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ABSTRACT

Colombia är ett land med en över 40 årig lång internkonflikt vilket har bidragit till att en 

avsevärd del av landets befolkning tvingats fly och lämna sina hem. De allra flesta flyr inte 

över Colombias gränser till andra länder, utan stannar i landet och blir internflyktingar. 

Tanken bakom denna uppsats är att undersöka problematiken kring dessa internflyktingar och 

om de omfattas av principerna om mänskliga rättigheter och om de har möjligheten att 

utnyttja dessa rättigheter. Hannah Arendts syn på medborgarskap används som grund för att 

beskriva internflyktingarnas situation i förhållande till mänskliga rättighetsargumenten. Hur 

internflyktingen påverkas socialt av tvångsmigrationen tas också upp vilket jag kopplar 

samman med Egon F. Kunz flyktingteori. 

Nyckelord: Colombia, interna konflikter, internflykting, mänskliga rättigheter 
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1. Inledning

Under de senaste årtiondena har det skett en massiv ökning av krig och väpnande konflikter 

inom nationer, så kallade internkonflikter eller inbördeskrig, till skillnad från de mer klassiska 

mellanstatliga krigen som under samma tid har minskat. Staters suveränitet gör att det 

internationella samfundet får svårt att behandla internkonflikter på samma sätt som de 

mellanstatliga. 

I internkonflikter suddas lätt gränsen mellan de civila och de stridande ut, vilket lett till att 

andelen civila offer uppgår till ca 75 procent.1 Osäkerheten och utsattheten för de civila har 

bland annat resulterat i att antalet flyktingar ökat avsevärt. Men till skillnad mot vad som 

vanligen antas, flyr inte de flesta flyktingar till andra länder, utan majoriteten stannar inom sitt 

lands gränser. En sådan flykting kallas vanligen för Internally Displaced Person (IDP) eller 

Internflykting på svenska, vilket är benämningen jag kommer att använda i fortsättningen. Att 

internflyktingar inte direkt kommer till läger eller liknande när de flyr, gör det extra svårt att 

veta hur många det finns runt om i världen. De uppgifter som finns varierar stort beroende på 

var man hämtar informationen ifrån. Icke-statliga organisationer har ofta högre siffror än 

nationella, statliga organisationer, men omkring 25 miljoner är en vanlig siffra som nämns.2

Vem det är som ska skydda internflyktingar är en komplicerad fråga. Internflyktingar 

omfattas i första hand av sitt lands lagar, men eftersom det många gånger är just landet i fråga 

som satt dem i deras nuvarande situation innebär detta att de ofta blir utan nationellt skydd. 

Skillnaden är också stor vad gäller internflyktingar och flyktingar i 1951 års Förenta 

Nationernas Konvention angående flyktingars rättsliga ställning.3 För att hamna under denna 

måste man ha passerats sin landsgräns. I och med det stora antalet internflyktingar i världen 

har deras situation blivit mera uppmärksammat och att de har vissa speciella behov som måste 

ses efter och garanteras. Det finns olika typer av hinder som försvårar hjälp att komma fram 

till internflyktingen, däribland staters suveränitet som gör det svårt för det internationella 

samfundet att hjälpa. 

Flyktingströmmar som uppstår i och med konflikter och krig kan resultera i att konflikten 

förvärras i och med att nya problem uppstår och andra fördjupas. Colombia är det land utanför 

Afrika med flest internflyktingar i världen. I Colombia pågår en mer än 40 år lång konflikt 

                                                  
1 Lindholm Schulz, Helena, Krig i vår tid, 2006
2 Mooney D. Erin, Towards a protection regime for internally displaced persons, 2003, s. 159 
3 UNHCR, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 2007
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som har utvecklats från en främst endast politisk-ideologisk baserad konflikt till en till största 

delen ekonomisk intressekamp mellan allt flera aktörer. Av Colombias dryga 45 miljoner 

invånare är ca 2 miljoner internflyktingar. De som tvingas fly är till största delen de redan 

marginaliserade och diskriminerade grupperna i samhället. Enligt Egon F. Kunz flyktingteori 

påverkas flyktingars framtid av under vilka omständigheter de blir tvungna att fly sina hem. 

För Colombias internflyktingar sker bortdrivningen ofta under hemska omständigheter och 

det är vanligt att flykten blir långvarig och traumatisk. När de kommer fram till de ställen där 

de sedan försöker återskapa sina liv stöter de ofta på motgångar och svårigheter. De får det 

svårt att komma in i samhället och ses ofta med skepticism och som konkurrenter av de som 

redan bor där. Colombia har specifika lagar som är till för att hjälpa sina internflyktingar, men 

lagarna efterlevs sällan. För att få rätten på sin sida måste man enligt colombiansk lag vara 

medborgare och registrerad internflykting, vilket ofta inte är fallet. Hannah Arendt tar just upp 

till vilken grad man kan tillvarata sina mänskliga rättigheter om man inte är medborgare och 

har en fungerande stat som står bakom en. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka internflyktingproblematiken.   

Internflyktingar flyr från platser där det pågår olika slags konflikter och söker sig till säkrare 

områden, men alltid inom sitt lands gräns. Jag vill undersöka hur internflyktingen påverkas av 

denna flytt och hur de behandlas av sin stat. Eftersom internflyktingar inte hamnar under FN: 

s konvention angående flyktingar så vill jag undersöka vilka rättigheter som internflyktingen 

har och ifall dem kan utöva dessa. För att begränsa min undersökning har jag valt Colombia 

som fallstudie, ett land med över 40 års beväpnad internkonflikt och med många 

internflyktingar som följd.  

Information och studier angående flyktingsströmmars påverkan på regioner och konflikter är 

mycket begränsade, och att hitta en teori som behandlar detta har varit väldigt svårt. Därmed 

väljer jag att se till teorier som jag anser är applicerbara på mina frågeställningar. Jag kommer 

att använda mig av Egon F. Kunz flyktingteori för att sedan se hur hans abstrakta modell kan 

vara till användning för mitt arbete. Kunz är mycket teoretisk och för att väga upp hans 

tankesätt väljer jag att ta med Hannah Arendt mer filosofiska syn på flyktingdiskursen och hur 

mänskliga rättigheter är kopplade till medborgarskap i en fungerande stat.
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Mina frågeställningar är:

- Hur påverkar Colombias internflyktingström de platser dit de anländer?

- Hur påverkas och behandlas internflyktingen i Colombia på de platser dit de flyr, av 

staten och av den på platsen existerande befolkningen? 

- Kan internflyktingar utöva sina mänskliga rättigheter fullt ut i Colombia? 

För att få en förståelse om mitt valda ämna börjar jag med en begreppsdiskussion angående 

interna konflikter och internflyktingar. Tar även upp internflyktingars rättigheter i motsatt till 

flyktingar som hamnar under Förenta Nationernas definition av flykting, för att sedan koppla 

detta till problematiken med staters suveränitet och hur det kan påverkar internflyktingars 

möjlighet att få internationell hjälp. 

1.2 Metod och källkritik

Min uppsats är av beskrivande karaktär och baseras på en omfattande litteraturgenomgång. 

Jag använder mig av sekundärmaterial då någon datainsamling eller fältstudie i Colombia inte 

var möjlig för denna uppsats. Detta har gjort att vissa dokument och material har hämtats från 

Internet. Från ett källkritiskt perspektiv kan det ses som ett problem. Informationshämtning 

från Internet kan vara svårkontrollerbara och opålitliga, därför har jag lagt stor vikt på att 

endast använda mig av sådana källor som jag ansett tillförlitliga. Gällande material angående 

mänskliga rättigheter och konventioner har till jag stor del använt mig av rapporter från 

Förenta Nationernas olika hemsidor. 

