
 

 

STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Institutionen för Asien-, Mellansöstern- och Turkietstudier 

 

 

 

 

Vilka är offer? 

 

En studie av hänsynstagandet till ’Comfort 
Womens’ offerskap inom diskursen om den 

japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i japanska 

VT 2018 

 

Daniel Dahlberg 

Handledare: Gabriel Jonsson 



 

 
 

Konventioner 

1. Uttrycket ’Comfort Women’ omgärdas av enkla citationstecken (’Comfort Women’) 

för att betona att det är en eufemism. 

2. Enkla citationstecken används för att markera namn och begrepp. Vanliga 

citationstecken används för citat.  

3. Citationstecken inom citat skrivs med enkla citationstecken. 

4. Boktitlar och begrepp som saknar vedertagna översättningar till svenska kommer att 

översättas till engelska. 

5. Översättningar, latinska ord, boktitlar och betoningar kursiveras. 

6. För att vara konsekvent med översättning av boktitlar och andra källor, kommer alla 

källors namn att översättas till engelska, eftersom många av dem redan har vedertagna 

engelska översättningar. 

7. Japanska respektive koreanska namn skrivs med efternamn först och förnamn sist. 

 

Agens:  Ett mått på en aktörs autonomi vid utförandet av en handling 

(se avsnitt 2.3). 

Ahistoriskt perspektiv:  Ett perspektiv som används vid bedömandet av ’Comfort 

Womens’ offerskap grundat på de värderingar vi har idag (se 

avsnitt 4.1). 

’Comfort Women’-systemet:  Det japanska imperiets systematiska anläggande och 

upprätthållande av ’Comfort Women’-bordeller (ianjo). 

Diskursiv legitimitet:  Ett samhälles gehör för ett givet narrativ. 

Entreprenörerna: De entreprenörer som arbetade privat åt den japanska 

militären med att rekrytera ’Comfort Women’ och driva 

’Comfort Women’-bordellerna. I de flesta fall motsvarade 

deras rekryteringsmetoder ’tvång i dess breda bemärkelse’ (se 

avsnitt 2.2). 

Historiografi:  Läran om historieforskning. I denna uppsats avser begreppet 

specifikt diskursen om vilka epistemologiska antaganden som 

anses lämpliga inom historieforskningen. 



 

 
 

Historiserande perspektiv:  Ett perspektiv som används vid bedömandet av ’Comfort 

Womens’ offerskap grundat på de lagar som gällde under Det 

femtonåriga kriget (1931 – 1945) (se avsnitt 4.1 och 4.3). 

Juridiskt ansvar:  Ansvaret att gottgöra ’Comfort Women’ sett från det 

historiserande perspektivet (se avsnitt 4.1). 

Moraliskt ansvar:  Ansvaret att gottgöra ’Comfort Women’ sett från det 

ahistoriska perspektivet (se avsnitt 4.1). 

Narrativ:  En aktörs återgivande av historiska händelseförlopp. I denna 

uppsats skrivs begreppet ofta med bestämningar, t.ex. 

’mästarnarrativ’ eller ’alternativa narrativ’, för att markera 

det givna narrativets diskursiva legitimitet (se avsnitt 2.1). 

Positivism:  Ismen om att det finns en objektiv verklighet som kan bevisas 

genom empiri. 

Postkolonialism: Studien om kolonialismens efterverkan på kultur och historia 

i olika delar av världen.  

Relativism:  Ismen om att verkligheten skall få tolkas som var och en 

önskar att tolka den. Används bl.a. med negativa 

konnotationer som kritik mot ’Den språkliga vändningens’ 

epistemologi för att vara nihilistisk och godtycklig. 

Sympatisörerna:  De akademiker och aktivistgrupper som kämpar för ’Comfort 

Womens’ rätt till lagstadgat skadestånd. Civilpersoner som 

stöder dessa kvinnor men inte engagerar sig i frågan 

akademiskt eller aktivistiskt ingår inte i begreppet. 

Tvång i dess breda bemärkelse:  Indirekt tvång i form av lurendrejerier, människohandel, och 

andra dylika brott som bryter mot de lagar som gällde under 

Det femtonåriga kriget (1931 – 1945) (se avsnitt 2.2 och 4.3). 

Tvång i dess snäva bemärkelse:  Fysiskt tvång i form av kidnappningar, våldtäkter m.m. (se 

avsnitt 2.2). 



 

 
 

Världssamfundet:  I denna uppsats avser begreppet de Förenta nationerna (FN) 

och de stater som engagerar sig i ’Comfort Women’-frågan. 

Sökord 

‘Comfort Women’; Japan; Sydkorea; Andra världskriget; Stillahavskriget; Det femtonåriga 

kriget; slaveri; sexuellt våld; Comfort Women of the Empire; Yoshimi Yoshiaki; Park Yu-ha; 

Ueno Chizuko. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

På senare år har somliga forskare börjat problematisera tendensen att endast de ’Comfort 

Women’ som rekryterades med tvång betraktas som offer inom ’Comfort Women’-frågan. I 

strävan efter att ge en mer nyanserad bild av kvinnornas offerskap har dessa forskare därför 

försökt belysa andra offer än de som hittills varit i fokus. 

Med denna nytillkomna forskning som utgångspunkt avser denna uppsats att analysera 

vilka offer som tagits i beaktande av den japanska regeringen i sitt senaste försök att gottgöra 

’Comfort Women’ genom den s.k. japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015. 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka ’Comfort Women’ har betraktats av den japanska regeringen som offer inom 

den japansk-sydkoreanska överenskommelsen? 

 Varför har dessa ’Comfort Women’ betraktats som offer? Finns andra ’Comfort 

Women’ som eventuellt skulle kunna men inte har betraktats som offer, och i så fall 

varför? 

1.3 Bakgrund till ’Comfort Women’-frågan 

Vad som idag benämns ’Comfort Women’-frågan tycks inte ha en tydlig definition, men 

definieras i denna uppsats på följande vis: ”Frågan om hur de ca 20 000 till 200 000 kvinnor 

som sexuellt tjänstgjorde den japanska militären under Det femtonåriga kriget (1931 – 1945) 

rekryterades och behandlades, skall gottgöras, och vilka som bör ses som förövare”.1 Som 

definitionen antyder råder ingen allmän konsensus kring hur situationen såg ut för dessa 

kvinnor. Det har dock officiellt bekräftats och erkänts av den japanska staten att ”det fanns 

många fall där kvinnorna rekryterades mot sin vilja” som ett resultat av ”den japanska 

                                                      
1 För påståendet om antalet ’Comfort Women’: Digital Museum - The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, ”Number 

of Comfort Stations and Comfort Women”. Hämtad 2018-05-22 från http://www.awf.or.jp/e1/facts-07.html; ’Det femtonåriga 

kriget’ (jūgonen sensō) är en japansk term som avser perioden mellan Mukdenincidenten 1931 till slutet av Stillahavskriget 1945. 

Enligt ’Yoshimi Yoshiaki (吉見義明), Jūgun ianfu 従軍慰安婦 (Comfort women). Tokyo: Iwanami shoten 岩波書店, 1995, ss. 14’ 

etablerades den första ’Comfort Women’-bordellen 1932, men för enkelhetens skull kommer denna uppsats att utgå från Det 

femtonåriga kriget när årtalen för ’Comfort Women’-systemet uppges. 
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militärens inblandning”.2 En övervägande majoritet av kvinnorna var från Korea, men även 

kvinnor från Japan, Taiwan, Filippinerna, Indonesien, Burma, Thailand, Malaysia, Vietnam, 

Östtimor, Indien, Guam och Nederländerna var inblandade.3 

Trots den stora omfattningen var det inte förrän i början av 1990 som problemet kom att 

diskuteras på politisk nivå. Denna fördröjning tros ha berott på olika faktorer. För det första 

var dessa kvinnor tvungna att leva i rädsla för stigman av okyskhet, och kunde därför inte 

förmå sig till att berätta om sina upplevelser. För det andra spekuleras det ha varit en naturlig 

följd av den våg av rop efter vedergällning som uppstod i kölvattnet av Kalla kriget (1945 – 

1989) bland olika länder runtom i världen, som fram till dess inte kunnat ägna 

uppmärksamhet åt oförrätter inom sina egna länder. När Kim Hak-sun trädde fram 1991 som 

den första att berätta om sitt förflutna som en ’Comfort Women’, gick genast den ena 

f.d. ’Comfort Women’ efter den andra ut i ett gemensamt upprop mot den japanska staten.4 

Först då möttes Japan av skarp kritik från såväl de drabbade länderna som världssamfundet, 

och krävdes gottgöra de f.d. ’Comfort Women’ för kroppsliga och psykologiska skador.5 

Detta satte igång en statlig undersökning av frågan i Japan som utmynnade i att den 

japanska utrikesministern Yōhei Kōno gav en officiell ursäkt 1993, känd som Kōno-

uttalandet. Den japanska regeringen stod emellertid fast vid att inte kunna utbetala statligt 

skadestånd till kvinnorna, då frågan om Japans juridiska skyldighet att erlägga 

krigsskadestånd till Sydkorea ansågs utredd i och med normaliseringsavtalet mellan de två 

nationerna 1965. Istället grundades den privata fonden Asian Women’s Fund (1995 – 2007; 

förkortas hädanefter AWF) för att gottgöra de f.d. ’Comfort Women’, bl.a. genom monetära 

                                                      
2 Ministry of Foreign Affairs of Japan, ”Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue 

of ’comfort women’”. Hämtad 2018-05-22 från http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html, 1993-08-04. 

3 Jonsson, Gabriel, ”Can the Japan-Korea Dispute on 'Comfort Women' be Resolved?”, i Korea Observer 46, ss. 489-515. Seoul: The 

Institute of Korean studies, 2015, ss. 3. 

4 Nakano Toshio (中野敏男), ”Nihongun ’ianfu’ mondai de nao towareteiru koto: ’Owaraseru gōi’ ni kōshite 日本軍「慰安婦」問

題でなお問われていること―「終わらせる合意」に抗して” [The matters that still need to be addressed in the ’Comfort 

Women’ issue: defying ’the agreement that ends it all’], i Nakano Toshio (中野敏男), Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富

子), Itagaki Ryūta (板垣竜太) och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), ’Ianfu’ mondai to mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 

「慰安婦」問題と未来への責任 : 日韓「合意」に抗して [The ’Comfort Women’ issue and our responsibility for the future: 

Defying the Japan-South Korea ’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 大月書店, 2017, ss. 6-8; Notera dock att Kim Hak-sun endast 

är ihågkommen som den första f.d. ’Comfort Women’ att avslöja sitt förflutna, medan det i själva verket var Pe Pongi som gick ut 

som det första vittnet. Pe uppmärksammades emellertid aldrig på samma explosiva sätt som Kim. Källa: Hankyoreh, ”[Rupo] 

Kankoku shakai ga wasureta saisho no ianfu shōgensha…sono na wa Pe Pongi [ルポ］韓国社会が忘れた最初の慰安婦証言者…

その名はペ・ポンギ” [[Reportage] Pe Pongi - the first comfort women witness forgotten by Korean society]. Hämtad 2018-05-22 

från http://japan.hani.co.kr/arti/politics/21570.html, 2015-08-09. 

5 För påståendet om kritiken från de drabbade länderna: Nakano, ss. 6; För påståendet om kritiken om världssamfundet: Digital 

Museum - The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, ”Discussions in the international organizations, Eg. United 

Nations”. Hämtad 2018-05-22 från http://www.awf.or.jp/e4/un-00.html. 

 



 

3 
 

medel från det japanska folket men också delvis i samarbete med staten. 6 Fonden hade i 

överlag framgång i de länder som projektet var riktad mot, men kritiserades av aktivistgrupper 

i Sydkorea för att försöka släta över den japanska statens ansvar med folkets pengar.7 Detta 

ledde till att endast en tredjedel av de sydkoreanska f.d. ’Comfort Women’ mottog AWF:s 

kompensation. 8 

Debatten om ’Comfort Women’-frågan svalnade därefter en kort period, men trappades 

upp igen 2011 när Sydkoreas författningsdomstol fällde domen att Sydkoreas regeringen bröt 

mot koreansk grundlag genom att inte förhandla med Japan kring en lösning på frågan. Nya 

försök till försoning gjordes därmed av Japan och Sydkorea, men de endast förvärrade 

relationerna.9 

 Inte långt efter sitt tillträde som Japans premiärminister annonserade Abe Shinzō 2013 att 

Kōno-uttalandet skulle granskas, vilket väckte starka reaktioner i Sydkorea i och med att dess 

nytillträdda president, Park Geun-hye, öppet uttryckte djup oro för Abes historieuppfattning. 

Abe blev så småningom tvungen att dra tillbaka sitt uttalande, men istället tog japanska media 

över stafettpinnen och började kritisera Kōno-uttalandet för att vara otillförlitligt. Samtidigt 

uppdagades den progressiva tidningen Asahi shimbun ha spridit desinformation om ’Comfort 

Women’ baserat på Yoshida Seijis bok My War Crime (watashi no sensō hanzai; utgiven av 

San-ichi Publishing Co., Ltd. 1983), i vilken Yoshida falskt skildrar sig själv kidnappa 

koreanska kvinnor på uppdrag av den japanska militären. Detta spred inom Japan 

uppfattningen av att ’Comfort Women’-frågan var blott en hopdiktad skröna.10 

 Mot slutet av 2015 samlades Japans och Sydkoreas regeringar för att nå en 

överenskommelse som formellt skulle avsluta frågan en gång för alla. Istället för en lösning 

ledde detta emellertid till en djup splittring mellan de två länderna. Som en del av 

överenskommelsen krävde Japan 2016 av Sydkorea att avlägsna minnesstatyn stående framför 

den japanska ambassaden i Seoul, vilken anlades i syfte att förmedla de drabbade kvinnornas 

                                                      
6 Wada Haruki (和田春樹), Ianfu mondai no kaiketsu no tame ni 慰安婦問題の解決のために [For the resolution of the comfort 

women issue]. Tokyo: Heibonsha 平凡社, 2015, ss. 15-16. 

7 Länderna som projektet var riktat mot är Filippinerna, Holland, Indonesien, Taiwan och Sydkorea enligt ’Digital Museum - The 

Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, ”Atonement Project of the Asian Women's Fund”. Hämtad 2018-05-22 från 

http://www.awf.or.jp/e3/index.html’; För påståendet om kritiken från Sydkorea: Digital Museum - The Comfort Women Issue and 

the Asian Women's Fund, Projects by country or region-South Korea. Hämtad 2018-05-22 från http://www.awf.or.jp/e3/korea.html; 

Även Taiwan kritiserade AWF av liknande skäl enligt ’Digital Museum - The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, 

”Project by country or region – Taiwan”. Hämtad 2018-05-22 från http://www.awf.or.jp/e3/taiwan.html’. 

8 Wada, ss. 31. 

9 Ibid., ss. 17-18. 

10 Ibid., ss. 19-31. 
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lidande och kamp för upprättelse.11 I Sydkorea, å andra sidan, kritiserades överenskommelsen 

för att ha försökt avsluta frågan utan alla de f.d. ’Comfort Womens’ godkännande, och den 

nytillträdde presidenten Moon Jae-in annonserade 2017 att överenskommelsen skulle 

granskas. I början av 2018 gav emellertid Moon upp sina ambitioner att omförhandla 

överenskommelsen, av anledningen att det trots allt var en officiell överenskommelse mellan 

Japan och administrationen innan Moon. Moon underströk dock att Japan ändå förväntas 

anstränga sig för att gottgöra kvinnorna.12  

  

                                                      
11 Chong Yonghwan (鄭栄桓), Bōkyaku no tame no ’wakai’: ’Teikoku no ianfu’ to nihon no sekinin 忘却のための「和解」：「帝

国の慰安婦」と日本の責任 [’Reconcilliation’ for the sake of oblivion: ’Comfort women of the empire’ and Japan's 

responsibility]. Tokyo: Seori Shobō 世織書房, 2016, ss. 3-5. 

