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Abstract

Efter Koalitionens ockupation av Irak i Mars 2003 har landets säkerhetssituation
varit instabil och har idag utvecklats till ett lågintensivt inbördeskrig mellan olika
befolkninggrupper. Redan i början av ockupationen började man rekrytera privata
militära företag (PMF) för att hjälpa till att upprätta säkerhet i en skala som inte
setts tidigare. Innan Irak var helt säkrat påbörjade Koalitionen, med hjälp från
PMF, rekonstruktionsarbetet med vittgående reformer i synnerhet av
säkerhetsinstitutionerna.

Har de privata militära företagens närvaro påverkan på den fortsatta
institutionaliseringen av säkerhetsorgan i Irak?

Planeringen av rekonstruktions- och institutionaliseringsprocessen har utgått från
teorin kring den moderna liberala fredsskolan.

Hur går PMFs närvaro i Irak ihop med arbetet av statsbyggnad av ett
postkonfliktuellt samhälle utifrån olika fredsbyggnadsteorier?

Genom att sätta statsbyggnadsprocessen, med fokus på uppbyggandet av
säkerhetsinstitutioner, i kontext med den vedertagna fredsskolans IRW-metod
(Intervention, Reconstruction, Withdrawal) samt kritiken som utförs om den av
statsvetaren Roland Paris i hans IBL-teori (Institutionalization Before
Liberalization) analysera detta.

Iraks fortsatta säkerhetsproblem och svårigheterna med utbyggandet av
säkerhetsinstitutioner är en konsekvens av den bristfälliga planeringen och de
ogenomtänkta säkerhetsreformerna är den största anledningen till det
säkerhetsvakuum som är i Irak idag. PMFs påverkan i processen är p.g.a. det
generella säkerhetsläget förminskad, men deras närvaro är nödvändig för att
hindra ytterligare degradering av säkerheten.

Nyckelord: Irak, Privata militära företag, säkerhetsinstitutioner, statsbyggnad,
postkonflikt, IRW, IBL, Koalitionen, säkerhet
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1 Introduktion

Sedan det officiella slutet av de större militära operationerna i Irak i maj 2003 har
målsättningen för Koalitionen och efter maktöverlämnandet juni 2004 även de
olika irakiska regeringarna varit att nå en stabil fred och återuppbyggnad av
landet. Det instabila säkerhetsläget i början av ockupationen av Irak skapade ett
behov att rekrytera privata militära företag (PMF) för att snabbt trygga säkerheten
i landet (Avant, 2005, s.121).

Användandet av privata militära företag (PMF) har blivit allt vanligare i
fredsbyggande operationer, men situationen i Irak är unik jämfört med de andra
platserna som PMF har deltagit på. Det eftersom deras storlek och funktion är av
en ny dimension (Avant 2006 s.329f) samtidigt som det postkonfliktuella arbetet
inte bygger på samma premisser som något av de freds/statsbyggande projekt som
Koalitionsländerna deltagit i tidigare (Paris, 2005, s.212).

Samtidigt har man haft ambitionen att rekonstruera landets
säkerhetsinstitutioner så att de på ett effektivt sätt kan säkerställa säkerheten i
landet. Tills dags datum finns det dock fortfarande stora säkerhetsproblem i
landet, som de svaga säkerhetsinstitutionerna inte verkar ha kapacitet att hantera.
(Rathmell mfl 2005 s.1, Baker & Hamilton 2006 s.12-13)

Användandet av PMF i större utsträckning har bidragit till en ny diskussion
om den ökade privatiseringen av militär makt och vad det kan få för
konsekvenser. Denna diskussion är intressant ur en fred- och
konfliktsvetenskaplig synvinkel då den berör två aktuella ämnen inom
fredsforskningen, dels teorierna om freds/statsbyggande och dels privatiseringen
av militär makt.
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1.1 Syfte och frågeställning

Vi har för syfte att undersöka om den unika närvaron av privata och
militära företag i Irak påverkar rekonstruktionen av irakiska
säkerhetsinstitutioner.

Frågeställning: Hur påverkar de privata militära företagens närvaro i
Irak utbyggnaden av säkerhetsinstitutioner i landet?

Avgränsande frågor:

Vilka var förutsättningarna som ledde till att PMF började rekryteras?

Vad fyller PMF för funktion i Irak, vilka är deras uppgifter?

Hur ser säkerhetsinstitutionerna i landet ut idag?

