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Abstract 
 
 
 
 
 
Since 1983 the people of Sri Lanka has endured an ongoing Civil war, however 
the intencity has varied over the years. The aim of this theses is to examine what 
influence the asymmetric relationship between the Sri Lankan goverment and the 
Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has on the process of negotiating a 
solution to the civil war. I am also examining whether the asymmetical 
relationship has changed over time and if these changes have had any effect on the 
process. 
     To analyze the asymmetries I divide them into material and non-material. I 
measure the material asymmetries in economic and military resourses, and to 
measure the non-material I use indicators such as commitment, alternative, 
controll and legitimacy.  
     The results show that the asymmetrical relations between the parties in Sri 
Lanka have changed since the 1990s. Factors like 9/11 and the recurrent suicide 
bombings by the LTTE has had a great influence on the singalese-tamil 
relationsship. Norway, as a facilitator, has made these changes evolve into 
negotiations. The change in the asymmetic relationship seem to be one the reasons 
to why the cease-fire from 2002 still lasts. 
 
Keywords: Sri Lanka, asymmetry, negotiation process and outcomes, third parties, 
implementation. 
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1. Inledning 
 
 
 
 
 
Sri Lanka har länge varit ett land i kris, det är märkt av ett av historiens mest 
långvariga och blodigaste inbördeskrig. Den väpnade konflikten mellan den 
singalesiska regeringen och the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) har 
pågått sedan 1983 och har satt djupa spår hos folket. Tamilerna slåss för själv- 
bestämmande, erkännande och rättigheter som minoritetsgrupp i landet medan 
singaleserna slåss för ett enat Sri Lanka och sina rättigheter som minoritetsgrupp i 
regionen.  
     Förändringar i parternas beteende samt utomstående medling har gjort att en 
vapenvila kunnat undertecknas av båda parter 2002 och denna håller i sig än idag. 
Nya problem uppstod i och med förmedling av bistånd efter tsunamin i december 
förra året, detta gjorde läget mer osäkert och våldshandlingarna fler. Båda parter 
anser emellertid att förhandlingar är ett bättre alternativ än väpnad konflikt. 
 
 
1.1 Syfte/problemformulering 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka asymmetrier som finns mellan 
regering och dess motståndare i etniskt baserade inbördeskrig samt hur dessa 
påverkar förhandlingarna dem emellan. Undersökningen kommer att baseras på en 
fallstudie av inbördeskriget mellan singaleser och tamiler i Sri Lanka 
     För att göra undersökningen mer lättöverskådlig fokuseras först på vilka 
asymmetrier som finns, och har funnits, mellan parterna samt hur dessa har 
försvårat eller förenklat fredsprocessen. Vidare undersöks om, och i så fall hur, 
detta asymmetriska förhållande har förändrats i och med att parterna har lyckats få 
till stånd förhandlingar och vapenvilor samt vilken roll tredje part kan ha i denna 
förändring. Avslutningsvis koncentreras undersökningen på huruvida de resultat 
som förhandlats fram har implementerats eller inte.  
     Min övergripande frågeställning är: 
 

• Vilken påverkan har asymmetrier mellan parterna på processen att 
förhandla fram en lösning på inbördeskriget i Sri Lanka? 

 
För att strukturera upp frågans olika delar används några följdfrågor, detta för att 
underlätta arbetet. Dessa är: Vilka asymmetrier kännetecknar förhållandet mellan 
de olika parterna i konflikten? Hur har dessa asymmetrier påverkat förhandlings- 
processen? Hur har asymmetrierna förändrats? Har tredje parts inblandning 
förändra asymmetrierna? 
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1.2 Teori   
 
Våldsamma etniska konflikter har uppkommit som ett av de största hoten mot fred 
och säkerhet i världen efter kalla kriget. Dessa konflikter innehåller oftast krav 
från en etnisk minoritet, som styrs av en etnisk majoritet, om självstyre eller 
tillgång till resurser, både ekonomiska och territoriella (Albin 1999:328). 
     Asymmetrier mellan parter är en väldigt tydlig del av inbördeskrig, den ena 
parten (oftast regeringen) är stark medan den andra (rebellerna) är svag. Detta 
gäller inte bara militärt och ekonomiskt utan också komponenter såsom legitimitet 
och engagemang (Zartman 1995: 7). Det vanligaste sättet att dela in asymmetrier 
är i två huvudkategorier, materiella såsom militära och ekonomiska resurser samt 
icke-materiella såsom engagemang, alternativ, kontroll och legala aspekter. Olika 
forskare skiljer sig åt i sin benämning av dessa kategorier. Habeeb (1988:17) och 
Elgström (1992:23) delar in makt i aggregerad och problemspecifik. Aggregerad 
makt är en aktörs resurser, kapacitet och position gentemot världen, medan 
problemspecifik makt har mer att göra med aktörers relationer gentemot varandra 
i en specifik fråga eller rörande ett visst problem. Zartman (1995) pratar om 
asymmetrier i struktur och dynamik, Jensen (1997) tar upp maktasymmetrier i 
form av resurser, legala aspekter och engagemang i sin analys medan Pfetch och 
Landau (2000) beskriver det som materiella och icke- materiella asymmetrier, de 
menar att dessa asymmetrier kan ses både i maktstrukturen mellan parterna och i 
resultatet av förhandlingarna. De flesta menar också att asymmetrier kan ändras 
med hjälp av inblandning från tredje part, att bilda koalitioner kan vara en del av 
parternas taktik. Jag använder mig av uttrycken materiella och icke-materiella 
asymmetrier i min analys. I de materiella asymmetrierna tycker jag mig kunna 
placera den aggregerade makten eftersom de båda fokuserar på styrka i form av 
ekonomiska och militära resurser. Inom de icke-materiella asymmetrierna kan jag 
placera problemspecifik makt emedan de fokuserar på andra faktorer som 
engagemang och legala asymmetrier.    
     Jag kommer att titta på vilka materiella och icke-materiella asymmetrier som 
kan finnas mellan parterna och hur dessa märks i konfliktlösningsprocessen i Sri 
Lanka. 
 
 

1.3 Metod  
 
Med hjälp av de huvuduppställningar som presenterades i teoriavsnittet kommer 
en kvalitativ fallstudie av fredsprocessen i Sri Lanka att göras. Anledningen till att 
jag valt att undersöka fallet Sri Lanka är att det är en intressant och till viss del 
också bortglömd konflikt. Den massmediala uppmärksamheten har minskat även 
om konflikten fortfarande pågår om än med mindre antal döda än tidigare. 
Inbördeskriget har pågått ända sedan 1983 och det har genomförts ett antal 
förhandlingar med varierande resultat, det har också undertecknats fredsavtal 
vilket gör detta till ett intressant fall att studera. Sri Lanka konflikten anser jag 
vara ett bra exempel på en svårlöslig konflikt som dessutom har etniska inslag, det 
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finns tydliga tecken på asymmetrier mellan parterna och därför är det intressant att 
undersöka vilken effekt dessa kan ha på förhandlingssituationen. En fallstudie är 
intressant med anledning av att jag vill gå djupare in i ett specifikt fall och 
undersöka möjligheten att teorierna kan ge en rimlig förklara till just detta. Jag vet 
inte om det är möjligt att dra generella slutsatser, och ge undersökningen extern 
validitet (Esaiasson et al 2003:171), men den kan förhoppningsvis hjälpa till att ge 
en förståelse för vilken effekt asymmetriska relationer kan ha på konfliktlösning. 
En komplikation som ofta lyfts fram när det gäller fallstudier är att det utan 
jämförelser bli svårt att avgöra om teorin får stöd eller inte. Det är svårt att från en 
enda observation dra slutsatser om värdet på variablerna är högt eller lågt 
respektive lyckat eller misslyckat (ibid. 2003:120). 
     Asymmetrier är ett ganska stort ämne och det kan analyseras med många olika 
utgångspunkter. Inriktningen på analysen är de asymmetrier som kännetecknar 
förhållandet mellan parterna och huruvida dessa asymmetrier har förändrats under 
senare år. Jag kan med hjälp av de teorier jag valt att använda förhoppningsvis ge 
en bra och lättöverskådlig bild av hur asymmetrier påverkar konfliktlösnings- 
processen. I och med det vill jag påpeka hur viktigt det är att försöka göra 
någonting åt problemen med asymmetri redan i ett tidigt stadium för att få till 
stånd förhandlingar. Det finns många olika dimensioner på konflikten i Sri Lanka 
och många olika svar på varför det inte blir fred. Analysen begränsas till de 
asymmetrier som finns mellan regeringen och tamilerna och vilken påverkan 
dessa kan ha i sammanhanget. Anledningen till att jag valt att analysera just 
asymmetrier är att jag tror att de kan ha en väldigt stor påverkan på parterna och 
deras ståndpunkter, således skulle det vara väldigt svårt att lösa konflikten utan att 
uppmärksamma dessa olikheter.   
     Vissa asymmetrier är lättare att mäta än andra. Det materiella förhållandet 
mellan parterna kan till exempel mätas i form av ekonomi, territorium och 
militära medel, genom att jämföra dessa så kan länder eller parter delas in i starka 
och svaga (Habeeb 1988:17). Militära medel kan bland annat mätas i storlek på 
militär styrka eller huruvida ena parten har mer avancerade vapen än den andra. 
För att lättast kunna bilda mig en uppfattning om hur situationen ser ut i Sri Lanka 
undersöks parternas agerande i konflikten och hur de har uttalat sig i olika 
situationer. Tre av de nyckelbegrepp som används i analysen av ickemateriella 
resurser är kontroll, engagemang och alternativ. Med kontroll menas en parts 
förmåga att styra den andra parten eller konflikten i en riktning som är fördelaktig 
för en själv, att kunna få igenom så många som möjligt av de prefererade 
resultaten i en förhandling. Detta mäts genom att titta på hur förhandlings- 
resultaten har överensstämt med parternas intentioner. Engagemang mäts bland 
annat genom att undersöka hur parterna driver sina viktigaste frågor. Om parterna 
ständigt tar upp samma frågor och går in i förhandlingarna med målet att inte ge 
sig förrän de har fått igenom sina krav så antar jag att deras engagemang för just 
detta är väldigt starkt. Engagemang kan också mätas genom att undersöka hur 
angelägna parterna är att förhandla, om de inte är villiga att göra vissa 
kompromisser så är de kanske mest intresserade av kampen och inte själva 
resultatet. Detta skulle betyda att aktören visar engagemang både genom att inte 
vilja förhandla förrän de krav som ställts kommer att gå igenom och genom att 
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faktiskt vilja förhandla för att få igenom något av kraven. Denna motsägelse gör 
det givetvis ännu svårare att mäta, men jag har alltså framför allt mätt detta genom 
att titta på hur hårt parterna har drivit sina viktigaste frågor. Jag har också använt 
mig av tidigare analyserat material och andras åsikter i ämnet för att sedan kunna 
jämföra dessa med mina egna observationer och på så sett försökt att dra 
slutsatser. Parternas alternativ till förhandlingar och väpnad kamp är mycket 
beroende av vem som har kontroll i konflikten, också den aggregerade makten har 
betydelse i detta sammanhang. För att kunna ha flera alternativ krävs i de flesta 
fall att en viss kontroll och tillgång till resurser finns hos denna part. 
 