12 Sankei news (産経ニュース), ”Mun Jein seiken, nihon ni marunage - gankyōna Kankoku yoron ni hairyo 文在寅政権、日本に丸

投げ 頑強な韓国世論に配慮” [The Moon Jae-in administration lets Japan do all the job - with concerns for the stubborn public 

opinion in South Korea]. Hämtad 2018-05-22 från https://www.sankei.com/world/news/180110/wor1801100007-n1.html, 2018-01-

10. 
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2. Teoretisk och metodologisk referensram 

2.1 ’Den språkliga vändningen’, kvinnohistoria och historiska 
narrativ 

Under tidiga 1900-talet genomgick den västerländska filosofin ett epistemologiskt 

paradigmskifte – även känd som ’Den språkliga vändningen’ (The Linguistic Turn) – där ett 

allt större intresse växte fram för vilka fenomen som går att förklara genom universella lagar, 

och vilka som måste förstås i sina individuellt givna sammanhang. Framförallt betonades 

språkets roll som essentiell för förståelsen av det sistnämnda.13 

 De upptäckter som gjordes under ’Den språkliga vändningen’ förändrade synen på språkets 

funktion inom en rad discipliner, för att inte nämna den kvinnohistoriska.14 Inom den 

kvinnohistoriska forskningen, vars målsättning är att lyfta fram kvinnans röst i det länge 

mansdominerade historieskrivandet, har den fullständiga bristen på kvinnoskrivna skrifter 

utgjort ett stort hinder. Detta eftersom de positivistiska historikerna – som än idag intar en 

högtstående position inom den historiografiska hierarkin – ofta värdesätter skriftliga källor 

över muntliga.15 I och med att ’Den språkliga vändningen’ kom att få historiografiskt fotfäste 

har emellertid muntliga källor vunnit alltmer gehör. Det klargjordes att den kritik som riktats 

mot de muntliga källorna – såsom att talaren kan missminna sig, motsäga sig vid olika 

tidpunkter, ha ett selektivt minne, eller rekonstruera sitt förflutna utifrån sitt tillstånd i nuet – 

kan likaså återfinnas i de skriftliga.16 Såsom den japanska genusforskaren Ueno Chizuko 

retoriskt frågar: 

 

                                                      
13 Strauss, Danie, ”Understanding the Linguistic Turn and the Quest for Meaning: Historical Perspectives and Systematic 

Considerations”, i South African Journal of Philosophy, ss. 90-108. South Africa: Philosophical Society of Southern Africa 2013, ss. 

90-108. 

14 Ueno Chizuko (上野千鶴子), Shinzō Araragi (蘭信三), och Hirai Kazuko (平井和子), ”Hajime ni: sensō to seibōryoku no 

hikakushi e mukete はじめに―戦争と性暴力の比較史へ向けて” [Introduction: toward a comparative history of sexual violence 

and war], i Ueno Chizuko (上野千鶴子), Shinzō Araragi (蘭信三), och Hirai Kazuko (平井和子) (red.), Sensō to seibōryoku no 

hikakushi e mukete 戦争と性暴力の比較史へ向けて (Toward a comparative history of sexual violence and war). Tokyo: Iwanami 

shoten 岩波書店, 2018, ss. ix. 

15 För påståendet om de positivistiska historikernas ställning inom den historiografiska hierarkin: Ibid., ss. ix. 

16 Ueno Chizuko (上野千鶴子), Nationalism and Gender, (övers. Beverly Yamamoto). Melbourne: Trans Pacific Press, 2003, ss. 

123-124. 
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Turning the criticism of unreliability and ideological products on its head, they [the 

practitioners of women’s history] throw back the same question: just what is written 

history? Who are the authors of written history? For example, whom is official history 

written for, and who is entitled to write it? Is it not the case that a historian who writes 

about a past that he or she was not alive to see must reconstruct this past selectively? 

When official history is regarded as public memory, who is included in this public ’we’, 

and who is excluded?17  

 

Med andra ord bör muntliga källor betraktas som minst lika trovärdiga som de skriftliga, eller 

omvänt; de skriftliga källorna kan vara minst lika motsägelsefulla och partiska som de 

muntliga. 

 En framstående förespråkare för den epistemologi som ’Den språkliga vändningen’ gav 

upphov till inom historieforskningens fält är den franska historikern Pierre Nora. Nora hävdar 

att historia kommer till uttryck genom en dubbelsidig process: dels genom ett selektivt urval 

av minnen; dels genom en selektiv glömska. I många fall uppmärksammas endast de minnen 

som anses önskvärda, medan de mindre önskvärda minnena sorteras bort.18 De önskvärda 

minnena kan exempelvis vara minnen som stöder ett lands politiska agendor, medan de icke 

önskvärda minnena strider mot dessa agendor.19 Den selektiva glömskan rör sig dock inte 

alltid om politiska spel; i många fall är det minnesbärarna själva som inte vågar träda fram 

eftersom deras upplevelser varit alltför traumatiska eller stigmatiserande.20 

Inte sällan resulterar detta selektiva urval av minnen i en asymmetrisk fördelning av 

diskursiv legitimitet bland de önskvärda och icke önskvärda minnena. Den s.k. ’officiella 

historia’ som de önskvärda minnena utgör kallas även för ’mästarnarrativ’ (master narrative), 

medan de icke önskvärda minnena antingen benämns ’kontranarrativ’ (counter narrative) 

eller ’alternativa narrativ’ (alternative narrative).21  

Om vi accepterar denna historieåskådning, finns ej längre en enda objektiv historia. Detta 

eftersom historia traderas av olika aktörer som inte alltid delar samma uppfattning av den. När 

                                                      
17 Ibid., ss. 124. 

18 Ueno m.fl., ss. ix. 

19 Satō Fumika (佐藤文香), ”Sensō to seibōryoku: Katari no seitōsei o megutte 戦争と性暴力―語りの正当性をめぐって” [War 

and sexual violence: On discursive legitimacy], i Ueno Chizuko (上野千鶴子), Shinzō Araragi (蘭信三), och Hirai Kazuko (平井

和子) (red.), Sensō to seibōryoku no hikakushi e mukete 戦争と性暴力の比較史へ向けて (Toward a comparative history of sexual 

violence and war). Tokyo: Iwanami shoten 岩波書店, 2018, ss. 320-321. 

20 Ueno m.fl., ss. ix. 

21 Ibid., ss. x. 
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det gäller ’Comfort Women’-frågan kan det avläsas från de japanska soldaternas vittnesmål 

att många av japanerna saknade självinsikt om sitt förövarskap gentemot de drabbade 

kvinnorna. Viktigt att notera är dock att denna historieåskådning varken är nihilistisk eller 

relativistisk. Den försöker endast förtydliga att den enda aktör som har rätten till att 

definiera ’Comfort Womens’ offerskap är ’Comfort Women’ själva.22 

2.2 Tvång i ’dess breda bemärkelse’ och ’dess snäva bemärkelse’ 

Den epistemologi som diskuterades i förra avsnittet spelar en stor roll inom ’Comfort 

Women’-frågan av olika anledningar, vilka redogörs i detta avsnitt. 

I och med Japans nederlag i Andra världskriget förstördes en stor andel av den japanska 

militärens dokument.23 Denna brist på officiell dokumentering av de omständigheter som 

rådde för ’Comfort Women’ har i sin tur missbrukats av förnekare av ’Comfort Women’-

frågan, vilka hävdar att inga belägg finns som pekar på att dessa kvinnor skall ha 

tvångsrekryterats. I respons till detta har positivistiska historiker främst fokuserat på att finna 

dokument som kan motbevisa förnekarna.24 Dock har endast tvånget i ’dess breda 

bemärkelse’ (kōgi no kyōseisei) kunnat bevisats, medan tvånget i ’dess snäva bemärkelse’ 

(kyōgi no kyōseisei) än idag saknar belägg.25 Vad som menas med ’bred bemärkelse’ 

och ’snäv bemärkelse’ kan förstås utifrån följande citat av en av ’Comfort Women’-frågans 

pionjärer, Yoshimi Yoshiaki, vilket tros vara den första gången begreppen användes:  

 

/…/ artikel 2 [av The International Agreement for the suppression of the White Slave 

Traffic] lyder att “Whoever, in order to gratify the passions of another person, has, by 

fraud, or by means of violence, threats, abuse of authority, or any other method of 

compulsion, procured, enticed, or led away a woman or girl over age ... shall also be 

                                                      
22 Ueno Chizuko (上野千鶴子), ”Sensō to seibōryoku no hikakushi no shiza 戦争と性暴力の比較史の視座” [The perspective for a 

comparative history of sexual violence and war], i Ueno Chizuko (上野千鶴子), Shinzō Araragi (蘭信三), och Hirai Kazuko (平井

和子) (red.), Sensō to seibōryoku no hikakushi e mukete 戦争と性暴力の比較史へ向けて (Toward a comparative history of sexual 

violence and war). Tokyo: Iwanami shoten 岩波書店, 2018, ss. 14–16. 

23 Ueno 2003, ss. 116. 

24 Kanō Mikiyo (加納実紀世), ”’Teikoku no ianfu’ to ’teikoku no haha’ to 「帝国の慰安婦」と「帝国の母」と” [’Comfort 

women of the empire’ and ’mother of the empire’], i Asano Toyomi (浅野豊美), Kizō Ogura (小倉紀蔵) och Nishi Masahiko (西成

彦) (red.), Taiwa no tame ni: ’Teikoku no ianfu’ to iu toi o hiraku 対話のために：「帝国の慰安婦」という問いをひらく [For 

the sake of dialogue: Opening the question that is ’Comfort Women of the Empire’]. Tokyo: Kurein クレイン, 2017. ss. 200. 

25 Yoshimi Yoshiaki (吉見義明), ”’Jūgun ianfu’ mondai to rekishizō-Ueno Chizuko shi ni kotaeru (Yoshimi Yoshiaki) 「従軍慰安婦

」問題と歴史像―上野千鶴子氏に答える（吉見義明）” [The ’comfort women’ issue and the image of history - Answering 

Ueno Chizuko (Yoshimi Yoshiaki)]. Hämtad 2018-05-21 från: http://east-asian-peace.hatenablog.com/entry/2014/07/19/222810, 

2014-07-19; Notera att detta endast gäller de koreanska ’Comfort Women’. 
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punished”. Med andra ord är [lagen] brett formulerad så att tvångsrekrytering kan 

innefatta tvångsmedel allt från lurendrejerier till våld – från hot till maktmissbruk, och 

mycket mer. /…/ Det förefaller generellt som att många japaner endast föreställer sig 

människojakter när de hör ordet tvångsrekrytering. Detta är dock tvång i dess snäva 

bemärkelse. Tvång i dess breda bemärkelse, vilket inkluderar lurendrejerier m.m., bör 

också tas på största allvar.26 

 

I de ockuperade länderna var framförallt tvång i den snäva bemärkelsen frekvent 

förekommande.27 I de koloniserade länderna å andra sidan, såsom Korea, uppskattas tvång i 

den snäva bemärkelsen endast ha utgjort cirka ett av sju fall.28 Resterande fall bestod av 

lurendrejerier, människohandel och andra dylika brott begångna av entreprenörer som 

arbetade privat åt den japanska militären. För att ge några konkreta exempel kunde detta slags 

indirekta tvång vara att entreprenörerna erbjöd lovande arbeten som i efterhand visade sig 

vara prostitution, alternativt att de köpte upp döttrar från ekonomiskt utsatta familjer m.m.29 

Visserligen påstås entreprenörerna ha agerat självrådigt för egen vinning vid utförandet av 

brotten, men det har även bevisats att dessa entreprenörer rekryterade ’Comfort Women’ på 

uppdrag av den japanska militären.30 

Yoshimi införde de två ovan nämnda tvångsbegreppen i syfte att fördjupa förståelsen för 

tvånget i den breda bemärkelsen i Korea. Detta slog emellertid tillbaka när det framkom att 

den japanska militären inte hade utövat fysiskt tvång över ’Comfort Women’. När Japans 

                                                      
26 Citatets källa: Yoshimi Yoshiaki (吉見義明), ”Jūgun ianfu to nihon kokka 従軍慰安婦と日本国家” [Comfort women and the 

japanese state], i Jūgun ianfu shiryōshū 従軍慰安婦資料集 [A collection of documents on comfort women]. Tokyo: Otsuki shoten 

大月書店, 1992, ss. 35; För påståendet om Yoshimis citat som det första exemplet där begreppen används: Okada Taihei (岡田康平

), ”Nihongun ’ianfu’ seido to seibōryoku: kyōseisei to gōhōsei o meguru kattō 日本軍「慰安婦」制度と性暴力―強制性と合法

性をめぐる葛藤” [The ’comfort women’ system and sexual violence: The conflict of compulsiveness and legality], i Ueno 

Chizuko (上野千鶴子), Shinzō Araragi (蘭信三), och Hirai Kazuko (平井和子) (red.), Sensō to seibōryoku no hikakushi e mukete 

戦争と性暴力の比較史へ向けて (Toward a comparative history of sexual violence and war). Tokyo: Iwanami shoten 岩波書店, 

2018, ss. 90; Citatet är översatt av författaren av denna uppsats, med undantag för den engelska översättningen av artikel 2 i The 

International Agreement for the suppression of the White Slave Traffic, vilken är tagen från: University of Minnesota Human Rights 

Library, “INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE WHITE SLAVE TRAFFIC”. Hämtad 2018-

05-22 från http://hrlibrary.umn.edu/instree/whiteslavetraffic1910.html, 1910. 

27 Park Yu-ha (朴裕河), Teikoku no ianfu: shokuminchi shihai to kioku no tatakai 帝国の慰安婦：植民地支配と記憶の闘い 

[Comfort women of the empire: Colonialism and the struggles of memory]. Tokyo: Asahi shimbun shuppan 朝日新聞出版, 2014, 

ss. 57. 

28 Park Yu-ha (朴裕河), ”South Korean author accused of defaming ‘comfort women’”. Hämtad 2018-05-21 från 

https://www.youtube.com/watch?v=Vr9OT3vPCCs, 2017-01-24. 

29 Park 2014, ss. 28-30, 37. 

30 För påståendet om att entreprenörerna agerade självrådigt för egen vinning: Ibid., ss. 32, 173; För påståendet om att entreprenörerna 

arbetade på uppdrag av den japanska militären: Asahi shimbun (朝日新聞), ”Gun kanyo shimesu shiryō 軍関与示す資料” 

[Documents proving the involvement of the military], Asahi shimbun 朝日新聞, 1992-01-11, ss. 1. 
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premiärminister, Abe Shinzō, förnekade Japans ansvar i frågan 2007 av anledningen att det 

saknades dokumenterade bevis för tvånget i den snäva bemärkelsen, var Yoshimi tvungen att 

ytterligare bredda definitionen av tvånget i den breda bemärkelsen.31 Idag innefattar inte tvång 

i dess breda bemärkelse enbart tvånget i själva rekryteringsstadiet, utan även den avsaknad av 

frihet som rådde inom bordellerna.32 

Hur tvånget tedde sig inom bordellerna samt på vilket sätt detta tvång bröt mot 

internationell lag granskas närmare i avsnitt 4.3. Det som denna uppsats eftersträvar att betona 

här är dock ’Comfort Women’-frågans tendens att begränsas till sökandet efter skriftliga 

belägg som kan påvisa Japans juridiska ansvar att gottgöra de drabbade kvinnorna. Denna 

tendens i sin tur leder inte enbart till att förtroendet för de f.d. ’Comfort Womens’ muntliga 

vittnesmål riskerar att undermineras, utan även att definitionen av offer i ’Comfort Women’-

frågan begränsas till de kvinnor som rekryterades med tvång enligt den juridiska 

definitionen.33  

2.3 Sexualvåldskontinuumet 

’Sexualvåldskontinuumet’ (The Continuum of Sexual Violence) är ett begrepp myntat av den 

brittiska genusforskaren Liz Kelly, vilket åsyftar det kontinuum av tänkbara former som 

sexuellt våld kan anta.34 I detta avsnitt diskuteras emellertid sexualvåldskontinuumet i 

huvudsak utifrån Uenos modifierade modell av begreppet. Anledningen till detta är att Ueno 

applicerar begreppet på sexuellt våld i krigstid i anknytning till ’Comfort Women’-frågan. 

Detta avsnitt undersöker därefter hur konceptet om selektiva minnen – såsom det diskuteras i 

avsnitt 2.1 – skänker diskursiv legitimitet till de narrativ om sexuellt våld som återfinns i 

sexualvåldskontinuumet beroende på graden av offrets agens. 

