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Abstract 
 
 
 
 
 

Afrika har sedan 90-talet blivit en synonym för kaos. Omvärldens bild av den afrikanska 
kontinenten präglas av inbördeskrig, svält, etnisk rensning och anarki. Elfenbenskusten var en 
kontrast till detta fram tills 1999 då ett inbördeskrig bröt ut som delade landet. 

Uppsatsen gör en ansats till att karakterisera konflikten enligt Mary Kaldors teori om nya 
krig för att sedan studera det internationella systemets agerande i jämförelse med den 
kosmopolitik som Kaldor förespråkar som den systembild som krävs för att kunna lösa 
konflikter av det nya krigets slag.  

Fokus befinner sig på externa aktörers agerande enligt kosmopolitik. Aktörer och dess roll - 
som FN och ECOWAS, samt Frankrike och Sydafrika diskuteras. 

Konflikten i Elfenbenskusten kan identifieras med Kaldors teori om nya krig. Det 
internationella systemet  har varit under ständig utveckling och man kan se att systemet mer 
och mer börjat anamma metoder som liknar kosmopolitik. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
 

Afrika har sedan 90-talet blivit en synonym för kaos. Omvärldens bild av den afrikanska 
kontinenten präglas av inbördeskrig, svält, etnisk rensning och anarki och följderna från 
Somalia 1991, Angola 1992, Rwanda 1994 och nu Sudan visar att vår uppfattning om 
kontinentens kaos inte är ogrundad.  

Bland de konflikthärjade länderna i Afrika fanns det dock ett land som länge sågs som en 
modell för stabilitet och välstånd i en orolig region, nämligen Elfenbenskusten.  

Elfenbenskusten var en fransk koloni fram till dess självständighet 1960 och under den 
första tiden efter självständighet upplevde landet ett ekonomiskt uppsving tack vare stigande 
världsmarknads priser på Elfenbenskustens stora exportvaror kakao och kaffe. Folket fick en 
jämförelsevis hög levnadsstandard och detta tillsammans med det auktoritära styret gav landet 
en för Afrika unik politisk stabilitet. 

Allt detta kom till ett abrupt slut år 1999 då regeringen förde en hård exkluderingspolitik 
mot landets etniska grupper i norr vilket resulterade i ett inbördeskrig. Landet är nu delat 
utefter etniska, politiska och religiösa linjer där regeringstrupperna behåller kontrollen i söder 
och rebellgrupperna kontrollerar områdena i norr.  

Många aktörer har intervenerat i konflikten, både suveräna stater i form av den forna 
kolonialmakten Frankrike och den afrikanska hegemonin Sydafrika, mellanstatliga 
organisationer såsom FN, AU och ECOWAS, samt NGOs och diaspora stater, även kallade 
"dåliga grannar".  

I boken Nya och gamla krig presenterar författaren Mary Kaldor en studie som visar att krig 
har utvecklats i takt med globaliseringen från att ha varit mellanstatliga krig med syfte att 
utöva maximalt våld, till krig som utgörs av en blandning av krig, organiserad kriminalitet 
och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Aktörerna är såväl globala som lokala, 
offentliga som privata.  

När så krigets utformning förändras måste man även ändra sitt sätt att angripa konflikten. 
Kaldor förespråkar att de nya krigen bemöts med politiska medel på en kosmopolitisk nivå. 

Uppsatsen kommer att visa på likheter mellan denna studie av Kaldor och konflikten i 
Elfenbenskusten.  
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att studera oroligheterna i Elfenbenskusten och se om man kan 
applicera Mary Kaldors teori om nya krig på den pågående konflikten. Därefter ämnar vi 
analysera Kaldors tes om hur konflikter bör hanteras och lösas och studera aktionerna som 
tagits av externa aktörer i Elfenbenskusten för att se hur de förhåller sig till ett  
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kosmopolitiskt perspektiv; En studie av verkligheten kontra kosmopolitiken i förhållande till 
krigets utveckling. 
 
 

1.2 Material 
 
Till vår studie har vi endast utnyttjat sekundära källor såsom tryckta källor, internet och 
artiklar.  

Då konflikten i Elfenbenskusten är relativt aktuell har det inte funnits så mycket tryckt 
material att utgå från utan Internetsidor och media har varit vår främsta källa för den 
empiriska avhandlingen. Detta har vi inte sett endast som en nackdel. Då vetskapen om vikten 
av källkritik höjs gällande internetkällor, så har vi koncentrerat oss på pålitliga källor såsom 
FN, globalpolicy och andra organisationer som erbjuder information via Internet. Fördelen 
med Internet som källa framför tryckt material är att möjligheten till ”dagsfärskt” material är 
betydligt högre. Detta har gjort det till en bra tillgång, då det är en pågående konflikt där 
materialet i egentlig mening konstant uppdateras. 

Genom att läsa ett brett utbud av texter från olika håll, som redovisas i källförteckningen 
samt vid plats av användning, har vi försökt att återge en så rättvis och objektiv bild av 
verkligheten som möjligt.  

Vad gäller tryckta källor har Mary Kaldors bok legat till grund för hela vår uppsats. Mycket 
vikt har lagts på framförallt Kaldors definition av nya krig och hennes teori om ett 
kosmopolitiskt angreppssätt för att få lösa de krig som uppstår i vår globala era. Det finns en 
risk att arbetet blir för ensidigt och snävt när man i huvudsak använder sig av en källa, eller 
mer korrekt än författarens olika verk gällande en företeelse; nämligen konflikter och dess 
efterspel. Vi har försökt komplettera detta med annan kurslitteratur och andra tryckta källor 
där just externa aktörer i interna konflikter tas upp och där man kan skönja en liknande eller 
motsatt åsikt om konfliktlösning och kosmopolitik.    
 
 
1.3 Metod 
 

Konflikten i Elfenbenskusten har inte uppmärksammats mycket i media och kriget är så 
pass aktuellt att inte många böcker behandlar konflikten i sina avhandlingar. Det är just detta 
som har skapat vårt intresse för fallet i fråga. Det faktumet att väldigt få studier har gjorts på 
själva kriget var intressant för oss då vi själva ville skapa oss en förförståelse och bygga på en 
oprövad grund. 

Då konflikten verkar ha många likheter till Kaldors definition av nya krig är det vår avsikt 
att undersöka utefter hennes perspektiv. Vår förförståelse är att de externa aktörernas tidiga 
involvering såsom Frankrike och FN har hindrat konflikten i Elfenbenskusten från att eskalera 
till de proportioner man sett i andra liknande krig. Detta skulle kunna visa på en förändring 
mot ett kosmopolitiskt angreppssätt.   

Det som vi vill problematisera i vår uppsats är om Kaldors lösning på konflikten genom 
kosmopolitiska medel har varit närvarande i konflikten i fråga.  
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Vi har valt att använda Kaldors teori då vi, precis som hon, anser att krig har förändrats i sin 

karaktär. Således måste man även inse att angreppssätten för att lösa konflikter också måste 
förändras för att anpassas till de nya konflikterna.  

När det gäller motivet till val av fall, så anser vi att Kaldors teori egentligen lämpar sig för 
alla konflikter som pågår just nu i Afrika, då de alla tenderar att stämma in på hennes 
definition av nya krig. Att valet föll på Elfenbenskusten var på grund av vårt intresse för 
externa aktörer vilket det är många av just i Elfenbenskusten. Konflikten har den karakteristik 
som Kaldor beskriver men har inte eskalerat i samma skala gällande humanitär katastrof, 
kanske ett resultat av den omedelbara inblandningen av Frankrike och senare ett antal 
transnationella organisationer som FN, AU och ECOWAS. 