 
1.3.1 Material 
 
Jag kommer mest att använda mig av sekundärmaterial i form av böcker och 
artiklar men jag kommer också att använda mig av material publicerat på internet. 
     Största delen av den forskning som genomförts om asymmetrier handlar om 
asymmetriska förhandlingar i internationella konflikter och inte i inbördeskrig. 
Jag har emellertid till viss del använt mig av detta material eftersom jag anser att 
många av teorierna är användbara även på inbördeskrig. Det har dock varit lite 
svårt med att hitta uppdaterad information, både teoretisk och empirisk. Det finns 
mycket bra empirisk litteratur från 1990 talet så de tidiga förhandlingsprocesserna 
finns det material om, problemet har således varit att hitta material från 2000-talet 
och de senaste förhandlingarna. Jag har dock hittat en del på internet, vilket har 
underlättat min analys. Materialet som används har till stor del valts ut för att det 
är skrivet av forskare med olika bakgrund och som har olika intressen i konflikten. 
Detta för att få en större bredd på materialet och således bättre validitet i 
undersökningen. 
     Presidentvalet som hölls i november 2005 gör också att landets framtida 
situation är svår att förutsäga, varje gång invånarna har valt en ny president så har 
detta öppnat för nya fredssamtal och även denna gång har presidenten lovat i sina 
tal att han ska arbeta för att försöka få till stånd ytterligare förhandlingar mellan 
parterna, detta är emellertid något som framtiden får visa. 
     Det finns mycket aktuellt material publicerat på internet, avtal om vapenvila 
och fred samt andra avtal och förslag rörande regeringens relation till LTTE. Även 
LTTE publicerar mycket information på internet. En del av denna information har 
säkerligen manipulerats av parterna för att få dem att framstå som mer rättvisa 
men de dokument som finns rörande de senaste fredsförhandlingarna torde vara 
riktiga eftersom medlare numera är involverade i processen och övervakar 
informationen. Problemet med dessa protokoll är emellertid att det ofta bara är 
något formellt som finns på papper och speglar inte den reella situationen i landet.  
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1.4 Konfliktens aktörer 
 
Pfaffenberger (1994:19) definierar etnisk identitet som ett medvetet urval av 
kulturella aspekter vilka sedan görs till symboler för medlemskap i ett samhälle, 
verkligt eller påhittat. Konflikten i Sri Lanka hör till gruppen etniska konflikter. I 
min uppsats kommer jag att prata om olika grupper och med det så menar jag de 
två stora etniska grupperna i Sri Lanka, singaleser och tamiler. Singaleserna, som 
till stor del är buddister, utgör cirka 74 % av befolkningen, de kontrollerar cirka 
80 % av platserna i parlamentet. De olika grupperna av tamiler utgör cirka 18 %, 
de flesta är hinduer. Tamilerna bor till största delen i de norra och östra delarna av 
landet. Den tredje största gruppen är muslimer så kallade moors, dessa är ca 7 % 
(Wriggins 1995:36, Höglund 2004:154). De viktigaste representanterna för 
tamilerna är LTTE som är en av världens rikaste och starkaste gerillagrupper. 
LTTE består av cirka 7000 man. De har blivit allt starkare sedan 80-talet och 
lyckats eliminera alla andra tamilska grupper som velat dela på makten eller 
ersätta LTTE som den dominerande gruppen (Dagmar-Hellmann 1994:171). 
LTTE accepteras emellertid inte som den rättmätiga representanten av alla, många 
olika regeringar har vägrat att förhandla med dem och de tamiler som stöder 
regeringens förslag till fredsavtal anser inte heller att LTTE använder rätt strategi 
(Schaffer 1999:138). Indien har tidigare utgjort en central aktör men sedan början 
av 2000-talet har Norge tagit över den rollen och engagerats som medlare. 
     Jag kommer att koncentrera min analys kring singaleser och tamiler på Sri 
Lanka, eftersom dessa är de två största och, för konflikten, viktigaste aktörerna. 
De andra mindre grupperna lämnar jag utanför även om de har en viss roll i 
konflikten. 
 
 

1.5 Disposition 
 
Studien inleds med en presentation av de teorier som analysen byggs upp kring. I 
teori avsnittet kommer fokuseringen att ligga på materiella och ickemateriella 
asymmetrier och dess effekter på konfliktlösningsprocessen i Sri Lanka. Tredje 
parts involvering och vilken effekt dessa kan ha på asymmetrierna kommer också 
ges ett visst utrymme. 
     I det efterföljande kapitlet kommer det empiriska materialet att presenteras och 
även analyseras. Kapitlet behandlar asymmetrier mellan parterna i Sri Lanka samt 
om, och i så fall hur, dessa asymmetrier har förändrats under de senaste 
förhandlingsprocesserna, ett visst fokus kommer också att ligga på asymmetriers 
påverkan under implementeringsfasen. Teorierna ligger till grund för analysen i 
syfte att besvara de inledande frågeställningarna.  
    Vidare kommer en slutdiskussion att föras där resultaten analyseras. Slutligen 
kommer studien att avslutas med en sammanfattning av uppsatsens centrala delar 
och ett kort förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk diskussion 
 
 
 
 
 
Historiskt sett är det relativt få inbördeskrig som slutat med en förhandlings- 
lösning. Endast 25 % av de 57 inbördeskrigen mellan 1945-1993 löstes genom 
förhandlingar, resten avgjordes med militära medel (Licklider 1995:684). Zartman 
(1995:8) menar att inbördeskrig sällan producerar det dödläge som krävs för 
förhandlingar, ett dödläge där båda parter anser att kostnaderna för att fortsätta 
den väpnade konflikten överstiger kostnaderna för förhandlingar. Detta beror, 
enligt honom, till stor del på att rebellgruppen inte har några andra intressen än 
konflikten och att de ofta inte existerar utanför denna. Inbördeskrig kännetecknas i 
många fall av asymmetrier och de flesta forskare är överens om att asymmetriska 
relationer mellan parter påverkan på konfliktlösnings- situationen i ett land. Vilket 
som skulle vara det bästa sättet att lösa inbördes konflikter på varierar emellertid 
mellan olika forskare. Licklider (1995:684f) menar att det bästa sättet att minska 
antalet döda i ett inbördeskrig är att är att den ena sidan vinner en militär seger 
men inte genomför folkmord, han menar också att det är större risk att ett avtal 
som bygger på en förhandlingslösning bryter samman än ett som baseras på 
militär seger. Zartman (1995:3) menar emellertid att förhandlingar borde vara det 
bästa sättet eftersom regeringens jobb är att möta folkets missnöje och mot- 
ståndarnas syfte är att uppmärksamma regeringen på sina missförhållanden och få 
dessa avhjälpta. Förhandlingar skulle således vara det naturliga sättet att 
tillfredställa alla parters behov.  
     Diskussionen om asymmetrier handlar mycket om maktdistribution. Enligt 
traditionell realistisk teori så är maktdistribution det bästa sättet att förutspå 
konflikters resultat. Asymmetrisk makt ger asymmetriska resultat och detta är 
nästan alltid till fördel för den starkare parten. Detta är emellertid inte hela 
sanningen utan det är fler faktorer än makt i traditionell mening som spelar in när 
det gäller förhandlingars utgång (Elgström 1992:22f). Den viktigaste 
komponenten i makt torde vara resurser, makt är ett resultat av att ha tillgång till 
resurser. Men resurser kan inte ensamma ge resultat, de används bara till att skapa 
resultat (Habeeb 1988:14). Asymmetriska relationer baseras bland annat på ojämn 
fördelning av rikedom och kan hittas i nästan alla relationer mellan människor 
som kommunicerar på ett eller annat sätt, asymmetri är en relation mellan den 
stora och den lilla, mellan den starka och den svaga (Pfetch & Landau 2000:25f). 
Att regeringen ofta har legitimitet, allierade stater, stark arme och tillgång till 
andra resurser gör att de till viss del kan bestämma reglerna för rebellernas kamp i 
inbördes konflikter (Zartman 1995:8). 
     Nedan undersöks vilka materiella respektive icke-materiella asymmetrier som 
kännetecknar de flesta inbördeskrig och hur dessa kan påverka förhållandet 
mellan olika parter.  
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2.1 Materiella asymmetrier 
 
Det materiella förhållandet mellan parterna förklarar likheter och skillnader i 
resurser. En part är ofta rikare och/eller starkare än den andra (Pfetch & Landau 
2000:23), detta kan kallas för aggregerade makt. Aggregerad makt handlar om en 
aktörs resurser, kapacitet och position gentemot omvärlden, vilket kan betyda 
fördel inom områden som ekonomi, militär kapacitet, teknologisk utveckling samt 
storlek och läge på territoriet. De materiella resurserna är ofta betydligt lättare att 
definiera och att mäta vilket i förlängningen gör att de blir lättare att jämföra. 
Stater och grupper kan således med hjälp av denna kategori asymmetrier delas in i 
starka, mellanstarka och svaga (Elgström 1992:23, Habeeb 1988:17).  
     Generellt kan sägas att regeringen oftast är den starkare parten, oavsett om de 
är den största etniska gruppen i landet eller inte, mest på grund av att de har bättre 
och lättare tillgång till vapen och stöd både inom landet och från andra länder. De 
är oftast också den enda parten som har legitima väpnade styrkor inom landet. 
Erfarenheten säger att kontroll över polis och militär är en enorm fördel eftersom 
detta är ett sätt att få den andra parten att röra sig i en riktning som han själv inte 
från början hade valt (Jensen 1997:23). Vem som har den starkast aggregerade 
makten kan emellertid ha att göra med omständigheter som parterna själva inte 
kan påverka. Eftersom många av länderna i väldens fattiga områden är beroende 
av bistånd från utlandet så har organisationer som Världsbanken, internationella 
valutafonden och andra stora biståndsgivare relativt mycket makt när det gäller att 
influera utgången av inbördeskriget (ibid. 1997:34). Detta är dock ingenting som 
jag kommer att ta upp i analysen, främst på grund av att det är ett väldigt 
omfattande ämne samt att organisationers påverkan på asymmetrier bedöms vara 
begränsad och är således inte av omedelbar relevans för undersökningen. 
Utomstående faktorer kan också vara att ena parten blir stämplade som terrorister 
eller att landet drabbas av en naturkatastrof. 
     Den aktör med störst aggregerad makt har en viktig fördel eftersom dess 
finansiella resurser kan användas till att ge trovärdighet åt dess taktik. Dock 
verkar inte aggregerad makt vara lika viktig som problemspecifik makt, vilket 
behandlas i nästkommande avsnitt (Habeeb 1988:131). 
 