 Både Kellys och Uenos modeller av sexualvåldskontinuumet utgår från att kvinnors 

heterosexuella sexerfarenheter inte enbart kan kategoriseras i binära oppositioner såsom 

våldtäkter/samtyckessex. Istället betraktas dessa sexerfarenheter som en rad segment längs ett 

obrutet kontinuum, vilka representerar allt från egna val till yttre påtryckningar – från hot till 

                                                      
31 För Abes uttalande: Kokkai kaigiroku kensaku shisutemu (国会会議録検索システム [The diet record search system]), ”Dai 

hyakurokujūgokai kokkai shūgiin yosan iinkai giroku [sic!] dai nigō 第百六十五回国会衆議院予算委員会議録[sic!]第二号” 

[The second record of the budget committee of the lower house from the hundred sixty fifth diet]. Hämtad 2018-05-22 från 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/165/0018/16510050018002.pdf, 2006-10-05, ss. 37. 

32 Okada, ss. 91-92. 

33 Ueno 2018, ss. 5. 

34 Kelly, Liz, ”The Continuum of Sexual Violence”, i Explorations in Sociology (British Sociological Association Conference Volume 

series), ss. 46-60. London: Palgrave Macmillan, 1987, ss. 46-60. 
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våld.35 De former av sexuellt våld som Ueno använder för att definiera kontinuumets möjliga 

segment är våldtäkter, prostitution, kärlek och giftermål.36 

 Som nämns i avsnitt 2.1 är det inte alla offers röster som blir hörda, beroende på vilka 

former av sexuellt våld som är socialt accepterade att yttra sig om i ett givet samhälle. Här 

menar den japanska sociologen Sato Fumika att graden av offrets ’agens’ avgör den 

diskursiva legitimitet som tillskrivs offret.37 ’Agens’ åsyftar här idén om i vilken utsträckning 

människan har förmåga att styra över sina handlingar i ett givet sammanhang. Istället för att 

se människan som antingen totalt styrande över sina handlingar eller totalt underordnad yttre 

makter, introducerade poststrukturalismen begreppet ’agens’ för att visa att människan alltid i 

någon mån har möjlighet att agera autonomt, oavsett hur begränsade hennes valmöjligheter än 

må vara. Ett återkommande argument bland sexuella förövare är att offret gav sitt samtycke 

när det påstådda våldsbrottet ägde rum. Med offrets agens i åtanke kan sexuellt våld dock ej 

alltid tolkas utifrån detta slags antingen-eller-resonemang.38 Som nämndes i avsnitt 2.2 fanns 

exempelvis de kvinnor som på grund av ekonomiska predikament inte såg någon annan utväg 

än att bli ’Comfort Women’. Även om de till synes må framstå som frivilliga prostituerade, 

vore det snarare lämpligare att betrakta dem som offer förutsatt att de använde den lilla agens 

de hade till sitt förfogande som ett slags överlevnadsstrategi.39 

 För att illustrera hur den diskursiva legitimiteten hos sexualvåldskontinuumets olika 

segment förändras i förhållande till offrets agens, har Sato konstruerat en graf baserad på olika 

samhällens generella uppfattningar av sexuellt våld (se fig. 1). Den ser ut på följande vis: 

                                                      
35 Kelly, ss. 54; Ueno 2018, ss. 2. 

36 Ueno 2018, ss. 1. 

37 Satō, ss. 324. 

38 Ueno 2018, ss. 10-13. 

39 Park 2014, ss. 230; Ueno Chizuko (上野千鶴子), ”’Teikoku no ianfu’ no posutokoroniarizumu『帝国の慰安婦』のポストコロ

ニアリズム” [The postcolonialism in ’Comfort women of the empire’], i Asano Toyomi (浅野豊美), Kizō Ogura (小倉紀蔵) och 

Nishi Masahiko (西成彦) (red.), Taiwa no tame ni: ’Teikoku no ianfu’ to iu toi o hiraku 対話のために：「帝国の慰安婦」とい

う問いをひらく [For the sake of dialogue: Opening the question that is ’Comfort Women of the Empire’]. Tokyo: Kurein クレイ

ン, 2017, ss. 251. 



 

11 
 

 
Fig. 1 

Grafen är tagen från ’Satō, ss. 325’, men har översatts till svenska av författaren av denna uppsats. 

 

Den vertikala axeln mäter segmentens diskursiva legitimitet, medan den horisontala axeln 

representerar offrets agens. Därefter har kontinuumets segment illustrerats som punkter 

genom vilka en linje har dragits för att förtydliga att segmenten hänger samman. Sato väljer 

även att indela Uenos modell av kontinuumet i ytterligare segment, nämligen: våldtäkter som 

begåtts av fienden och våldtäkter som inte gjorts det; prostitution som beror på ekonomiska 

behov och prostitution som inte gör det; och slutligen kärlek som inte slutar i giftermål och 

kärlek som gör det.40 

Som kan ses i grafen ovan hävdar Sato att segmentens diskursiva legitimitet ökar omvänt 

proportionellt mot offrets agens. Sato menar att ’våldtäkter som begåtts av fienden’ är det 

narrativ som allra effektivast fungerar som apparat för efterkrigsländer att förstärka sin 

nationalism med, och tenderar därför att anammas som landets mästarnarrativ i politiska 

syften.41 Enligt Ueno leder denna centralisering av diskursiv legitimitet ofta till att de offer 

som riskerar att hamna utanför mästarnarrativet anpassar sina vittnesmål utefter vad samhället 

önskar att höra. Detta fenomen benämner Ueno ’modelloffret’ (moderu higaisha). Detta 

innebär emellertid inte att offrens vittnesmål per automatik skall anses otillförlitliga. Det visar 

endast vikten av att iordningställa en sådan miljö där offret inte behöver dölja eller justera sitt 

                                                      
40 Satō, ss. 325. 

41 Ibid., ss. 325-329. 
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förflutna inför den asymmetriska fördelningen av diskursiv legitimitet som den stereotypa 

offerbilden medför.42 

  

                                                      
42 Ueno 2018, ss. 6-8. 
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3. Tidigare forskning 

I förra avsnittet diskuterades Satos graf över hur den diskursiva legitimiteten hos 

sexualvåldskontinuumets segment förändras i förhållande till offrets agens. Frågan återstår 

däremot fortfarande: stämmer Satos graf överens med situationen i ’Comfort Women’-frågan? 

Grafen är baserad på en rad olika exempel av sexuellt våld bland en rad olika samhällen, 

inklusive ’Comfort Women’-frågan – dock endast hur frågan betraktas i Kinas fall.43 Vad 

beträffar hur frågan betraktas i Sydkoreas fall, vilket är det som denna uppsats är intresserad 

av, verkar forskarvärlden inte vara helt överens. 

Debatten om huruvida alla former av offerskap har tagits hänsyn till inom den 

sydkoreansk-japanska diskursen om ’Comfort Women’-frågan tycks i synnerhet ha trappats 

upp i samband med publikationen av den sydkoreanska professorn Park Yu-has bok Comfort 

Women of the Empire: Colonialism and Struggles of Memory (Teikoku no ianfu: shokuminchi 

shihai to kioku no tatakai; utgiven av Asahi shimbun shuppan 2014; förkortas hädanefter 

Comfort Women of the Empire). Det som följer är en sammanfattning av bokens innehåll – 

åtminstone det som berör ’Comfort Womens’ offerskap – som sedan granskas utifrån den 

debatt som boken lett till. De argument som framförs i boken benämns samlat ’Parks teori’.  

I boken eftersträvar Park att belysa de vittnesmål som förtäljer en annan bild av 

koreanska ’Comfort Women’ än den som hittills varit i fokus i Sydkorea, nämligen som 

patriotiska kollaboratörer till det japanska imperiet.44 Denna patriotism menar Park var en 

följd av den s.k. japaniseringspolitiken som fördes i det japanska imperiets kolonier (kōminka 

kyōiku), vilken indoktrinerade koloniernas urinvånare att uppföra sig som vad Park kallar 

för ’semi-japaner’ (jun nihonjin).45 Utöver dessa patriotiska ’Comfort Women’ försöker Park 

även belysa döttrar från ekonomiskt utsatta familjer vilka såldes bort av sina fäder som en 

konsekvens av den patriarkaliska samhällsstrukturen i Korea.46 

Park menar att dessa narrativ om patriotism, fattigdom och patriarkatet har förbisetts av det 

sydkoreanska samhället eftersom de strider mot Sydkoreas mästarnarrativ, vars omfattning av 

offerskap enligt Park endast innefattar de offer som rekryterades med fysiskt tvång.47 

Bakgrunden till hur detta mästarnarrativ uppkom härleder Park till de strategier som 

                                                      
43 Satō, ss. 327. 

44 Park 2014, ss. 69-101, 229-234. 

45 Ibid., ss. 75-79. 

46 Ibid., ss. 34, 65-66, 138. 

47 Ibid., ss. 136. 
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Sydkoreas mest inflytelserika aktivistgrupp inom ’Comfort Women’-frågan – The Korean 

Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (förkortas hädanefter 

The Korean Council) – tros ha använt sig av för att förankra frågan inom Sydkorea och 

världssamfundet.48 Asano Toyomi, japansk professor i nationalekonomi, sammanfattar dessa 

strategier på följande vis:  

 

/.../ den strategi som togs fram av vissa aktivistgrupper för att trotsa detta förhållningssätt 

[som Japan haft till ’Comfort Women’-frågan], var att genom transnationellt samarbete 

påkalla det universella värdet ’kvinnors värdighet’ för att få den japanska staten – 

efterträdare av [det japanska] imperiet – att erkänna sitt juridiska ansvar, och på så vis 

uppfylla Sydkoreas nationella önskan /…/49 

 

Med andra ord, för att få ’Comfort Women’-frågan uppmärksammad inrikes menar Park att 

The Korean Council skall ha målat upp ’Comfort Women’ som etniska representanter för 

Koreas maktlöshet inför det japanska imperiets tyranni, men utan att nämna patriarkatets, 

entreprenörernas eller japaniseringspolitikens förövarskap i frågan. Detta eftersom koreanerna 

själva var delaktiga i patriarkatets och entreprenörernas förövarskap, och för att patriotismen 

som japaniseringspolitiken skall ha givit upphov till skulle få ’Comfort Women’ att framstå 

som ’frivilliga’ prostituerade. Utåt sett, däremot, skall The Korean Council enligt Park ha 

använt kvinnors rättigheter som fasad för att vinna internationellt gehör, och således sätta 

press på Japan att erkänna sitt förövarskap gentemot Sydkorea.50 

Parks teori i Comfort Women of the Empire har både kritiserats och hyllats från olika 

vinklar. Nedan sammanfattas de huvudsakliga argumenten i tre kategorier: en som berör 

epistemologiska antaganden; en som berör tolkningen av de bevis som teorin vilar på; och 

slutligen en som berör omfattningen av offerskap hos Sydkoreas mästarnarrativ. 

                                                      
48 Ibid., ss. 57-68, 133-172, 197-212. 

49 Asano Toyomi (浅野豊美), ”Fuhenteki kachi no kokuminteki kachi kara no dokuritsu to saiyūgō e no michi 普遍的価値の国民的

価値からの独立と再融合への道” [The way to separation and refusion of the universal values of national values], i Asano Toyomi 

(浅野豊美), Kizō Ogura (小倉紀蔵) och Nishi Masahiko (西成彦) (red.), Taiwa no tame ni: ’Teikoku no ianfu’ to iu toi o hiraku 対

話のために：「帝国の慰安婦」という問いをひらく [For the sake of dialogue: Opening the question that is ’Comfort Women 

of the Empire’]. Tokyo: Kurein クレイン, 2017, ss. 19; Citatet är översatt av författaren av denna uppsats. 

50 Park 2014, ss. 171, 208. 
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3.1 Epistemologin i Comfort Women of the Empire 

För det första har Parks teori fått kritik för att vara relativistisk och sakna empiriska bevis för 

sina påståenden. Exempelvis menar Maeda Akira, japansk professor i juridik, att Park endast 

belyser offrens subjektiva uppfattningar av historien utan att underbygga dem med objektiva 

bevis.51 Även den japanska sociologen Hayao Takanori har framfört liknande argument, som 

att anklaga Park för att ha en relativistisk historiesyn som inte är grundad i empiriska bevis.52 

I Parks försvar har emellertid Ueno svarat med resonemang som även tagits upp i avsnitt 2.1, 

nämligen att de positivistiska historikerna bortser från den status som tillskrivits de muntliga 

källorna av ’Den språkliga vändningen’, och att Parks teori inte är relativistisk utan endast 

försöker ge utrymme för de förtryckta offren att delta i historieskrivandet.53 

Som redovisas i avsnitt 3.2 medger visserligen försvararna av boken att de bevis som 

stöder Parks teori inte är helt felfria. Dock påpekar både Ueno och Asano att Parks bidrag inte 

ligger i empiriska fynd, utan i att ha konstruerat ett teoretiskt ramverk för forskare att utgå 

från för fortsatt insamling av fakta.54 Med andra ord, även om bevisen för närvarande är 

otillräckliga bör teorin i sig inte nödvändigtvis förkastas som orimlig. Det slags förtryck av 

alternativa narrativ som Park försöker belysa kan även ses i många andra f.d. kolonier, och är 

ett känt fenomen som studeras inom postkolonialismen. I avseende till postkolonialismens 

uppgift att lyfta fram kvinnorna ur de f.d. koloniernas glömska, har poststrukturalismens 

införande av konceptet ’agens’ spelat en betydande roll. Det klarlade nämligen att det inte 

enbart är männen utan även kvinnorna som varit aktivt deltagande i att gestalta historien. 

Paradoxalt nog ledde detta emellertid även till att kvinnor liksom män plötsligt kunde 

betraktas som kollaboratörer och medbrottslingar.55 

                                                      
51 Maeda Akira (前田朗), ”Shokuminchi kaihō tōsō o waishōka suru senryaku: Paku Yu-ha ’Teikoku no ianfu: shokuminchi shihai to 

kioku no tatakai’ 植民地解放闘争を矮小化する戦略―朴裕河『帝国の慰安婦―植民地支配と記憶の闘い』” [The strategy to 

trivialize the struggle for liberation from colonialism: Park Yu-ha’s ’Comfort women of the empire: colonialism and struggles of 

memory’], i Maeda Akira (前田朗) (red.), ’Ianfu’ mondai no genzai: ’Paku yu-ha genshō’ to chishikijin「慰安婦」問題の現在：

「朴裕河現象」と知識人 [The current situation of the ’comfort women’ issue: The ’Park Yu-ha phenomenon’ and intellectuals]. 

Tokyo: San-ichi Publishing Co., Ltd 三一書房, 2016, ss. 97. 

52 Hayao Takanori (早尾貴紀), ”’Wakai’ ron hihan: Iran Pape ’Hashiwatashi no narativ’ kara manabu「和解」論批判―イラン・パ

ペ「橋渡しのナラティヴ」から学ぶ” [Criticizing the ’reconcilliation’ theory: Drawing wisdom from from Ilan 

Pappé’s ’Bridging narrative’], i Maeda Akira (前田朗) (red.), ’Ianfu’ mondai no genzai: ’Paku yu-ha genshō’ to chishikijin「慰安

婦」問題の現在：「朴裕河現象」と知識人 [The current situation of the ’comfort women’ issue: The ’Park Yu-ha phenomenon’ 

and intellectuals]. Tokyo: San-ichi Publishing Co., Ltd 三一書房, 2016, ss. 58-60. 

53 Ueno 2017, ss. 244-247. 

54 Asano, ss. 26; Ueno 2017, ss. 246. 

55 Ueno 2017, ss. 249-251. 
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Även om denna uppsats tar avstånd från att betrakta ’Comfort Women’ som potentiella 

medbrottslingar – av anledningen att de tros ha indoktrinerats av det japanska imperiets 

japaniseringspolitik och bör därför också ses som offer – instämmer den med Ueno och Asano 

om att det finns skäl att undersöka Parks teori utifrån dess postkoloniala perspektiv.56 Parks 

teori öppnar inte bara upp möjligheten för fler former av offerskap att ta del av Sydkoreas och 

Japans kollektiva minnen, utan försöker även balansera den asymmetriska fördelningen av 

diskursiv legitimitet bland ’Comfort Women’-frågans olika narrativ. Parks teori förutsätter 

emellertid att de alternativa narrativen verkligen förtryckts av Sydkoreas mästarnarrativ, 

vilket granskas närmare i avsnitt 3.3. 

3.2 Tolkningen av bevis i Comfort Women of the Empire 

För det andra har tolkningen av vittnesmål och andra bevis som stöder Parks beskrivning 

av ’Comfort Women’ som patriotiska kollaboratörer till det japanska imperiet ifrågasatts. 