1.3 Avgränsningar 

Flykting och migrationsdiskursen är det centrala i mitt arbete. Eftersom ämnesområdet är så 

brett är en avgränsning ett måste för en uppsats av denna storlek. Jag valde att fördjupa mig 

om internflyktingar, detta på grund av att de är den snabbast växande flyktinggruppen i 

världen, men ändå inte finns mycket skrivet om dem i jämförelse med flyktingar under FN: s 

flykting konvention. Internflyktingsdiskursen är även den ett vitt ämne så jag valde att ta en 

fallstudie för att begränsa min undersökning. Jag valde att begränsa internflyktingsdiskursen 

till en fallstudie om Colombia, ett land med en 40 år lång konflikt. 
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2. BEGREPPSDISKUSSION 

2.1 Interna konflikter

Efter det kalla krigets slut och efter sammanbrottet av den bipolära världsordningen, har 

konflikters förlopp ändrats. Med berlinmurens fall 1989 ansågs det av många att en ny era nu 

skulle börja med demokratisering och rörelsefrihet, så som man länge önskat sig. Sedan 1991 

har krig och väpnade konflikter mellan stater i världen faktiskt minskat och öst-väst 

konflikten har till största delen förlorat sin relevans. Men undersöker man det allmänna 

globala tillståndet i världen ser man att konflikter faktiskt har ökat i antal de senaste 20 åren.4

Denna ökning beror på att en annan typ av krigsföring blivit allt vanligare, nämligen så 

kallade internkonflikter eller inbördeskrig. Det är ingen lätt uppgift att bestämma vilka 

pågående krig som kan benämnas som nya, flera platser där det nu råder krig och konflikter 

har upplevt detta även under tidigare historiska skeden.5 Det finns däremot nya aspekter med 

dessa sorters krig. De ha visat sig vara intensiva, långvariga och komplicerade att hantera och 

finna fredliga lösningar på. Det var efter det kalla kriget som internkonflikter började bli ett 

allt tydligare fenomen. I de flesta fallen uppstod de i och med krav från befolkningens sida för 

att få politiska rättigheter och andra anspråk som under det kalla kriget varit förbjudna. I flera 

stater bidrog det kalla krigets slut att tonvikten lades på demokratisering, mänskliga 

rättigheter och bra ledarskap. Men för många stater, oftast i utvecklingsländer, har det 

inneburit interna konflikter och oroligheter.6 Det var först under 90-talet som interna 

konflikter började behandlas som något säreget, innan dess så tolkades dessa genom de 

internationella konfliktmönster som rådde under kalla kriget. Då analyserades aktörerna i 

rådande interna konflikter först och främst utifrån sin position som allierade till någon av 

supermakterna. Denna syn har som sagt till största del övergetts, men eftersom det 

internationella systemet är uppbyggt för att hantera konflikter mellan stater ställs systemet för 

stora utmaningar. När de interna konflikter som råder undersöks finner man att 

huvudaktörerna vanligen är en eller flera grupper inom en stat, som går emot statens riktlinjer 

och regim.7 Att huvudaktörerna i en konflikt befinner sig inom samma stat medför att det 

internationella samfundet måste behandla situationen annorlunda än vid mellanstatliga

                                                  
4 Lindholm Schulz, Helena, Krig i vår tid, 2002, s. 12
5 Lindholm Schulz, Helena, Krig i vår tid, 2002, s.11-25
6 ICISS, Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
2001, s. 4
7 Lindholm Schulz, Helena, Krig i vår tid, 2002, s.11-25
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konflikter. Hänsyn måste tas till staters suveränitet och integritet när det internationella 

samfundet beslutar hur de kan och får agera vid interna konflikter. 

Sedan andra världskrigets slut har 90 procent av alla krig ägt rum i tredje världen. En stor del 

av väpnade internkonflikter mellan 1945 och 1960 ägde rum i Latinamerika och fram till 1990 

var denna kontinent fylld av inhemsk oro och auktoritära regimer. Det var först under 90-talet 

som vissa länders situation stabiliserades med fredsavtal, demokratisering och viss ekonomisk 

tillväxt.8

2.2 Internflyktingar

I motsats till mångas förhoppningar om att världen skulle bli fredligare och stabilare bryter 

fortfarande konflikter ut runt om i världen. Även naturkatastrofer har blivit ett allt vanligare 

fenomen som bidrar till ökandet av antalet flyktingar. Flyktingar under de Förenta 

Nationernas 1951 års konvention och asylsökande utgör bara en lite del av alla personer som 

blir tvungna att fly på grund av diskriminering, oroligheter och konflikter.9 Storleken av 

världens flyktingströmmar är underskattad. En av orsakerna till detta är att den vanliga 

definitionen av flykting är föråldrad och utesluter en stor del av världens flyktingar, nämligen 

just internflyktingar. Statistik gjord av Förenta Nationernas flyktingkommissariat (UNHCR) 

visar att vid slutet av 2006 existerade det cirka 33 miljoner flyktingar eller personer i 

flyktingliknande situationer i världen.10  Dessa siffror är dem flyktingar som hamnar under 

UNHCR:s befattning, vilket visar att siffran antagligen är större. 

The Guiding Principles on Internal Displacement består av ett antal vägledande principer 

angående de rättigheter och skyldigheter som gäller för internflyktingar. Principerna togs fram 

av experter inom internationell rätt, inom enskilda organisationer och forskningsinstitut och 

presenterades av Förenta Nationernas representant för internflyktingar 1998 för att öka det 

internationella medvetandet och stärka skyddet för den mycket utsatta gruppen. I principerna 

definieras en internflykting som:” persons or groups of persons who have been forced or 

obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a 

result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalised violence, 

                                                  
8 Lindholm Schulz, Helena, Krig i vår tid, 2002, s. 12 
9 Wood B. William, Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas, 1994, s. 608
10 UNHCR Statistical Yearbook, Trends in Displacement, Protection and Solutions,  2006
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violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an 

internationally recognised State border”.11  

Principerna är inte juridiskt bindande, men överensstämmer och är kompatibla med 

internationell rätt inom mänskliga rättigheter, humanitär rätt och existerande flyktingrätt. De 

är därmed i stor utsträckning bidande genom andra internationella konventioner. I 

definitionen internflykting nämns några av de vanligaste orsakerna till tvångsförflyttning, 

såsom konflikter, våld, brott mot de mänskliga rättigheterna och naturkatastrofer. I och med 

en tvångsförflyttning mister flyktingen vissa essentiella mekanismer som i normala fall ger ett 

visst skydd. Tillgång till service, socioekonomisk och rättslig säkerhet försvåras eller mistes 

helt. Möjlighet till att tjäna sitt levebröd kan bli närmast omöjligt i många fall. 

Utöver de svårigheter som flyktingar som platsar under FN:s konvention blir utsatta för, finns 

det ytterligare risker för internflyktingar. Det är vanligt att internflyktingar fastnar i områden 

där beväpnade konflikter fortfarande råder. Där blir de ofta utsatta för hot, sexuell våld, 

misshandel och tvingade att gå med i konflikten. Även om de lyckas fly till områden där 

konflikt inte råder, blir de ofta associerade med ”fienden” och därför hotade. Förhållandena 

som internflyktingarna utsätts för kan skapa många offer. De högsta dödstalen och flest fall av 

undernäring som daterats inom humanitära katastrofer de senaste tio åren har involverat 

internflyktingar.12 Dessutom, till skillnad från flyktingar som korsat sin landsgräns, har 

internflyktingar ingen specialiserad internationell organisation som kan undsätta och hjälpa då 

deras egna regeringar inte kan göra detta. Istället är den internationella hjälp de får ad hoc och 

är därmed inte garanterad. 

Fastän internflyktingar har blivit allt mer uppmärksammade de senaste åren finns det lite 

forskning kring de specifika problem och levnadsförhållanden dessa har. Det finns inte 

mycket studier kring deras tidigare erfarenheter eller angående de platser dit de flyr och hur 

de anpassar sig. Det är även svårt att finna information om hur de sociala banden och 

gruppbildningar fortsätter när de kommit till nya platser eller om dessa löses upp eller blir till 

något nytt. Bristen på kunskap angående internflyktingar bidrar till att det råder oförmåga 

inom institutioner och politiker att behandla internflyktingars problem. 

                                                  
11ECOSOC, Guiding Principles on Internal Displacement, 1998, paragraph. 2
12 Mooney D. Erin, Towards a protection regime for internally displaced persons, 2003, s. 160
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2.3 Staters suveränitet och mänskliga rättigheter 

En central diskussion angående problematiken kring internflyktingar är staters suveränitet. 

Utvecklandet av nationalism, staters suveränitet och nationella gränser blev tydligare efter 

första världskriget. I och med Haagkonventionen från 1930 så har varje suverän stat rätten att 

själva bestämma över inresor och bevilja medborgarskap: ”Individens rättsliga ställning 

anger huruvida staten erkänner henne som medborgare samt utgör den formella grunden för 

hennes rättigheter och skyldigheter i förhållande till staten. Internationell rätt slår fast att 

varje stat har rätt att avgöra vilka som ska räknas till dess medborgare.”13

Med nationalitet uppstod även begrepp som utlänning, statslös och flykting. Synen på 

internflyktingar har förändrats avsevärt under de senaste årtiondena. Under det Kalla Krigets 

kunde flyktingar användas som strategiska pjäser. Att ta hand om folk som flydde från det 

motsatta blocket var ofta en politisk akt, bevis på att landet i fråga inte kunde ta hand om sitt 

lands befolkning. Idag ses internflyktingar allt mer som varje enskilts lands problem och det 

är svårt för andra länder och det internationella samfundet att påverka ett land som härjas av 

en intern konflikt. 