Fallet Elfenbenskusten blir då intressant att studera utifrån ett konfliktlösningsperspektiv 
baserat på Kaldors kosmopolitiska angreppssätt i kontrast till dagens fortfarande 
statscentrerade konfliktlösningsmetoder. 

 
Vad gäller de externa aktörerna har mycket utrymme givits åt att beskriva Frankrikes roll 

som aktör i konflikten. Frankrike är den enda suveräna staten som har haft en utpräglad 
närvaro i Elfenbenskusten både före och under konflikten och som en forn kolonialmakt ses 
denne part som en mycket kontroversiell medlare i en konflikt. 

Sydafrika, den andra suveräna staten som är inblandad i konflikten, har inte granskats lika 
noggrant som Frankrike då dess roll som fredsmäklare är relativt ny och inte ifrågasatt på 
samma sätt.  

När det kommer till internationella samarbetsorganisationer har vi begränsat vår studie till 
FN och ECOWAS. Dessa är de enda stora internationella samarbetsorganisationerna 
involverade i Elfenbenskusten, som även har en militär närvaro i form av fredsbevarande 
styrkor. 

AU kommer vi inte att avlägga en hel avdelning på. AU är självklart en stor aktör i 
afrikanska angelägenheter och det är ett enormt integrationsprojekt med sikte på att skapa ett 
nära politiskt, ekonomiskt och socialt samarbete över hela den afrikanska kontinenten. De är 
stora aktörer i konflikten men de har mest fungerat som en delegerande post, genom att utse 
Sydafrika till medlare och förse trupper till buffertzonen. Dessvärre fanns det inte tillräckligt 
med information om AU: s särskilda roll i konflikten och får således verka som en mindre roll 
i vår studie. Det som tas upp om Sydafrikas och ECOWAS roll stöds dock av AU.     

Diasporastater såsom Burkina Faso och Liberia har fått en mindre roll i vår uppsats som 
externa aktörer då de inte tillför något till konfliktlösning, utan mest bedriver illegala 
handlingar inom konfliktens ramar. Det finns dessutom inte mycket dokumenterat om dessa 
förehavanden. Dessa länder brukar falla under beteckningen ”dåliga grannar”. 

Vi har valt ett strukturerat upplägg där kapitel 2 inleder med en bakgrundsöversikt över det 
empiriska läget. Kapitel 3 behandlar Kaldors teorier om nya och gamla krig tillsammans med 
en avslutande analys huruvida denna teori om krigets utveckling stämmer överens med 
konflikten i Elfenbenskusten och om man då kan definiera den konflikten som ett nytt krig.  
Därefter följer en genomgång av de externa aktörer vi valt att fokusera på efter ovanstående 
motiveringar i kapitel 4.  I kapitel 5 går vi igenom den teoretiska aspekten av ett 
kosmopolitiskt angreppssätt. De två sista kapitlen vävs samman i kapitel 6 med en slutgiltig 
analys där Kaldors teori om kosmopolitik appliceras på vårt val av fall: Elfenbenskusten. 
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2 Konflikten i Elfenbenskusten 
 – en bakgrundsöversikt 
 
 
 
 
 
I tre decennier efter självständigheten var Elfenbenskusten 
Västafrikas rikaste land. Vid sidan av den stigande 
ekonomin och en stabil politik drog nationen till sig 
värdefulla internationella investeringar och i den etniska 
och religiösa mångfalden i landet levde människorna 
under fredliga förhållanden. 

Elfenbenskustens historia som relativt harmoniskt 
politiskt och ekonomiskt centrum i Västafrika har 
gjort att många människor från de omgivna grannländerna 
har sökt sig dit jakt efter jobb. Ungefär 5 miljoner invandrare lever i Elfenbenskusten, vilket 
motsvarar omkring en tredjedel av befolkningen. (www.ui.se/text2002/art4102.htm) 

Idag finns det över 60 olika etniska grupper i landet och den snabba 
arbetskraftsinvandringen från i huvudsak muslimska grannländer har ökat den muslimska 
andelen av befolkningen som också började växa snabbare än den kristna 
ursprungsbefolkningen. (www.swedishtrade.se/i_utlandet/landrapporter/Elfenben.htm)  
En stor andel av dessa invandrande muslimer, ca 2 miljoner, kom från grannlandet Burkina 
Faso och kallas burkinier. De två största och starkaste etniska grupperna i den södra delen av 
landet kallas Baoule och Bete. Dessa två stammar har dominerat landets regering, utbildning 
och näringsliv sedan 1960.  

Till en början förde staten en invandringsvänlig policy med en snabb och smidig integration 
i samhället men när ekonomin började svikta kom den stora andelen utlänningar att utgöra en 
grogrund till olika problem och i senare skede till främlingsfientlighet. 
(www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/0624analyze.htm)    

De främlingsfientliga stämningarna underblåstes av den kristna politiska eliten i söder, som 
från mitten av 1990-talet började prata om en "ivorisering" av landet. Den hårda 
exkluderingspolitiken riktades mot invandrarna och muslimerna i norr som anklagades för att 
inte var riktiga ivorianer och restriktioner infördes för vem som skulle få äga ark, rösta eller 
ställa upp i politiska val. Detta spädde på motsättningarna i samhället och ledde till ökat 
våld.(www.ui.se/text2004/art4804.htm)  

När så landets starke president Felix Houphouet-Boigny avled bubblade decenniers 
underliggande motsättningar mellan muslimer i norr och kristna i söder upp till ytan.  

Den nya presidenten, Henri Bedie, spelade medvetet på motsättningarna och betonade även 
han vikten av en "ivorisering" av samhället, det vill säga att viktiga politiska befattningar 
borde stanna hos folket med ivoriansk härkomst.  

I sitt försök att skapa xenofobi mot muslimerna och immigranterna i norr, drev Bedies 
regering igenom en rad författningsändringar som bland annat krävde en ny vallag där  
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presidentkandidater måste bevisa att de härstammade från Elfenbenskusten och att de har 

bott i landet oavbrutet i tio år. Lagen tillkom egentligen för att motarbeta den muslimska 
politikern Alassane Ouattara, som påstods härstamma från Burkina Faso och som framstod 
som den farligaste utmanaren i oppositionspartiet. Muslimerna i norr kände sig 
marginaliserade och diskriminerade av regeringen och propagandan som fördes mot Ouattara 
underblåste de antiburkinska stämningarna i Elfenbenskusten och kom senare att blir den 
utlösande faktorn till inbördeskriget. (www.ui.se/text2002/art4102.htm)  

Spänningarna i landet kulminerade vid 1999 när militären grep makten i en statskupp under 
ledning av general Robert Guei. Inte heller Guei ville låta sig utmanas av den populäre 
Ouattara utan fortsatte med den störtade Bedies exkluderingspolitik där han förbjöd Ouattara 
att ställa upp i presidentvalen år 2000 på grund av hans utländska påbrå. Inför och under de 
allmänna valen 2000 kom underliggande etniska och religiösa konflikter alltmer upp till ytan 
och blandade sig i politiken på ett farligt sätt. 