Denna kritik kommer i huvudsak från Chong Yonghwans bok ’Reconciliation’ for the sake of 

oblivion: ’Comfort women of the empire’ and Japan’s responsibility (Bōkyaku no tame 

no ’wakai’: ’Teikoku no ianfu’ to nihon no sekinin; utgiven av Seori Shobō 2016), i vilken 

flera konkreta exempel ges på logiska brister i ’Comfort Women of the Empire’. Detta 

inkluderar bl.a. anmärkningar på vittnesmål som är lösryckta ur sina sammanhang; 

japanska ’Comfort Women’ och soldaters vittnesmål som felaktigt används för att 

generalisera koreanska ’Comfort Women’; bristande förståelse av tidigare forskning m.m.57 

Som den japanska filosofen Ogura Kizō motvilligt medger tycks det inte finnas några av 

Parks försvarare, inklusive Ogura själv, som lyckats motbevisa dessa anmärkningar.58 Det 

vore därför rimligt att påstå att Parks teori om koreanska ’Comfort Women’ som patrioter inte 

förblir mer än en hypotes som i nuläget kräver fler belägg för att kunna betraktas som 

tillförlitlig. Det innebär emellertid inte att det saknas belägg för de ’Comfort Women’ som 

föll offer för patriarkatet och den fattigdom som rådde under Japans kolonialstyre av Korea. 

                                                      
56 För vidare läsning om teorin om de indoktrinerade ’Comfort Women’ som offer: Kumagai Naoko (熊谷奈緒子), ”Chōsenjin 'ianfu' 

o meguru shihai kenryoku kōzō 朝鮮人「慰安婦」をめぐる支配権力構造” [The ruling power structure of the Korean 'comfort 

women'], i Asano Toyomi (浅野豊美), Kizō Ogura (小倉紀蔵) och Nishi Masahiko (西成彦) (red.), Taiwa no tame ni: ’Teikoku no 

ianfu’ to iu toi o hiraku 対話のために：「帝国の慰安婦」という問いをひらく [For the sake of dialogue: Opening the question 

that is ’Comfort Women of the Empire’]. Tokyo: Kurein クレイン, 2017, ss. 232-235. 

57 Chong, ss. 51-77. 

58 Ogura Kizō (小倉紀蔵), ”Ianfu mondai ni okeru ningen to rekishi 慰安婦問題における人間と歴史” [The humans and history of 

the comfort women issue], i Asano Toyomi (浅野豊美), Kizō Ogura (小倉紀蔵) och Nishi Masahiko (西成彦) (red.), Taiwa no 

tame ni: ’Teikoku no ianfu’ to iu toi o hiraku 対話のために：「帝国の慰安婦」という問いをひらく [For the sake of dialogue: 

Opening the question that is ’Comfort Women of the Empire’]. Tokyo: Kurein クレイン, 2017. ss. 279. 
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3.3 Det sydkoreanska mästarnarrativets omfattning av offerskap 

För det tredje är inte alla forskare överens med Park om att det sydkoreanska mästarnarrativet 

verkligen skall ha uteslutit andra former av offerskap än tvånget i den snäva bemärkelsen. 

Den koreansk-japanska historikern Kim Pu-ja påstår att The Korean Council har sett ’Comfort 

Women’-frågan som ”en fråga om nationalitet, genus, patriarkatet och klass (fattigdom)”  

ända sedan frågans begynnelse 1990. Kim grundar detta påstående bl.a. på att den dåvarande 

ledaren för The Korean Council, Yun Chung-ok, skall ha sagt att patriarkatets förövarskap 

utgör kärnan av ’Comfort Women’-frågan.59 Det har även poängterats av den japanska 

genusforskaren Onozawa Akane att den definition av tvång som används av ’Comfort 

Women’-frågans sympatisörer inte enbart innefattar kidnappningar, utan även 

människohandel, lurendrejerier, och påtryckningar till sex som förekom inom själva 

bordellerna.60 Onozawa tros här åsyfta det som Yoshimi definierar som tvång i dess breda 

bemärkelse, vilket omfattar de kvinnor som såldes bort av sina föräldrar. 

Det måste dock påpekas – i gensvar till Kims kommentar – att även om Yun var medveten 

om patriarkatets roll i frågan, var det inte nödvändigtvis den delade uppfattningen inom The 

Korean Council. Exempelvis har den koreansk-japanska genusforskaren Yamashita Yeong-ae 

klarlagt att det fanns tvister inom The Korean Council angående hur intervjuerna med de 

f.d. ’Comfort Women’ skulle gå till vid sammanställningen av aktivistgruppens första 

vittnesmålssamling. Tvisterna slutade i att ledaren för samlingen avslog Yuns förslag på 

intervjumetod, och valde att utforma intervjuerna utefter vad som behövdes för att bevisa 

Japans tvångsrekrytering och juridiska ansvar. Det var först vid sammanställningen av den 

tredje vittnesmålssamlingen som The Korean Council beklagade sig över att de två tidigare 

samlingarnas intervjumetoder hade begränsat de f.d. ’Comfort Women’ till att endast tala om 

de erfarenheter som passade Sydkoreas nationalistiska narrativ. Därefter skall The Korean 

Council ha ansträngt sig för att förbättra sina intervjumetoder. Exempelvis uppger ledaren för 

den sjätte vittnesmålssamlingen att samlingens fokus låg dels i att belysa de kvinnor som 

                                                      
59 Onozawa Akane (小野沢あかね), ”Feminizumu ga rekishi shūsei shugi ni katan shinai tame ni: ’Ianfu’ higai shōgen to dō mukiau 

ka フェミニズムが歴史修正主義に加担しないために―「慰安婦」被害証言とどう向き合うか” [In order to stop feminism 

from participating in historical revisionism: How to face the the testimonies of victimhood by ’comfort women’], i Nakano Toshio (

中野敏男), Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富子), Itagaki Ryūta (板垣竜太) och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), 

’Ianfu’ mondai to mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 「慰安婦」問題と未来への責任 : 日韓「合意」に抗して [The 

’Comfort Women’ issue and our responsibility for the future: Defying the Japan-South Korea ’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 

大月書店, 2017, ss. 149. 

60 Ibid., ss. 157; Med ’sympatisörer’ (shiensha) avser denna uppsats de akademiker och aktivistgrupper som kämpar för ’Comfort 

Women’s rätt till lagstadgat skadestånd. Civilpersoner som stöder dessa kvinnor men inte engagerar sig i frågan akademiskt eller 

aktivistiskt ingår inte i begreppet. 
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blev ’Comfort Women’ av ekonomiska skäl, och dels i att upplysa de sydkoreaner som endast 

minns ’Comfort Women’ för att ha tvångsrekryterats. Ledaren påpekar dock även att både de 

f.d. ’Comfort Women’ själva och forskarna som ansvarade för intervjuerna i den sjätte 

vittnesmålssamlingen tycks ändå ha varit influerade av Sydkoreas mästarnarrativ.61 

Slutsatsen som går att dras av The Korean Councils historia bakom vittnesmålssamlingarna 

tycks kunna sammanfattas i tre punkter. För det första har The Korean Council inledningsvis 

varit delaktiga i gestaltningen av Sydkoreas nationalistiska mästarnarrativ, men successivt 

övergått till en bredare – om än inte helt klanderfri – uppfattning av ’Comfort Womens’ 

offerskap. För det andra är det möjligt att härleda indikatorer på att det sydkoreanska 

mästarnarrativet både under 1990-talet och idag stämmer överens med Parks teori, och 

därmed även Satos graf över sexualvåldskontinuumets fördelning av diskursiv legitimitet (se 

sidan 11). För det tredje kan det konstateras att ’Comfort Womens’ vittnesmål innan den 

tredje vittnesmålssamlingen var påverkade av mästarnarrativet, och har fortsatt att vara det i 

viss mån ända fram till den sjätte vittnesmålssamlingen. Detta i sin tur tyder på att Uenos teori 

om ’modelloffret’ stämmer (se sidan 11). 

Givetvis återspeglar inte mästarnarrativet nödvändigtvis åsikterna hos ’Comfort Women’-

frågans sympatisörer. Även om det finns en förutfattad mening i det sydkoreanska samhället 

av ’Comfort Women’ som bortrövade kvinnor, fråntagna all form av agens, är det fortfarande 

möjligt att forskarvärlden har en mer nyanserad uppfattning av kvinnornas offerskap. Som 

exempelvis Onozawa hävdar skall den definition av tvång som sympatisörerna går efter – 

d.v.s. tvånget i den breda bemärkelsen – innefatta de offerskap som Park eftersträvar att 

problematisera. Eftersom en rättvis lösning av frågan bör ske på akademiska grunder och inte 

utifrån förutfattade meningar, ser denna uppsats det därför som viktigt att klargöra huruvida 

definitionen av tvånget i den breda bemärkelsen verkligen skiljer sig från Parks uppfattning av 

kvinnornas offerskap. Om tvånget i den breda bemärkelsen utesluter något av offerskapen kan 

nämligen inte Japans lagstadgade skadestånd allena innebära en fullständig upprättelse för 

kvinnorna. Med andra ord krävs då även att Japans moraliska skyldighet gentemot de 

uteslutna offerskapen diskuteras. Som diskuteras närmare i nästa avsnitt beror detta på att 

tvånget i den breda bemärkelsen har definierats enligt de lagar som var gällande när skadan 

skedde, d.v.s. under Det femtonåriga kriget (1931 – 1945), och inte utefter de former av 

offerskap som vi kan uppfatta utifrån en moralisk synpunkt idag. 

                                                      
61 Ueno m.fl., ss. 37-58. 
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4. Moraliskt och juridiskt ansvar i ’Comfort 
Women’-frågan 

Frågan om huruvida Japan är juridiskt skyldig att gottgöra ’Comfort Women’ är förmodligen 

en av de mest omstridda punkterna inom ’Comfort Women’-frågan. Anledningen till detta är 

att de f.d. ’Comfort Women’ som än idag kämpar för sin upprättelse har det som yttersta 

målsättning att få lagstadgat skadestånd utbetalat av den japanska staten. Eftersom debatten 

om Japans juridiska ansvar har pågått ända sedan tidiga 1990-talet är det dock svårt för denna 

uppsats att inom tidsramarna för en kandidatuppsats inbegripa all forskning som finns skriven 

om ämnet. Därför avgränsas de argument som tas upp här i huvudsak till nytillkommen 

forskning, d.v.s. böckerna Comfort women of the empire och The ’comfort women’ Issue and 

our responsibility for the future: Defying the Japan-South Korea ”agreement” (förkortas 

hädanefter Responsibility for the future).62 Även om dessa utgör en bråkdel av den tidigare 

forskningen, bör de ändå representera den situation som ’Comfort Women’-frågan för 

närvarande befinner sig i. Detta antagande grundar denna uppsats i att Nagai Kazu, japansk 

professor i modern japansk historia, spekulerar att den förstnämnda boken skall ha försett 

Japan med de logiska grunder som möjliggjorde för Japan att godkänna den japansk-

sydkoreanska överenskommelsen 2015.63 Den sistnämnda boken är skriven av 

spetskompetenser inom området – bl.a. ’Comfort Women’-frågans förgrundsgestalt Yoshimi 

Yoshiaki – vilka dessutom är motståndare till den japansk-sydkoreanska överenskommelsen. 

Därför tros dessa två böcker utgöra bra motpoler till varandra. 

En punkt måste klargöras för att diskussionen om Japans juridiska ansvar överhuvudtaget 

skall vara av betydelse, vilken är att denna uppsats utgår från att normaliseringsavtalet mellan 

                                                      
62 Den sistnämnda boken: ’Nakano Toshio (中野敏男), Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富子), Itagaki Ryūta (板垣竜太) 

och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), ’Ianfu’ mondai to mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 「慰安婦」問題と未来への責

任 : 日韓「合意」に抗して [The ’Comfort Women’ issue and our responsibility for the future: Defying the Japan-South Korea 

’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 大月書店, 2017’. 

63 Nagai Kazu (永井和), ”Hatan shitsutsumo, nao ikinobiru ’Nihongun mujitsu ron’ 破綻しつつも、なお生き延びる「日本軍無実

論」” [’The theory of the Japanese army’s innocence’ that keeps surviving despite being broken], i Nakano Toshio (中野敏男), 

Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富子), Itagaki Ryūta (板垣竜太) och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), ’Ianfu’ mondai to 

mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 「慰安婦」問題と未来への責任 : 日韓「合意」に抗して [The ’Comfort Women’ 

issue and our responsibility for the future: Defying the Japan-South Korea ’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 大月書店, 2017, ss. 

127-129; För att kortfattat sammanfatta bakgrunden till denna spekulation: Japans nuvarande regering har länge försökt förneka 

Kōno-uttalandet eftersom uttalandet erkänner förekomsten av tvångsrekrytering. Med Parks teori som underlag kan dock det lagliga 

ansvaret för tvångsrekryteringen läggas över på entreprenörerna (förklaras i avsnitt 4.2). Därmed öppnas möjligheten upp för den 

japanska regeringen att utbetala moralisk kompensation till Sydkorea i utbyte mot att Japans ansvar i frågan betraktas som avklarat, 

samtidigt som den japanska staten fortsatt kan förneka tvångsrekryteringen. 
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Japan och Sydkorea 1965 (se sidan 2) inte har eliminerat ’Comfort Womens’ rätt att begära 

lagstadgat skadestånd. Japans utrikesminister, Kishida Fumio, hävdar att Japan redan utbetalat 

skadestånd till ’Comfort Women’ under normaliseringsavtalet, men utan att gå in på detaljer 

har studier påvisat att avtalet varken nämnde kvinnorna, eller var formulerat på ett sådant sätt 

att kvinnorna juridiskt kan tolkas som en del av det.64 

Innan argumenten i de två ovan nämnda böckerna kontrasteras för att fastställa Japans 

juridiska ansvar och omfattningen av offerskap hos tvånget i den breda bemärkelsen, 

diskuteras först Uenos anmärkningar på för- och nackdelarna av ett ’historiserande’ av 

’Comfort Womens’ offerskap, kontra ett ’ahistoriskt’ perspektiv, nedan. Dessa två termer 

används sedan för att definiera begreppen ’juridiskt ansvar’ och ’moraliskt ansvar’ i kontexten 

av ’Comfort Women’-frågan. 

4.1 Historiserande kontra ahistoriskt perspektiv 

Att ’Comfort Womens’ offerskap historiseras innebär här att det tolkas utifrån de värderingar 

och lagar som rådde under Det femtonåriga kriget (1931 – 1945). Utifrån detta perspektiv kan 

’Comfort Women’-systemet både försvaras och kritiseras. Försvararna menar att statliga 

bordeller var tillåtna enligt lag och därmed även ’Comfort Women’-systemet. De som 

kritiserar systemet menar emellertid att förekomsten av tvång och människohandel bröt mot 

internationell lag som Japan hade ratificerat redan 1910.65 Frågan som uppstår här är huruvida 

den internationella lagen från närmare hundra år sedan verkligen omfattar alla former av 

offerskap som vi uppfattar idag, vilket leder oss in på det ahistoriska perspektivet. Eftersom 

internationella lagar är en produkt av de dåvarande stormakterna och deras politiska agendor, 

och därmed inte helt opartiska, har vi i vissa fall inget annat val än att dekontextualisera det 

                                                      
64 Yoshimi Yoshiaki (吉見義明), ”Nikkan ’gōi’ no nani ga mondai nanoka 日韓「合意」の何が問題なのか” [What is the problem 

of the Japan-South Korea ’agreement?’], i Nakano Toshio (中野敏男), Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富子), Itagaki 

Ryūta (板垣竜太) och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), ’Ianfu’ mondai to mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 「慰安婦」

問題と未来への責任 : 日韓「合意」に抗して [The ’Comfort Women’ issue and our responsibility for the future: Defying the 

Japan-South Korea ’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 大月書店, 2017, ss. 47; Kim Chang-Lok (金昌祿), ”’Hōteki sekinin’ no 

shiten kara mita nisenjūgonen ’gōi’「法的責任」の視点から見た二〇一五年「合意”」 [The 2015 ’agreement’ seen from a 

perspective of ’legal responsibility’], i Nakano Toshio (中野敏男), Kim Chang-Lok (金昌禄), Kim Pu-ja (金富子), Itagaki Ryūta (

板垣竜太) och Okamoto Yūka (岡本有佳) (red.), ’Ianfu’ mondai to mirai e no sekinin: nikkan ’gōi’ ni kōshite 「慰安婦」問題と

未来への責任 : 日韓「合意」に抗して [The ’Comfort Women’ issue and our responsibility for the future: Defying the Japan-

South Korea ’agreement’]. Tokyo: Ōtsuki shoten 大月書店, 2017, 62-64; Jonsson, ss. 5. 