Eftersom internflyktingar först och främst står under sitt lands lager är det hos det egna landet 

man först ska söka skydd. Flyktingar, såsom internflyktingar, kan ha en svår relation till de 

styrande av sitt land. Det är ofta just av dem man har fått sina rättigheter kränkta. Flyktingar 

och internflyktingar blir lätt utsatta för rasism och etniskt relaterad diskriminering. Rasism 

och etnisk diskriminering är ofta både orsaken och en produkt av tvångsförflyttning, och ett 

stort hinder för att kunna lösa detta problem. Så länga risken finns att bli utsatt för omänsklig 

behandling på grund av sin tro, ras eller liknande är det svårt att återvända dit flyktingen 

ursprungligen kom ifrån. Att inte ha möjligheten att ta sig ut ur sitt land medför att risken att 

fortsätta att utsättas för skada och våld är stor. Flyktingar under FN: s konvention hamnar 

oftast i läger där de skyddas av olika hjälporganisationer, medan internflyktingar sällan 

hamnar i planerade läger och utan landets medgivande hamnar de lätt utanför det 

internationella samfundets hjälp.14

De industrialiserade länderna har under de senaste årtiondena infört många lagar och policyn 

som gjort det svårare och ibland helt förhindrar asylsökande, flyktingar och immigranter att få 

                                                  
13 Sassen Saskia, Territorium makt rättigheter Sammansättningar från medeltiden till den globala tidsåldern, s. 368
14 Phuong Catherine, Internally Displaced Persons and Refugees: Conceptual Differences and Similarities, s.216
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hjälp att komma till andra länder. I och med vissa länders ovilja att ta emot flyktingar, får 

många det svårt att ta sig över gränserna och bli flykting under FN: s definition. Genom att 

hindra folk från att korsa gränser blir länderna på detta sätt fria från sina skyldigheter enligt

1951 års FN konvention. Till många destinationsländer krävs visum för att komma in och det 

är högst troligt att ambassaderna i fråga inte ger visum till asylsökande. Många blir på detta 

vis tvungna att ta illegala vägar eller att stanna i sitt ursprungsland och blir en internflykting.

När det handlar om suveränitetsfrågor utgör internflyktingar ett större problem än flyktingar 

som hamnar under FN:s konvention. Om ett konflikthärjat land tillåter Förenta Nationerna

eller stater att hjälpa internflyktingar inom sitt territorium, kan landets regering samtidigt 

hävda att det internationella samfundet beblandar sig i den pågående krisen. Vissa regeringar 

kategoriserar sina internflyktingar som ”immigranter” eller ”terrorister” för att på detta vis 

komma undan sitt ansvar. Vid internkonflikter fruktar ofta regeringen att hjälp till 

interflyktingarna kan stärka upprorsgrupper.15

Stater som har internflyktingar ser det ofta som just ett internt problem, och något som inte 

rättfärdigar interventioner. När en internkonflikt blir så pass allvarlig att landet självt inte 

klarar av att ta hand om situationen och ta hand om sin befolkning och garantera dess 

rättigheter, kan en humanitär intervention vara nödvändig. Den stora frågan är just när, om 

någonsin, det är rätt för nationer att ta till åtgärder, till största del militära, mot en annan stat 

för att skydda den nationens befolkning. Denna fråga ses som ett av de mest kontroversiella 

och svårtolkade ämnena inom internationella relationer och den kommer inte närmare att 

behandlas i mitt arbete.

Vissa länder använder sig av sin suveränitet som kanske det enda sättet att försvara sig mot 

andra länder. Men staters suveränitet är inte endast något negativt. För många länder och dess 

befolkning är det ett bevis på värdighet och självkänsla. Ett sorts skydd för egen identitet och 

en försäkran för rätten att skapa sitt eget öde.16 Principen att alla nationer är lika suveräna 

under internationell lag är en hörnsten i de Förenta Nationernas stadga, ”Organisationen 

grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet” (Artikel 2.1). 17

                                                  
15 UNHCR, The State of the World’s Refugees, 2006
16 ICISS, Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 
2001, s. 7
17 United Nations in Denmark, Förenta Nationernas stadga och stadga för den Internationella Domstolen
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3. FLYKTINGTEORIER 

3.1 Egon F. Kunz flyktingteori

Egon F Kunz skriver att det, på grund av olika anledningar, varit svårt att förstå och 

undersöka flyktingar och flyktingströmmar, och därför har det inte funnits någon generell och 

fungerande flyktingteori. En orsak till detta är att när världen plötsligt ställs inför ett 

flyktingproblem är det viktigaste att snabbt hantera dessa och då finns inte tid för grundligare 

undersökningar. En annan orsak till att det är svårt att hitta en generell och fungerande 

flyktingteori är, menar Kunz, svårigheten för en utomstående att riktigt förstå hur det är att 

vara tvungen att fly. När flyktingen senare slår sig ner igen så ses det som om problemet är

nära att bli löst och ofta tas de med i samma statistik som frivilliga immigranter. På grund av 

detta så har de flesta flyktingteorierna som skrivits handlat om specifika flyktinggrupper och 

inte varit några övergripande eller komparativa teorier menar Kunz.18 Kunz tar upp vikten av 

en generell fungerande flyktingteori och menar att det är endast genom att analysera många 

tidigare flyktingströmmar och flyktingproblem som återkommande element av 

flyktingfenomenet kan bli begreppsmässig och förutsägbar: ”Such conceptualisation is 

necessary in order to create a theory of refugee migrations which would be capable of 

resolving apparent contradictions and would lead to typologies and models with power to 

explain causalities and capacity to predict should similar situations occur”.19

Samtidigt som Kunz tar upp vikten av en fungerande generell flyktingteori så menar han att 

det är stora skillnader mellan de som vi kallar för flyktingar. Först är det viktigt att skilja på 

flyktingar och frivilliga immigranter:”It is the reluctance to uproot oneself, and the absence of 

positive original motivations to settle elsewhere, which characterises all refugee decisions 

and distinguishes the refugee from the voluntary migrants”.20 Folk som utmärker sig eller 

inte följer de normer som majoriteten av ett samhälle eller grupp utgör, känner sig ofta 

exkluderade och inte accepterade till lika stor grad som majoriteten. Detta sker i vilket 

samhälle som helst, men det är inte alltid som minoriteten känner sig hotad eller 

diskriminerad. I flyktingars fall är det rimligt att anta att alla i gruppen inte har samma sociala 

relation till det samhälle de lämnar bakom sig, vissa känner sig mer marginaliserade än andra. 

Egon F. Kunz menar att man kan koppla flyktingsproblematiken till en emotionell länk till 

                                                  
18 Kunz F. Egon, The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement, 1973, s. 128
19 Kunz F. Egon, The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement, 1973, s. 144
20 Kunz F. Egon, The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement, 1973, s. 130
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flyktingens förflutna, vilket gör det viktigt att se till hur dessa identifierade sig med sitt forna 

hemland, eller när det gäller internflyktingar, till deras forna hem. Han fortsätter med att ta 

upp vikten av att just komma till en plats med så många likheter som möjligt med 

ursprungsplatsen så som språk och seder. Om detta sker och ifall dessa flyktingar inte varit 

med om något särskilt traumatiskt menar Kunz att de relativt snabbt kommer att anpassa sig 

till det nya landet och glömma sin koppling till sitt ursprung.21

Kunz tar upp tre olika kategorier av flyktingar. Den första av dessa tre kategorier är de 

flyktingar som starkt tror att majoriteten av landsmännen motsätter sig den rådande konflikten 

så som de själva gör. Dessa flyktingar identifierar sig med sitt land, men inte med 

makthavarna. Kunz kallar dem för majority-identified refugees (majoritet-identifierade 

flyktingar). Den andra gruppen av flyktingar som han tar upp kallar han för events-alienated 

refugees (händelse-alienerade flyktingar). Denna grupp är ambivalenta eller förbittrade 

gentemot sina landsmän, antigen genom tidigare diskriminering eller på grund av rådande 

situationer som uppstått direkt i och med att de blivit flyktingar. I denna grupp inkluderar 

Kunz religiösa - och rasminoriteter, men inte sociala klasser. Dessa flyktingar är väl medvetna 

om att de blivit alienerade av sina egna landsmän och det är sällan som de hoppas eller vill 

leva ibland dem igen. Han tar här upp de tyska judarna som fastän djupt rotade i den tyska 

kulturen blev alienerade av sina landsmän. Den sista gruppen i Kunz uppdelning av flyktingar 

ger han benämningen self-alienated refugees (själv-alienerade flyktingar). Det är de flyktingar 

som på grund av egna individuella orsaker eller filosofier inte vill identifiera sig med sin 

nation. Dessa kan ha någon viss kontakt med sitt hemland men deras avresa är en naturlig 

följd av sin egen alienering.22

Flyktingarna blir sedan uppdelade i två olika grupper, reactive fate-groups och purpose 

groups, beroende på deras förhållningssätt gentemot förflyttningen. Individer inom Reactive 

fate-groups kännetecknas av flyktingar som flyr krig, plötslig revolution och utdrivning. 