Hur såg planeringen ut för det postkonfliktuella rekonstruktionsarbetet?

1.2 Metod och empiri

Vi kommer att göra en fallstudie av situationen i Irak och specifikt undersöka
dynamiken mellan de privata säkerhetsföretagen samt försöken till att skapa nya
säkerhetsinstitutioner i landet. Vi kommer främst utgå från sekundärmaterial,
vetenskapliga artiklar och elektroniskt material som beskriver läget i Irak men
även en del primärmaterial t.ex. lagstiftning rörande återbyggnaden av Irak.

Vi kommer att redogöra för hur planeringen för rekonstruktionsarbetet i Irak
sett ut samt en kort beskrivning där vi tar upp situationen för
säkerhetsinstitutionerna, detta gör vi med fokus på försvars och inrikesministeriet
med dess tillhörande styrkor, samt dagens säkerhetsläge. Vi kommer även
undersöka PMFs funktion i Irak samt deras för- och nackdelar och påverkan på
dagens situation i Irak.

Det empiriska materialet kommer att sättas i kontext med de teoretiska
resonemangen som uttrycks i de olika freds/statsbyggande teorierna som
presenteras i böckerna At War’s End av Roland Paris och Contemporary Conflict
Resolution av Ramsbotham, Woodhouse och Mial. Vi kommer att göra en
genomgång av de relevanta delarna i teorierna för att med hjälp av materialet
kunna göra en analys där vi besvarar vår frågeställning om hur PMFs närvaro
påverkar utbyggnaden av säkerhetsinstitutioner i Irak.
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1.2.1 Källkritik

Att undersöka en företeelse som utspelas under en pågående konflikt och dess
känsliga natur ställer oss inför vissa svårigheter. Detta eftersom ämnet är både
politiskt och ideologiskt laddat vilket kan orsaka att det som finns skrivet kan vara
färgat av författarens åsikter i en högre grad än andra ämnen.

Även om vissa författare, så som Singer och Avant, försöker hålla sig
objektiva är det svårt att få tag på objektiva fakta då företag som PMF inte är
skyldiga att erbjuda insyn i sin verksamhet för allmänheten. Ämnet är även
relativt nytt så det har inte skrivits så mycket om det och det material som finns
har inte haft tid att skärskådas i forskningsvärlden.
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2 Beskrivning

2.1 Säkerhetssituationen i Irak

Den 20 Mars 2003 gick Koalitionens styrkor in i Irak och inledde vad som till en
början såg ut som en framgångsrik militärkampanj för att störta Saddam Husseins
Baathregim och ta kontroll över landet. Efter ett förhållandevis lätt motstånd från
den irakiska försvarsmakten intog Koalitionen (USA och dess allierade trupper)
Bagdad den 9 April 2003 och den 1 maj deklarerade den amerikanska presidenten
George W. Bush att de större stridigheterna var över och att återuppbyggnaden av
landet skulle påbörjas (“Second Persian Gulf War”).

Säkerhetssituationen förändrades dramatiskt i och med Baathregimens fall och
dess kontroll över det irakiska samhället försvann. I stora delar av landet utbröt
det stora oroligheter då plundringar inleddes av befolkningen med varvat med
mord dels med rent kriminella motiv och som hämnd på den gamla regimen
(Hendrickson & Tucker 2005 s.10).

Planeringen som utfördes innan invasionen beaktade inte den typen av
problem som Koalitionen skulle behöva hantera i samband med ockupationen och
rent numerärt innebar styrkeförhållandena att man hade för få soldater på marken i
Irak för att etablera säkerhet.. Man negligerade även de problem som skulle
uppkomma p.g.a. att den irakiska befolkningen var djupt splittrad mellan de olika
etniska och religiösa grupperna (Hendrickson & Tucker 2005 s.11ff).

Den administrativa enhet som etablerats för att styra landet, Coalition
Provisional Authority (hädanefter CPA), tog i början av sitt styre ett beslut som
var en stor faktor i det radikalt försämrade säkerhetsläget. Deras beslut upplöste
samtliga säkerhetsorgan och ministerierna de lydde under inklusive
försvarsmakten, men inga ansatser gjordes för att avväpna dessa styrkor. Ett
undantag var inrikesministeriet och den nationella poliskåren som tillhörde den.
Detta beslut satte en stor mängd män och deras vapen i cirkulation i ett samhälle
som redan var i stort kaos. Samtidigt var den irakiska poliskåren inte kapabel att
fylla det maktvakuum som de gamla säkerhetsorganen lämnade. Deras roll under
Baathregimen involverade aldrig upprättande av intern säkerhet av den typen som
behövdes utan deras roll och status var som vanlig trafikpolis (”Dissolution of
Entities with Annex A” 2003; Pollack, 2006 s. 7-8, Rathmell mfl 2005, s. 42, 44-
5;).