65 Ueno 2003, ss. 119-120; På ss. 120 uppger Ueno 1925 som det årtal då en rad internationella lagar skall ha varit ratificerade av 

Japan, vilka ’Comfort Women’-systemet bröt mot. Dock eftersom inga av lagarna som Ueno nämner verkar ha ratificerats av Japan 

just 1925, lånar denna uppsats årtalen från ’Maeda, ss. 96’ istället. Enligt Maeda var The International Agreement for the 

suppression of the White Slave Traffic från 1910 den internationella lag som Japan tidigast ratificerade och bröt mot. Därför 

använder denna uppsats här årtalet 1910. 
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förflutna och döma det utifrån våra värderingar idag.66 Ett gott exempel på detta är de statliga 

bordellerna som etablerades omkring de amerikanska militärbaserna i Sydkorea under 

Koreakriget (1950 – 1953). USA tros inte ha kunnat tillåta avskaffandet av de statliga 

bordellerna eftersom de fungerade som incitament för de amerikanska trupperna att stationera 

sig i Sydkorea.67 Bara för att bordellerna var juridiskt tillåtna innebär däremot inte att de 

kvinnor som arbetade vid dem inte for illa, eftersom många tros indirekt ha tvingats till 

prostitution på grund av ekonomiska skäl. Idag är de länder som godkänner statliga bordeller 

så gott som obefintliga, och faktum är att statliga bordeller var på väg att avskaffas i de flesta 

länder redan under andra halvan av 1800-talet och i början av seklet därpå.68 Att inta en 

ahistorisk ståndpunkt medför emellertid även paradoxen av att inte kunna döma förövarskapet 

enligt lag. 

Ansvaret som uppstår sett från det historiserande perspektivet kallas i denna uppsats för det 

’juridiska ansvaret’, medan ansvaret utifrån det ahistoriska perspektivet benämns det 

’moraliska ansvaret’. Det ahistoriska perspektivet utgår i denna uppsats från Uenos modell av 

sexualvåldskontinuumet med Satos tillagda underkategorier, d.v.s.: våldtäkter som begåtts av 

fienden och våldtäkter som inte gjorts det; prostitution som beror på ekonomiska behov och 

prostitution som inte gör det; och slutligen kärlek som inte slutar i giftermål och kärlek som 

gör det. 

4.2 Hos vem ligger det juridiska ansvaret? 

För att fastställa vilka former av offerskap som skulle kunna gottgöras av ett eventuellt 

lagstadgat skadestånd, grundat på tvånget i den breda bemärkelsen, förefaller det angeläget att 

klargöra i detta avsnitt vem det är som bär det juridiska ansvaret. Detta är för att undvika 

eventuella förvirringar som kan uppstå kring gränsdragningen av det juridiska ansvaret mellan 

den japanska staten och dess påstått civila kollaboratörer, d.v.s. entreprenörerna. Denna 

gränsdragning är nämligen inte helt kristallklar. Somliga menar att det juridiska ansvaret 

ligger hos de individuella förbrytarna, medan andra hävdar att den japanska staten bör hållas 

ytterst ansvarig eftersom detta slags systematiska brott möjliggjordes av Japans direkta 

                                                      
66 Ueno 2003, ss. 119-122. 

67 Park 2014, ss. 283-284; Park nämner inte här explicit att just USA använde de statliga bordellerna som ett sätt att få sin militär att 

stationera sig i Sydkorea. Parks resonemang om att de västerländska imperierna, liksom det japanska, etablerade statliga bordeller i 

syfte att permanent placera sina militärer i sina kolonier tycks dock också kunna tillämpas i USA:s fall. 

68 Ibid., ss. 227. 
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kontroll över anläggandet och upprätthållandet av ’Comfort Women’-bordellerna.69 Som 

framgår av detta avsnitt utgår denna uppsats från att den japanska staten bär allt juridiskt 

ansvar för tvånget i den breda bemärkelsen. 

I Comfort Women of the Empire tar Park tydligt avstånd från att betrakta Japan som åtalbar 

varken för tvånget i den snäva eller den breda bemärkelsen. Park menar att det endast är 

möjligt att begära lagstadgat skadestånd förutsatt att kvinnorna tvingades till prostitution med 

våldsmedel eller genom människohandel. Utifrån dessa grunder hävdar Park att de 

privatanställda entreprenörerna bär det juridiska ansvaret eftersom de utförde dessa 

handlingar självrådigt. Däremot menar Park att Japan kan hållas moraliskt ansvarig för att ha 

utformat och upprätthållit ’Comfort Women’-systemet trots kännedomen om de illegala 

verksamheter som förekom bakom kulisserna.70 

 Parks påstående om entreprenörerna som de enda juridiskt ansvariga tycks dels vila på att 

entreprenörerna formellt inte tillhörde den japanska militären, och dels på att entreprenörerna 

inte systematiskt beordrades till att genomföra de ovan nämnda brotten. Dock har Nagai 

empiriskt bevisat genom Japans egna officiella dokument att entreprenörerna de facto ansågs 

ingå i den japanska militären, och att Japans brott låg i att ha haft otillräcklig tillsyn över 

dessa entreprenörer. Denna forskning sammanfattas nedan. 

1937 reviderades föreskriften för den japanska militärens diversehandlare (yasenshuho 

kitei) till att även innefatta ’bekvämlighetsinrättningar’ (ian shisetsu) i sitt utbud. I 

föreskriften står inte explicit att dessa ’bekvämlighetsinrättningar’ var till för att erbjuda 

sexuella tjänster, men det kan avläsas från dagböcker tillhörande högt uppsatt personal inom 

Japans expeditionsarmé i centrala Kina (naka shina hōmengun) att de anlade ’Comfort 

Women’-bordellerna som bekvämlighetsinrättningar. Enligt yasenshuho kitei kunde militären 

formellt utse entreprenörerna till ansvariga för underhållet av bekvämlighetsinrättningarna, 

vilket gör entreprenörerna formellt till en del av den japanska militären. Utöver detta var den 

japanska militären även skyldiga enligt dess stridsmanual sakusen yōmu rei (gällande från och 

med 1938) att ha tillsyn över de inrättningar som ingick i yasenshuho kitei så att de bedrevs på 

lagligt vis.71 

                                                      
69 Nakano, ss. 14-15. 

70 Enligt ’Park 2014, ss. 172-173’ är det endast de kvinnor som tvingades till prostitution med våldsmedel som kan beviljas lagstadgat 

skadestånd. Dock motsäger Park sig själv på ss. 180 genom att medge att även de kvinnor som utsattes för människohandel också 

har rätt till lagstadgat skadestånd. Därför tolkar denna uppsats det som att Park menar att lagen går att tillämpa både i de fall där 

våldsmedel och människohandel förekom. I båda fall utgår Park från att det är entreprenörerna som bär det lagliga ansvaret. 

71 Nagai, ss. 120-121, 123-125. 
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Grundat på Nagais forskning är det därför möjligt att säga att entreprenörerna tillhörde den 

japanska militären. Även om entreprenörerna inte systematiskt beordrades till att utföra 

människohandel eller dylikt tvång, så återstod ändå det faktum att detta slags brott förekom 

systematiskt vilket militären var skyldig att förebygga. Därför kan Japan betraktas som 

juridiskt ansvarig åtminstone för tvånget i dess breda bemärkelse men inte dess snäva. Detta 

eftersom det finns bevis för att tvånget i den breda bemärkelsen systematiskt utfördes av 

entreprenörerna som i sin tur tillhörde den japanska militären, medan tvånget i den snäva 

bemärkelsen var ytterst sällsynt i Korea och bör därför tas ansvar för av de individuella 

förbrytarna.72 

4.3 Omfattningen av offerskap hos tvånget i den breda 
bemärkelsen 

Nu när det klargjorts att denna uppsats ser den japanska staten som juridiskt ansvarig för 

tvånget i den breda bemärkelsen, är det dags att undersöka i vilken utsträckning tvånget i den 

breda bemärkelsen omfattar ’Comfort Womens’ offerskap sett från det ahistoriska 

perspektivet. För att bedöma detta granskar detta avsnitt först vilka kriterier som ’Comfort 

Womens’ offerskap måste uppfylla för att beviljas Japans lagstadgade skadestånd. Detta görs 

med Yoshimis uppsats i Responsibility for the future som underlag. Därefter kontrasteras 

de ’Comfort Women’ som uppfyller dessa kriterier mot det ahistoriska perspektivet.  

 Det som gör tvång i dess breda bemärkelse åtalbart – utöver de kriterier som ställs av The 

International Agreement for the suppression of the White Slave Traffic (se sidan 7) – beror 

enligt Yoshimi på huruvida offren faller inom ramen för definitionen av en ’slav’.73 Den 

formella definitionen av en ’slav’ som var gällande för det japanska imperiet under Det 

femtonåriga kriget (1931 – 1945) lyder följande enligt Slaverikonventionen från 1926 artikel 

1: ”Slavery is the status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching 

to the right of ownership are exercised.”.74 Enligt denna definition menar Yoshimi att det 

fanns koreanska ‘Comfort Women’ som kan betraktas som slavar eftersom det bevisats att de 

inte hade rätten till eget boende, att vistas utomhus, att säga upp sig eller att avböja samlag 

                                                      
72 Se fotnot 25, 27 och 28 för bevis och frekvensen för tvång i dess snäva respektive breda bemärkelse. 

73 Yoshimi 2017, ss. 45; Enligt ’Maeda, ss. 96’ finns fler lagar utöver The International Agreement for the suppression of the White 

Slave Traffic och Slaverikonventionen vilka ’Comfort Women’-systemet också bryter mot, exempelvis The Forced Labour 

Convention från 1930. Eftersom innehållet i denna lag förefaller snarlik med de två förstnämnda och Yoshimi inte nämner den, 

kommer den att bortses från i denna uppsats. 

74 United Nations Human Rights - Office of the High Commissioner, ”Slavery Convention”. Hämtad 2018-05-22 från 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx, 1926. 
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med militären.75 Anledningen till att ’Comfort Women’ fråntogs dessa rättigheter menar 

Yoshimi berodde på den förskottsbetalning som i de flesta fall medföljde när kvinnan 

rekryterades, vilken var tvungen att avbetalas innan hon återfick sin frihet.76 

För att få en överskådlig bild av ’Comfort Womens’ offerskap utifrån det ahistoriska 

perspektivet och vilka av dessa som tvånget i den breda bemärkelsen omfattar, illustreras 

deras offerskap här nedan i form av en tabell (se fig. 2). Kategorierna av offerskap är hämtade 

från sexualvåldskontinuumet, medan kriterierna, som måste uppfyllas för att offerskapet skall 

omfattas av tvånget i den breda bemärkelsen, är hämtade från den formella definitionen av en 

slav enligt Slaverikonventionen. Notera dock att följande tabell utgår från att kvinnan i fråga 

inte har förletts, lurats, eller utsatts för dylika former av indirekt tvång som bryter mot The 

International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic. Detta är för att belysa 

offerskapet hos de kvinnor som blev ’Comfort Women’ på grund av ekonomiska behov eller 

andra anledningar. 

 

 Tvång i dess breda bemärkelse (i Korea) 

Våldtäkter 

som 

begåtts av 

fienden 

Våldtäkter 

som inte 

begåtts av 

fienden 

Prostitution 

som beror på 

ekonomiska 

behov 

Prostitution 

som inte 

beror på 

ekonomiska 

behov 

(patriotism) 

Kärlek 

som inte 

slutar i 

giftermål 

Kärlek 

som 

slutar i 

giftermål 

Omfattas Nej Nej Ja Nej   

Bevisats Nej Nej Ja ?   

Fig 2. 

 

Eftersom kategorierna ’våldtäkter som begåtts av fienden’ och ’våldtäkter som inte begåtts av 

fienden’ snarare hör till tvånget i den snäva bemärkelsen har de markerats här som att inte 

omfattas av tvång i dess breda bemärkelse. Som redan nämnts i avsnitt 2.2 och 4.2 saknar 

tvånget i den snäva bemärkelsen bevis för att kunna påstås ha förekommit systematiskt i 

Korea, och bör därför inte tas ansvar för av den japanska staten utan dess individuella 

förbrytare. 

                                                      
75 Yoshimi 2017, ss. 45. 

76 Yoshimi Yoshiaki (吉見義明), ”Nihongun 'ianfu' seido no honshitsu wa nani ka 日本軍「慰安婦」制度の本質は何か” (The 

Essentials of the Japan's "Military Comfort Women" System), i Nihon no kagakusha 50 日本の科学者 50 (Journal of Japanese 

Scientists Vol. 50) , ss. 19-23. Tokyo: The Japanese Scientists' Association, 2015, ss. 22-23. 
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 ’Prostitution som beror på ekonomiska behov’ tros ha förekommit systematiskt och kan 

styrkas av bevis enligt Yoshimi. ’Prostitution som inte beror på ekonomiska behov’ bör dock 

inte kunna sägas vara inkluderad i tvånget i den breda bemärkelse, förutsatt att det var 

indoktrineringen av det japanska imperiets japaniseringspolitik som utgjorde offerskapet hos 

dessa kvinnor. Detta eftersom japaniseringspolitiken i sig inte strider mot någon lag, men bör 

ändå kunna ifrågasättas utifrån det ahistoriska perspektivet. Om fördelningen av diskursiv 

legitimitet bland ’Comfort Womens’ narrativ balanseras är det möjligt att alternativa narrativ 

som stöder Parks teori träder fram, men med tanke på Chongs anmärkningar på Parks logiska 

brister i avsnitt 3.2, markeras bevisen för ’prostitution som inte beror på ekonomiska behov’ 

som okända. 

 ’Kärlek som inte slutar i giftermål’ och ’kärlek som slutar i giftermål’ är svårbedömda 

eftersom det tycks ha skiljt sig markant från individ till individ huruvida de som inledde 

kärleksförhållanden med de japanska soldaterna såg sig själva som offer eller inte; vissa hade 

lyckliga kärleksförhållanden, medan andra såg sina förhållanden som ett medel till 

överlevnad. Om de som hade kärleksförhållanden med de japanska soldaterna var 

frihetsberövade av förskottsbetalningen är det möjligt att betrakta dem som offer utifrån det 

historiserande perspektivet, men då hör de snarare till kategorin ’prostitution som beror på 

ekonomiska behov’. Därför bortses kategorierna ’kärlek som inte slutar i giftermål’ 

och ’kärlek som slutar i giftermål’ från vid analysen av den japansk-sydkoreanska 

överenskommelsen i kapitel 5.77 

  

                                                      
77 För exempel på hur ’Comfort Women’ kunde tolka sina kärleksförhållanden, se ’Onozawa, ss. 160-161’, eller ’Kanō, ss. 190-191’. 
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5. Diskursen om den japansk-sydkoreanska 
överenskommelsen 

Innan analysen av diskursen om den japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015 inleds i 

detta kapitel, tycks det först vara viktigt att förse läsaren med relevant bakgrundsinformation 

om överenskommelsen. Denna information är hämtad från Yoshimis sammanfattning av 

överenskommelsen i sin uppsats i Responsibility for the future. 

 Innehållet av överenskommelsen kan grovt indelas i nedanstående punkter: 

 

1. En formell ursäkt av Japans premiärminister Abe Shinzō, i vilken den japanska 

regeringen erkänner ”sitt fulla ansvar för att, som en konsekvens av den japanska 

militärens inblandning, ha sårat många kvinnors heder och värdighet”, och Abe ”ber 

om ursäkt från djupet av sitt hjärta”. 

2. En fond etablerad av den sydkoreanska regeringen, till vilken den japanska regeringen 

donerar 1 000 000 000 yen som skall gå till ”upprättelsen av hedern och värdigheten 

och läkandet av psykologiska skador hos alla de f.d comfort women”. 

3. Japan och Sydkorea kommer överens om att ’Comfort Women’-frågan är ”slutgiltigt 

och oåterkalleligen avklarad” och att båda länder ”avstår från att kritisera varandra 

inom världssamfundet”. 