 

2.2 Icke- materiella asymmetrier 
 
I förhandlingar har andra resurser än materiella också en inverkan eftersom det 
inte alltid är möjligt att använda militära medel för att vinna en konflikt. Här kan 
istället talas om problemspecifik makt, denna typ av makt har att göra med 
aktörers relationer gentemot varandra i en specifik fråga eller rörande ett visst 
problem (Habeeb 1988:17, Elgström 1992:23). Icke- materiella asymmetrier kan 
till exempel vara engagemang, ledarskap, förhandlingsteknik, att sätta agendan, 
internationella normer, legala aspekter et cetera (Pfetch & Landau 2000:29f). 
Problemspecifik makt är i många fall otydligare än aggregerad makt och är därför 
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svårare att mäta men jag försöker bedöma detta genom att titta på aktörernas 
agerande och uttalanden om konflikten och sin motståndare.  
     Vad gäller de legitimiteten så kan denna delas in i intern respektive extern 
legitimitet. Den interna legitimiteten har att göra med erkännandet av parterna i 
konflikten. Det är ofta ett stort steg för regeringen att erkänna rebellgruppen som 
part. Den externa legitimiteten handlar om att en aktör är en stat och den andra 
inte, staten har suveränitet vilket gör att de har lättare att rättfärdiga sina 
handlingar gentemot rebellgruppen (Jensen 1997:23).  
     Överlägsna resurser vad gäller organisation gör att regeringen ofta har bättre 
information och expertis. Detta kan i vissa fall vara en enorm fördel i 
förhandlingssituationer eftersom det kan ses som lättare att ta initiativ samt 
komma med förslag och därmed sätta agendan (Elgström 1992:28). Genom detta 
så bestämmer regeringen vilka frågor som ska tas upp vilket självklart är en stor 
fördel. Detta är också ett sätt på vilket regeringen bestämmer reglerna för 
rebellernas kamp (Zartman 1995:7f). En förutsättning för att kunna bestämma 
villkoren för konflikten och förhandlingarna är att parterna står enade mot sina 
motståndare och inte själva är drabbade av inre splittringar. 
     I de flesta förhållanden finns det ett beroende mellan parterna, de är beroende 
av varandra för att nå sina prefererade resultat. Båda parterna skulle förlora på att 
förhållandet upphörde men med det inte sagt att de skulle förlora lika mycket, 
med andra ord, parterna kanske inte är lika beroende av varandra. Genom att titta 
på tre olika variabler kan asymmetrin i ett förhållande, baserat på beroende, 
bestämmas. Om det förekommer en förändring i någon av dessa tre variabler 
kommer maktbalansen i förhållandet att ändras (Habeeb 1988:20). Dessa tre är 
alternativ, engagemang och kontroll. 
     Om en svagare part, sett i aggregerad makt, vill få igenom ett krav så är 
tillgången på alternativ ett sätt att öka en aktörs problemspecifika makt, detta 
genom att minska det beroende som denna har till den andra aktören (Elgström 
1992:23, Habeeb 1988:21). Finns det en tillgång till resurser så minskar beroendet 
till den andra parten och det finns i och med detta fler alternativ att tillgå. Detta 
visar sig i och med att kostnaderna för att fortsätta den väpnade konflikten 
fortfarande understiger de som förhandlingar innebär. Det kan också innebära att 
det finns flera alternativa förhandlingsfrågor och aktören är villig att förhandla 
med flera andra parter för att få igenom sina krav (Habeeb 1998:21)  I vissa 
konflikter kan flera olika etniska grupper gå samman och på så vis bli starkare 
eller i alla fall jämna ut maktbalansen i landet och på detta sätt öka sina alternativ 
(Jensen 1997:25). 
     Hur värdefullt är det önskade resultatet för de olika parterna? Vad är de 
beredda att göra för att få igenom sina resultat? Frågan om engagemang är ofta 
den viktigaste för den svagare aktören. Den missnöjda rebellgruppen kan ofta 
ägna all sin tid och energi åt problemet i fråga medan regeringen däremot har 
många andra intressen och frågor att ägna sig åt. Detta gör att regeringen kan vara 
mer flexibel när det gäller krav som får flera av motståndarnas behov 
tillfredställda (Jensen 1997:24, Zartman & Rubin 1995:357). Rebellerna förändrar 
asymmetrin i konflikten genom sitt engagemang. I många fall har de inget intresse 
av att existera utanför konflikten och har inget annat att göra än att vara rebeller. 
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Det kan självklart finnas både för och nackdelar med ett starkt engagemang, en 
fördel kan vara att rebellgruppen har ett starkare intresse för problemet i fråga och 
är mer motiverade när det gäller att få igenom sina viktigaste krav. En nackdel kan 
vara att ett starkt engagemang som baseras på behov kan göra att regeringen har 
större inflytande över förhållandet mellan parterna och i förlängningen också över 
konflikten (Habeeb 1998:22f, Elgström 1992:23).  
Den sida med störst kontroll skulle kunna driva igenom sina krav trots de 
kostnader som skulle uppkomma därav, den med kontroll skulle således kunna få 
igenom alla sina krav i en förhandling. När det gäller förhandlingar är det 
emellertid så att ena sidan aldrig kan uppnå alla sina önskade resultat eftersom det 
inte är så en förhandling går till. Däremot kan den ena sidan få största delen av 
sina prefererade resultat, därför är det viktigt att vara den part som har störst 
kontroll (Habeeb 1998:23). Historien visar dock att stark statlig kontroll inte alltid 
hjälper, rebellgruppen har ofta bättre kännedom om trakterna där de håller till och 
därför har regeringen haft stora svårigheter att ta kontroll över dessa delar 
(Pfaffenberger 1994:15). Det totala antalet rebeller i de flesta inbördeskrig är ofta 
inte mer än ett tusental, detta numerära underläge betyder att rebellerna i många 
fall måste gömma sig för regeringen eller känna till trakterna bättre för att kunna 
överleva (Fearon & Laitin 2003:80). 
     Dessa tre variabler hänger ihop. Om en part endast har få alternativ kan detta 
kompenseras med ett starkt engagemang eller med stark kontroll (Habeeb 
1988:23). Dessa tre är de viktigaste elementen i en förhandlingsprocess, kontroll 
är den absolut viktigaste enligt Habeeb (1988:130). Detta betyder att avsaknaden 
av alternativ som vi kan se hos en rebellgrupp skulle kunna kompenseras med 
deras starka engagemang och även med viss kontroll. Asymmetrisk fördelning av 
makt skulle i så fall inte nödvändigtvis behöva leda till asymmetriska resultat 
(Elgström 1992:24). 
     Bacharach & Lawler (1981:184f) menar att om parterna har lika många 
alternativ så kan detta underlätta processen men om det finns ett lika starkt 
engagemang så kan detta försvåra för parterna. Ett lika starkt engagemang kan till 
exempel generera i problem där ingen är villig att göra kompromisser. Starkt 
engagemang betyder ofta mindre makt men en större taktisk kraftansträngning. 
Parten med starkt engagemang kommer troligen att trycka på mer för att få 
igenom resultat medan den mindre engagerade parten inte har samma behov att 
göra detta. Denna part har mer potentiell makt mer det är mindre troligt att han 
använder den.  
 
 

2.3 Förändring av asymmetrier genom tredje part 
 
Zartman menar att det ofta är rebellerna som förlorar eller kapitulerar i ett 
inbördeskrig. I och med detta så frågar sig regeringen varför de ska lyssna på 
rebellerna när de ändå kan få dem under kontroll, rebellerna frågar sig samtidigt 
varför de ska lita på regeringen (Zartman 1995:11). Det blir en ond cirkel som 
parterna ibland inte kan ta sig ur själva. Detta ger upphov till en viktig fråga; hur 
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förändras relationerna mellan parterna om någon, eller båda, parter får stöd från 
omvärlden, exempelvis med arme, vapen, medling eller annat?  
     Habeeb går in på hur aktörerna använder den aggregerade och den problem- 
specifika makten för att uppnå sina önskade resultat, detta har att göra med 
aktörernas taktik och kan vara exempelvis hot, varningar, belöningar, koalitions- 
byggande, mutor et cetera. Taktiken används för att övertala, pressa och 
kommunicera mellan parterna till stor del för att försöka ändra den problem- 
specifika maktbalansen. En vanlig form av taktiskt spel är att bilda en koalition 
med tredje part. Aktören kan genom det nya förhållandet, öka sina alternativ i 
konflikten, öka engagemanget genom att kombinera flera individuella engage- 
mang, och öka kontrollen genom att kombinera olika resurser (Habeeb 1988:24). 
     Tredje part kan vara helt oberoende eller etniskt länkad till någon av 
grupperna. Det är viktigt att denna accepteras av båda parter i konflikten eftersom 
symmetriska relationer mellan tredje part och parterna i konflikten är en 
förutsättning för att samarbetet ska leda fram till ett lyckat resultat och därmed 
förhoppningsvis också en lösning på konflikten. Det är relativt vanligt att 
rebellerna söker stöd hos en utomstående stat för att försöka ändra maktbalansen 
mellan parterna och därigenom förändra asymmetrierna och göra konflikten 
internationell (Zartman 1995:11). Etniskt länkade stater, det vill säga en stat eller 
region vars befolkning har samma etnicitet som någon av grupperna i 
inbördeskriget, kan även ha en viktig roll när det gäller medling, trots det faktum 
att de inte behöver vara neutrala i alla frågor. Denna stat eller grupp är oftast 
länkad till minoriteten. Etniska minoriteter kan känna att det är tryggare att 
förhandla med en sådan stat än med landets regering dessutom är det större chans 
att de accepterar förslag som läggs fram av denna andra stat än sin egen regering 
(Jensen 1997:27). Den etniskt länkade staten kan hjälpa till att ändra på 
maktasymmetrierna i konflikten på flera sätt, att ge militärt stöd är den mest 
självklara saken som kan göras men denna typ av stöd kan ha varierande effekt på 
förhandlingsprocessen. På samma sätt som medling kan hjälpa parterna att jämna 
ut maktbalansen så kan militär assistans göra regeringen mer villiga att försonas. 
På grund av att det finns asymmetrier i inbördeskrig så måste medlaren använda 
sig av både manipulation, kommunikation och formulering i sitt arbete (Zartman 
1995:20).  
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3. Asymmetrier och dess effekter på 
konfliktlösningsprocessen i Sri Lanka 
 
 
 
 
 