För att kunna motverka en del av maktvakuumet började man rekrytera PMF i
stor skala för att ta över uppgifter som Koalitionen inte hade styrkor till att utföra
eller som ansågs vara av lägre prioritet. Man uppmanade även de företag som
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skulle delta i uppbyggnadsarbetet att ordna sin egen säkerhet vilket också föll på
PMF att leverera (Avant 2005, s. 121,129 ; Hendrickson & Tucker 2005 s.22).

En allvarligare utveckling var att beväpnade miliser som började bildas runt
om i landet organiserade runt icke-statliga identiteter baserade på etnicitet,
religion, stam, klantillhörighet samt territorium, dessa alternativa strukturers
uppkomst och oförmågan att skapa effektiva säkerhetsinstitutioner som har
försvårat säkerhetsproblemen. (Hills 2005, s.197-200; Pollack 2006, s.14-15).

2.2 Säkerhetsläget idag

Situationen i Irak har förändrats sedan ockupationens början, våldet har ökat men
konflikten har också ändrat karaktär. Från att i början varit ett uppror mot
Koalitionens närvaro från främst sunnitiska stammarna har den fått en ny
dimension genom att en lågintensiv väpnad konflikt har växt fram mellan främst
de sunnitiska och shiitiska miliserna. (Baker & Hamilton 2006 s.10; Pollack 2006,
s.13; Cordesman & Sullivan 2006, s. 23).

Koalitionstruppernas och PMFs närvaro är i dagsläget nödvändig då
rekonstruktionen av de två centrala säkerhetsinstitutionerna inte nått till det
stadium i vilket de själva kan garantera en större grad av säkerhet.(Baker &
Hamilton 2006 s.12-13; Cordesman & Sullivan 2006, s. 85)

2.2.1 Tillståndet för säkerhetsinstitutionerna

Försvarsministeriet

Försvarsministeriet återbildades den 21 mars 2004 i förberedelserna för att
upplösa CPA och överlämna styret av landet i juni 2004. Återuppbyggnaden av
institutionen har varit präglad av korruption, politisk osäkerhet och sekteristiska
konflikter (Rathmell mfl 2005, s. 27, Cordesman & Sullivan 2006, s. 76, 98)

Av de säkerhetsinstrument som har rekonstruerats i Irak är armén mest
professionell, trots detta lider den av en mängd problem.

Skillnaden mellan antalet soldater som tjänstgör för armén är stor, många
enheter har oftast endast 50% av sin bemanning i tjänst p.g.a. ledighet eller
desertering. Man har även stora brister i ledarskap, utrustning och logistik som är
nödvändiga för självständigt arbete utan hjälp av Koalitionens trupper

Det allvarligaste problemet är att lojaliteten till den irakiska staten inte är
garanterad. Det finns exempel på arméenheter som vägrat tjänstgöra utanför de
områden de skapats i, troligtvis beror detta på att de tjänstgörande soldaternas
etniska eller sekteristiska tillhörighet och i förlängningen deras motvilja att utföra
uppdrag som inte gynnar deras egen befolkningsgrupp. (Baker & Hamilton 2006
s.12-13).

Inrikesministeriet
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Inrikesministeriet och de polisstyrkor som utgjorde dess säkerhetsinstrument
upplöstes inte av CPA utan används utan någon större framgång för att stabilisera
säkerhetsläget efter invasionsfasen. Ambitionen från CPA var att reformera
inrikesministeriet till en stabil och rättvis säkerhets institution. (Rathmell mfl
2005, s. 42.).

En misslyckad reformering av inrikesministeriet har resulterat i en institution
som blivit en del av hotet mot säkerheten i landet. Skälen till detta är att
ministeriets styre har blivit en del av den sekteristiska konflikt som pågår i Irak då
den till stora delar domineras företrädare för den shiitiska befolkningen.
(Cordesman & Sullivan 2006, s.64f)

Den irakiska polisens tre olika kårer är alla drabbade av stor korruption,
personalbrist och en bristande kontroll över de olika enheternas förehavanden runt
om i landet. Det största problemet är dock, som nämnts, den infiltration dessa
styrkor utsatts för av de olika shiitiska miliserna. Infiltrationen har nått till den
nivå då det har rapporterats att vissa av dess enheter aktivt deltagit i våldsdåd med
sekteristiska förtecken. (Baker & Hamilton 2006 s.12-13).