I samband med valen drevs militärledaren Guei från Elfenbenskusten och den nuvarande 
presidenten, Laurence Gbagbo, tog makten. Blodiga sammandrabbningar utbröt nu mellan 
anhängare till Ouattara och Gbagbos kristna partisympatisörer FPI (Ivorianska folkfronten) i 
söder. Kravallerna blev en förbittrad kamp mellan de båda religionerna och blottade klyftan 
inom landet.  

I 2002 utbröt plötsligt hårda strider i städerna 
Abidjan och Bouaké mellan Gbagbos 
regeringssoldater och en rebellgrupp i norr.  
Efter flera timmars strid kunde regerings- 
Trogna slå ner upproret i söder, men  
rebellerna behöll greppet om städerna i norr. 
Rebellgruppen utgjordes av myterister inom 
armén som hade fått besked om en  
demobilisering men som krävde att få bli 
kvar i armén. Rebellerna grundade gerilla- 
gruppen Elfenbenskustens patriotiska rörelse 
(MPCI) och organisationen gav röst till 
det fortsatta missnöjet från muslimerna 
i norr. Enligt MPCI var deras mål att störta 
den sittande presidenten Gbagbo och utlysa 
nyval där samtliga politiska partier skulle 
få delta. Snart spred sig upproret till de västra delarna 
av landet och två nya rebellgrupper uppenbarade sig, Mouvement pour la justice et la paix 
(MJP) och Mouvement Populaire Ivoirien du grand Ouest (MPIGO). Rebellerna gick senare 
samman i en gemensam organisation som fick namnet Nya krafterna.  

  Upproret förvandlades snart till ett blodigt inbördeskrig där flera hundra dödades och nära 
en miljon flyktingar fördrevs från sina hem. (Utrikespolitiska Institutet 2004 s.7-13) 

I början av oktober 2002 kontrollerade rebellerna i Nya krafterna halva Elfenbenskusten 
medan president Gbagbo och hans parti, FPI, fortfarande har makten i söder. Buffertzonen 
däremellan övervakas av fredsbevarande styrkor från Frankrike, FN och ECOWAS som 
lyckade få ett slut på inbördeskriget 2003.(www.ui.se/text2004/art4804.htm)    
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2.1 Det franskmäklade fredsavtalet  
 
I januari 2003 lyckades Frankrike samla företrädare för de stridande parterna (MCPI, MJP, 
MPIGO och regeringen) till samtal i Paris. Samtalen resulterade i Linas-Marcoussis 
fredsplanen. Fredsplanen baserades på följande tre principer:  
 

• att bibehålla Elfenbenskustens territoriella gränser 
• att skapa en nationell försoningsregering med en ny premiärminister 
• att föra transparenta och fria val där ingen skulle exkluderas pga bedrägliga valregler.  

 
Den nationella försoningsregeringen innebar att företrädare för alla parter i konflikten 

(under lika villkor) i väntan på nyval. President Gbagbo fick behålla sin post, men hans 
inflytande skulle begränsas till förmån för en premiärminister. Utöver de huvudsakliga 
principerna skulle rebellgrupperna avväpnas och alla rebeller som överlämnade sina vapen 
skulle slippa straff. Nya lagar skulle stiftas för att lättare integrera och skydda de milliontals 
emigranter som lever utspridda i landet. Lagar om ägande av mark skulle också införas för att 
ge emigranter tillgång till mark. 
(www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2003/0127linas_marcoussis.pdf) 
Dessa anses vara de grundläggande orsakerna till att konflikten bröt ut.  

Fredsplanen godkändes trots en del invändningar av alla politiska partier och rebellgrupper. 
Gbagbo utnämnde en muslim från norra delen av landet till ny premiärminister.  

I mars 2003 förklarades det att inbördeskriget var över. (Utrikespolitiska Institutet 2004 
s.12-13)  

Fredsavtalet från 2003 är bräckligt och det finns en ständig oro att nya strider skall blossa 
upp igen. Inga av parterna har hållit sina löften i avtalet. De reformer som skulle minska 
marginaliseringen av folken i norr har inte genomförts och rebellerna har än så länge vägrat 
att ge ifrån sig sina vapen förrän Gbagbo visar tecken på att genomföra sin del av avtalet. 
(www.ui.se/text2004/art4804.htm)  

 
Trots att alla parter godkände fredsavtalet gick det trögt att implementera den och 

spänningen förblev hög i landet då båda parter hotade att ta till våld om fredsavtalet inte 
följdes. Bara några månader efter fredsavtalet var färdigt drog sig rebellgrupperna "Nya 
Krafter" ur försoningsregeringen då de ansåg att Gbagbo inte agerade i god tro vad gällde 
implementering av fredsavtalet. Samtidigt ansåg många ivorianer att fredsplanen innehöll för 
stora eftergifter åt rebellerna.(Utrikespolitiska Institutet 2004 s.13) 

Konflikten blossade upp igen på allvar 2004 då FN: s fredsbevaknings uppdrag i 
Elfenbenskusten (UNOCI) misslyckades med avväpningen av rebeller medan rebellerna 
anklagade Gbagbo för att inte ha implementerat de avtalade reformerna. Regeringen avbröt 
således vapenvilan genom en serie luftvärnsattacker på rebellernas territorium i norr. I 
flygräden dödades en grupp franska fredsbevarare. Frankrike svarade med att förstöra 
Elfenbenskustens flygvapen vilket i sin tur ledde till vidträckta anti-fransk upplopp och hot 
mot utlänningar.(www.globalpolicy.org/security/issues/ivoryindex.htm)   
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De båda stridande parterna har nyligen kommit överens om att återgå till den nu två år 

gamla fredsavtalet, men spänningarna i landet är fortfarande höga.  
Fredsprocessen i Elfenbenskusten har kantrats av toppmöten och avtal men landet befinner 

sig fortfarande i kris. Huvudaktörerna i konflikten har än så länge misslyckats med att finna 
en politisk lösning eller hur de ska implementera fredsavtalens villkor. FN infört resolution 
1572 – vilket omfattade sanktioner i Elfenbenskusten, men landet är fortfarande i låsning. 

Även om krigandet kom till ett snabbt slut har Elfenbenskusten förblivit delat och 
situationen är minst sagt instabil.  
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3 Teori 
 
 
 
 
 

Dagens konfliktlösningsmetoder är fortfarande till stor del baserade på äldre perspektiv där 
det fortfarande är nationalstater som står i centrum vid konflikter. Detta ser man inte minst i 
bruket av termer såsom exempelvis intervention, som innebär att man utgår från just stater 
och att man ingriper i dess angelägenheter. Kaldors perspektiv frångår detta statscentrerade 
perspektiv och går bortom en syn på stater med en skillnad på inre och yttre. Hon hävdar att 
det behövs ett globalt civilt samhälle med globala rättsregler, som efterlevs för att kunna lösa 
dessa nya krig som blossar upp framför allt i Afrika. Hon förespråkar inte en världsstat, utan 
ett globalt samarbete, speciellt när det gäller humanitär rätt.   

Då de flesta av dagens konflikter kan definieras som identitetsbaserade konflikter 
(Aggestam 2004 s. 13) finner vi att Kaldors synsätt på det inte som en direkt orsak till 
konflikt, utan som ett verktyg för att mobilisera politisk makt (Kaldor 1999 s. 89f ) mer 
användbart än motsatta teoriuppfattningar likt essentialism.  

