone kopplat till Ebolaepidemin var det vanligt 

förekommande att en änka fick skulden för sin makes död, och sågs som en 

häxa vilket försatte henne i en utsatt situation. Fenomenet med ritualer för 

änkor är mer etablerat på landsbygden.13  

 

När det kommer till möjligheten att äga en bostad hävdar en källa för 

Immigration and Refugee Board of Canada att det kan vara lättare för en 

ensamstående kvinna att få tag i en bostad om hon har stöd från en man, då 

vissa hyresvärdar är ovilliga att hyra ut till en ensamstående kvinna på 

grund av frågetecken kring hennes sociala status och säkerhet. En annan 

källa som Immigration and Refugee Board of Canada varit i kontakt med 

berättar att en ensamstående kvinna som vill få tag i en bostad behöver ha 

med sig en manlig familjemedlem som kan bevisa deras relation. Kvinnan 

kan nekas hyra för att värden ser till både sin egen och till hennes säkerhet, 
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då hon löper större risk att bli överfallen och trakasserad. I de fall en kvinna 

faktiskt får en bostad utan att några särskilda villkor ställts från värden eller 

den manlige konakten som hjälpt henne, riskerar hon trakasserier från dem 

båda.14 Det finns motsägelsefulla uppgifter om en ensamstående kvinnas 

möjligheter att röra sig och flytta. En källa konsulterad av Immigration and 

Refugee Board of Canada känner inte till några särskilda säkerhetsproblem 

eller hinder för en ensamstående kvinna att flytta. Två andra källor anser att 

det finns svårigheter. Den ena säger att det är svårt för en kvinna att flytta 

runt på egen hand och slå sig ned själv på en plats. Kvinnan behöver stöd 

från familjen eller från en man. Kvinnor avråds av säkerhetsskäl starkt från 

att resa och flytta till ett nytt samhälle på egen hand. Kvinnans ålder och 

eventuella behövande barn kan vara förmildrande omständigheter enligt 

källan, men det framgår inte på vilket sätt. Den andra källan säger att 

ensamstående kvinnor kan röra sig i Guinea, men att de då ofta har en 

mycket stark känsla av osäkerhet.15 
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Denna sammanställning av information/länkar är baserad på informationssökningar gjorda 

under en begränsad tid. Den är sammanställd utifrån noggrant utvalda och allmänt tillgängliga 

informationskällor. Alla använda källor refereras. All information som presenteras, med 

undantag av obestridda/uppenbara fakta, har dubbelkontrollerats om inget annat anges. 

Sammanställningen gör inte anspråk på att vara uttömmande och bör inte tillmätas exklusivt 

bevisvärde i samband med avgörandet av ett enskilt ärende.  

Informationen i sammanställningen återspeglar inte nödvändigtvis Migrationsverkets 

officiella ståndpunkt i en viss fråga och det finns ingen avsikt att genom sammanställningen 

göra politiska ställningstaganden.  

Refererade dokument bör läsas i sitt sammanhang.    
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