2.3 Privata militära företag i Irak

Situationen i Irak är unik jämfört med de andra platserna som PMF har deltagit i.
De har opererat i större utsträckning men också att det postkonfliktuella arbete
inte heller liknar något av de freds/statsbyggande projekt som koalitionsländerna
deltagit i tidigare.

Privata militära företag har blivit allt vanligare i fredsbyggande operationer
men det omfång och uppgifter de tagit i Irak är av en helt ny dimension.

Redan när USA gick in i Irak våren 2003 var, av de som utförde militärt
arbete, var tionde anställda av PMF (Avant, 2005, s.121). Sedan dess har antalet
ökat och idag kan man inte ens fastställa antalet personer som arbetar för PMF i
Irak, uppskattningsvis finns det runt 20000 anställda hos PMF i Irak idag (Avant
2006, s.330).

Anledningen till att PMF är så vanliga i Irak är bristen på andra alternativ.
USA har inte resurser nog att sätta in tillräckligt mycket fotfolk i Irak för att
kontrollera säkerhetsläget och andra internationella makter vill inte bidra med
styrkor (Hendrickson & Tucker 2005 s.25-26). Därför är behovet av PMF i Irak
stort för att inte situationen ska eskalera ytterligare.

PMF anställs främst av den amerikanska regeringen (tidigare via CPA)
(Hendrickson & Tucker 2005 s.25-26) samt av företag och NGO’s (Non
Governmental Organisations) som opererar i Irak som är i behov av skydd för att
kunna fortsätta med sina verksamheter (Isenberg 2005 s.7).

PMF erbjuder databaser där man kan söka efter personer med olika kunskaper
och erfarenheter som passar de uppgifter man vill att de ska utföra (Avant 2005
s.126).
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2.3.1 Arbetsuppgifter

Det är svårt att se vad PMF egentligen har för arbetsuppgifter då de är anställda av
en mängd olika aktörer och anställda inom PMF kan utföra fler uppgifter än de
som tillskrivits dem. Insynen i vad PMF bidrar med i Irak är liten men man kan
trots det ge en generell bild av vad de utför.

De arbetsuppgifter PMF har i Irak är allt från logistik till regelrätt krigsföring.
PMF i Irak har haft uppgifter som i allt större utsträckning kan liknas vid militära.
Man har tagit del i regelrätta strider, främst i början av ockupationen då man
deltog i olika militära operationer tillsammans med den amerikanska armén
(Avant 2006 s.329). Anledningen till att PMF i större omfattning utför militära
uppgifter är det fragila säkerhetsläget i Irak, vilket kräver att anställda inom PMF
är bättre utrustade och har anpassade arbetsstrategier och kan därmed utföra mer
militärliknande uppgifter (Avant 2006 s.330).

De främsta arbetsuppgifterna PMF har i Irak är att vakta olika vitala delar av
infrastrukturen så som oljefaciliteter och elkraftverk samt att skydda diverse
konvojtransporter (Isenberg, 2006, s.7) . Man arbetar även med att hjälpa den
irakiska armén att utveckla logistiska instrument (Measuring Stability and
Security in Iraq, 2006, s.31).

PMF arbetar även med livvaktstjänster för viktiga personer i Irak och
däribland även för generaler och andra högt uppsatta personer inom den
amerikanska armén (Isenberg, 2006, s.7).

Man erbjuder även skydd för företag som söker arbetstillfällen i Irak och som
p.g.a. säkerhetssituationen tvingas anställa PMF (Isenberg, 2006, s.7).

En av de viktigaste uppgifter PMF anställda har i Irak är utbildning av irakier,
främst med utbildning inom polisväsendet, så att de på sikt ska bli kapabla att
hantera säkerhetsfrågor i Irak på egen hand. Anledningen till att PMF arbetar med
utbildning är att de kan erbjuda hög kompetens och många inom PMF har special
expertis från andra fredsoperationer då de flesta har bakgrund i olika arméer och
är anställda till följd av sin erfarenhet (Avant, 2006 s.331).