Sättet de flyr på, enligt Kunz, kännetecknas av att de flyr ofrivilligt, utan en lösning och att de 

flyr på grund av en eller flera händelser som de anser blev för outhärdliga. Dessa består oftast 

av majority-identified refugees men kan händelsevis även bestå av event-alienated refugees.23

Purpose groups skiljer sig avsevärt från reactive fate flyktingar, eftersom de oftast själva 

                                                  
21 Kunz F. Egon, , Part II: The Analytic Framework Exile and Resettlement: Refugee Theory,1981, s. 47
22 Kunz F. Egon, Part II: The Analytic Framework Exile and Resettlement: Refugee Theory, 1981, s. 42-43 
23 Kunz F. Egon, Part II: The Analytic Framework Exile and Resettlement: Refugee Theory, 1981, s. 44
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bestämt över sin flyktingsituation. Kunz menar till och med att det kan vara svårt i vissa fall 

att bestämma om de ska klassas som flyktingar eller som frivilliga immigranter. Self-alienated 

refugees tillhör purpose group. Ifall dessa kan klassas som flyktingar eller frivilliga 

invandrare beror på till vilken mån deras ideologier och filosofier kommer i konflikt med de 

övriga i hemlandet och ifall deras avresa beror på hot och rädsla för förföljelse eller om den 

beror på en egen önskan att vilja leva någon annanstans.    

3.2 Hannah Arendt och medborgarskap 

Hannah Arendt är inte i första hand känd för hennes flykting problematik, utan hon är känd 

för studier av politisk existentialism med fokus på totalitarismen. Hon var jude och fick själv 

erfara nazismens makt och blev tvungen att fly från sitt land. Något som är genomgående i 

hennes produktion är hennes försök att förstå hur totalitarismen kunde bli förverkligad inom 

kulturer som bygger på människovärde och frihet. I och med FN:s allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna så gjordes ett erkännande av individers lika värde som inte var 

beroende av ett medborgarskap och det utmanade därför staters suveränitet över sin 

befolkning. Hon är skeptiskt till den starka tron att de mänskliga rättigheterna är något 

oersättligt och att de tillhör varje individ oavsett medborgarskap. Hon ser till de två 

världskrigen och bygger sin teori på dessa, aldrig har så många människor tvingats fly endast 

på grunden av att de existerar menar hon. Hon tar upp Deklarationen om människans och 

medborgarens rättigheter som en historisk vändpunkt när det gäller mänskliga rättigheter. Nu 

uppstod det lagar direkt kopplade till människan och inte till någon religion som de var innan, 

men hon menar att dessa rättigheter var överskattade och att så fort som flyktingar ökade i 

antal i Europa märkte man hur litet skydd rättigheterna verkligen gav: ”The Right of Man, 

after all, had been defined as ”inalienable” because they were supposed to be independent of 

all governments, but it turned out that the moment human beings lacked their own government 

and had to fall back upon their minimum rights, no authority was left to protect them and no 

institution was willing to guarantee them”.24

Arendt fortsätter och menar att även då en internationell organisation tillskansar sig rollen att 

hjälpa exempelvis minoriteter i ett land så misslyckas de innan de ens börjat med sina åtgärder 

eftersom landets regering helt eller delvis motsätter sig inkräktandet av deras suveränitet och 

därför att minoriteterna, såsom de statslösa, inte erkänner en ickenationell hjälp. De var lika 

                                                  
24 Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism, 1976, s. 291
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övertygade att förlust av nationell hjälp var lika med förlusten av mänskliga rättigheter, att det 

första oundvikligen bidrar till det andra.25 Enligt Arendt så gick upplösningen av staten och av 

de mänskliga rättigheterna som en effektiv politisk standard hand i hand, eftersom endast en 

stat kan bidra med de nödvändiga institutioner och organisationer så att mänskliga rättigheter 

kan verkställas. Där det inte existerar några politiska strukturer och relationer som hjälper till 

att definiera gränser mellan olika mänskliga aktiviteter i samhället så tappas de mänskliga 

rättigheterna bort.26

4. COLOMBIA SOM FALLSTUDIE 

4.1 Historisk och politisk bakgrund till internflyktingar i Colombia

Colombias internkonflikt är komplext. Till skillnad från många av Latinamerikas interna 

konflikter handlar den i första hand inte om etnicitet. Historiskt sätt kan man se att den har 

gått från att ha varit en ideologisk baserad konflikt till en intressekamp mellan flera aktörer. 

Konflikten har idag olika socioekonomiska och politiska faktorer, bland annat knarkhandel, 

vapenhandel och jordägandefrågor.27 Efter Sudan och Angola är Colombia det land i världen 

med mest internflyktingar.28 Siffrorna varierar men man räknar med mellan en till tre miljoner 

internflyktingar, där cirka 74 procent är barn och kvinnor.29

Colombias historia ses ofta som en lång serie av inbördeskrig, där man kan finna de första 

redan år 1839. Man kan räkna så många som 54 inbördeskrig under de 20 åren mellan 1851 

och 1871.30 Från början domineras dessa av politiska och ideologiska konflikter, mellan de 

liberala och de konservativa, vilket ledde sitt land och folk in i misär och extremfattigdom. La 

Violencia, våldets period (1948-1965), är en av de blodigaste epokerna i Colombias historia. 

Det var nu som flyktingströmmar in till städerna på allvar började att ske. Tio år senare 

formade dessa ursprungsfiender en gemensam junta för att försvara sina intressen och slå ut 

andra politiska sektorer och den fattiga rurala befolkningen blev allt mer utsatta. På 1960-talet 

bildades gerillagrupper som en reaktion mot detta maktmonopol. De två främsta är Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (Colombias väpnade revolutionära styrkor) (FARC) 

                                                  
25 Arendt Hannah, The Origins of Totalitarianism, 1976, s. 292
26 Hansen Phillip, Hannah Arendt Politics, History and Citizenship,1993, s. 138
27 Gottwald Martin, Protecting Colombian Refugees in the Andean Region: The Fight against Invisibility, 2004, s. 519
28 Cohen Roberta – Sanchez Garzoli Gimena, Internal Displacement in the Americas: Some Distinctive Features, 
2001, s. 5
29 UNHCR, Colombia, Protection and Assistance Programme for IDPs and Refugees, 2004  
30 Sánchez Fabio – Solimano Andrés- Formisano Michel, Conflict, Violence, and Crime in Colombia, 2005, s.120 
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och Ejército de Liberación Nacional (ELN). FARC var från början inspirerad av 

kommunistiska ideologier och uppbyggd av självförsvarsgrupper, men som senare allt mer 

förvandlats till en kriminell organisation. Målen är fortfarande politiska, de vill ha kontroll 

över territorium, landreformer samt sociala och ekonomiska reformer. Medlen man använder 

för at få igenom dessa krav är olika typer av kriminell verksamhet. De mest kända och 

använda är kidnappningar och kokainhandeln, men även såkallade ”revolutionära skatter” tas 

av fattiga bönder och rån är vanliga. Gerillans sociala bas är främst landsbygden och i 

storstädernas slumområden. 

För att slå ner gerillan och se till att deras makt inte stärks i strategiska områden, bildades 

omkring 1980-talet paramilitära grupper bestående av en blandning av både före detta 

regeringssoldater, före detta gerillasoldater samt bönder. Den största är den paramilitära 

högermilisen Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Colombias förenade 

självförsvarsstyrkor. De paramilitära grupperna har gått väldigt hårt fram mot 

civilbefolkningen, speciellt ifall dessa misstänks sympatisera med gerillan. Paramilitärerna 

står för ca 70 procent av de 30,000 mord som årligen begås i Colombia.31 Dessa grupper har 

inte motarbetats lika hårt av regeringen som gerillan, fastän de sysslar med samma aktiviteter, 

det vill säga kokainhandel, kidnappningar och tvångsskatter. Många organisationer, som 

Human Rights Watch och Amnesty International, har konstaterat att många brott skett med 

hjälp av den statliga Colombianska armen. Skatterna tar de för att ”ta betalt för skydd av 

infrastruktur och civilbefolkningen”. På sistone har det också funnits tecken på att de 

paramilitära grupperna har egna ideologiska mål (extrem-konservativa), och inte enbart verkar 

som en motkraft mot gerillan.32 Allt eftersom den ideologiskt baserade konflikten blev till en 

mer knark- och territoriell intresse konflikt, blev den civila befolkningen allt mer utsatt för hot 

och kränkningar av sina rättigheter. Till 1990-talet var den civila stadsbefolkningen relativt 

skonade från konflikten mellan de beväpnade grupperna. Under denna period var brott mot 

civila mer ett oavsiktligt resultat av konflikten än en uttänkt taktik som används för att få 

igenom sin vilja och få mer makt och kontroll över vissa områden. Colombias inbördeskrig 

har skapat allt mer illegala aktiviteter, våldsamheter och kriminalitet som i sin tur gör så att

konflikten och instabilitet inom landet fortsätter och ökar.33 Gerillagrupperna, paramilitärerna 

och knarkkartellerna har alla bidragit till detta. Deras vilja och behov av att kontrollera 

                                                  
31Schmidt Johan, Paras tar initiativet i Colombia, 2005
32 Schmidt Johan, Paras tar initiativet i Colombia, 2005, s.13 
33 Sánchez Fabio – Solimano Andrés- Formisano Michel, Conflict, Violence, and Crime in Colombia, 2005, s.119
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befolkningen har gjort att våldet bara ökar. Det finns en tydlig geografisk relation mellan antal 

mord, närvaro av beväpnade grupper och knarkrelaterade aktiviteter. Nio av tio regioner med 

högt mord antal 1995 hade även hög närvaro av gerilla grupper, och sju av tio regioner hade 

knarkrelaterade aktiviteter. Det är tydligt att konflikten har bidragit avsevärt till antalet mord 

som skett från att den startade. 1995 skedde hela 93 % av de upptäckta morden inom regioner 

där minst en av de beväpnade grupperna härjade.34 Statens frånvaro i de här regionerna har 

gjort att de kriminella grupperna, genom våld och terror, lättare fått auktoritet över områdena.