Essentialism utgår från att etnicitet är en grundorsak till själva konflikten och att sådana 
konflikter därav är olösliga. Ett sådant synsätt anser vi förkastligt då det är vår uppfattning att 
en hantering av konflikter alltid är möjlig, det är endast sättet att angripa dessa nya konflikter 
som måste förändras precis som konflikterna i sig förändrats. 

Kaldors teori försöker förklara förändringen inom krig i samband med globalisering i sin 
bok Nya och gamla krig. I boken ger hon även ett förslag på hur denna nya typ av konflikter 
kan lösas på ett kosmopolitiskt sätt. 

I denna del vill vi kort redogöra för de olika delarna av hennes teori gällande både de nya 
krigen, de gamla krigen och hur hon ser på en potentiell lösning. Därefter kommer vi att 
koppla hennes teori till konflikten i Elfenbenskusten. Fokus kommer att ligga på den 
efterkommande processen gällande konfliktlösning och speciellt med inriktning på externa 
aktörer. Vi finner det dock viktigt att först identifiera konflikten ifråga med Kaldors definition 
på nya krig för att det ska vara rättfärdigat att applicera hennes kosmopolitiska angreppssätt 
på dessa konflikter. 
 
 
3.1 Mary Kaldors teori om krig 
 
Kaldor hävdar (1999) i sin bok Gamla och nya krig att de krig som utspelar sig i världen idag 
är annorlunda i jämförelse med tidigare krig. Dess karakteristik har, enligt Kaldor, förändrats 
från de tidigare moderna krigen till något som skapar denna nya definition av krig, ”nya 
krig”,  som Kaldor använder sig av vid förklarandet av dagens konflikter och även som 
underlag för de förslag hon ger som möjliga tillvägagångssätt för att lösa dessa konflikter. 
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De moderna krigen grundade sig på det nationalstatssystem som kom att utvecklas som ett 
resultat av den Westfaliska freden 1648, där varje nationalstat åtnjöt suveränitet och var 
autonom gentemot både dess befolkning och andra stater. Då krig utbröt inom det systemet 
var det mellan två eller flera av de nationalstater som existerade inom systemet. De utbröt och 
genomfördes enligt krigsregelverk som beskrev det rätta sättet att starta och föra krig; kallat 
Jus ad bellum respektive Jus in bello. Krig inom detta system som avvek och skedde internt 
inom en stat kallades inbördeskrig, och räknades just som en avvikelse. (Kaldor 1999 s. 13) 
Detta system, påstår Kaldor vidare, möjligen upplevde sitt apex under slutet av 1900-talet och 
att det nu närmar sig ett skede av utmattning och möjlig kollaps.(Kaldor 2000 s. 1) Den 
största anledningen till detta skulle, enligt Kaldor, vara den internationella 
samhällsutvecklingen med en ständigt ökad globalisering som sakta men säkert haft en 
eroderande effekt på nationalstatssystemet.  

Det är Mary Kaldors huvudtes att denna nya typ av organiserat våld, som hon benämner nya 
krig utvecklades under 1980- och 90-talet, och då särskilt i Östeuropa och Afrika. (1999, s. 9) 
Nya krig är enligt följande en extrem manifestation av just denna erodering av 
nationalstaternas autonomi/suveränitet. (Kaldor 2000 s. 1) 

Denna utveckling inom organiserat våld måste, enligt Kaldor, ses i samband med den 
pågående globaliseringen som binder stater närmre varandra politiskt, ekonomiskt, militärt 
och kulturellt; Vidare kan just processen globalisering ses som någonting existerande även 
under den moderna eran, men att dess revolutionerande utveckling under just 1980- och 
framåt gällande informationsteknologi har lett till ett nytt fenomen. (Kaldor 1999 s. 11) 

 
 
3.2 Moderna(gamla) krig 
 
De moderna krigen som tidigare tog plats var starkt kopplade just till uppbyggnaden av 
nationalstaterna. Det samhälle som uppstod när dessa konstruerades och även det vi 
fortfarande har idag kan till stor grad karakteriseras genom en viss mån av monopol. Genom 
att göra nationalstaten i sig som den enda legitima våldsutövaren och monopolisera det 
organiserade våldet samt införa skatteplikt skapades ett tvådelat system där den ena delen 
återskapar den andra, och vice versa. 

 
The society of what we call the modern age is characterised, above all in the West, by a 

certain level of monopolisation. Free use of weapons is denied the individual and 

reserved to a central authority of whatever kind, and likewise, the taxation of property or 

income of individuals is concentrated in the hands of a central social authority. The 

financial means thus flowing into this central authority maintain its monopoly of force, 

while this, in turn maintains the monopoly of taxation. Neither has in any sense 

precedence over the other; they are two sides of the same monopoly. (Elias 1982 s. 104) 

 
Under tiden som detta system av nationalstater som på ett internationellt plan var anarkiskt; 

Förändrades krigen genom vilket sätt man förde dem, strategierna för dem ändrades och även 
teknikerna men det de hade gemensamt vara att de alltid var en konstruktion just av  
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nationalstaterna själva. (Kaldor 1999 s. 23) Clausewitz, en av de främsta teoretikerna inom de 
moderna krigen eller den främsta exponenten för det moderna kriget som Kaldor kallar  
honom (1999 s. 23) insisterade på att krig är ett rationellt instrument för att hävda 
statsintresset, med andra ord en förlängning av politik genom andra medel. (ibid.) Denna 
konstruktion av nationalstater ledde till en balans och åtskillnad mellan viktiga element och 
krig utkämpades endast utifrån ett statsintresse med geopolitiska och/eller ideologiska mål.  
Åtskillnaden och balansen låg emellan det som var offentlig och privat, statligt och icke-
statligt, mellan inre och yttre i ett territoriellt perspektiv, ekonomi och politik, civilt och 
militärt samt åtskillnaden mellan legitima bärare av vapen, icke-stridande och förbrytare. 
(Kaldor 1999 s. 29f) 

Denna separation och balans mellan de olika elementen ledde också till att en stor skillnad 
skapades mellan krig och fred. I och med nationalsystemets skapande, så försvann våldet som 
någonting ständigt och pågående inom samhället till en avvikelse, som endast skedde mellan 
stater. Krigen fördes enligt klara krigsregler som förklarade det rättfärdiga krigen och hur det 
skulle gå till. Civilbefolkningen skyddades till så stor grad som det gick att försvara militärt 
och soldater skulle uppföra sig enligt regler som t.ex. innebar att de inte fick använda lömska 
metoder såsom att bryta vapenvilor, eller återuppta vapen efter att ha blivit tillfångatagna. 
(Kaldor 1999 s. 27) 

Ekonomiskt så försörjdes staternas krigsapparaturer av skatteintäkter, men systemet 
utvecklades under tiden från direkta skatteintäkter till en förvaltning till en regelrätt 
krigsekonomi.  