2.3.2 Fördelar med PMF

En av de största fördelar PMF har att erbjuda i förhållande till den amerikanska
armén är hög flexibilitet. Flexibiliteten visar sig i PMF möjligheten att snabbt och
i stort antal kunna vara på plats. Detta beror främst på att PMF inte behöver
rekryteras genom politiska och byråkratiska beslut (Avant 2005 s.126).

PMF kan även erbjuda särskild expertis inom olika områden, bl.a. inom
stridserfarenhet och språkkunskaper då de rekryteras från särskilda databaser som
företagen tillhandahåller, i vilka man kan hitta personal med specialexpertis inom
önskat område (Avant 2006 s. 331-2). Detta förenklar arbetet på plats och man
kan minska antalet fotfolk. Det är även bra i flexibilitetaspekten då anställda inom
PMF kan arbeta inom fler områden och blir därmed mer effektiva.
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En annan fördel med anställda inom PMF är att de är frivilliga det blir därmed
även mindre politiskt kostsamt då det inte kräver politisk mobilisering i samma
utsträckning som när man skickar reguljära trupper (Avant 2006 s. 332).

2.3.3 Nackdelar med PMF

En stor nackdel med att anlita PMF är bristen på möjligheter för
ansvarsutkrävande. Man kan inte vara säker på att det alltid är kompetent personal
som anställs, att de kommer fullfölja sina uppgifter eller ens dyka upp (Avant
2006 s. 336). Dessa problem har man inte i samma utsträckning med militären då
man på ett mer effektivt sätt kan kontrollera att de gör vad de ska, samt att man
kan hålla koll på hur många de är.

Ett annat problem är koordinationssvårigheter eftersom det är så många olika
företag som anställer PMF. I de tidigare skedena i interventionen i Irak hade man
problem med informationsutbytet mellan de olika företagen, men när man insåg
komplexiteten i den irakiska säkerhetssituationen har utbytet ökat väsentligt för att
underlätta arbetet för alla som är anställda inom PMF (Isenberg 2006 s.6-7). Ett
annat koordinationsproblem har uppstått till följd av att den amerikanska armén i
ett tidigt skede gav över utbildningsuppgifterna till PMF (Hendrickson & Tucker
2005 s.22) och att de inte har någon vidare bra insyn i hur arbetet sköts och vem
som sköter det. Det blir ett extra led mellan militär och de som ska utbildas, vilket
skapar onödiga komplikationer i insyns- och koordinationsaspekten.

En annan del av frånvaron av ansvarskrävande är juridisk osäkerhet. Det är
inte riktigt klart om privat anställd militär ska gå under krigets lagar, de får
exempelvis inte krigsfångestatus. Det vedertagna är att de ska lyda under de
lokala lagarna ( Avant 2006 s.338) vilket dock är ett problem i Irak där det inte
finns något fungerade juridiskt system än. USA skapade en akt 2000, MEJA, som
PMF anställda ingår i. MEJA ger den amerikanska regeringen juridisk auktoritet
över PMF. MEJA är knappt använt och det finns brister i dess konstruktion då den
endast tar upp kriminella handlingar men inte militärpraxis (Avant 2006 s.338f.).

PMF är långsiktigt dyrare att anställa än den reguljära armén. PMF-anställdas
löner är avsevärt högre än den vanliga arméns, särskilt i Irak då anställda inom
PMF kräver högre löner p.g.a. den osäkra miljön (Avant 2006 s.332-3). Dock ses
inte de höga kostnaderna som ett stort problem då man prioriterar PMFs
flexibilitet och effektivitet (Avant 2006 s.334). Man kan bara göra
kostnadsbesparingar med användning av PMF om de utför sina uppgifter på ett
annorlunda och mer effektivt sätt än armén men det är ingen garanti då de utför
vissa uppgifter tillsammans med den amerikanska armén (Avant 2006 s.336).