4.2 Colombias lagar angående sina internflyktingar 

Colombia anses vara ett av de länder i världen som har den mest utformade och bästa lagarna 

angående internflyktingar. Men de har också fått kritik över hur dåligt de efterlevs. Eftersom 

internflyktingar först och främst är civila personer, så har de samma grundläggande rättigheter 

som resten av befolkningen i Colombia och internationella principer för mänskliga 

rättigheterna gäller också för dem. 

Det finns flera institutioner i Colombia som arbetar med interflyktingar. En av de viktigaste 

icke-statliga organisationerna är Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES). Den grundades 1992 och fokuserar på mänskliga rättigheter, 

tvångsförflyttning av folk och internflyktingars rättigheter. De är även en av Colombias 

betydelsefullaste organisation när det gäller forskning, analyser och information angående 

internflyktingar. Social Solidarity Network (RSS) är en organisation som kom till 1994, vars 

fokusering de senaste åren har varit att se till kategorier av folk som är offer för den 

beväpnade konflikten. Deras huvuduppgift har varit att koordinera ”the National System of 

Integrated Assistance to Displaced People” (SNAIPD). I SNAIPD inkluderas offentliga, 

privata och lokala organisationer som arbetar med projekt och aktiviteter för internflyktingar. 

Tanken är att underlätta, om möjligt, återvändandet till sina ursprungsboenden och, om det 

behövs, rehabilitering. 

I början av 1990-talet hade våldet nått ut till en allt större del av befolkningen. Den 

Colombianska regeringen började då skilja på den del av befolkningen som blev tvungna att 

lämna sina hem på grund av naturkatastrofer, de som flyttade på grund av planerad 

infrastruktur och den delen av befolkningen som flyttat på grund av konflikten. Endast de 

                                                  
34 Sánchez Fabio – Solimano Andrés- Formisano Michel, Conflict, Violence, and Crime in Colombia, 2005, s.129
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sistnämnda fick benämningen internflyktingar och specifika policyn upprättades för dem. 

Policyn angående internflyktingar antogs som lag av kongressen 1997, lag 387, den anses 

vara Colombias viktigaste lag vad gäller internflyktingars rättigheter, “genom vilket man ska 

ta åtgärder för att förhindra tvångsfördrivning av människor; socioekonomisk tillsyn, skydd, 

konsolidering och stabilisering av de internflyktingar som har flytt på grund av våld inom 

Colombias Republik” (författarens egen översättning).35  I den står det vad som regeringen har 

för skyldigheter gentemot internflyktingar och hur dessa definieras. Under artikel 1 står det: 

”Internflykting är alla de som blivit tvungna att migrera inom sitt lands territorium, lämna sitt 

hem eller sina dagliga ekonomiska aktiviteter och, på grund av att sitt liv, rätten att bestämma 

över sin egen kropp, sin personliga säkerhet eller frihet, har blivit kränkta eller om dessa 

befinner sig under direkt hot, på grund vilken som helst av följande situationer: Interna 

beväpnade konflikter, interna oroligheter och spänningar, det utspridda våldet, stora 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de humanitära rättigheterna, eller andra 

händelser som kan skada och eller drastiskt ändra ordningen” ( författarens egen 

översättning).36 Regeringen har också publicerat en text där det under nio punkter står tydligt 

och enkelt vilka rättigheter internflyktingar har. Hjälplösheten som uppstår i och med flykten 

kan vara så stor att statliga medel inte räcker till, då är privata och sociala grupper, som kan 

bidra med skydd och solidaritet, viktiga. Forskning har gjorts som visar att det viktigaste 

skydds och säkerhetsnätet under flyktprocessen är familj och andra nära bekanta. Efter den 

gruppen litar internflyktingen mest på Icke Statliga Organisationer, både religiösa och andra, 

alltså före regeringen.37

4.3 Registrering: nödvändig dokumentation och medborgarskap 

För att bli internflykting under Colombiansk lag måste man vara registrerad. Registreringen är 

avgörande för utan den går internflyktingen miste om humanitär hjälp, vård och annan hjälp 

som ges av staten. Enligt Colombiansk lag har internflyktingen rätt till tre månader av 

humanitär hjälp efter att registreringen är fullbordad.38  Det finns tre institutioner som utför 

registrering i Colombia: Red de Solidaridad Social (RSS), Conferencia Episcopal Colombiana 

(RUT), och ett system av registrering som Internationella Rödakorskommittén bidrar med. 

Fastän försök på förbättring från statens sida så anses registreringsprocessen som alltför 

långsam och svårhanterlig, vilket gjort att ett stort antal internflyktingar aldrig blir 

                                                  
35 Escobar Segura Nora, Colombia: A New Century, an Old War, and More Internal Displacement, 2000 s.110
36 Ministerio del Interior y de Justicia Republica de Colombia, Ley 387 de 1997(julio 18) 
37 Escobar Segura Nora, Colombia: A New Century, an Old War, and More Internal Displacement, 2000 s. 119
38 IDMC Internal Displacement Monitoring Centre, Overview of Colombian IDP Registration System, 2005
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registrerade. 2003 gick internflykting siffrorna ner något, men många oberoende 

organisationer menar att detta beror på att många var rädda för hot och våld från de 

beväpnade grupper och föredrar att inte registrerat sig som internflykting utan försöker klara 

sig så gott de kan utan statlig hjälp. Många som flyr vet inte vilka rättigheter de har, och har 

därför aldrig registrerat sig och hamnar då utanför statistiken. Under colombiansk lag har 

myndigheterna upp till 15 arbetsdagar på sig att bli klara med en registrering, fram till dess 

har internflyktingen ingen som helst hjälp. Att många internflyktingar får klara sig långa 

perioder utan någon som helst hjälp från myndigheterna har fått stark kritik. Myndigheterna 

menar att de måste vara strikta med registreringarna annars skulle många personer som inte är 

internflykting försöka dra nytta av förnödenheterna.  Men även de som blivit registrerade kan 

vänta i månader på att få den hjälp och förnödenheter de har rätt till.39

Bristen på dokumentation är ett stort problem för många av Colombias befolkning, inte bara 

för internflyktingar. För att bli registrerad måste internflyktingen presentera olika 

personbevis. På grund av den ofta plötsliga flykten glömmer eller tappar många dessa 

dokument, andra, vilket är vanligt, har aldrig skaffat sig några. Många tvingas då återvända 

till de platser de flytt och som resultat väljer många internflyktingar att inte registrera sig. 

Andra väljer att inte registrera sig på grund av rädsla att bli utpekade och utsatta för 

diskriminering. 40 Den dokumentation som behövs är identitetskort, ”civil registration card”

(ett sorts personbevis) och ett speciellt kort för att bevisa sin status som internflykting. Utan 

dokumenten kan man inte rösta, köra bil, jobba inom den formella sektorn, lämna landet och 

deras barn kan få det svårt att gå i skola. Det är även vanligt att de nekas sjukvård på kliniker 

och sjukhus. Mänskliga rättigheter är något som varje människa har, oberoende av nationalitet 

eller tillhörande av stat, men ser man tydligt hur den är knuten till medborgarskap, vilket 

Arendt tydligt påpekade. Hon menade just att när man inte har ett medborgarskap utan står 

själv och är i behov av hjälp så är den näst intill omöjlig att få. En kombination av sociala och 

kulturella traditioner och analfabetism gör det speciellt svårt för kvinnor att skaffa dokument. 

Vid slutet av 1999 hade endast 18 procent av kvinnorna någon form av personbevis medan 

männen 60 procent.41 Det är alltså mycket viktigt att kunna bevisa sitt medborgarskap annars 

                                                  
39 IDMC Internal Displacement Monitoring Centre, Overview of Colombian IDP Registration System, 2005
40 Cohen, Roberta & Sanchez-Garzoli, Gimena, Internal Displacement in the Americas: Some Distinctive Features, 
2001, s. 9
41 Cohen, Roberta & Sanchez-Garzoli, Gimena, Internal Displacement in the Americas: Some Distinctive Features, 
2001, s. 10
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har man inte laglig rätt till den hjälp som det faktiskt står i lagen att internflyktingen har rätt 

till. 