Splittringarna mellan de olika folkgrupperna i Sri Lanka går långt tillbaka i tiden. 
Både singaleserna och tamilerna hävdar att de var de första att bosätta sig på ön 
och skulle därmed vara de som har rätt att vara där. Det finns inga konkreta bevis 
på hur det egentligen ligger till, de bevis som finns pekar åt olika håll (Ram 
1989:32). Läget mellan grupperna har alltid varit spänt men det försämrades 
avsevärt när engelsmännen lämnade ön 1948 då de hade byggt upp ett centralstyre 
där singaleser och tamiler gemensamt skulle styra hela ön. Det dröjde dock inte 
lång tid innan samarbetet upphävdes och det blev tydligt att befolkningen var 
uppdelad i två olika nationalismer. Olikheterna mellan grupperna mynnade så 
småningom ut i ett av historiens mest långvariga och blodigaste inbördeskrig 
(Höglund 2004:153). Det har vid ett flertal tillfällen förhandlats mellan de olika 
parterna sedan inbördeskriget bröt ut i full skala 1983. Första gången ett 
förhandlingsförsök gjordes var 1985 då den singalesiska regeringen förhandlande 
med Indien, ytterligare försök gjordes 1987, 1990, 1994-1995. De senaste 
förhandlingarna ägde rum 2002- mellan den singalesiska regeringen och LTTE 
(Höglund & Svensson 2002:6f).  
     Många forskare har konstaterat att förhandlingar fungerar bäst under 
symmetriska förhållanden när båda parter har veto över resultaten (Zartman 
1995:8), detta kan kanske i sig vara en av förklaringarna till varför det är så svårt 
att förhandla i inbördeskrig och Sri Lanka är inget undantag. I de avtal som ändå 
skrivs under finns det nästan alltid gömda reservationer från någon, eller båda, 
aktörerna. Det händer att avtal skrivs på trots att parterna vet att de inte kommer 
att hålla bara för att kunna gå vidare med andra frågor, detta leder till att det inte 
finns så stor chans att dessa avtal håller någon längre tid. På grund av de problem 
som kan uppkomma så finns det vissa förutsättningar som helst ska uppfyllas för 
att ett avtal ska bli hållbart, de måste skrivas under ovillkorligt, utan reservationer 
och i god tro (Pfetsch & Landau 2000:39), det kan heller aldrig bli framgångsrika 
förhandlingar om inte parterna är där självmant, att tvingas till förhandlingsbordet 
är således en dålig förutsättning (Waelchli & Shah 1994:131). I Sri Lanka är 
parterna officiellt villiga att förhandla även om deras handlingar, mest i form av 
olika attentat, ibland visar på något annat. 
     Detta kapitel kommer först att behandla vilka asymmetrier som finns, och har 
funnits, mellan parterna under åren för att sedan undersöka vilken påverkan dessa 
kan ha på de olika förhandlingarnas utgång. Vidare läggs fokus på vilka 
förändringar som kan ses i det asymmetriska förhållandet och om dessa för- 
ändringar hänger ihop med huruvida parterna kommer fram till förhandlings- 
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resultat eller inte. Till sist undersöks huruvida de resultat som parterna uppnått har 
implementerats och vilken roll asymmetrier haft i detta. 
 
 

3.1 Asymmetrier mellan parterna i Sri Lanka 
 
Ett stort problem i Sri Lanka är att både singaleser och tamiler känner sig som 
minoriteter. Att singaleserna känner sig som en minoritet beror främst på närheten 
till delstaten Tamil Nadu i Indien där det bor cirka 50 miljoner indiska tamiler 
som har vissa band knutna till tamilerna i Sri Lanka. Singaleserna ser ett möjligt 
samarbete mellan dessa som ett stort hot mot deras kultur och religion, detta trots 
att tamilerna i Sri Lanka egentligen har både kultur och språk mer gemensamt 
med singaleserna än med Indierna i Tamil Nadu. Tamilerna känner sig som en 
minoritet för att de bara utgör cirka 18 % av befolkningen i Sri Lanka. Dessa 
relationer innebär således att tamilerna känner sig som en minoritet i Sri Lanka 
och singaleserna upplever sig som en minoritet i regionen (Höglund och Svensson 
2002:11f, Ram 1989:109). När en grupp upplever sig vara i minoritet så finns det 
en risk för att de ska inta en försvarsställning i förhandlingar på grund av rädslan 
av att inte få igenom sina krav eller att inte få sina problem uppmärksammade. 
Trots att singaleserna är i klar majoritet i Sri Lanka så känner de inte att de har 
kontroll och makt över vad som händer i landet, detta kan vara ett tecken på att 
singaleserna inte upplever att den asymmetriska relationen är till deras fördel även 
om det finns mycket som tyder på det. 
     I Sri Lanka konflikten är det, trots minoritetsproblemet, den singalesiska 
regeringen som har den starkaste aggregerade makten. De representerar, som jag 
tidigare nämnt, också den största folkgruppen på ön. Regeringen styr över landets 
armé, vilket i många fall gör dem militärt överlägsna och de har också större 
ekonomiska resurser än tamilerna. De tamilska tigrarna är emellertid en av 
världens mest sofistikerade väpnade rebellgrupper. De får mycket ekonomiskt 
stöd från tamiler i diaspora runt om i världen vilket är en av de viktigaste 
anledningarna till att de kan fortsatta sin kamp (Höglund & Svensson 2002:8). 
Stödet gör att de i vissa fall har ett visst militärt övertag och genom detta så kan 
de också ställa krav på regeringen. 
     Regeringen, som den dominerande parten, bestämmer ofta om det ska bli 
förhandlingar eller inte. Många regeringar vägrar att förhandla med grupper som 
hotar landets suveränitet och då särskilt med de som hotar med våld. Genom att 
möta rebellerna vid förhandlingsbordet ger regeringen både intern och extern 
legitimitet till denna grupp vilket ofta är emot landets värderingar (Jensen 
1997:21f).  Tamilerna försökte till en början att med fredliga medel få sina 
problem uppmärksammade av regeringen men det hjälpte inte och till följd av 
detta så rotades ett djupt missnöje och det började bildas grupper som hävdade att 
en väpnad konflikt var det enda sättet för tamilerna att uppnå resultat (Ram 
1989:50f, Höglund & Svensson 2002:5). På grund av att regeringens aggregerade 
makt är större än tamilernas hade de möjligheten att åtminstone försöka komma 
undan utan förhandlingar. Med hjälp av ekonomiska sanktioner, omfattande 
förändringar av landets författning och väpnad kamp försökte regeringen i slutet 
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på 1990- talet att slå ut det tamilska motståndet men samtidigt minska missnöjet 
hos minoritetsgruppen (Höglund & Svensson 2002:18). 
     Det är relativt vanligt att minoriteter som är engagerade i inbördeskrig har en 
relation till en etniskt länkad stat som kan hjälpa dessa att ändra makt- 
asymmetrierna som finns mellan parterna och även hjälpa till att skydda deras 
intressen. För tamilerna var denna grupp, som jag tidigare nämnt, invånarna i 
delstaten Tamil Nadu i södra Indien. För att jämna ut den asymmetriska 
maktbalansen så har Indien under perioder gett stöd åt tamilerna. Genom militär 
närvaro och hjälpsändningar har de visat sitt missnöje mot sanktionerna och de 
militära hoten som kommit från regeringen (Jensen 1997:27). Stödet från Indien 
fortgick ända tills den singalesiska och indiska regeringen 1987 skrev på ett 
fredsavtal som innebar att Indien skulle sända fredsbevarande styrkor för att 
avväpna LTTE. Detta ledde till ett kortvarigt krig mellan indiska trupper och 
LTTE och slutade med att de indiska trupperna drog sig tillbaka 1990 (Smith 
1999:20ff). Även om en extern stat kan hjälpa till att förändra asymmetrierna 
mellan parterna så kan de också, som detta exempel illustrerar, göra problemen 
värre. Singaleserna har länge varit misstänksamma mot inblandning av 
utomstående parter, mycket på grund av att de tycker att de problem som finns är 
interna och ser internationell inblandning som ett hot mot landets suveränitet 
(Höglund & Svensson 2002:21). 
     De första fredssamtalen i Sri Lanka ägde rum 1985 men misslyckades ganska 
snart (www.ppu.org). Dessa förhandlingsrundor var mellan Indien, som vid denna 
tidpunkt stödde LTTE, och Sri Lankas regering. Således var tamilerna själva inte 
direkt inblandade och det fick till följd att resultaten inte kunde lösa problemen 
för tamilerna, vilket i sin tur ledde till att de inte hade någon effekt på konflikten 
(Ram 1989: 16, Pfaffenberger 1994:12). Efter att två fredsavtal, 1985 och 1987, 
hade brutit ihop inkluderades LTTE som representanter för tamilerna i kommande 
förhandlingar (Höglund & Svensson 2002:7). Det finns emellertid de som 
fortfarande inte accepterar LTTE som den ensamma representanten för det 
tamilska folket, The United People’s Freedom Alliance (UPFA), som fick flest 
röster i parlamentsvalet 2004 krävde efter segern att andra representanter för 
tamilerna inkluderas i alla samtal (Ganguly 2004:912). Regeringen har 
återkommande gånger försökt isolera LTTE och i stället förhandlat med andra mer 
politiska representanter för den tamilska befolkningen. Indien gav, vid en 
tidpunkt, till och med ekonomiskt stöd till tamilska partier för att de skulle försöka 
byta ut LTTE som representanter för tamilerna. Det har emellertid visat sig att 
dessa representanter ofta inte kan fatta beslut som efterlevs av alla delar av 
minoritetsbefolkningen. Även om de har regeringens stöd så har besluten ingen 
genomslagskraft hos tamilerna vilket gör att regeringen ändå blir tvungen att 
förhandla med de mer militanta ledarna för att uppnå resultat (Jensen 1997:23). På 
detta sätt så får LTTE erkännande och deras alternativ till väpnad kamp ökar, så 
även deras kontroll över konflikten. 
     Bristen på alternativ hos LTTE gör att de är beroende av att regeringen går 
med på att förhandla. De kan inte vända sig till någon annan aktör för att uppnå 
sina mål, mycket på grund av att de i stora delar av världen är stämplade som en 
terroristorganisation och omvärlden anser därmed inte att de driver en rättfärdig 