 
 

3.3 Nya krig 
 
Den åtskillnad som skapades i och med konstruktionen av nationalstatssystemet och som hölls 
i balans under dess fungerande period mellan just offentligt och privat, statligt och icke-
statligt, inre och yttre, ekonomi och politik, civilt och militärt, legitima vapenbärare och 
förbrytare och mellan krig och fred är en viktig del i de nya krigen. Just denna separation 
mellan dessa element karakteriserade den moderna eran gällande krigsföring. Då Kaldor 
hävdar att utvecklingen av just krig måste ses i samband med globalisering, anser hon vidare 
att det är just i förändringarna av det organiserade våldet som man tydligast ser uppbrottet 
från klassisk modernism som skett genom globaliseringen. (2000 s. 1) Globaliseringen har lett 
till att den centraliserade och territoriella staten har fått ge vika för andra former av 
statsbildningar och som ett resultat av detta blir de moderna krigen en anakronism i dagens 
samhälle. (Kaldor 1999 s. 23) 

Uppbrottet från klassisk modernism blir som tydligast i studien av krig, där skillnaderna 
mellan nya krig och de moderna krig som utkämpades tidigare kan jämföras på vad deras 
målsättningar, metoder för krigföring och vilken typ av finansiering som de använder sig av. 

När det gäller målsättningar med krig så har de gått från att vara statscentrerade med 
ideologiska och geopolitiska mål till att vara baserade på identitetspolitik. Identitetspolitik är 
kortfattat ett sätt att göra anspråk på makt på grundval av traditionella identiteter såsom 
etnicitet, religion, stamtillhörighet och språk etc. (Crocker – Hampson – Hall 1996 s. 53) 
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Metoderna för krigföring skiljer sig väsentligt från de metoder som användes under 
moderna krig. Det är inte ett mål längre att erövra territorium, så de stora slagens tid är förbi. 
Faktumet är att sammandrabbningar mellan de stridande parterna ofta är sällsynta. Våldet 
riktas istället mot civilbefolkningen då målet är att utöva politisk kontroll över områden 
genom att som Kaldor uttrycker det utså rädsla och hat bland befolkningen. (1999 s. 16) 
Slutmålet är att homogenisera befolkningen och bli kvitt med oliktänkande individer och 
andra identiteter. Det är inte längre två armeér som slåss mot varandra, utan de stridande 
parterna är många och spridda från klassiska reguljära armeér, paramilitära styrkor, 
förbrytarligor, legotrupper, polisstyrkor och lokala krigsherrar vilket skapar en 
svårkontrollerad stridszon. Dessa metoder är en direkt konsekvens av förändringen i 
målsättningar. Identitetspolitiska målsättningar leder i bästa fall endast till en psykologisk 
diskriminering av de som är annorlundna och i värsta fall till folkfördrivning och folkmord. 

Om vi återgår till identitetspolitiken i sig, så är den precis som företeelsen nya krig starkt 
kopplad till globalisering. Kaldor hänvisar till två huvudkällor, bägge förbunda just till 
globalisering. Den ena är den etablerade politiska klassens kraftlöshet och dess minskade 
legitimitet. Identitetspolitik blir till en överlevnadstaktik för de som sitter vid makten. (Kaldor 
1999 s.91) De behöver mobilisera politisk makt som ersätter den som förlorats genom 
minskade skatteintäkter. Vilket ledde till minskad möjlighet att skydda befolkningen, som i 
sin tur ledde till förlusten av legitimitet. Den andra huvudkällan Kaldor pekar ut är den 
parallella ekonomin som skapas genom urholkningen av underifrån av nationalstaten som 
beskrevs tidigare. De privatiseringar av legala och illegala verksamheter, våldsutövning 
inkluderat så är de beroende av identitetspolitik och konflikt för att få legitimitet. (Kaldor 
1999 s. 91) 

När vi kommer till finansieringen av krig så har även den förändrats väsentligt då det som 
tidigare nämnts inte längre är två reguljära armeér med en bakomliggande krigsekonomi 
baserad på skatteintäkter som utgör de stridande parterna. Globaliseringen gör sig även här 
påmind och finansieringen av nya krig kommer i majoritet från externt håll. 

När man diskuterar validiteten i Kaldors definition av nya krig kan man ta i beaktning den 
statistik som förts på antal stupade i krig. Under den epok som Kaldor hävdar utgjordes av 
gamla krig var statistiken mellan militära och civila offer 8 till 1. Åtta soldater stupade för 
varje civil. (Kaldor 1999 s. 14) medan den senare epoken – där vi befinner oss nu – har en 
statistik som gjort en helomvändning där ration är 1:8. En soldat stupar för var åttonde civilist. 
(ibid) Detta talar klart för att metoderna gällande krigföring har förändrats dramatiskt, 
samtidigt som det bekräftar den utsuddnining av gränser som Kaldor påstår ha skett. Gränsen 
mellan militärt och civilt tillsammans med andra element har blivit grumlig. 
 
 
3.4 Är konflikten i Elfenbenskusten ett nytt krig? 
 
Som nämnt tidigare så är det just bortgången av legitimitet hos staten som är grundorsaken till 
dessa nya krig som hon hävdar började dyka upp under främst 1990-talet. Konflikten i 
Elfenbenskusten är en oroshärd som väl stämmer in på den karakteristik Kaldor nämner för 
nya krig. 
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Under lång tid var landet en förebild för ett stabilt land i Västafrika och frodades efter dess 
självständighet efter Frankrikes kolonialstyre. Detta fortsatte fram tills 1980-talet då 
ekonomin började dala och när den dåvarande presidenten Felix Houphouet-Boigny avled 
1993 bubblade motsättningar upp mellan olika grupperingar. 

Vid en analys av Houphouet-Boignys efterträdare Henri Bedies aktioner stämmer de väl 
överens med Kaldors teori om identitetspolitik. Landet hade drabbats av försämrad ekonomi 
och oroligheter bland befolkningen började visa sig. För att återskapa den legitimitet som 
förlorats genom destabilisering av staten, började Bedie använda traditionella identiteter och 
etnicitet för att mobilisera politisk makt och säkra sin maktposition. Detta kan ses genom 
exempelvis de förändringar i författningen som Bedie drev igenom. Dessa behandlade en ren 
exkluderingspolitik för att förhindra att oönskade etniska element skulle få tillgång till 
regeringsposter. Bedie förespråkade en ”ivorisering” av Elfenbenskusten, varav han gjorde 
många nationalistiska uttalanden. 

Den största splittringen kom att ske mellan muslimer i norr och de kristna i söder, som 
förutom religionsskillnaderna även har olika etnicitet och också olika stamtillhörigheter. 
Bedies främsta anledning till dessa utspel var för att exkludera en populär politisk 
motståndare vid namn Ouattara som är muslim och representerar den norra delen av landet. 

Själva konflikten som existerar idag hade sitt riktiga avstamp i den militärkupp som skedde 
1999, då general Robert Guei tog makten. Guei hade precis som Bedie ingen önskan om att 
konkurrera med Ouattara i det kommande valet 2000 och fortsatte med den identitetspolitik 
som Bedie hade påbörjat. Guei förlorade dock det valet och fördrevs från Elfenbenskusten av 
den nyvalda presidenten Laurence Gbago. I och med valet bröt kravaller ut mellan Gbagos 
anhängare och de som följde Ouattara; som uteslutits från valet. Dessa kravaller fördjupade 
klyftan mellan kristna och muslimer, mellan norr och söder. Detta föranledde till den väpnade 
konflikt som utbröt år 2002; som delade landet i två delar: norr och söder. 