De olika försöken att beräkna hur många internflyktingar som finns i Colombia har lett till 

stora skillnader vad gäller antalet. Beroende på om man tar siffror från den Colombianska 

regeringen eller från icke-statliga organisationer så ser siffrorna olika ut. Sedan 1995 har 

Colombia upplevt en drastisk ökning av internflyktingar. Det året fanns det mellan 500 000 

till 700 000 internflyktingar i landet42, för närvarande har 1,5 till 3 miljoner personer blivit 

tvungna att fly från sina hem och över 300043 personer är kidnappade på grund av konflikten 

vilket påvisar fortsatta stora sociala och politiska problem i landet. Mångfalden av yrken som 

internflyktingarna hade innan flykten visar att internflyktingarna är socialt och ekonomiskt 

heterogena.44 Det är till största del mellan- och låginkomstgrupper som jobbar med dessa 

yrken, och det är även de som får det svårast att finna jobb på de ställen där de bosätter sig 

efter flykten. 

Ökad kunskap och kännedom angående internflyktingar har skapat en viss social känslighet 

till förmån för offren och som eventuellt kan bidra till nya former av handlingar till 

internflyktingarnas fördel. Den Colombianska staten har gått ut och sagt att de försöker hjälpa 

och förenkla internflyktingars rådande situation. Olika organisationer försöker få regeringen 

att tillhandahålla de olika dokument som är nödvändiga för att internflyktingarna skall få den 

hjälp de har rätt till, de menar även att information angående deras rättigheter måste spridas 

mera, vara lättförstålig och lättillgänglig. Men situationen för de som jobbar med 

internflyktingar inom ickestatliga organisationer i Colombia är inte riskfri, de blir ofta utsatt 

för hot, våld och kidnappning.45

4.4 Resvägen under flykten 

Att personer fördrivs från sina hem i Colombia är i mycket en krigsstrategi och inte endast en 

konsekvens av konflikten. Folk fördrivs och placeras i vissa områden för att beväpnade 

grupper lättare ska kunna t.ex. ta över privata land- och jordbruksområden och expandera 

narkotikaodlingar. Internflyktingen, enligt Kunz flyktingteori, tillhör den såkallade reactive 

                                                  
42 Pécaut Daniel, II. The Fruits of Violence: Internal Displacement, 2000, s. 89
43 European Commission. Country Strategy Paper: Colombia 2007-2013
44 Förutom bönder finner man bland annat lärare, affärsbiträden, arbetslösa och gatuförsäljare
45 Cohen, Roberta & Sanchez-Garzoli, Gimena, Internal Displacement in the Americas: Some Distinctive Features, 
2001, s. 14
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fate-groups. Dem har tvingats fly undan konflikten och utan en lösning eller hopp om 

återvändo. Internflyktingens förflyttning i Colombia sker i olika faser som ger upphov till nya 

komplikationer och utmaningar och kan pågå i flera år. Resvägen beror mycket på hur 

konflikten utvecklas, hur direkt utsatta av våldet de blir och familjenätverket.46  Förenta 

Nationernas livsmedelsprogram (WFP) har delat upp flykten i fyra faser där den första är då 

de civila flyr från deras ursprungsboende till närliggande byar eller kommuner, med andra ord 

blir de kvar inom rurala områden. Bristen på resurser, jobb och annan typ av hjälp gör att 

internflyktingen blir tvungen att lämna dessa områden. Under andra fasen flyr 

internflyktingen till närliggande mindre städer där situationen ofta är densamma som området 

de lämnade så de tvingas fortsätta sökandet efter bättre möjligheter. I tredje fasen har de 

kommit till landets större städer, där de flesta bosätter sig i slumområden eller i fattigare delar 

i städers utkanter. Fas fyra är då internflyktingen återvänder till sitt ursprungsboende, men i 

Colombia händer detta sällan. Det är inte alla internflyktingar som går igenom alla dessa faser, 

men undersökningar har gjorts som visar att endast 20 % har flyttat en gång medan 58 % 

flyttat flera gånger.47 Plötsligheten och terrorn vid flykten, rädslan och fientligheten, minskad 

solidaritet mellan bekanta och grannar, materiella och symboliska förluster, identitetskris och 

minskat självförtroende är bara några av de problem som gör tvångsemigration till en 

särkskild traumatisk form av emigration. För de flesta internflyktingarna i Colombia

försvinner dessutom hoppet om att kunna återvända, vilket gör händelsen ännu svårare.

4.5 Internflyktingarnas situation inom städerna 

De flesta som blir direkt utsatta av konflikten bor från början inom rurala områden och mellan 

30 och 50 % av dessa bosätter sig tillslut inom mellanstora eller i de största av Colombias 

städer.48 Detta skedde redan under perioden LaViolencia. På den tiden sågs städerna som en 

relativ säker tillflyktsplats för internflyktingarna då de lyckades komma långt från de 

kriminella grupper som utsatte dem för våld, hot och terror. 

Idag ser situationen inom städerna annorlunda ut. De ses inte längre som en säker 

tillflyktsplats och det är inte en garanti att man lyckats undkomma influenser från de 

beväpnade grupper som man flydde ifrån. Det finns inte längre något säkert ställe i Colombia 

                                                  
46 González Bustelo M, Desterrados, Forced Displacement in Colombia, 2001
47 World Food Programme (WFP), Protracted Relief and Recovery Operation in Colombia 6139.00, Assistance to 
Persons Displaced by Violence in Colombia, 1999, s. 5 
48 IDMC Internal Displacement Monitoring Centre, Displaced tend to move to nearby villages, then to a town, last to 
major urban centres, 2005
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dit man kan fly undan från de informella och olagliga kriminella nätverken. Dessa nätverk kan 

bestå av ungdomsgäng eller miliser som har kontroll över olika kvarter. Andra kan bestå av 

personer som har en fortsatt kontakt med gerillan eller paramilitärerna.49 Det är en vanlig 

företeelse att de som blivit borttvingade på grund av paramilitärerna och de som blivit det på 

grund av gerillan bosätter sig inom samma område vilket skapar spänningar och nya 

konflikter. Detta bidrar även till svårigheter och hinder för att fungerande sociala nätverk ska 

bildas inom de urbana områden där internflyktingarna lever. Till stor del blir situationen 

liknande inom städerna som på de platser de flydde ifrån. I de nya områdena får de återigen 

genomlida misstänksamhet, utsättas för rykten, en permanent känsla av att vara under ständig 

bevakning och det finns en daglig chans att bli utsatt för våld av en eller flera av de rådande 

kriminella grupperna. När internflyktingarna kommer till städerna ses de med misstänksamhet 

inte bara av befolkningen som redan bor där utan även från makthavarnas sida. De menar att 

deras närvaro lättare kan öppna väg för beväpnade organisationer och andra typer av kriminell 

verksamhet. Samtidigt har de svårt att bestämma om de ska acceptera permanenta boende i de 

områden där de bosatt sig eller arbeta för att skicka tillbaka dem till sina ursprungliga 

hemområden. På senare tid har regeringen satsat på att försöka ta tillbaka vägar och områden 

inom de rurala områdena i Colombia. Detta har fått bakslag i städerna då det visat sig att 

städerna blivit platser där kriminella aktörer lättare kan röra sig och arbeta i.50 Konflikten och 

ökningen av internflyktingar som flyr in till Colombias städer har gjort att 

urbaniseringsprocessen i landet är snabb. Det blir allt tydligare för myndigheterna att de 

sociala problem som redan fanns inom städerna blir allt fler och större i och med en snabbt 

ökad stadsbefolkning. Arbetslösheten som redan var stor i de colombianska städerna förvärras 

av att allt fler flyr in till städerna och börjar söka jobb.51

4.6 Internflyktingars utanförskap

Colombia kämpar fortfarande med att förstå La Violencia och massförflyttningarna som 

uppstod i och med den, och det kommer antagligen att ta lång tid innan man kan förstå det 

våld och den massflykt som den rådande konflikten bidragit och bidrar med. Även om det nu 

har gått två generationer sedan La Violencia så är den fortfarande närvarande. Många som 

blev tvungna att lämna sina hem under La Violencia känner att de inte tillhöra den nation som 

                                                  
49 Pécaut Daniel, II. The Fruits of Violence: Internal Displacement, 2000, s. 102
50 Insecurity spreading to urban areas causes intra-urban displacements http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/BD90E6213FCC8425802570B8005A70D9?OpenDocu
ment
51 Pécaut Daniel, II. The Fruits of Violence: Internal Displacement, 2000, s. 103
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en gång svek dem, och även i dagens generation finns denna känsla.52 Detta har bidragit till 

att den allmänna känslan bland den Colombianska befolkningen är att det är viktigare att 

tillhöra ett samhälle inom nationen än nationen i sig självt. Enligt Arendt är detta inte 

ovanligt. När ens eget land inte kan bidra med den hjälp man behöver, söker man sig till 

grupper som är i samma situation och förlitar sig på deras hjälp. Hon menar att mister mas 

stödet av sitt land, mister man ens mänskliga rättigheter.53 Att det är svårt att glömma La 

Violencia beror även på att ingen av de ansvariga ställdes inför rätta, utan det var de utsatta 

som pekades ut som de ansvariga för händelserna på grund av sin brist på utbildning, 

”barbarism” etc. Bristen på engagemang från myndigheternas sida att ställa de ansvariga för 

rätta har gjort så att många av offren inte ser myndigheterna som någon som står på deras 

sida. 