 

Alla dessa punkter har kritiserats av olika anledningar. Den viktigaste kritiken tycks 

emellertid bestå av att den japanska regeringen inte tydliggjort hur den japanska militären 

sårade kvinnornas heder och värdighet; att den japanska regeringen inte betraktar de 

utbetalade pengarna som lagstadgat skadestånd utan som moralisk kompensation; och att 

överenskommelsen försökt avsluta ’Comfort Women’-frågan ”slutgiltigt och oåterkalleligen” 

utan att få godkännande av alla f.d. ’Comfort Women’.78 

 Av dessa punkter avser denna uppsats att klargöra den första punkten, nämligen hur den 

japanska regeringen kan tänkas uppfatta ’Comfort Womens’ offerskap, och varför den 

japanska regeringen väljer att belysa, alternativt utesluta specifika kategorier av offerskap. 

                                                      
78 Nakano m.fl., 2017, ss. 40-41. 
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5.1 Diskursanalys 

’Diskurs’ är ett mångtydigt begrepp som kan betyda olika saker beroende på dess 

språkbrukare. I denna uppsats används dock följande definition: 

 

[a discourse is] a cluster of context-dependent semiotic practices that are situated within 

specific fields of social action /…/ [are] socially constituted and socially constitutive …  

related to macro-topics /…/ [and] linked to the argumentation about validity claims such 

as truth and normative validity involving several social actors who have different points 

of view.79 

 

Det ”specific field of social action” som denna uppsats analyserar avgränsas till uttalanden om 

den japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015 (förkortas hädanefter 

överenskommelsen). Mer specifikt analyseras sättet hur den ”social actor”, som i denna 

uppsats är den japanska regeringen, har yttrat sig angående överenskommelsen. I synnerhet 

läggs fokus på uttalanden som berör den japanska regeringens uppfattning av ’Comfort 

Womens’ offerskap. För att bedöma vidden av den japanska regeringens hänsynstagande till 

’Comfort Womens’ offerskap, utvärderas uttalandena mot tabellen som introducerades i 

avsnitt 4.3.  

I denna uppsats kommer primärt tre uttalanden att analyseras. Ett av dem är en replik av 

Japans biträdande utrikesminister, Sugiyama Shinsuke, till en fråga angående 

överenskommelsen ställd av en medlem i FN-kommittén för avskaffandet av all slags 

diskriminering mot kvinnor, Lilian Hofmeister (benämns hädanefter Sugiyamas uttalande; se 

bilaga 1).80 Ett annat av dem är Japans krav på Sydkorea under förhandlingarna om 

överenskommelsen.81 Innehållet av dessa krav hämtas från en granskningsrapport av 

överenskommelsen utförd av den sydkoreanska regeringen (benämns hädanefter Sydkoreas 

                                                      
79 Reisigl, Martin och Wodak, Ruth, ”The Discourse Historical Approach (DHA)”, i Wodak, Ruth och Meyer, Michael (red.) Methods 

for Critical Discourse Analysis, ss. 87-121. London: Sage, 2009, ss. 89. 

80 Gaimushō (外務省 (Ministry of Foreign Affairs of Japan)), ”Joshi sabetsu tekkai jōyaku dai nanakai oyobi dai hachikai seifu 

hōkoku shinsa (nisenjūrokunen nigatsu jūrokunichi Junēbu) (shitsugiōtō bubun no Sugiyama gaimu shingikan hatsugen gaiyō) 女子

差別撤廃条約第 7回及び第 8回政府報告審査 （2016 年 2月 16日、ジュネーブ） （質疑応答部分の杉山外務審議官発言

概要）” (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women Consideration of the seventh and eighth 

periodic reports (February 16, 2016, Geneva) (Summary of remarks by Mr. Shinsuke Sugiyama, Deputy Minister for Foreign 

Affairs in the Question and Answer session)). Hämtad 2018-05-22 från https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/rp/page24_000733.html, 

2016-02-16. 

81 Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, ”Report on the Review of the Korea-Japan Agreement of December 28, 2015 on 

the Issue of “Comfort Women” Victims”. Hämtad 2018-05-22 från 

http://www.mofa.go.kr/upload/cntnts/www/result_report_eng.pdf, 2017-12-27. 

 



 

28 
 

granskningsrapport; se bilaga 2). Anledningen till att denna uppsats inte utgår från den 

japanska regeringens egna källor vid analysen av Japans krav på Sydkorea har att göra med att 

Sydkoreas granskningsrapport har blottlagt ett flertal punkter av överenskommelsen som inte 

offentliggjorts, och ger därför större insikt in i Japans uppfattning av ’Comfort Womens’ 

offerskap. Till sist analyserar denna uppsats den japanska premiärministern Abe Shinzōs 

replik till den japanska politikern Nakayama Kyōko (benämns hädanefter Abes uttalande; se 

bilaga 3), som i anknytning till överenskommelsen frågar hur Japan skall bli av med ”den 

förvrängda synen på japaner som är utbredd” världen runt.82 

 

5.2 Den japanska regeringens uttalanden 

5.2.1 Sammanfattning av Sugiyamas uttalande 

Endast det innehåll av Sugiyamas uttalande som tycks återspegla den japanska statens 

uppfattning av ’Comfort Womens’ offerskap sammanfattas nedan. 

Sugiyama menar att den felaktigt vedertagna tron om ’Comfort Women’ som 

tvångsrekryterade cementerades av Yoshidas bok My War Crime (se sidan 3). Sugiyama 

påstår att Yoshidas bok sedermera skall ha lagt grunden för nyhetsbladet Asahi shimbuns 

spridning av desinformation om ’Comfort Women’-frågan, vilka i sin tur skall ha förankrat en 

felaktig bild av ’Comfort Women’ i Japan, Sydkorea och världssamfundet. Sugiyama 

poängterar även att beskrivningen av ‘Comfort Women’ som sexslavar inte stämmer överens 

med ”de verkliga sakförhållandena” (se avsnitt 5.3.1).83 

5.2.2 Sammanfattning av Sydkoreas granskningsrapport 

I Sydkoreas granskningsrapport har det klargjorts att det både fanns offentliggjorda och icke 

offentliggjorda uttalanden i överenskommelsen. Av dessa uttalanden granskas endast de som 

berör minnesstatyn framför den japanska ambassaden i Seoul och The Korean Council, 

eftersom de tycks tydligast återspegla den japanska regeringens uppfattning av ’Comfort 

Womens’ offerskap. Det som följer är därför en sammanfattning av uttalandena om 

minnesstatyn och The Korean Council. 

                                                      
82 Kokkai kaigiroku kensaku shisutemu (国会会議録検索システム [The diet record search system]), ”Dai hyakukyūjikkai kokkai 

sangiin yosan iinkai kaigiroku dai sangō 第百九十回国会参議院予算委員会会議録第三号 [The third record of the budget 

committee of the house of councilors from the hundred ninetieth diet]”, ss. 33-34. Hämtad 2018-05-22 från 

http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/190/0014/19001180014003.pdf, 2016-01-18. 

83 Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016-02-16. 
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 I de offentliggjorda uttalandena nämndes minnesstatyn inte explicit eftersom den 

sydkoreanska regeringen befarade att det skulle väcka kritik i Sydkorea. Istället diskuterades 

frågan i de icke offentliggjorda uttalandena, där Japan krävde av den sydkoreanska regeringen 

att förflytta statyn samt övertala The Korean Council att godta överenskommelsen. Japan 

begärde dessutom att inga ytterligare minnesstatyer av ’Comfort Women’ skulle få anläggas 

utomlands. I respons till detta gick den sydkoreanska regeringen med på att övertala The 

Korean Council och att ta hand om minnesstatyn. Den sydkoreanska regeringen kunde 

emellertid inte tillmötesgå Japans krav beträffande minnestatyerna utomlands, av den 

anledning att den sydkoreanska regeringen inte var inblandad i anläggandet av dem. Utöver 

kommentarerna om The Korean Council och minnesstatyn, begärde Japan av den 

sydkoreanska regeringen dessutom att avstå från att hädanefter använda uttrycket ’sexslavar’ 

om ’Comfort Women’.84 

5.2.3 Sammanfattning av Abes uttalande 

I inledningen av sitt uttalande instämmer Abe med Nakayama att utländska media oriktigt 

smutskastar Japan för att ha tvångsrekryterat 200 000 ’Comfort Women’ och gjort dem till 

sexslavar, vilket Japans regering inte har kunnat finna några bevis för i sina utredningar. 

Vidare nämner Abe att Japan endast var delaktiga i anläggandet och underhållet av 

bordellerna och transporteringen av ’Comfort Women’, medan själva rekryteringen 

av ’Comfort Women’ utfördes av entreprenörerna vilka arbetade på uppdrag av den japanska 

militären. Slutligen hävdar Abe att Japan accepterade överenskommelsen för att en gång för 

alla sätta stopp för kommande generationer att fortsatt be om ursäkt.85 

5.3 Analys av den japanska regeringens uttalanden 

5.3.1 Analys av Sugiyamas uttalande 

Det första som kan anmärkas på i Sugiyamas uttalande är den japanska regeringens 

oförändrade avståndstagande från sitt juridiska ansvar genom att förneka förekomsten av 

tvång i dess snäva bemärkelse och bortse från tvång i dess breda bemärkelse. Att det är 

tvånget i den snäva bemärkelsen som åsyftas när Sugiyama förnekar förekomsten 

av ’tvångsrekrytering’ framgår av de påståenden om Yoshidas bok My War Crime som roten 

till den felaktiga uppfattningen av ’Comfort Womens’ offerskap. Det vill säga att den 

                                                      
84 Ministry of Foreign Affairs - Republic of Korea, 2017-12-27. 

85 Kokkai kaigiroku kensaku system, 2016-01-18, ss. 33-34. 
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japanska regeringen hävdar att Japan, Sydkorea och världsamfundet skall ha bildat sin 

uppfattning på Yoshidas osanna utsaga om att den japanska militären rekryterade ’Comfort 

Women’ med fysiskt tvång. Sugiyamas uttalande kan alltså sägas vara en upprepning av Abes 

uttalande från 2007 (se sidan 9). Att tvånget i den breda bemärkelsen inte har tagits i 

beaktande blir desto påtagligare när Sugiyama dessutom förnekar beskrivningen av ’Comfort 

Women’ som sexslavar, vilket är synonymt med att förneka Japans brott mot 

Slaverikonventionen (se sidan 23). Som redan nämnts flera gånger i denna uppsats är frågan 

om huruvida tvång i den snäva bemärkelsen tvång förekom i Korea passé sedan länge inom 

forskarvärlden, och numera är det endast tvånget i den breda bemärkelsen som diskuteras. 

Ändå fokuserar Sugiyama endast på det förstnämnda. 

Om den japanska regeringen nu förnekar tvånget i dess snäva bemärkelse och bortser från 

dess breda, inställer sig då frågan: vad är det egentligen som Japan bett om ursäkt för i 

överenskommelsen? Vare sig det är medvetet eller inte tycks Japans ursäkt endast kunna 

innebära en sak, baserat på tabellen i avsnitt 4.3: att Japan endast erkänt sitt moraliska ansvar 

gentemot offren som tillhör kategorin ’Prostitution som inte beror på ekonomiska behov utan 

förskottsbetalning’, d.v.s. de patriotiska ’Comfort Women’. Anledningen till att offerskapen 

tillhörande tvånget i den snäva respektive breda bemärkelsen har uteslutits från 

överenskommelsen, kan diskuteras på nedanstående sätt. 

Den rimligaste tolkningen av Japans ihärdiga iver att förneka just tvånget i den snäva 

bemärkelsen tycks vara att se det som ett uttryck för motstånd mot ’Comfort Women’-frågans 

mästarnarrativ. Som Sugiyama själv uttrycker det verkar den japanska regeringen uppfatta 

tvånget i den snäva bemärkelsen som förhärskande inte enbart inom Sydkoreas och Japans 

mästarnarrativ, utan även världssamfundets. 

Huruvida Asahi shimbuns spridning av desinformation och Yoshidas bok verkligen har 

influerat världssamfundets uppfattning av ’Comfort Women’ är en fråga för sig som inte 

granskas närmare i denna uppsats. Det vore dock sannolikt att den japanska regeringen ser 

tvånget i den snäva bemärkelsen som det reella hotet mot sitt internationella anseende, snarare 

än tvånget i dess breda bemärkelse. Anledningen till att Japan ändå inte vill vidkännas tvånget 

i dess breda bemärkelsen torde bero på en rädsla för att erkännandet av sitt juridiska ansvar 

kan riskera att misstolkas av världssamfundet som ett erkännande av tvånget i den snäva 

bemärkelsen. 
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5.3.2 Analys av Sydkoreas granskningsrapport 

Utifrån det som nämns i avsnitt 3 och 3.3 om The Korean Council och dess delaktighet i 

gestaltningen av det sydkoreanska mästarnarrativet, är det även här möjligt att skymta Japans 

dolda agenda att revidera mästarnarrativet genom att få den sydkoreanska regeringen att tygla 

The Korean Council. 

Dylika konnotationer tycks även kunna avläsas från Japans krav på borttagningen av 

minnesstatyn mot bakgrunden av statyns symbolik. Enligt Parks tolkning av statyn är den en 

symbol för de koreanska flickor som rekryterades med fysiskt tvång av den japanska 

militären. Denna tolkning grundar Park primärt på två saker. Först det första avbildar statyn 

en ung, oskuldsfull flicka, vilket enligt Park skall vara för att sudda ut minnena av de 

prostituerade kvinnorna och förstärka bilden av att ingen agens var inblandad. Att statyn inte 

är iförd skor menar Park också insinuerar att kvinnorna kidnappades innan de ens hann göra 

sig i ordning. För det andra är statyn iklädd en chima jeogori, trots att det inte tros ha varit den 

generella klädseln för ’Comfort Women’.86  Park menar att denna klädsel allra effektivast 

väcker nationalistiska känslor hos statyns betraktare, samtidigt som den raderar ’Comfort 

Womens’ förflutna som patriotiska kollaboratörer till det japanska imperiet.87 

Utgående från Parks tolkning är det möjligt att dechiffrera den japanska regeringens krav 

på borttagningen av statyn som ett försök att förneka tvånget i den snäva bemärkelsen. Med 

tanke på att statyn även strider mot Parks teori om ’Comfort Women’ som patriotiska 

kollaboratörer, är det inte heller otänkbart att Japan försökte stödja de alternativa narrativen 

om ’prostitution som inte beror på ekonomiska behov’. Naturligtvis är det inte givet att den 

japanska regeringen utgår från Parks tolkning av statyn. Det vore emellertid den rimligaste 

förklaringen då det är mer än bara tolkningen av statyn som den japanska regeringen och 

Parks Comfort Women of the Empire tycks ha gemensamt. Exempelvis påstår både den 

japanska regeringen och Park att världssamfundets mästarnarrativ har påverkats av 

desinformation, eller att ordet ’sexslav’ är inadekvat för att beskriva ’Comfort Women’.88 I 

analysen av Abes uttalande ges ytterligare exempel vilka pekar på att den japanska 

regeringens uppfattning av ’Comfort Womens’ offerskap härrör från Comfort Women of the 

Empire. 

                                                      
86 Chima jeogori är en koreansk, traditionell folkdräkt. 

87 Park 2014, ss. 153-158. 

88 Ibid., ss. 143, 202-203. 
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5.3.3 Analys av Abes uttalande 

Abe uttrycker explicit sin oro för att Japan oriktigt smutskastas av utländska media för att ha 

tvångsrekryterat ’Comfort Women’, vilket är en tydlig indikator på den japanska regeringens 

angelägenhet att få rätsida på den påstått felaktiga bilden utomlands om förekomsten av 

tvånget i den snäva bemärkelsen. Därefter kan det tolkas som att den japanska regeringen 

delar samma uppfattning som Park beträffande sitt juridiska ansvar, d.v.s. att Japan endast är 

moraliskt skyldiga för att ha anlagt och drivit bordellerna, medan de egentliga förbrytarna var 

entreprenörerna.  
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6. Slutsats 

Inom diskursen om den japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015 har Japans regering 

aktivt förnekat förekomsten av tvånget i den snäva bemärkelsen, och undvikit att uttala sig om 

tvånget i den breda. Detta agerande från Japans sida tros vara ett sätt att motsätta sig 

världssamfundets mästarnarrativ som enligt Japan bygger på tvånget i den snäva bemärkelsen. 