Om man studerar konflikten ur hur krigföringen ser ut, så skiljer den sig klart från hur de 
moderna krigen utkämpades förr. Det är få faktiska sammandrabbningar mellan rebeller och 
regeringsstyrkor, utan endast mindre eldstrider. Det mesta av våldet koncentreras mot 
civilbefolkningen och överensstämmer med Kaldors tes om att krigföringen inte handlar om 
territoriell vinning som förr, utan om att kontrollera befolkningen genom att utså rädsla och 
hat. Hundratals försvinnanden, summariska avrättningar, tvångsrekrytering, massgravar och 
andra allvarliga övergrepp har rapporterats. (www.manskligarattigheter.gov.se) Trakasserier 
av utlänningar och personer från norr är väldigt vanligt i söder, precis som liknande 
trakasserier är vanligt förekommande i norr mot folk från södern.(ibid.) Övergreppen begås av 
alla stridande parter.(ibid.) 

Utifrån hur den politiska arenan förändrats i Elfenbenskusten sedan ekonomin dalat har 
statens legitimitet vacklat mer och mer desto djupare ekonomin dalat. Det tillsammans med 
hur den pågående konflikten utspelar sig är Kaldors teoris karakteristik lämplig för att 
beskriva konflikten ifråga. Om man utöver detta tar i beaktning hur de olika parterna 
finansierar sitt krigsmaskineri så är det via externa källor och kriminalitet i största 
utsträckning. Då de transaktioner som sker av utrustning, vapen och övriga resurser är illegala 
handlingar finns där ingen dokumentation som kan bekräfta deras existens. President Gbago 
har beskyllt diasporastaterna Liberia och Burkina Faso för att stödja rebellerna resursmässigt.  
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(www.globalpolicy.org) Rebellernas oförminskade resurser tyder på att de har en liknande 

inkommande källa av resurser. Även om varifrån den har sitt ursprung är obekräftat kan man  
med god validitet anse det som en högst trolig företeelse. Kriminaliteten består bl.a. av 
plundring och ”beskyddande” verksamhet samt vägtullar. Vägtullarna ger god kontroll över 
befolkningen och områden samtidigt som det är en källa för inkomst. Återigen, med referens 
till det som skrivits ovanstående så är det, trots att ingen dokumentation bekräftar det, troligt 
att resurser även tillkommer stridande parter genom överföringar från stödjande grupperingar 
i övriga världen. Vilket möjliggjorts genom globaliseringen och framför allt den snabba 
utvecklingen inom informationsteknologin.  

Även på finansieringssidan stämmer konflikten väl överens med Kaldors teori och det är 
med övertygelse om dess korrekthet som vi definierar konflikten som ett nytt krig. 
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4 Konfliktens externa aktörer  
 
 
 
 
 
John Stedman (1999:5) hävdar att en intern konflikt alltid har externa komponenter. Det kan 
röra sig om aktörer med en avsikt att påverka konflikten genom exempelvis förse en stridande 
part med vapen och resurser så att de kan fortsätta kriga eller aktörer som oavsiktligt förlänger 
konflikten genom att tillföra resurser till området. Till dessa hör humanitära organisationer 
som ämnar hjälpa civilbefolkningen med mat, men vilket i praktiken istället föder de 
stridande parterna. 

I boken "Gamla och Nya krig" förespråkar författaren Mary Kaldor för att de nya krigen 
bemöts med politiska medel på en kosmopolitisk nivå. På så sätt ska de lösas menar hon. 
Följande kapitel kommer att behandla de externa aktörerna i konflikten i Elfenbenskusten 
nämligen Frankrike, Sydafrika, FN och ECOWAS. Dessutom kommer en avdelning att 
behandla det som Kaldor kallar "dåliga grannar" nämligen grannländer till Elfenbenskusten 
som har haft en negativ inverkan på konflikten. Kapitlet reder ut den externa aktörens roll i 
konflikten och på vilket sätt de har angripit konflikten i Elfenbenskusten.  

 
 
4.1 Frankrike 
 
Frankrike var den första externa aktören som ingrepp i konflikten. Frankrike har sedan 
kolonialtiden behållit en militärbas i närheten av storstaden Abidjan och hade således en 
mindre styrka på plats redan vid konfliktens utbrott. Officiellt var styrkan där i händelsen av 
en evakuering av franska medborgare och andra invandrare. 
(www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast.htm).  

När inbördeskriget blossade upp fanns 4 000 franska trupper på plats vars uppgift var att 
underlätta implementeringen av fredsavtalet och att skydda de franska intressena i landet.  

Det franska inblandandet begärdes också till viss del av president Gbagbo i samband med 
att han i oktober skrev under ett avtal om eldupphör med rebellerna i norr. Vid en tidpunkt 
välkomnades även Frankrikes inverkan på konflikten av rebellerna som gick med på att inleda 
förhandlingar med regeringen under förutsättning att en tredje part intervenerade.  

Det är inte förvånande att Frankrike har haft en sådan utmärkande roll i konflikten i 
Elfenbenskusten. Som tidig fransk koloni har Elfenbenskusten ett nära politiskt, ekonomiskt 
och kulturellt samarbete med Frankrike och Frankrike är fortfarande den viktigaste 
västerländska närvaron i landet. Innan krisen bröt ut bodde och verkade drygt 20 000 franska 
medborgare och 20 000 ivorianer med franskt medborgarskap i Elfenbenskusten. På så sätt 
utgjorde de franska medborgarna i Elfenbenskusten den enskilt största franska 
medborgargrupp i utlandet. 
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Efter misslyckandet att stoppa den etniska rensningen i Rwanda blev Frankrike försiktigare 

med militära interventioner i afrikanska kriser. När kriget i Elfenbenskusten bröt ut var 
Frankrikes första reaktion att använda sina trupper till att försvara sina intressen och sina 
medborgare. Frankrike väntade med att intervenera i krisen fram till att konfliktens spridning 
visade tecken på en allvarlig humanitär katastrof. Den franska regeringen har också varit noga 
med att poängtera att de bara är medlare och fredsbevarare och att de inte tar något partis sida. 

Trots det är Frankrikes närvaro och inverkan på konflikten ett kontroversiellt ämne. Landet 
befläckas av sin historiska bakgrund och sitt neo-koloniala förhållande med Elfenbenskusten. 
Oppositionen anser att Frankrike har haft en lång bakgrund av att försöka klamra sig fast vid 
sitt utövande av makt och inflytande bland sina exkolonier. Sedan 1960-talet har Frankrike 
utfört militära interventioner i minst nio Afrikanska länder som t ex Mauretanien, Kongo, 
Gabon och Rwanda m fl. Till skillnad från andra kolonialmakter ser Frankrike sina ex-
kolonier i Väst Afrika som sin traditionella sfär av inflytande. Frankrike har länge haft en 
militär närvaro i Afrika vilket inte har setts med blida ögon från andra icke-fransktalande 
afrikanska länder. (www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/0624analyze.htm)    

Det fransktillverkade fredsavtalet 2003 skapade väldiga anti-frankrike känslor i landet och   
Frankrike ses av många parter som en olämplig och partisk fredsmäklare. Många ivorianer 
misstänker dessutom att Frankrikes motiv till att blanda sig i konflikten var för att straffa eller 
till och med göra sig av med Gbagbo vars nationalism och social retorik satte honom på kant 
med Frankrikes. I Gbagbos främlingsfientliga politik ingick även de franska invandrarna i 
Elfenbenskusten.   