Den Colombianska befolkningen förstod inte omedelbart kopplingen mellan våldet och det 

stora antalet internflyktingar. Befolkningens reaktion fokuserades istället på massakrer, 

kidnappningar och mord på offentliga personligheter, terroristliknande attacker och annat våld 

inom urbana områden. Via media uppmärksammades våld som skedde inom urbana mer än 

händelser i rurala områdena, vilket bidrog till att det verkade vara enbart urbana fenomen.54

Ökningen av internflyktingar i städerna var inte tillräcklig för att befolkningen skulle förstå 

vad som egentligen skedde i andra områden. Det rådde ett förnekande från den allmänna 

opinionen om vad som verkligen skedde i landet trots att det var en stor del av befolkningen 

som faktiskt blev direkt indragna i en allvarlig beväpnad konflikt.55 Det var först när 

paramilitärerna började agera med de systematiska massakrerna som följde, tillsammans med 

gerillans ökade militära kapacitet som det blev tydligt för Colombias befolkning att det som 

rådde inte var sporadiska våldsamheter och att en stor del av befolkningen levde under 

krigsliknade förhållanden. Först när det blev tydligt att detta var ett komplicerat problem som 

påverkade hela landet och att det inte skulle få ett slut inom en nära framtid, hamnade den 

interna konflikten på den nationella agendan. 

Fastän vissa områden inom Colombia inte i sig självt har faktorer som bör bidra till 

våldsamheter och illegala organisationer, kan dessa ”smittas” av närstående regioner som har 

problem med detta. Alltså kan områden som inte haft våldsamheter bli sådana tack vare att 
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grupper av kriminella vill få större territoriella områden att råda över. Därför menar många 

myndigheter att när internflyktingar flyttar in till regioner nära de stora städerna ”tar de med 

sig” våldsamheter och kriminella organisationer. Ännu en gång ses internflyktingen med 

misstänksamhet och till viss mån vara skyldiga till skapandet av våld och kriminalitet dit de 

kommer. 

Lokala makthavare är inte speciellt angelägna om att ta på sig ansvaret för problemet. För 

dem är internflyktingar en stor ekonomisk belastning, och de påstår även att internflyktingar

förvärrar sociala spänningar och att genom att ge dem hjälp uppmuntras de att stanna i det 

område där hjälpen ges.56 Även icke-statliga organisationer har svårt att bestämma hur 

internflyktingars situation ska definieras och bemötas, ska man arbeta för en permanent 

bosättning i det nya området eller ska man underlätta för en tillbakaflytt till platsen där de 

kom ifrån?  

5. Slutsats 

Colombias internkonflikt har pågått i över 40 år. Den utspelar sig tillstörsta del inom de rurala 

områdena i Colombia, men på senare tid har den fått en allt tydligare plats inom urbana 

områden också. De mest utsatta är den rurala befolkningen som arbetar med jordbruk och 

andra låg eller mellaninkomst jobb. Dessa hamnar mitt i konflikten och har oftast inget val än 

att fly sitt hem och lämna allt de känner och håller av. Sökandet av hjälp blir ofta lång och 

traumatisk och i vissa fall utan lycka. 

Flyktingfrågan är komplext och det är svårt att förstå hur flyktingar påverkas av flykten och 

allt som den medför. Kunz skriver inte direkt om internflyktingar som en klass för sig utan 

han beskriver och undersöker flyktingar som passerat sin landsgräns. Det som jag anser är 

intressant med Kunz teori i förhållande till min fallstudie är hans uppfattning om hur själva 

bortdrivningen påverkar flyktingars framtid. Alltså om bortdrivningen och flykten varit 

ofrivillig och traumatiserande kan det forma internflyktingens hela fortsatta liv. Jag anser att 

jag funnit en koppling till detta i mina undersökningar angående Colombias internflyktingar. 

De är inte frivilliga immigranter, helst skulle de vilja bo kvar och leva det liv som de känner 

till, nära sina familjer. De blir tvungna att fly och hamnar i områden som de inte är familjära 

med och ofta känner de inga i sitt nya samhälle. 
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Kunz tar upp vikten av att som flykting komma till ett land som pratar samma språk, eller 

liknande, och har samma kultur och seder, att på detta vis blir det lättare att komma in i det 

nya samhället och inte sakna hemlandet lika mycket. Detta låter logiskt men vad sker då man 

ser till internflyktingar och i mitt fall Colombias internflyktingar? Dessa flyr från sina 

ursprungshem till nya områden inom samma land. De bosätter sig därmed i ett område där de 

oftast talar samma språk som där de bodde innan (vissa av Colombias ursprungsbefolkning

har egna språk) och har samma kultur, men det uppstår ändå stora oroligheter och konflikter 

mellan internflyktingarna, de som ursprungligen var bosatta där och även bland 

internflyktingarna då dessa kan komma från flera olika håll i landet. I Colombias fall har jag 

funnit att det inte spelar så stor roll ifall man hamnar bland folk med samma kultur och språk, 

man behöver inte känna igen sig i eller accepteras av dessa personer. Att vara internflykting 

som flytt under ofrivilla men och tvingas bygga upp sitt liv på annat håll än det man hela sitt 

liv känt till skapar stora problem i vilket fall som helst. De får genomgå svårigheter oberoende 

om vägen till de nya platserna var eller inte var svår. 

Men om jag ser från Kunz tankesätt så finnar jag information som stärker hans tes, nämligen 

att om flykten var extrem våldsam och traumatisk kan detta påverka internflyktingen mycket 

negativt och skapa större svårigheter för att skapa sig en stabil framtid. Nu menar jag absolut 

inte att det finns något lätt med att bli tvungen att fly och lämna allt man har och känner av. 

Det jag menar är att om flykten till den plats där man kan få hjälp varit relativ kort och snabb 

jämfört med lång och traumatisk så har man mer ork att ta itu med problemen som uppstår. 

Detsamma gäller om man har ett visst socialt och familjeskyddsnätverk med sig eller om det 

finns någon sådan dit man kommer. Allt detta kan underlätta den oftast extremt svåra 

framtiden som en internflykting oftast kommer att genomgå i Colombia.57  

Internflykting har tillstörsta del uppstått som ett resultat av en våldsam internkonflikt 

tillsammans med en svag stat. Inte vad jag förväntade mig, inte så mycket statistik och siffror, 

utan hittade mer information angående vad man går miste om mera psykisk, det handlade 

mera om att gå miste om sina sociala relationer och den säkerhets bas som alltid funnits. Men 

när man tänker vidare så finns det en koppling mellan dessa ”mister” och ifall ett land 

fungerar. Om en person inte är nöjd eller inte känner en koppling till sitt samhälle, så känner 
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man ofta en ovilja att prestera sitt bästa för nationens bästa, utan ens syn är att överleva nuet 

och tänka mera på sin direkta omgivning än på hela nationens välfinnande. 

Att internflyktingar i Colombia gör så att konflikten fortsätter och förstärks är något jag inte 

vill lägga på dem. Men tackvare att konflikten pågått så länge och att det tog lång tid innan 

man på allvar började undersöka och göra något för Colombias internflyktingar så var landet 

inte redo för de problem som uppstod i och med en stor internflykting situation. Flyktingen 

lämnade allt och behöver hjälp från staten med att hitta arbeten och boende. Arbetslösheten 

var redan stor inom Colombias större städer och med en massiv interflyktingström in till 

städerna så förstärktes detta. Inte går i skolan, blir tvungna att jobba inom den informella 

sektorn allt detta kommer bara att förstärka de problem som redan råder. Unga 

internflyktingar har ofta inte de sociala banden som de hade innan de blev internflykting på 

grund av familjemedlemmars död eller uppslitandet i och med själva flykten. De blir lätt 

indragna i gäng och det kriminella. 