http://www.ppu.org/
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kamp och heller inte att de har rätt till ett eget land. Tamilerna utgör emellertid en 
relativt stor andel av befolkningen vilket gör att de är en betydelsefull 
minoritetsgrupp som regeringen inte kan bortse ifrån när det gäller lagstiftning 
och annat. För att rebellgruppen ska ha några alternativ över huvudtaget så är de 
beroende av att regeringen erkänner dem som part i förhandlingarna, vilket LTTE, 
som nämnts, har haft mycket problem med. Minoritetsgrupper går ibland samman 
för att öka sina alternativ och stärka sin position gentemot regeringen, detta är 
dock inte möjligt i Sri Lanka eftersom alla minoritetsgrupper tillsammans står för 
ca ¼ av befolkningen och därför inte kan hota regeringens politik (ibid. 1997:25). 
Kriget har skördat många liv under åren och både befolkning och regering är trötta 
på att ständigt leva i krig och konflikt, detta gör att förhandlingar med tiden blir 
ett bättre och bättre alternativ till väpnad kamp för båda parter, vilket jag ska titta 
närmare på längre fram.  
     Tamilerna var den grupp som hade störst fördelar under kolonialtiden, de 
dominerade bland annat en stor del av handeln och de var i högre utsträckning 
utbildade än singaleserna. Efter självständigheten gjorde singaleserna uppror mot 
detta och tog över makten samt införde nya lagar. I detta skede så kan det tänkas 
att singalesernas engagemang var störst, de drev igenom många förändringar och 
tamilerna gjorde inte tillräckligt för att förhindra detta (Ram 1989). Alltsedan 
dessa nya lagar och regler infördes har tamilerna varit den resursmässigt svagare 
aktören och deras engagemang för lika rättigheter visar sig tydligt genom att de 
driver sina viktigaste frågor väldigt resultatinriktat. De har hittills inte varit 
speciellt villiga att gå med på några kompromisser vad gäller dessa. Deras 
engagemang kan också ses i det faktum att de är beredda att dö för sin sak, ett 
kännetecken för LTTE: s militära styrkor är att de bär cyanid kapslar runt halsen 
för att kunna begå självmord om de blir tillfångatagna och därmed dö som 
martyrer (Bose 1994:118ff). 
     Även om regeringen går med på att förhandla så kan rebellernas starka 
engagemang göra att de missar chansen för att de inte är villiga att göra 
kompromisser, vilket har hänt i Sri Lanka. Det är lätt att bli trångsynt och inte se 
möjligheterna med en förhandling utan bara fokusera på de frågor som inte har 
fått något utrymme (Zartman 1995:9, Bacharach & Lawler 1981:184f). Ett starkt 
engagemang kan också gynna förhandlingssituationen men det verkar som att det 
ofta står i vägen i denna konflikt. Tamilerna väljer att inte gå med på 
förhandlingar innan regeringen visar sig villiga att uppfylla de mest grund- 
läggande av deras krav, det vill säga erkännande, rättvis behandling och någon 
form av självständighet för de norra och östra delarna. Regeringen har emellertid 
också ett ganska starkt engagemang och detta ökade i och med det stöd som kom 
från utlandet i form av vapen och militär träning efter terrorattentaten den 11 
september 2001, detta ökade också regeringens kontroll över konflikten (Ganguly 
2004:906). 
     I Sri Lanka är det inte lätt att se om ena parten har full kontroll även om 
singaleserna har kontroll över parlamentet och således de beslut som fattas där. 
De har även kontroll över landets militär, dess styrka överstiger det 7000 man 
starka LTTE. Regeringen är således inte lika beroende av tamilerna som tvärtom, 
de har tillgång till resurser och med hjälp av dessa kan de till stor del styra 
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konfliktlösningsprocessen. Ett av de stora problemen är dock att regeringen inte 
kan styra den väpnade kampen lika lätt. LTTE har god tillgång till väpnade 
styrkor men de har också de fruktade självmordsbombarna, kända som karum-
puligal ”de svarta tigrarna”, som gång på gång förstör förhandlingsförsöken 
genom sina attacker (Höglund & Svensson 2002:8, Bose 1994:118). LTTE har 
dessutom bättre kännedom om trakterna i norr och därför har regeringen haft stora 
svårigheter med att ta kontroll över dessa delar (Pfaffenberger 1994:15). Som jag 
tidigare nämnt så ökar också LTTE: s kontroll i och med att regeringen länge varit 
splittrad vad gäller relationerna till tamilerna, och detta utnyttjas givetvis. 
     En annan viktig faktor är huruvida parterna står enade under en ledare, om inte 
så utnyttjas detta ofta av den andra parten (Zartman 1995:10). Vi kan se exempel 
på detta i Sri Lanka under förhandlingsförsöken 1987, då tamilerna var delade i 
sex olika grupper som alla ville vara den främsta representanten för folket. I detta 
fall underlättade det emellertid att alla sex grupperna hade samma ståndpunkt när 
det gällde att neka till regeringens förslag om autonomi eftersom de ansåg att 
dessa var inadekvata som bas för förhandlingarna (Ram 1989:90). Terroraktioner 
och taktik gjorde det till slut möjligt för LTTE att bli de främsta representanterna 
för den tamilska befolkningen i slutet på 1980-talet och de har sedan dess behållit 
den positionen (Jensen 1997:26). Idag styrs LTTE av den karismatiske ledaren 
Velupillai Prabhakaran som styr organisationen diktatoriskt. De olika regerings- 
partierna står däremot inte eniga, under varje valperiod försöker de spela ut 
varandra med hjälp av tamilfrågan. Det har förekommit exempel på att 
singalesiska partier försökt bilda allianser med de tamilska partierna för att vinna 
röster, dessa allianser har emellertid brutits relativt snabbt. Många nya 
förhandlingar har inletts strax efter att ett maktskifte har skett vilket visar att 
tamilfrågan har stor betydelse i det politiska maktspelet (Höglund & Svensson 
2002:7, Ganguly 2004:905). LTTE är aldrig sena att utnyttja detta eftersom de 
inre problemen har gjort regeringen svagare organisatoriskt och beslutsmässigt 
(Ganguly 2004:904f). Denna svaghet kan också göra att regeringens kontroll över 
konflikten minskar.  
     Den avsaknad av alternativ som vi kan se hos tamilerna skulle kunna 
kompenseras med deras starka engagemang eftersom dessa faktorer är kopplade 
till varandra. Det skulle i så fall betyda att det främst är engagemanget som 
tamilerna har att spela med i en förhandlingsprocess. Vad gäller kontroll är det 
som tidigare beskrivits svårt att avgöra, men det är svårt att se att en part kommer 
att kunna få full kontroll eftersom vem som ha kontroll skiftar väldigt mycket. De 
måste ge med sig inom vissa områden för att ett fredsavtal skall kunna komma till 
stånd, som sedan kan implementeras. 
     LTTE har i ganska stor utsträckning varit beroende av konflikten för sin 
existens. Det tamilska folket har emellertid andra intressen än konflikten och är 
villiga att förhandla för att få fred. Detta har gjort att LTTE har ändrat taktik och 
är numera villiga att förhandla om det uppkommer en situation där det finns ett 
erbjudande om någon form av självstyre eller liknande (Höglund & Svensson 
2002:23f) förutsatt att lösningen inkluderar deras viktigaste krav. Således borde 
Sri Lanka konflikten ha bättre förutsättningar nu än tidigare att nå det dödläge 
som är så viktigt för förhandlingar. 
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     Jag har kunnat konstatera att det finns en djup asymmetrisk relation mellan 
parterna och har så funnits under lång tid. Denna ojämna relation påverkar 
konfliktlösningsprocessen i och med att parterna inte kan lita på varandra och de 
använder sin makt för att försöka spela ut varandra. För att det ska kunna bli 
förhandlingar som ger resultat så är det viktigt att dessa asymmetrier ändras eller 
överbyggs på något sätt. Idag är det vapenvila på ön, vad är det som gör att den 
håller i sig denna gång, har asymmetrierna ändrats under de senaste åren? Vad är 
det egentligen som talar för framgångsrika förhandlingar med resultat nu? Dessa 
frågor ska jag behandla i nästa avsnitt. 
 
 

3.2 Förändring av asymmetrier och dess påverkan på 
förhandlingsresultaten 

 
Regeringen och LTTE har, som nämnts ovan, förhandlat ett flertal gånger under 
inbördeskriget. Jag kommer att inrikta mig på de två senaste förhandlingarna 
eftersom parterna inför dessa var mycket positiva och hade höga förväntningar på 
processen, intresset läggs på var denna optimism kom ifrån och om den har något 
att göra med huruvida det asymmetriska förhållandet förändrats inför för- 
handlingarna, samt om detta har någon betydelse för huruvida parterna kommer 
fram till ett resultat eller inte. Förändringen av asymmetrier skulle kunna ske på 
olika sätt och det kan vara olika faktorer som har betydelse i olika sammanhang 
och det är detta som undersöks i följande avsnitt. 
  
 
3.2.1 Förhandlingarna 1994-1995 
 
Innan denna förhandlingsrunda påbörjades fanns det, på båda sidor, hopp om fred 
och en lösning på tamilfrågan en gång för alla. Det var till följd av denna tro som 
LTTE gick in i förhandlingarna och gick med på att under en period sluta med alla 
fientligheter (tal av LTTE ledaren Mr Prabhakaran, www.eelam.com). LTTE hade 
tagit på sig skulden för mordet på Rajiv Gandhi vilket gjorde att deras 
internationella stöd minskade och därmed deras ekonomiska resurser, och till följd 
av det deras aggregerade makt. För att få fart på förhandlingarna släppte 
regeringen vissa ekonomiska sanktioner mot LTTE och som svar på detta så 
släppte LTTE några singalesiska poliser som suttit fångna hos dem i många år 
(Höglund 2004:156f). Dessa handlingar visade på att ett visst förtroende mellan 
parterna höll på att byggas upp, vilket skulle kunna vara ett tecken på att de ansåg 
sig redo att återigen försöka förhandla fram ett fredsavtal.  
     Den 5 januari 1995 skrevs ett avtal om eldupphör under, detta var den första 
formella vapenvilan på över fyra år. Trots detta blev situationen allt mer spänd, 
mycket på grund av att de olika parterna beskyllde varandra för diverse militära 
aktioner. De tamilska tigrarna tog på sig skulden för att ha attackerat två fartyg i 
regeringens flottbas, tolv besättningsmän dog. Efter detta utbröt återigen strider 
mellan regeringen och LTTE (Höglund & Svensson 2002:15). Denna typ av 

http://www.eelam.com/
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attacker blev snarare regel än undantag under de fortsatta förhandlingarna vilket 
bidrog till att resultat uteblev. LTTE: s attacker försvagade dock regeringens 
aggregerade makt (Smith 1999:31) vilket ger bra förutsättningar inför kommande 
förhandlingsrundor eftersom det kan göra parterna mer resursmässigt jämbördiga. 
     Parterna hade inte riktigt samma uppfattning om vad som var problemet i 
landet vilket gjorde det omöjligt att enas om en lösning. Eftersom det i stor 
utsträckning har varit singaleserna som bestämt reglerna för förhandlingarna så 
var de deras åsikt om vilket som var problemet som behandlades, tamilerna ansåg 
i och med detta att grundorsaken till konflikten inte togs upp. Tamilernas främsta 
krav har hela tiden varit erkännande av deras kultur, språk och hemland, men 
dessa saker har länge varit omöjliga för regeringen att acceptera. Det största 
problemet vad gäller kravet på en själständig stat är att 1/5 av det tänkta området 
bebos av muslimer av vilka väldigt få vill leva i en självständig tamilsk stat 
(Jensen 1997:32). Inte heller är det troligt att den singalesiska majoriteten skulle 
acceptera denna stat som tamilerna vill att den ska se ut, då skulle nämligen 9,7 % 
av befolkningen få kontroll över 28,7 % av Sri Lankas yta och 60 % av kustlinjen 
(Pfaffenberger 1994:13). Detta skull göra att territoriet istället blev asymmetriskt 
fördelat till tamilernas fördel, vilket bara skulle vända på problemen och inte lösa 
dem. Det skulle också innebära att tamilerna fick större kontroll över 
beslutsfattandet i landet eftersom de skulle ha makten över en betydande del av 
territoriet. Det skulle men andra ord ge mycket större makt till tamilerna än vad 
regeringen är beredda att ge ifrån sig och än vad som är representativt för deras 
andel av befolkningen. 
     Asymmetriska förutsättningar gör att regeringen bestämmer stegen i processen 
vilket blir frustrerande för tamilerna. Mr Prabhakaran, ledaren för LTTE, säger i 
en intervju med BBC, att eftersom de inte lyckats få igenom sina krav så kände de 
sig tvingade att ställa ett ultimatum till regeringen.: 