Samtidigt tycks det finnas en rädsla hos Japan för att erkännandet av tvånget i den breda 

bemärkelsen skall misstolkas som erkännandet av tvånget i den snäva bemärkelsen, eftersom 

bägge förutsätter Japans lagstadgade skadestånd. Om detta stämmer är det av högsta vikt att 

revidera världssamfundets uppfattning av de koreanska ’Comfort Womens’ offerskap. Detta 

är inte bara för att finna en kompromiss som kan bana väg för Japans erkännande av sitt 

juridiska ansvar, utan även för att de koreanska ’Comfort Women’ skall få upprättelse för de 

oförrätter som de primärt utsattes för, d.v.s. tvånget i den breda bemärkelsen. 

Eventuellt finns även alternativa narrativ som inte omfattas av tvånget i den breda 

bemärkelsen, men vilket i nuläget är oklart eftersom bevisen för dessa är otillräckliga. Det 

återstår emellertid en sannolikhet att dessa bevis ligger latenta. Detta av två anledningar. För 

det första tros de alternativa narrativ som kan styrka förekomsten av andra offerskap ha blivit 

förtryckta av den asymmetriska fördelningen av diskursiv legitimitet inom ’Comfort 

Women’-frågan. För det andra har det funnits en motvilja bland positivistiska historiker att 

acceptera muntliga källor som trovärdiga bevis, vilket försvårat för narrativen som saknar 

skriftliga belägg att delta i historieskrivandet.  

Även om det är möjligt att bevis som styrker dessa alternativa narrativ kan komma att dyka 

upp framöver, går det inte att förneka narrativens nuvarande brist på bevis. Trots detta 

förefaller det emellertid som att det endast är dessa narrativ som den japanska regeringens 

ursäkt gentemot ’Comfort Women’ under överenskommelsen kan tänkas omfatta, sett från ett 

juridiskt perspektiv. Med tanke på de många likheterna mellan Park Yu-has Comfort Women 

of the Empire och Japans uppfattning av kvinnornas offerskap, vore det därför tänkbart att 

Japan anammat Parks för närvarande tvivelaktiga teori om ’Comfort Women’ som patriotiska 

kollaboratörer när överenskommelsen gjordes. 

Slutsatsen som tycks kunna dras av det ovan nämnda är att tiden ej var mogen för en 

överenskommelse om ’Comfort Women’-frågan, och att såväl Japan som Sydkorea inklusive 

världssamfundet kan behöva revidera sina uppfattningar av ’Comfort Womens’ offerskap 

innan en rättvis överenskommelse skall kunna äga rum. 
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7. Fortsatt forskning 

Den viktigaste frågan som återstår obesvarad i denna uppsats tycks vara huruvida 

världssamfundets uppfattning av ’Comfort Womens’ offerskap verkligen är grundad i tvånget 

i den snäva bemärkelsen såsom den japanska regeringen befarar. Eftersom denna uppsats 

endast undersökt diskursen om den japansk-sydkoreanska överenskommelsen sett från den 

japanska regeringens perspektiv, finns det värde i att även analysera världssamfundets 

uttalanden om överenskommelsen. 

 Ytterligare en fråga som denna uppsats inte lyckades ägna tillräcklig uppmärksamhet åt – 

men som förefaller ytterst relevant för de drabbade kvinnornas upprättelse – är hur frekvent 

fall där kvinnan rekryterades utan den tidigare omnämnda förskottsbetalningen (se sidan 24) 

förekom. Det är fullt tänkbart att det fanns kvinnor som sökte sig till bordellerna av 

ekonomiska skäl utan att ta emot förskottsbetalningen, då kvinnorna inte nödvändigtvis måste 

ha sålts iväg av sin familj. I de flesta fall verkar nämligen familjen ha varit mottagaren av 

förskottsbetalningen. Eftersom dessa kvinnor inte juridiskt kan definieras som offer enligt 

Slaverikonventionen utan att ha tagit emot förskottsbetalningen, finns risken att inte tillräcklig 

hänsyn har tagits till dessa kvinnors offerskap. Därför bör frågan om Japans moraliska ansvar 

att gottgöra kvinnorna diskuteras närmare framöver. 
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8. Sammanfattning 

På senare år har somliga forskare börjat problematisera tendensen att endast de ’Comfort 

Women’ som rekryterades med tvång betraktas som offer inom ’Comfort Women’-frågan. I 

strävan efter att ge en mer nyanserad bild av kvinnornas offerskap har dessa forskare därför 

försökt belysa andra offer än de som hittills varit i fokus. 

Syftet med denna studie är att utifrån denna nytillkomna forskning analysera vilka offer 

som tagits i beaktande av den japanska regeringen i sitt senaste försök att gottgöra ’Comfort 

Women’ genom den s.k. japansk-sydkoreanska överenskommelsen 2015. Studien är baserad 

på en kvalitativ diskursanalys av tre uttalanden av japanska politiker, där respektive uttalande 

utvärderas mot en tabell över vilka slags offer bland ’Comfort Women’ som den japanska 

regeringen är juridiskt skyldig att erlägga skadestånd. För att konstruera tabellen tillämpas 

Yoshimi Yoshiakis teoretiska begrepp ’tvång i dess breda bemärkelse’ och ’tvång i dess snäva 

bemärkelse’, Ueno Chizukos teori om ’historiserande och ahistoriska perspektiv’ samt Uenos 

modifierade modell av Liz Kellys teori ’sexualvåldskontinuumet’. 

Resultatet av analysen visar att den japanska regeringen aktivt har förnekat de ’Comfort 

Women’ som skall ha fallit offer för tvånget i den snäva bemärkelsen, och undvikit att uttala 

sig om tvånget i den breda bemärkelsen. Detta agerande från Japans sida tros vara ett sätt att 

motsätta sig världssamfundets mästarnarrativ som enligt Japan bygger på tvånget i den snäva 

bemärkelsens tvång. Analysen indikerar även att Japan felaktigt grundat sin uppfattning av 

kvinnornas offerskap på Park Yu-has teori om ’Comfort Women’ som patriotiska 

kollaboratörer till det japanska imperiet, vilken i nuläget saknar tillräckliga bevis.   
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Bilagor 

Följande bilagor är översättningar av de tre uttalanden som sammanfattas och analyseras i 

kapitel 5. Översättningen av Sugiyamas uttalande i bilaga 1 är tagen från det japanska 

utrikesdepartementets webbplats; översättningen av Sydkoreas granskningsrapport i bilaga 2 

är lånad från det sydkoreanska utrikesdepartementets webbplats; och i bilaga 3 finns Abes 

uttalande översatt till svenska av författaren av denna uppsats. Notera att följande bilagor 

endast är utdrag ur de ovan nämnda uttalandena, men utelämnar ingen information som finns 

sammanfattad i kapitel 5. Till bilaga 1 och 3 finns även de japanska ursprungstexterna 

bifogade i direkt anslutning efter respektive översättning. 

 

Bilaga 1 
(In answer to the questions from Ms. Hofmeister,) 

 As stated in the written answer to the questions posed by the Committee, the Government 

of Japan conducted a full-scale fact-finding study on the comfort women issue in the early 

1990s. That was when the issue started to be taken up as a political and diplomatic issue 

between Japan and the Republic of Korea. However, "forceful taking away" of comfort 

women by the military and government authorities could not be confirmed in any of the 

documents that the Government of Japan was able to identify in this study. 

 

 The reason behind the widespread belief that comfort women were "forcefully taken away" 

is a fabricated story by the late Seiji Yoshida in his book entitled "My War Crime" published 

in 1983. In this book, Yoshida illustrates himself hunting many women by order of the 

Japanese military in Jeju Island of the Republic of Korea. At the time, the content of his book 

was widely reported as if it were a true story by the Asahi Shimbun, a major Japanese 

newspaper. It eventually made a tremendous impact not only on public opinion in Japan and 

the Republic of Korea, but also in the entire international community. The reality is, 

Yoshida's story has later been proven to be entirely a product of imagination by scholars. 

 

 In fact, the Asahi Shimbun later published articles several times including on August 5 and 

6, and later in September, 2014, admitted having published erroneous articles, and officially 

apologized for it to their readers. 



 

 
 

 

Reference : Details of Exchanges Between Japan and the Republic of Korea (ROK) 

Regarding the Comfort Women Issue ~ From the Drafting of the Kono Statement to the Asian 

Women's Fund ~ (PDF)  (426KB) 

 The truth is that the figure "200,000 persons" as the number of comfort women also lacks 

concrete evidence. The Asahi Shimbun clarified in its article dated on August 5, 2014 that "‘

Women volunteer corps' refer to the ‘women volunteer labor corps' that were organized to 

mobilize women as a work force during the war in Japan proper as well as in the former 

colonies on the Korean Peninsula and Taiwan" and that "With the objective of using the 

women as a work force, the corps were different from comfort women who were made to 

serve as sexual partners for military personnel." The Asahi Shimbun admitted that the figure 

"200,000" which it had reported was originated from its confusion with comfort women of the 

Women Volunteer Corps who were mobilized as a war-time labor force. 

 

 I would also like to point out that the expression "sex slaves" contradicts the facts. 

 

 After intensive consultations between the Governments of Japan and the Republic of Korea 

on the issue of comfort women toward an early conclusion, as I explained earlier, the Foreign 

Ministers of both nations had a meeting on December 28 last year and reached an agreement 

on the issue. With this agreement, the two Governments confirmed that the issue of comfort 

women is resolved finally and irreversibly. Later on the same day, a phone call between the 

leaders of both nations was held and the leaders confirmed that both sides had reached an 

agreement and honored such development. 

 

 As I said at the outset, documents on this agreement between Japan and the Republic of 

Korea are attached with our written answer, thus, I will not repeat the detailed content of the 

agreement here. 

 

 What should be recognized is that the Government of Japan has been sincerely dealing with 

this issue through measures such as the Asian Women's Fund even before the most recent 

agreement. Building on such experience and under the most recent agreement, the following 

has been decided: first, the Government of the Republic of Korea establish a foundation for 

the purpose of providing support for the former comfort women; second, its funds of 



 

 
 

approximately 1 billion yen be contributed by the Government of Japan as a one-time 

contribution through its budget; and third, projects for recovering the honor and dignity and 

healing the psychological wounds of all former comfort women be carried out under the 

cooperation between the two Governments. 

 

 Each government is currently making efforts to faithfully implement the content of the 

agreement, and there is no change at all on this point. The understanding of the international 

community regarding such efforts by the two Governments would be very much appreciated. 

In this regard, I would like to draw your attention to the fact that the international community 

is now welcoming the agreement, as expressed by, for instance, Mr. Ban Ki-moon, Secretary-

General of the United Nations. 

 

 I would like to add one more point. Ms. Hofmeister pointed out examples of other 

countries' situations. Regarding issues of reparations, property, and claims pertaining to the 

Second World War, including the point that Ms. Hofmeister pointed out, the Government of 

Japan dealt with such issues through the San Francisco Peace Treaty concluded with 45 

countries, including the US, the UK, and France, and through bilateral treaties, agreements 

and instruments, which include the Agreement on the Settlement of Problems Concerning 

Property and Claims and on Economic Co-operation between Japan and the Republic of 

Korea and settlement between Japan and China. Based on these agreements, I will not go into 

the legal details, but, the Government of Japan's consistent position has been that we have 

dealt with these issues sincerely and that these issues had already been legally settled with the 

relevant parties to those agreements including issues of claims by individuals. 

 

 Although this issue had been legally settled, the Government of Japan established the Asian 

Women's Fund and carried out its projects using the budget of the Government of Japan and 

contributions from the people of Japan. I will not go into the details of the activities of the 

Asian Women's Fund, but, I believe that most of you here today are familiar with the story. 

 

(In answer to the questions from Ms. Zou,) 

I believe that if you read the documents attached with our written answer, it should be clear to 

you that the issue (of comfort women) is resolved finally and irreversibly between Foreign 

Minister Kishida and Foreign Minister Yun on December 28 last year. 

 



 

 
 

 Therefore, I have to say that criticism such as comments that the Government of Japan 

denies historical fact or has not taken any measures related to this issue contradicts the facts. 

 

 I have explained that "forceful taking away" of comfort women could not be confirmed in 

our study, but in the agreement concluded by Foreign Minister Kishida, it says that, "The 

issue of comfort women, with an involvement of the Japanese military authorities at that time, 

was a grave affront to the honor and dignity of large numbers of women, and the Government 

of Japan is painfully aware of responsibilities." This agreement also states that the Japanese 

Government expresses its most sincere apologies and remorse to all the women, and a 

foundation will be established, and its funds will be contributed by the Government of Japan, 

the amount of which is 1 billion Yen. Since we only have limited time, I will not go into the 

further details. As for the phrase "With an involvement of the Japanese military authorities at 

that time," the Government of Japan has admitted that comfort stations were established in 

response to the request of the military authorities at that time, that the then Japanese military 

had been involved in the establishment and management of the comfort stations and the 

transfer of comfort women, and that the recruitment of the comfort women had been 

conducted by private recruiters who acted in response to the request of the military. Based on 

the above-mentioned facts, I gave an explanation earlier in order to clarify that the newspaper 

that published the article admitted that the number of 200,000 was completely mistaken, for 

example. 

 

 I also would like to reiterate that the expression "sex slave" contradicts the facts. It is also 

the case that the expression "sex slave" does not appear even once in the joint announcement 

by the Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea, which is attached with our 

written answer. 

 

 Therefore, highly regrettably, I must make it clear that the Government of Japan can not 

only accept any of the points made by Ms. Zou, but I also have to say that her statement 

contradicts the facts. 

 

(Regarding the question by Ms. Zou on the agreement between Japan and the Republic of 

Korea,) 

The agreement that we provided to you is the agreement between Japan and the Republic of 

Korea and both governments of Japan and the Republic of Korea are currently making efforts 



 

 
 

to faithfully implement the content of the agreement. This has not changed at all. I would like 

to ask for your understanding on this point. 

 

 （ホフマイスター委員からの質問に応え、） 

 書面でも回答したとおり、日本政府は、日韓間で慰安婦問題が政治・外交問題化した 1990 年代初

頭以降、慰安婦問題に関する本格的な事実調査を行ったが、日本政府が発見した資料の中には、軍や

官憲によるいわゆる「強制連行」を確認できるものはなかった。 

 

 「慰安婦が強制連行された」という見方が広く流布された原因は、1983 年、故人になった吉田清治

氏が、「私の戦争犯罪」という本の中で、吉田清治氏自らが、「日本軍の命令で、韓国の済州島にお

いて、大勢の女性狩りをした」という虚偽の事実を捏造して発表したためである。この本の内容は、

当時、大手の新聞社の一つである朝日新聞により、事実であるかのように大きく報道され、日本、韓

国の世論のみならず、国際社会にも、大きな影響を与えた。しかし、当該書物の内容は、後に、複数

の研究者により、完全に想像の産物であったことが既に証明されている。 

 

 その証拠に、朝日新聞自身も、2014 年 8 月 5 日及び 6 日を含め、その後、9 月にも、累次にわたり

記事を掲載し、事実関係の誤りを認め、正式にこの点につき読者に謝罪している。 

 

参考 慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯～河野談話作成からアジア女性基金まで～（PDF）

（362KB） 

 また、「20 万人」という数字も、具体的裏付けがない数字である。朝日新聞は、2014 年 8 月 5 日付

けの記事で、「『女子挺身隊』とは戦時下の日本内地や旧植民地の朝鮮・台湾で、女性を労働力とし

て動員するために組織された『女子勤労挺身隊』を指す。（中略）目的は労働力の利用であり、将兵

の性の相手をさせられた慰安婦とは別だ。」とした上で、「20 万人」との数字の基になったのは、通

常の戦時労働に動員された女子挺身隊と、ここでいう慰安婦を誤って混同したことにあると自ら認め

ている。 

 

 なお、「性奴隷」といった表現は事実に反する。 

 

 日韓両政府間では、慰安婦問題の早期妥結に向けて真剣に協議を行ってきたところであるが、先ほ

ど申し上げたとおり、昨年 12 月 28 日、ソウルにて日韓外相会談が開催され、日韓外相間で本件につ

き妥結に至り、慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に解決されることが確認された。同日後刻、日韓首

脳電話会談が行われ、両首脳はこの合意に至ったことを確認し、評価をした。 

 

 冒頭申し上げたとおり、このときの日韓合意を表す資料は、書面の回答に添付されているので、こ

こでその内容の詳細を繰り返して説明することはしない。 



 

 
 

 