På grund av Frankrikes kontroversiella ställning i landet anser många analytiker att de borde 
dra tillbaka sina trupper från Elfenbenskusten. De anser att Frankrike inte är en neutral part 
och därför inte lämpar sig som fredsmäklare i konflikten. Regeringen har till och med bett 
Frankrike att dra sig ur konflikten och anklagat de för att ta rebellernas parti i konflikten. 
(www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2005/0329prolong.htm)  

Än så länge har Frankrike inte gett några tecken på att dra tillbaka sina trupper och lämna 
landet. Den franska regeringen har gjort klart för omvärlden att de inte kommer dra sig 
tillbaka förrän de kan försäkra sig om att de franska invånarna och de franska företagen är 
utom fara och båda parter slutar utföra våld mot civilbefolkningen och varandra.  

Frankrike försvarar sig med de har FN: s stöd att agera som en backup till FN: s trupper och 
därmed blir det den internationella församlingens uppgift att bestämma om Frankrike är en 
fördel eller ett hinder för konfliktlösningen. 
(http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3993265.stm) 

 
 
4.2 Sydafrika  
 
I november 2004 utsåg AU och ECOWAS Sydafrikas president, Thabo Mbeki, till den nya 
medlaren i konflikten och han har i uppgift att finna en fredlig lösning till det sargade 
landet.(www.info.gov.za/speeches/2005/05040414151001.htm)  
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Den vapenvilan som man kom överens om två år tidigare i samband med Linas-Marcoussis 

avtalet misslyckades med att skapa fred i landet vilket ledde till att man i april 2005 framlade 
nya överenskommelser i Pretoria i Sydafrika under överinseende och medling av Mbeki.  

I avtalet ingick avväpnandet av de militanta grupperna, omarbetade nationalitet- och 
identitetslagar, diskussioner om en enad Ivoriansk militär mellan Ivorianska armen och 
rebellgrupperna, fler medlemmar från Nya Krafterna i landets valkommitté och utförandet av 
nya val år 2005. 

Tillbakadragande av vapen har inletts i Elfenbenskusten vilket var ett stort steg i den slutna 
överenskommelsen. Dessutom beslöt president Gbago bara några veckor sen att låta 
oppositionsledaren Alassane Ouattara medverka i valen i oktober 2005. Det är ett stort steg 
framåt för parterna i konflikten och ett viktigt steg i att implementera Pretoria avtalet.   
Om båda parterna lyckas hålla sina avtal genom att bl.a. dra tillbaka sina vapen och avväpna 
miliserna kan kanske de framtida valen fungera utan några svårigheter och en ny regering kan 
då påbörja återuppbyggandet av den socio-ekonomiska infrastrukturen.  
(http://www.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3567349.stm) 

Problemet med Pretoria avtalet är att det inte finns några framtvingande mekanism som 
skulle underlätta implementeringen av förhandlingarna. Den nämner över huvud taget inte 
beläggningen av FN sanktioner på de parter som inte håller sin sida av avtalen. Varken 
Gbagbo eller rebellerna kommer troligtvis att lägga ner sina vapen om inte den internationella 
församlingen tvingar dem till det. 

Den sydafrikanska involveringen som medlare har blivit hyllat av alla parter, från 
ivorianska politiker till FN sekreteraren Kofi Annan och suveräna staten Frankrike. Det 
faktumet att det var en afrikanskinitierad överenskommelse gav avtalet ett övertag över de 
franska Linas-Marcoussis förhandlingarna. Detta tillsammans med sitt medlemskap i AU ger 
landet mer legitimitet som fredsmäklare och kanske har Mbeki större chans till en långvarig 
fred där Frankrike misslyckades.  
 
 
4.3 Förenta Nationerna (FN) 
 
I februari 2004 genomförde FN:s säkerhetsråd en resolution som bemyndigade en 
genomgående fredsbevarande operation i Elfenbenskusten där ca 6 000 FN soldater, 
tillsammans med Frankrike och ECOWAS, skulle övervaka och stödja implementeringen av 
Linas-Marcoussis fredsavtal som slöts året innan. (www.regeringen.se/sb/d/5248)  

Styrkan, som kallas United Nations Operation in Cote d'Ivoire (UNOCI) tog således över 
huvudrollen som fredsbevarande styrka i Elfenbenskusten och ECOWAS står under FN: s 
mandat. Frankrike hade från börja stått under eget befäl men har gått med på att spela en 
biroll till FN. (www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/0624analyze.htm) 

 FN och EU införde sanktioner mot Elfenbenskusten under hösten 2004 vilket bland annat 
innebar ett vapenembargo och möjligheten att belägga utpekande individer med reseförbud 
och frysning av tillgångar. (www.regeringen.se/sb/d/5248) De stridande parterna fick sedan  
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13 månader på sig att återuppliva den skakiga fredsprocessen annars skulle det införas fler 
sanktioner. Vapenembargot kom som ett resultat av de våldsamheter som rådde efter 
fredsförhandlingarna. Embargot anses av den ivorianska regeringen att favorisera rebellerna 
då dessa alltid haft tillgångar till vapen på illegala vägar. Frankrike var också stor drivkraft för 
införandet av embargot mot Elfenbenskusten men även AU förespråkade den.    

 
 

4.4 ECOWAS (Economic Community of West African States) 
 
FN är inte den enda paraplyorganisationen för fredsbevarande operationer i Elfenbenskusten 
utan regionala organisationer som Economic Community of West African States (ECOWAS) 
var också ansvariga för stödjandet av fredsavtalet. 

Samarbetsorganisation som består av 15 västafrikanska länder, däribland Elfenbenskusten, 
var från början ett ekonomiskt samarbetsprojekt. På senare tid har organisationen utökat sin 
agenda till att även omfatta freds- och säkerhetsstödjande insatser. Fred och regional säkerhet 
har blivit en angelägenhet för ECOWAS eftersom de är nödvändiga faktorer i 
medlemsländernas socio-ekonomiska utveckling. Vid beväpnade konflikter skall därför 
ECOWAS kunna utföra politiska och militära interventioner. 
(www.sec.ecowas.int/sitecedeao/english/peace.htm) 

ECOWAS kom in i bilden 2003, efter slutförandet av fredsavtalet, då de placerade 1 500 
fredsbevarande ECOWAS trupper för att stödja de 4 000 franska och 6 000 FN soldater i 
arbetet att hjälpa implementeringen av avtalet, kontrollera vapenvilan, skydda civila och se till 
att våld inte bröt ut i regionen.  

ECOWAS försök till fredsmäkleri i Elfenbenskusten var inledningsvis inte så lyckade. 
Samarbetsorganisationen uppnådde en kortvarig vapenvila efter första upproret 2002 men gav 
upp och lämnade Abidjan då vapenvilan snart upphörde. (www.ui.se/text2002/art4102.htm)  
Men med stöd från EU och FN har ECOWAS börjat spela en mer central roll i fredsarbetet i 
Elfenbenskusten. Organisationens befälhavare har t ex nyligen utsetts till FN-befäl för hela 
operationen. (www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/0624analyze.htm) 

Många i ECOWAS-ledningen tycker att deras organisation borde spela huvudrollen i 
fredsförhandlingarna och att AU borde stödja dem. FN borde istället arbete för intervention 
inom kontexten för vad subregionen gör, alltså ECOWAS. (www.irinnews.org) 

 
 
4.5 "Dåliga grannar" 
 
Varje kulturell grupp i Elfenbenskusten har fler medlemmar utanför nationen än inom 
gränserna. Som ett resultat av det har många ivorianer starka kulturella och sociala band med 
människorna i grannländerna.  