 
It was under these circumstances we gave an ultimatum to the Government. 
We pointed out that the continuation of the peace negotiations would serve 
no meaningful purpose if the problems of our people are not resolved. As a 
consequence of this pressure the Government assured us that it would 
remove the bans. We extended our deadline for three weeks to allow time for 
the Government to implement its pledges. But the Government delayed the 
implementation of its decisions and postponed the resolution of other issues. 
We felt that the Government was not sincere and truthful in this matter 
(www.eelam.com). 

 

Presidenten lovade att ta bort restriktionerna på varor, men problemet var att detta 
aldrig gjordes. Förtroendet mellan parterna minskade och efter sju månader drog 
sig LTTE ur och förhandlingarna bröt samman. Den mest våldsamma fasen i 
konfliktens historia tog sin början (Höglund & Svensson 2002:12). Prabhakaran 
säger också att anledningen till att de drog sig ur fredsprocessen främst berodde 
på att de hade förlorat hoppet om att nå fred eller lösa tamilfrågan. Han menade 
emellertid att: 
 

Our doors for peace are still open. It is true that we are dissatisfied and 
disillusioned with the approach of the Government. Yet, we have not lost 
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hope in the peace process. We are convinced that the Tamil national conflict 
can be resolved by peaceful means. It is the Government which should take 
initiatives to resume the peace process. As a constructive measure the 
Government should lift the reimposed bans on economic items and on fishing 
and should ensure implementation. This action should be viewed as fulfilling 
the needs of the people rather than as concessions granted to the LTTE 
(www.eelam.com). 

 
LTTE var mycket missnöjda med hur regeringen hade behandlat tamilfrågan 
genom hela förhandlingsprocessen. Parterna menar att den främsta anledningen 
till att fredsförhandlingarna bröt samman denna gång berodde på våldet, attentaten 
och bristen på förtroende (Höglund 2004:172f). Det verkar inte som om de 
asymmetriska relationerna mellan parterna hade ändrats så mycket när 
förhandlingarna satte i gång, många av de faktorer som tidigare hindrat en 
fredsprocess fanns närvarande även denna gång. Det verkar som om 
förhandlingarna påbörjades mest för att parterna påstod sig vara redo. Vi kan se 
vissa små förändringar i de asymmetriska relationerna som kanske kan ha 
betydelse i framtiden men det fanns egentligen inte mycket som tydde på att det 
faktiskt skulle vara annorlunda denna gång. Möjligtvis att de hade, genom vissa 
handlingar, försökt bygga upp ett förtroende men det raserades relativt snabbt när 
förhandlingarna kom igång. Det verkar som om hela denna förhandlingsprocess 
handlar om att parterna vill demonstrera sin militär styrka genom att genomföra 
attentat och bryta mot vapenvilan. LTTE gjorde detta genom diverse attentat och 
självmordsbombningar, de valde att visa sitt missnöje så fort samtalen inte 
utvecklades i den riktning som de ville. Även om regeringen var relativt toleranta 
till en början så blev våldet till slut för mycket och förhandlingarna avbröts (ibid.). 
Att parterna använt vapenvilan för att upprusta bidrog till att det krig som följde 
blev mycket förödande. 
 
 
3.2.2 Förhandlingarna 2002-  
 
Inför fredsförhandlingarna 2002 såg situationen i landet ut att vara mer lovande än 
den någonsin varit förut. Detta berodde främst på att den gamla regeringen var 
utbytt och den nya hade släppt på de ekonomiska restriktioner som tidigare legat 
på gods som skulle till LTTE kontrollerade områden. Detta gav LTTE större 
kontroll. LTTE accepterades som representant för den tamilska befolkningen, men 
det började bli svårare för dem att få in pengar från tamiler i västvärlden efter 
terrorattentaten i USA och kriget mot terrorismen, vilket försvagade deras 
aggregerade makt. Den största delen av det ekonomiska stödet kom från tamiler i 
USA, Storbritannien och Kanada, länder där LTTE är stämplat som en 
terroristorganisation. Sri Lankas regering fick också, i och med detta, mycket 
vapen och stöd från omvärlden vilket gjorde att de blev än mer överlägsna 
militärt, de var dessutom uppbackade av mäktiga allierade, till exempel USA. 
LTTE verkade krigströtta och de hade svårt att rekrytera ny personal till sina 
uppdrag vilket gjorde att förhandlingar verkade vara ett bättre alternativ för dem 
just nu. Dessa faktorer gjorde att regeringen också ville ha förhandlingar, detta av 
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flera anledningar. De ville försöka utnyttja situationen efter 11 september 
attentaten eftersom dessa gjort att LTTE hade press på sig att släppa kravet på en 
separat tamilsk stat vilket hade setts som nästan omöjligt tidigare. Det var också 
viktigt att det blev ett stabilt läge i landet eftersom ekonomin är beroende av 
turism och handel med utlandet (Ganguly 2004:905f). Turismen hade avtagit i och 
med LTTE: s självmordsbombningar, vilket gjorde att landets ekonomi blev 
lidande och således minskade regeringens aggregerade makt. LTTE hade också 
utvecklat mer avancerade vapen och var i och med detta ett större militärt hot mot 
regeringen (Smith 1999: 26ff). Sri Lanka går, i och med det osäkra läget i landet, 
miste om många viktiga ekonomiska investeringar från omvärlden vilket hindrar 
utvecklingen inom alla områden. Detta drabbar framför allt befolkningen i och 
med att deras levnadsvillkor försämras, men i förlängningen drabbar det såklart 
också regeringen och deras politik (Kelegama 1999:71). Den ekonomiska 
utvecklingen i landet är emellertid inte ett problem som LTTE lägger ner så 
mycket resurser på och de tar heller ingen stor hänsyn till det. Det verkar således 
som att de asymmetriska relationerna skakats om ordentligt och dessutom 
utjämnas något, vi kan se en klar skillnad i parternas beteende om vi jämför med 
tidigare förhandlingar. Regeringens beroende gentemot tamilerna ökade, i och 
med att de är väldigt ekonomiskt beroende av turismen, tamilerna blev mer öppna 
för en förhandlingslösning, förtroendet mellan parterna ökade och det uppkom 
någon form av dödläge där förhandlingar verkade vara det bästa alternativet för de 
båda. 
     LTTE fick för första gången plats i parlamentet efter valet 2001 Detta berodde 
mycket på att det största tamilska partiet gick med på att LTTE skulle representera 
hela den tamilska befolkningen. Detta gjorde att LTTE för första gången hade en 
politisk vinge vilket stärkte deras position vid förhandlingsbordet (Ganguly 
2004:905f). 
     Det som tydligast skiljer denna fredsprocess från tidigare försök är att Norge 
nu finns med som oberoende medlare för att underlätta processen. Tidigare har 
parterna sett konflikten som ett internt problem vilket utomstående inte ska blanda 
sig i, det kan således ses som ett stort genombrott att medlare kallades in 
(Höglund & Svensson 2002:21). Medlaren är där för att underlätta 
kommunikationen mellan parterna samt att jämna ut de asymmetrier som kan ses i 
maktbalansen. Norges roll var också att försöka få parterna att ha tilltro till avtalet 
och lita på varandra. Genom att engagera medlare ger parterna ifrån sig en stor del 
av kontrollen över konfliktlösningsprocessen vilket i detta fall kan gynna båda 
parter. De minskar också sina alternativ till förhandlingslösning eftersom 
internationell inblandning gör att konsekvenserna av ett nytt krig kan bli mer 
allvarliga. Engagemanget verkar emellertid inte ha förändrats så mycket vid denna 
tidpunkt, tamilerna var fortfarande angelägna om att få igenom sina krav, även om 
de hade mjuknat något och var beredda att gå med på andra alternativ än en 
separat självständig stat. Regeringen verkade vilja ha en fredsprocess och de hade 
stärkts något av omvärldens stöd men hade samtidigt fokus på andra frågor och en 
viktig existens utanför konflikten.         
     Den 10 april 2002 meddelade LTTE ledaren Prabhakaran att allt gick bra med 
förhandlingarna och att han var nöjd. Han gjorde samtidigt klart att 
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förutsättningen för att det skulle kunna bli en lösning på Sri Lankas etniska 
konflikt som kunde accepteras av LTTE så måste den innehålla tre punkter; 
hemland för tamilerna, nationalitet för tamilerna och rätt till självbestämmande för 
tamilerna. Om dessa krav uppfylls så kan de tänka sig att släppa kravet på en 
självständig stat (Ganguly 2004:908). Regeringen ansåg också att det gick bra och 
de reste bland annat till Europa för att söka hjälp i en eventuell återupp- 
byggnadsfas efter kriget (www.ppu.org.uk). 
     Fredsprocessen ledde fram till en vapenvila och sex förhandlingsrundor. Även 
om processen var seg var det nära att det utvecklades ett politiskt ramverk som 
tillät tamilskt självstyre samtidigt som det skyddade Sri Lankas suveränitet och 
territoriella integritet. Denna optimism var emellertid som bortblåst 2003-2004 då 
det var mer troligt att konflikten skulle blossa upp igen (Ganguly 2004:903). 
     När rebellerna blir frustrerade över den asymmetriska maktbalansen finns det 
en risk att de tar till våld och terrorism, det ultimata vapnet för de svaga (Jensen 
1997:26). Attentat skedde under hela förhandlingsprocessen och båda parter bröt 
ständigt mot vapenvilan även om det oftast var LTTE. De förändringar som 
skedde i parternas förhållande i början av 2000-talet har emellertid visat att de 
tagit ett steg närmare fred. De väpnade striderna har officiellt upphört och parterna 
har från och till sedan 2002 förhandlat och försökt komma överens om en lösning. 
Under tiden som förhandlingarna fortgick så upprustade LTTE och de rekryterade 
också många nya soldater. Utomstående parter som Indien och USA var skeptiska 
till att LTTE fick så stort utrymme och att regeringen gick med på deras krav.  
     LTTE menade att de drog sig ur fredssamtalen mest på grund av att deras krav 
på att Sri Lankas armé skulle lämna Jaffna halvön inte godkändes, regeringen 
ville inte riskera att förlora denna strategiskt viktiga plats. Ytterligare ett stort 
problem uppkom när LTTE vägrade delta i några förhandlingar med UPFA. Detta 
för att de vägrar att erkänna LTTE som den enda och sanna representanten för det 
tamilska folket (Ganguly 2004:910ff).  
     Efter valet 2004 fick Sri Lanka en president och en premiärminister från olika 
partier vilket skapade en viss inre splittring hos singaleserna. LTTE har använt 
denna splittring för att öka sin kontroll över de norra delarna. Detta kan vara 
ytterligare ett skäl till att förhandlingarna bröt samman. Prabhakaran har starkt 
stöd hos befolkningen, han styr LTTE med järnhand. En av anledningarna till att 
han har så starkt stöd är att engagemanget för självbestämmande fortfarande är så 
utbrett i vissa delar. LTTE såg vid denna tidpunkt ingen anledning till att fortsätta 
förhandla eftersom de ansåg att kostnaderna för detta översteg kostnaderna för 
fortsatt konflikt och att slåss för bättre villkor. LTTE menar också att regeringen 
utan anledning arresterar tamiler och att den allmänna diskrimineringen fortsätter 
(www.ltteps.org).  
     Ytterligare ett stort bakslag i fredsprocessen kom i och med att Sri Lanka 
drabbades hårt av tsunamin i december förra året. Sri Lanka var ett av de länder 
som ville ha internationell hjälp vilket ledde till att mycket bistånd strömmade in 
till landet. Problemet uppkom när detta bistånd skulle fördelas, det var till stor del 
var de tamiltäta områdena som drabbades och tamilerna ansåg inte att de fick 
tillräckligt stor del av biståndet för att avhjälpa de humanitära behoven hos folket 
(ibid.). Att inneha regeringsmakten gav i denna situation en stor aggregerad makt 