Ett annat problem är integrationen mellan militär och PMF. På plats har
reguljära militära officerare auktoritet över PMFs officerare, dock finns det inte
tillräckligt många privata officerare och PMFanställda handlar ibland utan
överordnad (Avant 2006 s. 337). Samarbetet mellan militär och PMF försvåras
också p.g.a. löneskillnaden mellan privat anställd militär och den reguljära
militären särskilt då de arbetar tillsammans, med samma uppgifter, då det anses ha
negativ påverkan på arbetsmoralen (Avant 2006 s.335-6). En annan kritisk punkt
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är informationsutbytet. Militären vet inte om de ska hantera privatanställda som
militärer eller civila och är därmed inte alltid lika villiga att utbyta konfidentiell
information med dem, information som hade varit nödvändig att känna till för att
effektivisera arbetet (Avant 2006 s.337-8).
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3 Teori

Vi vill genom att studera situationen i Irak förstå om en stor närvaro av PMF, i
den rollen de har i Irak, har påverkat utbyggandet av säkerhetsinstitutioner i landet
och i förlängningen statsbyggnadsarbetet.

Teoretiskt utgår vi från de vedertagna moderna liberala freds- och
statbyggnadsteorierna och dess IRW metod som till stor del har influerat
återbyggnadsarbetet i Irak, samt hur PMF har varit en del av denna process(
Ramsbotham mfl 2005 s.193). Sedan kontrasterar vi detta med att ta upp Roland
Paris IBL-teori I om freds/statsbyggnad där institutionsskapandet har en central
roll i att skapa en stabil och fredlig stat (Paris 2005).

3.1 IRW – metoden

I statsbyggnadsarbetet i Irak har man parallellt med uppbyggandet av
statsinstitutioner inlett en kraftig politisk och ekonomisk liberalisering i linje med
den nyliberala fredsbyggnadsskolan. Denna liberalisering syftar till att skapa en
liberaldemokratisk stat eftersom denna form av statsskick ses som en garanti för
en fredlig utveckling.

Det finns en mängd olika forskare inom den moderna liberala
konfliktlösningsskolan och det är svårt att sammanfatta deras olika teorier. Det
finns dock en gemensam nämnare i de flesta teorier och vilket innebär att man
lägger tyngdpunkten på snabb rekonstruktion och liberalisering av staten.

Den högsta prioriteten inom modernt fredsbyggande är att stabilisera
säkerheten i landet och därmed minska risken att nya stridigheter ska blossa upp.
Parallellt som man arbetar med att skapa en säker miljö i landet påbörjar man en
liberaliseringsprocess (Ramsbotham mfl 2005 s. 185-186). När man arbetar med
modernt fredsbyggande har interventionens legitimitet från befolkningens
perspektiv en stor roll, man har insett problematiken i att intervenera i ett land där
befolkningen inte är villig att ta emot interventionsmakten (Ramsbotham mfl.
2005 s.187), då utvecklingen missgynnas p.g.a. den opposition medborgarna
utgör.

När man skapat stabilitet och lyckats rekonstruera landets statsskick är tanken
att man ska dra sig tillbaka, det kallas för IRW-metoden (Intervention,
Reconstruction, Withdrawal) (Ramsbotham mfl 2005s.187).

I Institutionalisation Before Liberalization
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I IRW-metoden som presenteras i Contemporary Conflict Resolution ingår
tre faser som man arbetar efter i återuppbyggandet av postkonfliktuella samhällen.
I fas 1, interventionsfasen, demobiliserar och avväpnar man landets armé. När den
väpnade konflikten är över och man kontrollerar landets armé börjar man arbeta
med rekonstruktionen (Ramsbotham mfl. 2005 s.200).

IRW-metoden lägger stor vikt på att etablera säkerhetsorgan. Man vill bygga
upp en nationell armé, återinstifta fungerande juridiska system och utbilda polis.
Man lägger också stor vikt på att få bort organiserad brottslighet, spoilers och
andra hinder som kan försvåra rekonstruktionsprocessen. Man vill även påbörja
arbetet med en ny konstitution, etablera val, inrätta mänskliga rättigheter och
arbeta med humanitära frågor i landet (Ramsbotham mfl. 2005 s.200).

I fas 2, stabilitetsfasen, ska arbetet man påbörjat i fas 1 börjat etablera sig i
staten. Man ska ha en fungerande nationell armé , en demokratiskt vald regim som
är accepterad av större delarna av landet, slutligen vill man också att landet ska ha
skapat en ekonomisk kapacitet som kan tillgodose befolkningen med viktiga
tjänster. Inom ekonomisektorn vill man även att det ska ha skapats tillit till
marknadsekonomi och hoppfullhet inför framtiden. Landet ska även ha uppnått
skydd för minoriteters rättigheter, och man lägger även vikt på utvecklingen av
oberoende media. I fas 2 påbörjar man även tillbakadragandet i form av att man
överlämnar makten till en nationell regering oberoende av internationella aktörer
(Ramsbotham mfl. 2005 s.204).