I det colombianska fallet har staten skapat en lag som behandlar sina internflyktingar specifik, 

detta borde vara ett bevis på att Arendts tes inte gäller i Colombias fall, men om man 

undersöker lite djupare så måste internflyktingen vara inskriven medborgare för att få ut dessa 

rättigheter, något vilket sällan är fallet. Internflyktingarna i Colombia måste ofta hävda sin 

oskuld, fastän de i de flesta fallen har blivit bortdrivna från sina samhällen utan att ha varit 

delaktiga i konflikten. Deras ras eller samhällsklass är inte anledningen till att de drivits bort, 

utan enbart att de bott i fel område vid fel tidpunkt. Teoretiskt sett har de alla rättigheter som 

sina landsmän genom de instiftade rättigheter som specifikt riktar sig till internflyktingar i 

Colombia och även genom de internationella mänskliga rättigheterna, men alla dessa är 

abstrakta rättigheter då de inte har möjligheten att utöva dem menar Arendt. När man mister 

sin bostad mister man mer än sin egendom, man mister även hela den sociala struktur som 

man födds in i och andra faktorer som skapat en till den individ man är. Arendt menar att man 

måste tillhöra en stat för att ha möjlighet till rättigheter, man måste tillhöra en fungerande stat. 

När man inte längre tillhör någon fungerande stat så upphör ens rättigheter. Jag menar att man 

kan finna likheter med Colombias internflyktingar. De har blivit bortdrivna från sin sociala 

struktur, sociala anknytning och sitt ursprung. Många har mist någon anhörig under den 

rådande konflikten och de flesta hushåll har brutits upp. Svårigheterna att bli medborgare och 

skaffa sig ett id kort är, som jag har beskrivit, avsevärda. Här anser jag att Arendts teori om 

hur man endast kan ta tillvara sina mänskliga rättigheter om man är medborgare i en stat helt 
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korrekt. I internflyktingarnas fall anser jag att det går en bit längre, då de även måste vara 

registrerade internflyktingar för att få den specifika hjälp som den Colombianska lagen ska 

tillförse dem. För det första så lever de inte i en fungerande stat, eftersom det är på grund av 

att staten inte kan skydda dem som de blivit till internflyktingar. För det andra så kommer 

många av Colombias internflyktingar från områden där det är svårt eller omöjligt att skaffa 

sig dokument som bevisar medborgarskap och de har därför aldrig blivit inskrivna som 

medborgare eller alternativt kan de ha förlorat sina dokument under flykten. Medborgarskap 

är kravet för att tillhöra den Colombianska staten som ger tillgång till de rättigheter som 

garanters. 

Kunz skriver inte direkt om internflyktingar som en klass för sig utan han beskriver och 

undersöker flyktingar som passerat sin landsgräns. Trots detta anser jag att internflyktingarna 

i Colombia kan hänföras till reactive fate gruppen med en övervägande del från event-

alienated kategorin. Det som jag anser är intressant med Kunz teori i förhållande till min 

fallstudie är hans uppfattning om hur själva bortdrivandet påverkar flyktingars framtid. Alltså 

om bortdrivningen och flykten varit ofrivillig och traumatiserande kan det påverka 

internflyktingens hela fortsatta liv. Jag anser att jag funnit en koppling till detta i mina 

undersökningar angående Colombias internflyktingar. De är inte frivilliga immigranter, helst 

skulle de vilja bo kvar och leva det liv som de känner till, nära sina familjer. De blir tvungna 

att fly och hamnar i områden som de inte är familjära med och ofta känner de inga i sitt nya 

samhälle. Hela flyktingprocessen är omskakandeoch långvarig och kommer att ta generationer 

att läka.



26

LITTERATURFÖRTECKNING

Arendt Hannah, 1976. The Origins of Totalitarianism New Edition with added preferences.    
United States of America: A Harvest Book 

Cohen, Roberta – Sanchez Garzoli, Gimena, 2001. “Internal Displacement in the Americas: 
Some Distinctive Features”. 
http://www.brookings.edu/articles/2001/05americasIDPs_cohen.aspx. 10 maj 2008. 

ECOSOC United Nations Economic and Social Council, 1998. “Guiding Principles on 
Internal Displacement”. 
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/d2e008c61b70263ec125661e0036f36e?Ope
ndocument. 12 maj 2008. 

Escobar Segura Nora, 2000. “Colombia: A New Century, an Old War, and More Internal   
Displacement”. International Journal of Politics, Culture and Society. Vol.14, nr.1, s. 107-
127. 

European Commission. “Country Strategy Paper: Colombia 2007-2013”. 
http://ec.europa.eu/external_relations/colombia/csp/07_13_en.pdf. 25 maj 2008. 

González Bustelo M., 2001.”Desterrados. Forced Displacement in Colombia”.
http://www.internal-
displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/FAA38C6DE826FE70802570B7005902E8/$file/Deste
rrados+MabelGonzález+EN+12-01.doc. 26 maj 2008. 

Gottwald Martin, 2004. “Protecting Colombian Refugees in the Andean Region: The Fight 
against Invisibility”. International Journal of Refugee Law. Vol.16 nr. 4, s. 517-546.  

Hansen Phillip, 1993. Hannah Arendt Politics, History and Citizenship. Oxford: Polity Press

ICISS Staff, 2001. “Responsibility to Protect: The Report of the International Commission on 
Intervention and State Sovereignty”.  Report of the International Commission on Intervention 
and the State Sovereignty.  Ottawa: IDRC/CRDI 

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre, 2005. “Displaced tend to move to nearby 
villages, then to a town, last to major urban centres”. 
http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/8488462FF8E80638802570B80
05A7093?OpenDocument

IDMC Internal Displacement Monitoring Centre, 2005.” Overview of Colombian IDP 
Registration System”. http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/C47989C343642D8E802570B8
005A7201. 12 maj 2008. 

Kunz F. Egon, 1981. “Part II: The Analytic Framework Exile and Resettlement: Refugee 
Theory”. International Migration Review, Vol. 5, s. 42-51. 



27

Kunz F. Egon, 1973. “The Refugee in Flight: Kinetic Models and Forms of Displacement”. 
International Migration Review. Vol.7, nr. 2, s. 125-146. 

Lindholm Schulz, Helena, 2006. Krig i vår tid. Lund: Studentlitteratur. 

Ministerio del Interior y de Justicia Republica de Colombia, Ley 387 de 1997(julio 18). 
http://www.mininteriorjusticia.gov.co/adminFiles/LEY%20387%20DE%201997%20(Word).
1.pdf. 9 maj 2008. 

Mooney D. Erin, 2003. “ Towards a protection regime for internally displaced persons” s.159-
180 i Newman Edward (red), Refugees and forced displacement. International security, 
human vulnerability, and the state. Tokyo New York Paris: United Nations University Press 

Pécaut Daniel, 2000. “II. The Fruits of Violence: Internal Displacement. The Loss of Rights, 
the Meaning of Experience, and Social Connection: A Consideration of the Internally 
Displaced in Colombia”. International Journal of Politics, Culture and Society. Vol. 14, nr.1, 
s. 89-105. 

Phuong Catherine, 2000. Internally Displaced Persons and Refugees: Conceptual Differences 
and Similarities. Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 18/2, s. 215-229.

Project Counselling Service PCS, 2002. “Deteriorating Bogotá: displacement and war in 
urban centres”. http://www.internal-
displacement.org/idmc/website/countries.nsf/(httpEnvelopes)/BD90E6213FCC8425802570B
8005A70D9?OpenDocument. 11 maj 2008. 

Sánchez Fabio – Solimano Andrés- Formisano Michel, 2005. “Conflict, Violence, and Crime 
in Colombia” s. 119-155 i Collier Paul (red), Understanding Civil War: Evidence and 
Analysis, Volume 2: Europe, Central Asia & Other Regions. Herndon: World Bank.

Sassen Saskia, 2007. Territorium makt rättigheter Sammansättningar från medeltiden till den 
globala tidsåldern. Tönnheim Literary Agency: Bokförlaget Atlas 

Schmidt Johan, 2005. ”Paras tar initiativet i Colombia”. Nordens enda tidskrift om 
Latinamerika, UBV, Nr 2, s. 10-21.

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, 2004. “Colombia, UNHCR’s 
Protection and Assistance Programme for IDPs and Refugees”.  http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=NEWS&id=4061b4614&page=events. 14 maj 2008

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, 2006. ”The State of the World´s 
Refugees 2006-Chapter 7 Internally displaced persons: Sovereignty: barrier or responsibility”. 
http://www.unhcr.org/publ/PUBL/4444d3cc2f.html. 3 april 2008. 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees Statistical Yearbook 2006, 2006. 
“Trends in Displacement, Protection and Solutions”. http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=478ce2e62&tbl=STATISTICS. 24 maj 2008.



28

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, 2007. “Convention and Protocol 
Relating to the Status of Refugees”. 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf. 22 maj 2008. 

United Nations in Denmark. “Förenta Nationernas stadga och stadga för den Internationella 
Domstolen”. http://www.un.dk/swedish/se_fn_pagt/se_pagt.htm. 17 april 2008. 

Wood B. William, 1994. “Forced Migration: Local Conflicts and International Dilemmas”. 
Annals of the Association of American Geographers. S. 607-634. 

World Food Programme (WFP), 1999. “Protracted Relief and Recovery Operation in 
Colombia 6139.00, Assistance to Persons Displaced by Violence in Colombia”. 
http://www.wfp.org/eb/docs/1999/6139.00~2.pdf. 23 maj 2008. 