http://www.ppu.org.uk/
http://www.ltteps.org/
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till singaleserna, de hade kontroll över alla de ekonomiska resurserna och 
fördelningen av dessa. Trots många motgångar så håller vapenvilan i sig mellan 
parterna, detta är till stor del de norska medlarnas förtjänst. De har lyckats med att 
bygga upp ett visst förtroende mellan parterna i och med att de hjälper till i 
kommunikationen, de hjälper också till med utformningen av dokument till 
exempel vapenvilan där de hade stort inflytande eftersom parterna hade svårt att 
komma överens om en implementering. I och med att de är relativt djupt 
involverade så får de en ganska stor kontroll över konfliktlösningsprocessen och 
fungerar ibland även som skiljedomare mellan parterna (Höglund och Svensson 
2002:21). De medverkar således till att parterna i stor utsträckning ser 
förhandlingar som ett bättre alternativ än väpnad kamp för att uppnå sina önskade 
resultat. 
     Jag kan således konstatera att förändringarna som skett i de asymmetriska 
relationerna påverkat konfliktlösningsprocessen på flera sätt. Faktorer som, 11 
september attentaten och LTTE: s självmordsattacker har påverkat parternas 
förhållande och Norge är dem som har sett till att förändringen har mynnat ut i 
förhandlingar. De händelser som gjort parterna svagare verkar ha haft den största 
inverkan på förhållandet, asymmetrierna har jämnats ut något, även om de 
fortfarande finns kvar. LTTE har även visat tecken på förhandlingsvilja, vilket 
inte har varit fallet under tidigare år.  
     Det ska bli intressant att se hur valet som ägde rum nu i november påverkar 
fredsprocessen och möjligheterna till nya förhandlingar. Den nya presidenten 
Mahinda Rajapakse uttalade sig under valet om att han skulle hålla de tamilska 
rebellerna i ett hårt grepp. I ett tal som han höll vid parlamentets öppnande 25 
november, 2005 sa han emellertid: 
 

My goverment will give the highest priority to launch a new peace process to 
usher in a lasting peace through a political solution to the country’s national 
question. Our method is discussion instead of war. We are aware that such 
discussions are not simple and easy. Yet it is the only way to peace. 
My goverment is ready to have direct talks with the Liberation Tigers of 
Tamil Eelam.The political soultions to a lasting peace should be based on a 
consensus reached through discussions among all parties linked to the 
problem and it sould recieve the approval of majority of the people... 
(www.presidentsl.org) 

 
Detta tyder på att han har ändrat inställning och att det finns möjligheter till nya 
förhandlingar mellan parterna ganska snart. Det betyder också att UPFA är villiga 
att erkänna LTTE som förhandlingspart och representant för tamilerna vilket är ett 
stort steg framåt. Anledningen till denna omställning kan vara att de har insett att 
LTTE har starkt stöd i norr och att det inte finns några andra alternativ om de vill 
undvika att det blir en väpnad konflikt igen.  
     LTTE ledaren sa i ett tal nyligen att presidenten bör lägga fram ett förslag till 
fred nu på en gång och inte vänta. Om regeringen väljer att ha en hård linje i sin 
relation till LTTE så kommer de att utöka sin kamp för självstyre. Vidare tycker 
han att presidenten inte tar till sig de egentliga problemen för tamilerna. LTTE vill 
ha förhandlingar snarare än fortsatta stridigheter om det alternativet finns. Det har 
emellertid förekommit mycket stridigheter nu i slutet av året och en viss oro för 
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ett nytt uppblossande av den väpnade konflikten finns närvarande hela tiden 
(www.ltteps.org/?view=996&folder=9). 
 
 

3.3 Asymmetriers roll i avtalens implementeringsfas  
 
Även om asymmetrier kan göra det svårare att få parterna till förhandlingsbordet 
så finns det många exempel på att det faktiskt har hänt. När S.W.R.D. 
Bandaranaike blev president i Sri Lanka 1957 så hade han planer på att ge 
tamilerna fler rättigheter men när förhandlingar kom igång så blev det omöjligt att 
komma fram till något som skulle kunna implementeras eftersom Singaleserna 
gjorde våldsamma upplopp för att protestera mot den nya tamilvänliga politiken 
(Jensen 1997:32ff). Det har snarare varit regel än undantag att parterna i Sri Lanka 
konflikten har använt denna strategi i förhandlingar. 
     Singalesernas inställning ändrades emellertid något 1983 när inbördeskriget 
bröt ut. De blev mer tillmötesgående och var beredda att acceptera ett avtal som 
inkluderade vissa rättigheter för tamilerna, detta under förutsättning att det i övrigt 
skrevs under på deras villkor. 1987 undertecknade regeringen och Indien ett 
fredsavtal, vilket, som jag nämnt tidigare, bland annat gick ut på att Indien 
skickade trupper till Sri Lankas norra och östra delar för att avväpna LTTE. 
Avtalet skrevs på nästa helt utan LTTE: s inblandning och de hade inte heller 
godkänt Indiens närvaro i landet (Pfaffenberger 1994:12). Detta kan ses som det 
mest grundläggande problemet med de första förhandlingsrundorna. Tamilerna 
blev missnöjda med resultaten eftersom deras viktigaste problem inte togs upp 
och de fick heller inget erkännande som part i konflikten, det nämndes heller 
ingenting om tamilernas rätt till en egen identitet, kultur och hemland. Det är svårt 
att se någon stor förändring i de asymmetriska relationerna vid denna tidpunkt, 
regeringen hade kontrollen och den aggregerade makten vilket gjorde att 
tamilerna inte var beredda att implementera det fredsavtal som skrevs under. 
Avtalet fokuserade bara på frågor som tamilernas medborgarskap och 
förflyttningen av tamilska bosättare till Indien, de fokuserade inte alls på den 
tamilska befolkningens vrede och problem och kunde därför inte tillfredställa de 
behov som fanns (Jensen 1997:36). 
     Indo-Lanka accord är egentligen det enda fredsavtal som har förhandlats fram 
under alla år men implementeringen blev ju inte så lyckad. Parterna har dock 
lyckats få till stånd ett antal vapenvilor även om förhandlingarna alltid har 
misslyckats efter en tid. Vapenvilan som förhandlades fram 2002 har hållit i sig 
ända fram till idag och det är ett mycket gott tecken inför framtida förhandlingar. 
Båda parter verkar tjäna på en vapenvila eftersom de båda är svagare än förut och 
dessutom krigströtta. De verkar ha lyckats ändra på vissa asymmetrier, Norge har 
tagit över mycket av kontrollen och alternativen till förhandlingar har därmed 
minskat. Parternas ekonomiska situation har försämrats vilket har gjort att 
maktbalansen jämnats ut och det är lättare att åstadkomma framgångsrika 
förhandlingar som förhoppningsvis också kan resultera i ett avtal som sedan kan 
implementeras.  

http://www.ltteps.org/?view=996&folder=9
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     Problemen med maktasymmetrier kan tacklas på olika sätt. Dels genom att 
ändra maktbalansen med hjälp av tredje part, vilket är fallet i Sri Lanka idag, men 
också genom att försöka hitta olika sätt på vilka makt kan göras mindre viktigt 
genom att ändra på hur minoriteter gör för att tillfredställa sina behov. Om en 
minoritetsgrupp fullt ut kan delta i beslutsfattandet i alla frågor som rör dem och 
tillika tro på att deras identitet, säkerhet, ekonomi och mänskliga rättigheter 
kommer att uppfyllas är de säkerligen mer villiga att förhandla seriöst och lita på 
att de avtal som skrivs under också implementeras (ibid. 1997:30). Tamilerna 
uppfattar inte situationen som om de är en del av beslutsfattandet utan att de blir 
överkörda hela tiden (www.ltteps.org). Regeringen uppfattar de som att LTTE gör 
allt för att försöka förstöra fredsprocessen och att de kräver mer än vad de borde. 
LTTE anser att regeringen utnyttjar sin makt och kontroll för att köra över 
tamilerna och att de inte uppmärksammar de humanitära behov som finns hos 
befolkningen. LTTE menar att för att ett avtal skull kunna implementeras i 
dagsläget så måste regeringen ändra sin strategi och samarbeta med LTTE för ett 
gemensamt mål.  
     Huruvida ett fredsavtal kommer att implementeras eller inte beror bland annat 
på vilka förväntningar som parterna har. I dagsläget så finns det ett nytänt hopp 
om fred i och med att den nya presidenten gjort uttalanden som tyder på att han är 
villig att starta en ny process. Dock finns det vissa tecken på att konflikten 
återigen går mot ett våldsamt skede, LTTE: s attacker har ökat under slutet av året 
(www.hindu.com). Förväntningarna på fred är trots detta höga hos folket, de är 
trötta på krig och vill gärna se ett avtal som tillfredställer alla parter så att en 
implementering är möjlig. 
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4. Avslutande diskussion/slutsats 
 