Den tredje och slutgiltiga fasen, kallas för normaliseringsfasen. Här vill man
i princip att utvecklingen mot en god marknadsekonomisk demokrati ska
fortskrida med tyngdpunkt på integration mellan medborgare med olika
bakgrunder, man ska läka psykiska sår och ändra synen på våld och ”fördomar”
inom landet (Ramsbotham mfl. 2005 s.209). Denna fas är viktig i det avseende att
landet ska lyckas behålla de nya värderingar och politiska system som instiftas för
en god utveckling och stabil framtid.

3.2 IBL-teorin

En kritik mot IRW-metodens betoning av parallella processer för politisk och
ekonomisk liberalisering under en statsrekonstruktion i ett postkonfliktuellt
samhälle har kommit i form av ”Institutionalization Before Liberalization”-teorin
(IBL) som formulerats av den amerikanska statsvetaren Roland Paris. Han menar
att denna teoribildning inte är applicerbar i länder som har upplevt stora interna
väpnade konflikter då dessa länder, p.g.a. konflikten har ytterst försvagade, om
inte icke-existerande, institutioner. Under dessa förutsättningar är det ytterst svårt
att lyckas med liberaliserande reformer då de institutioner som ska implementera
dem är under uppbyggnad samtidigt och inte har nått en reell effektivitet (Paris
2005, s.151-152, 176).

Dessutom menar han att de system liberaliseringsprocessen implementerar,
demokrati och liberal marknadsekonomi, är strukturer som bygger på konkurrens
och detta är en nackdel i ett postkonfliktuellt samhälle då man behöver effektiva
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statsinstitutioner för att reglera dem. Om detta saknas kan det vara enkelt för de
olika konkurrerande parterna att ta till våldsmedel då det var primära
konkurrensverktyg under konflikten och att p.g.a. konflikten inte har funnits
någon typ av formell eller informell praxis om kompromiss mellan olika parter.
(ibid 2005, s.156-159, 163-164,168-175)

Det centrala i IBL-teorin är att i en rekonstruktion av en postkonfliktuell stat
ska etablerandet av effektiva institutioner föregå en politisk och ekonomisk
liberalisering av samhället för att undvika de destabiliserande effekterna som
härrör från liberaliseringsprocessen. (ibid 2005, s.205)

I ett postkonfliktuellt samhälle som präglas av våldsam laglöshet är det
viktigaste för den presumtiva statsbyggaren att återinföra våldmonopolet då det är
den grund som all annan statsbyggnad bygger på. Det är också viktigt att försöka
minska den tidsrymd en postkonfliktuell stat befinner sig i kaos för att undvika att
alternativa samhällstrukturer, som skulle utgöra en fara för statens rekonstruktion,
från att bildas. (ibid 2005, s. 206-207)

Viktigt är att ha ett långsiktigt perspektiv på återuppbyggnaden av ett samhälle
genom att låta processen ta den tid den behöver för att skapa ett stabilt samhälle.
(ibid 2005, s. 206)
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4 Analys

Säkerhetssituationen i Irak sedan USA: s intåg våren 2003 har inte förbättras i
något större avseende trots Koalitionens stora närvaro, PMF och utbyggandet av
Iraks säkerhetsinstitutioner. Den utveckling som säkerhetsinstitutionerna har
uppnått har framstått som otillräcklig för de uppgifter de har varit tvungna att
sköta i nuläget och kommer att sköta i framtiden.

4.1 Rekonstruktion?

Anledningen till att stabiliserandet av säkerhet och etablerandet av
säkerhetsinstitutioner gått så dåligt i Irak är den bristande uppbyggnadsstrategin
USA implementerade i början av konflikten. Fallet Irak är även unikt i det syfte
att man inte väntade ut själva krigsfasen innan man påbörjade själva
rekonstrueringsprocessen (Ramsbotham mfl. 2005, s.201).

USA hade utgått från att den snabba militära vinsten skulle efterföljas av en
lyckad stabilisering av säkerhetsläget. Dock hade man inte planerat hur man
skulle gå tillväga efter invasionsfasen av konflikten, militärens planering för läget
efter den första fasen var främst fokuserad på snabbt tillbakadragande av
majoriteten trupper och avskaffandet av Baathregimen och de institutioner som
associerades med den. Man hade inte räknat med de komplicerade förhållanden
som existerade i landet och detta skapade i sin tur nya svårigheter eftersom
planeringen inte inkluderade dessa eventualiteter. Återuppbyggnadsprocessen av
Irak har varit präglad av IRW-metodens tillvägagångssätt.