 日本政府は、これまでも「アジア女性基金」等を通じて本問題に真剣に取り組んできた。今後、韓

国政府が、元慰安婦の方々の支援を目的とした財団を設立し、これに日本政府の予算、10 億円程度で

あるが、資金を一括で拠出し、日韓両政府が協力し、全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心

の傷の癒やしのための事業を行うこととなった。 

 

 現在、日韓両国政府はそれぞれ、合意内容を誠実に実行に移すべく取り組んでいるところであり、

この点は現時点でも全く変わりはない。このような日韓両国政府の努力につき国際社会の御理解を頂

けると、大変有り難く思う。ちなみに、潘基文国連事務総長を含め、国際社会は、日韓両国が合意に

達したことに歓迎の意を表明していると承知している。 

 

 もう 1 点だけ、最後に付け加える。ホフマイスター委員は他の国の例も挙げた。先の大戦に関わる

賠償並びに財産及び請求権の問題について、御指摘の点も含め、日本政府は、米、英、仏等 45 か国

との間で締結したサンフランシスコ平和条約、それだけではなく、その他の二国間の条約等、これは

、日韓請求権・経済協力協定も含むし、日中の処理の仕方も含むが、こういったものによって、一々

を細かく法律的に説明することはしないが、誠実に対応をしてきており、これらの条約等の当事国と

の間では、個人の請求権の問題を含めて、法的に解決済みというのが、日本政府の一貫した立場であ

る。 

 

 にもかかわらず、日本政府は、アジア女性基金を構築し、我が国の予算からの拠出と一般からの募

金によって、一定の活動をした。アジア女性基金の活動についての詳細は説明しないが、恐らくここ

におられる皆様は、よく御存じのことと思う。 

 

 （ゾウ主査からの質問に応え、） 

昨年の 12 月 28 日、岸田大臣とユン外交部長官の間で、（慰安婦問題が）最終的かつ不可逆的に解決

されていることは、文書の回答の添付を見ていただければ明確であると思う。 

 

 日本政府がこの問題について、例えば歴史の否定をしているとか、この問題について何の措置もと

っていないという御批判は、事実に反すると言わざるを得ない。 

 

 いわゆる強制ということは、我々が調査した中では裏付けられなかったと申し上げたが、この岸田

大臣の合意の中には、慰安婦問題は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷付け

た問題であり、日本政府は責任を痛感している、全ての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを

表明する、そして、額は 10 億円程度ということであるが、日本の予算の措置により、財団を設立す

る等ある。中身については時間がないのでそれ以上は言わないが、ここでいう「当時の軍の関与の下

に」というのは、慰安所は当時の軍当局の要請により設置されたものであること、慰安所の設置、管

理及び慰安婦の移送について日本軍の関与があったこと、慰安婦の募集については、軍の要請を受け



 

 
 

た業者がこれに当たったということは、従来から認めていることである。私が先ほど申し上げたこと

は、そのことと共に、例えば「20 万人」という数字は完全な間違いであると、その新聞社が認めてい

るということを明確にするために申し上げたわけである。 

 

 それから、「性奴隷」という表現も事実に反するということをもう一度繰り返しておきたい。書面

の回答に添付した両外相の共同発表の文書の中にも、「性奴隷」という言葉は 1 か所も見つからない

のも事実である。 

 

 したがって、非常に残念だが、ゾウ主査からの御指摘は、いずれの点においても、日本政府として

受け入れられるものではないだけではなく、事実に反することを発言されたという風に残念ながら申

し上げざるを得ないということを明確に発言をしておきたい。 

 

 （ゾウ主査から日韓合意に関する質問があったことに応え、）委員のお手元に届けてある合意、こ

れは日韓間の合意であって、これを現在、日韓両国政府はそれぞれ誠実に実行に移すべく、取り組ん

でいるところであり、この点は全く変わっていない。このような日韓間の合意について、是非理解を

していただきたい。 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 
5) The Memorial Statue in Front of the Japanese Embassy in Korea 

(Remarks made by the Korean Side at the Joint Press Conference) 

The Government of the Republic of Korea is aware of the concern of the Government 

of Japan over the memorial statue in front of the Embassy of Japan in Seoul with 

respect to the maintenance of the peacefulness and respectability of its mission, and 

will make efforts to appropriately address the concern, including through 

consultations with relevant groups on possible responses. 

 

The Japanese side demonstrated particular interest in the issue of the memorial statue. 

The Agreement consisted of two parts – one disclosed at the Joint Press Conference 

and another part that was not disclosed – and the issue of the memorial statue was 

included in both. 

 

The section regarding the memorial statue included in the non-disclosed part is as 

follows: 

 

The Japanese side stated, “As the comfort women issue will be finally and irreversibly 

resolved with this announcement, we would like the Government of the ROK to 

persuade and not to side with civic groups such as the „Korean Council for Women 

Drafted for Military Sexual Slavery by Japan‟ if they express dissatisfaction. We would 

like to ask the detailed plans of the Government of the ROK on how to relocate the 

memorial statue in front of the Japanese Embassy in Korea.” 

 

In response, the Korean side stated that, “On the condition that the measures stated by 

the Government of Japan are faithfully implemented, the Government of the Republic 

of Korea confirms that the comfort women issue will be finally and irreversibly 

resolved through this announcement, and will try to persuade relevant groups if they 

express opposing views. The Government of the Republic of Korea is aware of the 

concern of the Government of Japan over the memorial statue in front of the Embassy 

of Japan in Seoul with respect to the maintenance of the peacefulness and 

respectability of its mission, and will make efforts to appropriately address the 

concern, including through consultations with relevant groups on possible responses.” 

 



 

 
 

From the early phase of the consultations, the Japanese side raised the issue of 

relocating the memorial statue and expressed hope to include the issue in the disclosed 

part of the Agreement. The Korean side was concerned about criticism that the issue 

of the memorial statue was up for negotiations, and objected to including it in the Agreement. 

Nevertheless, the Korean side eventually agreed in the course of 

negotiations to include the issue in the non-disclosed part of the Agreement. 

 

After the two governments debated about the detailed expressions during the 

consultations, the phrase, “will make efforts to appropriately address the concern, 

including through consultations with relevant groups on possible responses” became 

included in the end in both disclosed and non-disclosed parts of the Agreement. The 

Korean side has explained to the public that this was not an agreement to relocate the 

memorial statue, and that there was no further commitment beyond the “make efforts” 

phrase as announced. In particular, when asked by the National Assembly and the 

media whether there were any further agreements besides what was disclosed to the 

public, the Korean government continued to respond that there was no such agreement 

concerning the memorial statue. 

 

Meanwhile, in addition to its remarks on the memorial statue in the disclosed part of 

the Agreement, the Korean government repeated the same remarks in the context of 

responding to the Japanese government‟s inquiries on the issue in the non-disclosed 

part of the Agreement, which was hidden from the public‟s view. In particular, the 

remarks by the Korean government in the section of the Agreement not made public, 

being different from those in the section of the Agreement made public, were in the 

form of responding to the Japanese government‟s inquiry concerning “the Korean 

government‟s detailed plans on how to relocate the memorial statue.” 

 

Although the Korean side kept stating that the government could not intervene and 

relocate the memorial statue, given that the installation of the statue was led by civic 

groups, it included this subject in the Agreement. In this regard, the significance of the 

Agreement was diminished even though the Korean government had not pledged to 

relocate the memorial statue. 

 

6) Refrain from reprobation and criticism in international forums 



 

 
 

 

(Remarks of the Japanese Side at the Joint Press Conference)* 

Also, the Government of Japan, along with the Government of the Republic of Korea, 

will refrain from mutual reprobation and criticism regarding this issue in 

international forums, including at the United Nations in the future. 

 

(Remarks of the Korean Side at the Joint Press Conference) 

The Government of the Republic of Korea, along with the Government of Japan, will 

refrain from mutual reprobation and criticism regarding this issue in international 

forums, including at the United Nations in the future, on the condition that the 

measures stated by the Government of Japan are faithfully implemented. 

 

With respect to refraining from mutual reprobation and criticism in international 

forums, the Japanese government continued to request that this element be included in 

the Agreement, while the Korean government insisted that this element would be 

resolved naturally when the comfort women issue becomes resolved. In the end, the 

Korean government agreed to refrain from “mutual” reprobation and criticism “on the 

condition that the measures stated by the government of Japan are faithfully 

implemented.” 

 

After the conclusion of the Agreement, the Presidential Office basically instructed 

MOFA to not make any statements related to the “comfort women” in the international 

arena. Thus, it caused a misunderstanding that a covenant not to raise the comfort 

women issue in the international society was reached through the Agreement. 

 

Although the Agreement was to resolve the issues of responsibility, apology and 

compensation by the Japanese government at the bilateral level, it did not restrict the 

voices in international forums such as the UN on the comfort women issue as a matter 

of universal human rights and a lesson in history. 

 

(2) Non-Disclosed Elements 

The Agreement included non-disclosed elements in addition to what was disclosed in 

the remarks made at the Joint Press Conference by the two Foreign Ministers. This 

arrangement was decided during the high-level consultations at the request of the 



 

 
 

Japanese side. The non-disclosed elements consisted of four parts: (1) non-disclosed 

remarks made at the Foreign Ministers‟ Meeting; (2) measures on the establishment of 

a foundation; (3) records of discussions on the establishment of a foundation and (4) 

instruction to handle the Q&A from the press regarding the announcement. 

 

The remarks included in the non-disclosed part contained issues that were sensitive in 

Korea such as the process of persuading concerned organizations like the Korean 

Council for Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (hereinafter the 

“Council”), the “comfort woman” memorial statue in front of the Embassy of Japan in 

Korea, memorial statues in other countries, and the term “sexual slavery.” The nondisclosed 

remarks were organized in a form where the Japanese side first made 

statements and the Korean side responded. 

 

The Japanese side mentioned: (1) “As the comfort women issue will be finally and 

irreversibly resolved with this announcement, we would like the Government of the 

ROK to persuade and not to side with civic groups, such as the Council, if they express 

dissatisfaction. We would like to ask the detailed plans of the Government of 

the ROK on how to relocate the memorial statue in front of the Japanese Embassy in 

Korea”; (2) “With regard to setting up memorial statues or monuments related to the 

’comfort women’ in other countries, we believe such movement is inappropriate in 

light of the fact peoples in foreign countries are hoping for peaceful and harmonious 

co-existence”; and (3) “We hope the Korean government will not use the term „sexual 

slavery‟ in future.” 

 

The Korean side responded: (1) “On the condition that the measures stated by the 

Government of Japan are faithfully implemented, the Government of the Republic of 

Korea confirms that the comfort women issue will be finally and irreversibly resolved 

through this announcement, and will try to persuade relevant groups if they express 

opposing views. The Government of the Republic of Korea is aware of the concern of 

the Government of Japan over the memorial statue in front of the Japanese Embassy 

in Seoul with respect to the maintenance of the peacefulness and respectability of its 

mission, and will make efforts to appropriately address the concern, including through 

consultations with relevant groups on feasible countermeasures”; (2) “Although the 

Korean government is not involved setting up „comfort woman‟ memorial statues or 



 

 
 

monuments in other countries, it will try to develop healthy Korea-Japan relations 

without supporting such movements in accordance with this announcement”; and (3) 

“The Korean government reaffirms that the only official term of this issue is the ’issue 

of the comfort women victims of the Japanese military.’” 

 

When asked whether there were any agreements besides the disclosed part of the 

Agreement, the Korean government responded that there was none regarding the 

memorial statue, but did not mention the fact that there were non-disclosed elements 

of persuading the Council, memorials in other countries, and the term, “sexual 

slavery.” 

 

From the beginning of the negotiations, the Korean side accepted keeping nondisclosed 

elements regarding the concerned groups. This shows that the Agreement 

was government-centered, and not victim- or people-centered. 

 

The Japanese side requested the Korean government to persuade concerned groups, 

and explicitly included the Council by name. While the Korean side did not specify 

the Council, it nevertheless accepted in reality what Japan had hoped for by stating 

that it would “try to persuade relevant groups.” 

 

Furthermore, the Japanese side attempted to secure the Korean government‟s promise 

not to support setting up monuments in other countries. The Korean side rejected 

Japan‟s demand, noting that it was not involved in setting up such monuments in other 

countries. At the last stage, however, the Korean side consented to including the 

phrase “without supporting such efforts.” 

 

The Japanese side also wanted the Korean side not to use the term, “sexual slavery.” The 

Korean side objected on the ground that the term, “sexual slavery” is 

internationally accepted, but ended up reaffirming that the “issue of the comfort 

women victims of the Japanese military” was the only official term used. 

 

These non-disclosed remarks did not promise that the Korean government would 

relocate the memorial statue, intervene to prevent setting up memorials in other 

countries, or refrain from using the term, “sexual slavery,” but they left room for the 



 

 
 

Japanese side to intervene in those issues. 

 

After the interim Agreement was reached at the 4th High-Level Consultation in April 

2015, MOFA identified at an internal meeting the four matters that need to be 

amended or deleted. They included the two non-disclosed elements of the memorials 

in, other countries and the term “sexual slavery” and references to the memorial statue 

both in the disclosed and non-disclosed parts. This shows that MOFA was aware that 

the non-disclosed elements could have adverse effects. 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
Som utrikesministern precis svarade stämmer det att smutskastning [av Japan] grundad på 

falsarium förekommer, även i utländsk press. 

 Det stämmer varken att [”Comfort Women”] var sexslavar eller att det skall ha funnits 

200 000 av dessa kvinnor. Att det förekommer kritik av detta slag stämmer mycket riktigt, 

och i respons till detta kommer regeringen att framöver visa sitt avståndstagande från dessa 

slags påståenden. Regeringen önskar återigen att förklara sin ställning som oförändrad från 

det riksdagsbeslut som gjordes som replik till ledamot Tsujimoto Kiyomis frågedokument 

2007 vid tiden för den första Abe-regeringen, nämligen att inga av de dokument som 

regeringen hittills kunnat finna direkt kan påvisa någon så kallad tvångsrekrytering utförd av 

militären eller andra myndigheter. 

 [Att ”Comfort Women” rekryterades] under militärens inblandning innebär – som 

förklarats sedan tidigare – att comfort women-bordellerna anlades på uppdrag av den 

dåvarande militären; att den före detta japanska militären var antingen direkt eller indirekt 

delaktig i anläggandet och underhållet av comfort women-bordellerna samt transporteringen 

av comfort women; och att det var entreprenörer vilka fått uppdrag av militären att rekrytera 

comfort women som primärt tog sig an denna uppgift. 

 I vart fall är det viktiga här att denna överenskommelse skiljer sig markant från tidigare 

närmanden till comfort women-frågan, och att de japansk-sydkoreanska regeringarna 

tillsammans för första gången i historien bekräftade att comfort women-frågan avklarats 

slutgiltigt och oåterkalleligen. Jag är angelägen om att vårt öde, att fortsatt be om ursäkt, inte 

skall få föras vidare till våra barn, barnbarn eller kommande generationer. Det var för att 

förverkliga denna avsikt som [jag] beslutade denna överenskommelse. 

 
 先ほど外務大臣からも答弁させていただきましたように、海外のプレスを含め、正しくない事実に

よる誹謗中傷があるのは事実でございます。 

 性奴隷あるいは二十万人といった事実はない。この批判を浴びせているのは事実でありまして、そ

れに対しましては、政府としては、これまでに政府が発見した資料の中には軍や官憲によるいわゆる

強制連行を直接示すような記述は見当たらないという立場を辻本清美議員の質問主意書に対する答弁

書として、平成十九年、これは安倍内閣、第一次安倍内閣のときでありましたが内閣決定をしており

まして、その立場には全く変わりがないということでございまして、改めて申し上げておきたいと思

います。 

 また、当時の軍の関与の下にというのは、慰安所は当時の軍当局の要請により設営されたものであ

ること、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送についてえは旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関



 

 
 

与したこと、慰安婦の募集については軍の要請を受けた業者が主にこれに当たったことであると従来

から述べてきているとおりであります。 

 いずれにいたしましても、重要なことは、今回の合意が今までの慰安婦問題についての取組と決定

的に異なっておりまして、史上初めて日韓両政府が一緒になって慰安婦問題が最終的かつ不可逆的に

解決されることを確認した点にあるわけでありまして、私は、私たちの子や孫、そしてその先の世代

の子供たちに謝罪し続ける宿命を背負わせるわけにはいかないと考えておりまして、今回の合意はそ

の決意を実行に移すために決断したものであります。 