 
 
 
 
Våra förutfattade meningar säger oss att asymmetriska relationer är orättvisa och 
symmetriska relationer är rättvisa. Symmetri associeras med harmoni och harmoni 
är bra. Symmetriska relationer skulle således vara bättre än asymmetriska. Detta 
behöver emellertid inte vara fallet, symmetriska relationer är inte nödvändigtvis 
bättre än asymmetriska relationer. I vissa fall kan asymmetriska relationer skapa 
en balans som är viktig för att komma vidare i diskussioner och förhandlingar 
samt för att komma fram till ett resultat. Alltför asymmetriska relationer kan 
emellertid skada samarbetet mellan parter. Det är tydligt att det finns en 
asymmetrisk relation mellan parterna i Sri Lanka. Regeringen kan till viss del 
kontrollera rebellernas kamp i och med de fördelar som de har i aggregerad makt, 
alternativ och kontroll. LTTE är dock inte helt beroende av regeringen utan för sin 
egen kamp med hjälp av ett starkt engagemang och ekonomiskt stöd från tamiler i 
utlandet.  
     Regeringen och LTTE har förhandlat ett antal gånger om ett fredsavtal men har 
aldrig lyckats komma fram till en lösning på konflikten. I förhandlingarna 1994-
1995 så såg situationen ljus ut och parterna visade att de var redo att förhandla. 
Det har emellertid visat sig att de asymmetriska relationerna inte hade förändrats 
särskilt mycket vilket var en av orsakerna till att både vapenvila och förhandlingar 
kollapsade. De senaste förhandlingarna som inleddes i och med vapenvilan 2002 
är de som har varit närmast en lösning och vapenvilan håller i sig än idag. De 
asymmetrier som fanns mellan parterna på 1980 och 1990- talen har förändrats 
och denna förändring har banat väg för vapenvilan och förhandlingarna. Ett av de 
stora stegen som regeringen tog var att erkänna LTTE som representanter för den 
tamilska befolkningen och gav dem därigenom extern och intern legitimitet. 
Attentaten mot World Trade Center och Pentagon 2001 hade indirekt en ganska 
stor effekt på förhandlingsprocessen och relationen mellan parterna i Sri Lanka. I 
USA: s globala krig mot terrorism stämplades LTTE som en terroristgrupp vilket 
gjorde att mycket av det ekonomiska stödet från tamiler runt om i världen 
upphörde, så även delar av annat internationellt bistånd. Detta gjorde att LTTE 
blev mer beroende av regeringen vilket regeringen utnyttjade, framför allt genom 
att förhandla med LTTE när de var som svagast för att tvinga dem att släppa 
kravet på en separat stat. Regeringen fick, i och med LTTE: s terroriststämpel, 
också ett utökat stöd från omvärlden vilket gjorde att deras kontroll ökade men 
samtidigt också deras engagemang för att komma fram till en lösning.  
     De attentat som de tamilska självmordsbombarna utfört har förstört en stor del 
av Sri Lankas turistnäring och därigenom också deras ekonomi, detta gör att 
regeringen ställs i en beroendeställning gentemot tamilerna och deras aggregerade 
makt försvagas. En annan sak som gynnat tamilerna är att regeringen har haft 
problem med inre splittring där de olika partierna försökt spela ut varandra med 
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hjälp av bland annat tamilfrågan. Detta problem har funnits under lång tid och 
försvagar regeringen vilket gör att LTTE: s kontroll över händelseförloppet ökar. 
     Jag har kunnat konstatera att Norges roll i det hela är mycket viktig när det 
gäller att få till stånd förhandlingar och fredsavtal. De hjälper framför allt till att 
underlätta kommunikationen mellan parterna med de har också tagit över en del 
av kontrollen över konflikten. I och med Norges inblandning så har parterna färre 
alternativ till förhandlingar vilket också hjälper till att bygga upp ett förtroende 
mellan dem. Utan medlingshjälp skulle antagligen vapenvilan brutit ihop och 
parterna skulle förmodligen inte ha kommit lika långt i konfliktlösningsprocessen 
som de har gjort idag. 
     Klimatet mellan ledarna är en annan faktor som påverkar parterna. LTTE har 
haft samma ledare under många år medan president och framför allt premiär- 
minister i landet byts ut efter nästan varje val. Varje ny som kommer till makten 
har sitt eget sätt att se på LTTE, vilket gör att det är svårt att veta om regeringen 
menar allvar i sina fredsförslag. Detta eftersom parterna inte känner till varandras 
taktik. Om parterna känner, och litar på, varandra är det lättare att förhandla och 
överbrygga det asymmetriska förhållandet som finns och även här har de norska 
medlarna en viktig roll. 
     Regeringen har den starkaste aggregerade makten i landet. Habeeb (1988:131) 
menar emellertid att den problemspecifika makten är viktigare i en konflikt- 
situation och det är kanske på grund av detta som LTTE inte är helt maktlösa. 
Deras engagemang är mycket starkt och de är i många fall beredda att gå i döden 
för detta. Eftersom Norge har tagit över mycket av kontrollen och även minskat 
parternas alternativ så borde LTTE: s engagemang betyda mycket i förhållandet 
mellan parterna. 
     Det finns en djup oro från både Norges och övriga världens sida att vapenvilan 
ska kollapsa i och med att parterna, och då speciellt LTTE, bryter mot den med 
jämna mellanrum. Våldet har ökat under december månad 2005 vilket gör världen 
oroad för ett nytt våldsamt skede i konflikten (www.peaceinsrilanka.com). Indien 
trycker på president Rajapakse och menar att han måste jobba med vapenvilan och 
inte låta LTTE: s attacker få förstöra och skrämma, detta är det ända sättet att få 
den att fortsätta fungera. Detta trots att LTTE har dödat 50 soldater i en explosion 
så sent som i november i år och attackerna blir allt fler (www.hindu.com) 
     Att parterna har en symmetrisk relation är inte nödvändigt för att de ska kunna 
lyckas med att förhandla fram fredsavtal även om det i många fall kan vara en 
fördel. Det handlar framför allt om att parterna ska kunna ta del av beslutsfattande 
i samma skala och att de ska respektera både varandra och de beslut som tas. Om 
det inte finns något förtroende mellan parterna så kommer de aldrig att kunna leva 
i fred på samma ö. Jag kan konstatera att det har skett förändringar i det 
asymmetriska förhållandet men jag är inte säker på om det räcker för att få fram 
en långvarig lösning på de djupgående problem som Sri Lanka brottas med. Norge 
har kunnat använda sig av detta förändrade förhållande för att få till stånd 
förhandlingar och således påverka konfliktlösningsprocessen. Detta visar att 
asymmetriers effekt på processen är stor, om de asymmetriska relationerna 
förblivit oförändrade så kanske det inte hade blivit en bestående vapenvila. 

http://www.peaceinsrilanka.com/
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5. Sammanfattning 
 
 
 
 
 
I Sri Lanka pågår ett av världens blodigaste och mest långvariga inbördeskrig, 
under de senaste åren har emellertid hoppet om fred blivit starkare. Jag har i denna 
uppsats undersökt vilka asymmetrier som finns mellan den singalesiska 
regeringen och the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), samt vilken 
påverkan dessa har på processen att förhandla fram en lösning på inbördeskriget. 
Jag har också tittat på om, och i så fall hur, de asymmetriska relationerna har 
förändrats, vilka faktorer och aktörer som har en roll i detta, samt om denna 
förändring i så fall har påverkat konfliktlösningsprocessen. 
     För att analysera asymmetrierna delar jag in dem i materiella och icke-
materiella. De materiella mäter jag i ekonomiska och militära resurser och de icke 
materiella mäter jag genom att använda mig av indikatorer som engagemang, 
alternativ, kontroll och legitimitet. 
     Regeringen har större tillgång till materiella resurser, de har även traditionellt 
sett haft mer kontroll och fler alternativ. LTTE har endast haft engagemanget att 
spela med i förhandlingarna. Mina resultat visar på att den asymmetriska 
relationen har förändrats sedan 1990 talet, faktorer som till exempel 11 september 
attentaten och LTTE: s återkommande självmordsattacker har påverkat parternas 
förhållande och asymmetrierna har ändrats. Båda parterna har förlorat i styrka, 
regeringen främst genom att turistnäringen minskar och LTTE genom att de blivit 
stämplade som en terroristorganisation. Asymmetrierna har också jämnats ut 
något. Norge, som oberoende medlare, har tagit över en del av kontrollen i 
konflikten och de har sett till att förändringen i asymmetrier har mynnat ut i 
förhandlingar. Dessa faktorer verkar således vara en del av anledningen till att 
vapenvilan som undertecknades 2002 håller i sig än idag.  
     Slutligen kan jag konstatera att implementeringen av avtal och vapenvilor har 
stött på stora problem, mest på grund av att förhandlingarna inte har behandlat de 
grundläggande problemen till konflikten. Även om ändring av asymmetrierna till 
viss del bidrar till att det kan bli förhandlingar mellan parterna så är det mycket 
som återstår innan det kan bli stabil fred i Sri Lanka. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 
 
 
 
 
 
Att studera asymmetrier mellan parter i inbördeskrig har varit mycket givande och 
intressant. Eftersom jag bara har inriktat mig på Sri Lanka och de förhållanden 
som råder där så har mina resultat ett något begränsat användningsområde. Om ett 
mer generellt resultat är önskvärt så skulle en jämförande analys av ett antal 
länder i olika delar av världen där parterna har en asymmetrisk relation vara ett 
alternativ, eller länder med olika förutsättningar för fred. Kanske skulle resultaten 
se annorlunda ut i en sådan situation men de asymmetrier som är av betydelse 
generellt borde vara desamma som de som har visat sig betydelsefulla enligt min 
undersökning. Det är ett intressant ämne som förtjänar mer uppmärksamhet. 
     Det finns många faktorer som påverkar huruvida två parter kan enas om ett 
fredavtal eller inte. När kolonisatörerna lämnade Sri Lanka 1948 så skulle 
singaleser och tamiler försöka styra landet gemensamt, det var vid denna tidpunkt 
som mycket av problemen kom fram i ljuset. Det asymmetriska förhållandet kan 
vara en anledning till att konflikten är så svår att lösa och en förändring av detta 
gör att en lösning känns närmare. Det skulle emellertid också vara intressant att 
titta på andra faktorer i förhållandet, som till exempel bristen på förtroende, 
eftersom detta också har en påverkan på fredsprocessen och parternas förhållande 
till varandra. Det är kanske minst lika viktigt att förändra detta för att kunna gå 
vidare mot en långvarig fredlig lösning i Sri Lanka. 
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