Man upplöste den gamla regimen, armén och säkerhetstjänsten och man
påbörjade liberaliseringsprocessen med att reformera inrikesministeriet och dess
styrkor samt förbereda för fria val vilket är en del av fas 1 enligt IRW-metoden
(Ramsbotham mfl. 2005 s.201-202).

Trots att man baserat statsbyggnadsprocessen i Irak på den moderna
fredsskolans teorier har man varit inkonsekvent med att följa dess kriterier, främst
i tidsplanering och säkerhetsprioritering.

En av orsakerna till det rådande säkerhetsläget i Irak beror på att man upplöste
stora delar av irakiska säkerhetsorganen, även om upplösningen av dem kan ha
varit befogad (mindre skäl till detta när det gäller ”vanliga armén”) var sättet den
utfördes på inte optimal. Att man inte hade planerat eller försökte installera ett



15

DDR-programII för att ta hand om de avskedade manskapet skapade ett läge då
ett stort antal väpnande män släpptes ut i samhället utan någon säker framtid.
(Rambsbotham mfl. 2005 s.200, Pollack 2006, s.7-8).

Vilket genom ett fredsbyggnadsperspektiv, där återställandet av säkerheten är
primär, är förödande då man i Irak inte kunde erbjuda några realistiska externa
eller interna alternativ för att upprätthålla säkerheten. (Pollack 2006, s.5)

En otillräcklig statlig säkerhetsstruktur bidrog till att alternativa
säkerhetsstrukturer växte fram, vilket inkluderade alternativa samhällsstrukturer
baserad på olika sekteristiska och etniska grupperingar (Hills, 2005, s.197-200).
Deras kapacitet stärktes av den stora tillgången på män från de upplösta
säkerhetstjänsterna och armén samt deras vapen och träning.

Dessa strukturer utgör ett hot mot våldsmonopolet vilket är allvarligt eftersom
skapandet av detta monopol är en förutsättning för att etablera statliga
institutioner. (Paris 206-207)

4.2 Hur påverkar PMF säkerhetsinstitutionaliseringen
i Irak?

Den bristande planeringen av rekonstruktionsarbetet av i Irak är huvudorsaken till
rekryterandet av PMF i Irak. Deras närvaro i landet är i dagens läge nödvändig då
man inte lyckats stabilisera säkerhetsläget och den rådande bristen på alternativ
t.ex. i form av internationella styrkor (Hendrickson & Tucker, 2005, s.25-26
Gordon, 2006 s.70, Singer 2005 s.119)

De negativa egenskaper som PMF besitter såsom svårighet med
ansvarsutkrävning, legalitetsparadoxen och bristen på insyn i deras verksamhet.
Dessa problem och deras förhållandevis stora roll i säkerhetsarbetet gör att de är
en alternativ struktur som kan hota våldsmonopolet. Men p.g.a. de andra
alternativa strukturernas påverkan av den allmänna säkerheten är PMFs närvaro i
dagsläget inget direkt hot mot våldsmonopolet och i förlängningen utbyggandet av
irakiska säkerhetsinstitutioner.

II Disarm, Demobilize & Retrain
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5 Slutsats

Den bristfälliga planeringen från Koalitonens sida som missbedömde politiska-
,etniska- och säkerhetsfaktorer i landet, som kom att försvåra den
postkonfliktuella statsbyggnaden i Irak. Vilket ihop med ogenomtänkta reformer
rörande de gamla irakiska säkerhetsinstitutionerna i början av ockupationen,
bidragit till en kraftigt försämrad säkerhetssituation och som en konsekvens av
detta uppkomsten av statsfientliga alternativa strukturer som hotar det statliga
våldsmonopolet. Misslyckandet med att inte kunna säkerställa ett statligt
våldsmonopol är att all vidare statsrekonstruktion och i synnerhet uppbyggandet
av säkerhetsinstitutioner är nästintill omöjlig.

En följd av den missanpassade rekonstruktionsplanen av Irak påverkar inte
PMFs roll som alternativ struktur institutionaliseringsprocessen av säkerhetsorgan
i Irak eftersom deras närvaro är nödvändig för att motverka ytterligare instabilitet
i landet.
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