När inbördeskriget bröt ut var omvärlden oroliga för att konflikten skulle försätta Västafrika 
i kaos. I takt med att Gbago intensifierande sin främlingsfientlighet i Elfenbenskusten och 
uttalade sig mer nationalistisk började grannländerna att agera. De omgivna regeringarna 
förberedde sig på att evakuera sina medborgare från landet och Nigeria och Ghana utlovade  
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militärt stöd åt regeringen om det skulle behövas. "Ett hot mot Elfenbenskusten var ett hot 
mot alla" var Nigerias presidents motivering. (www.ui.se/text2002/art4102.htm) 

Som vi nämnde i metoden ovan kommer vi inte att behandla dessa aktörer ytterligare 
förutom för att visa att andra afrikanska länder är engagerade i konflikten. Orsaken kan vara 
av världsmedborgerliga skäl eller för att undvika en spill-over effekt.  

Utöver de stater som vill agera som stöd för regeringen finns det de länder som tjänar på att 
konflikten fortsätter. Det är oftast i den kategorin som "dåliga grannar" befinner sig i.  

Det finns många misstankar att rebellerna får stöd av grannländerna Liberia och Burkina 
Faso, regeringen tycker att det är orimligt att rebellerna skulle ha kunnat ta kontrollen över 
halva landet utan någon annans stats inblandning. 
(www.globalpolicy.org/security/issues/ivory/2004/0325qaivory.htm)  
Det finns också indikationer på förekommande vapensmuggling över gränserna mellan 
Liberia och Elfenbenskusten men eftersom det är väldigt svårt att dokumentera den svarta 
marknaden har vi inte kunnat lämna någon pålitlig information angående detta. Men vi tycker 
att det är värt att ta upp att inte alla externa aktörer verkar för att nå fram till en fredlig lösning 
och att det är just den här sortens krigsekonomi som bl.a. kännetecknar ett nytt krig.  
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5 Ett kosmopolitiskt angreppssätt 
 
 
 
 
 
För att Kaldors förslag på lösning av dessa konflikter benämnda nya krig ska fungera, så 
krävs det en förändring i synen på det internationella systemet, på krig i det systemet och hur 
de bör och kan lösas. Man måste bortse från de tidigare teorierna där nationalstaterna var 
huvudaktörerna och där skillnaden mellan bl.a. externt och internt existerade. Dessa 
statscentrerade teorier är inte längre applicerbara på dagens konflikter då det våldsmonopol 
som de tidigare haft som en grund inte längre existerar. Det har urholkats uppifrån genom en 
transnationalisering av militär, exempelvis genom samarbeten som NATO. Underifrån består 
urholkningen av privatiseringen av militär, vilket är den del som skapar nya krig. Båda dessa 
former av urholkning kan härledas till globaliseringen och dess effekter. Detta gör, enligt vår 
uppfattning, inte Kaldor till en motståndare till globalisering, även om hon ser just det som en 
av huvudanledningarna till att dessa nya krig existerar. Tvärtom så verkar Kaldor vara 
medveten om det tveeggade svärdet som globaliseringen utgör.  

Att bärarna av legitimt organiserat våld går ifrån individuella stater till transnationella 
organisationer är ingenting negativt. Vad Kaldor däremot förespråkar är att de ändrar 
inriktning och förståelse för dess funktion. De ska inte sörja för ett yttre försvar, då 
utgångspunkten inte ska vara nationer och block som skapar ett yttre och ett inre, utan istället 
ett globalt civilt samhälle som har ett kosmopolitiskt styre.(Kaldor 1999 s. 130) Om man 
utgår därifrån istället för vid nationalstaterna så blir de transnationella organisationernas 
funktion att upprätthålla kosmopolitiska rättsregler. (ibid 131) 

För att lösa konflikter av det interna slaget föreslås ofta förhandling och medling mellan de 
olika stridande parterna. Av en del ses det som det enda alternativet för att lösa interna 
konflikter. Detta alternativ är ingenting som ingår i Kaldors förslag till hantering av dessa nya 
krig. Hon finner att detta på ett indirekt sätt legitimerar krigsförbrytare och kriminella 
handlingar genom att göra dem till just en legitim part av en förhandling. (Kaldor 1999 s.134) 
Detta ställningstagande är, enligt vår mening väldigt normativt och till dags datum en naiv 
utgångspunkt för konflikthantering. Att förhandla fram en vapenvila kräver, enligt vår mening 
att alla stridande parter är delaktiga. Sedan kan det nämnas att statistiken ger ett visst stöd för 
Kaldors tes när det sedan gäller fredsförhandlingar. Endast 15% av interna konflikter har 
lyckats lösas via förhandlingar. De resterande 85% har slutat genom elimination av den ena 
stridande parten eller ovillkorlig fred. (Stedman 1999 s. 16) 

Det ska dock nämnas att Kaldor tar denna utgångspunkt utifrån ett perspektiv där ett globalt 
civilt samhälle med global lag skall gälla. Ett sådant system skulle medföra att individuella 
krigsförbrytare skulle gripas, och på så sätt hindras att fortsätta sina kriminella handlingar 
eller agera spoilers vid eventeulla förhandlingar mellan andra parter. Skulle ett sådant system  
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någon gång skapas, så är hennes förhållningssätt moraliskt och etiskt korrekt, men 
förmodligen även det bästa sättet att hantera de olika parterna i dagens konflikter. 
Utöver att det legitimerar de olika parterna anser Kaldor, likt vi, att det på grund av den 
identitetspolitiska, partikularistiska karaktären av de stridande partern är väldigt svårt att 
komma överens om en kompromiss. Samtidigt kräver en politisk makt av sådan karaktär en 
otrygg tillvaro för att fungera. Den existerar endast i gemenskap med just denna »rädsla och 
hat» som Kaldor beskriver som metod för att mobilisera politisk makt.(1999 s. 135) 

Ett alternativ som Kaldor nämner, men inte förespråkar, är den territoriella uppdelningen 
utefter identitet och etnicitet. Sådana lösningar har exempelvis anammat på Cypern, forna 
Jugoslavien och studier visar tydligt på hur sådana lösningar fördjupar etnisk rivalitet och 
ömsesidig misstänksamhet mellan de olika grupperna. (Kaldor 1999 s. 134) Det avslutar den 
väpnade konflikten för stunden, men lämnar en underliggande konflikt, en grogrund för 
kommande väpnade konflikter. Många av lösningarna av detta slag kräver fredsbevarande 
insatser från externa aktörer, likt FN, för att bibehålla sin funktionalitet. 

Vad Kaldor förespråkar är som lätt berörts tidigare, är en omvärdering av gamla teorier som 
berör termer såsom suveränitet och intervention. Det ska inte handla om en typifiering av 
kriget ifråga och inte heller om staten, utan om individens rätt (läs: civilbefolkningen) 

Kaldor önskar en förändring på synen av intervention, en omkonceptualisering som hon 
formulerar likt:  

 
I have argued for a reconceptualisation of humanitarian intervention as cosmopolitan 

law enforcement [vår understrykning]. Understood in this way, humanitarian 

intervention has to involve the direct protection of civilians and the arrest of individual 

war criminals. (Kaldor 2000 s.7) 
 
Genom att fokusera på den motsatta civiliseringsprocessen i kontrast till den som 

civiliseringsprocess som kunna ses i samband med bildandet av nationalstater, så anser Kaldor 
att dessa konflikter går att hantera på ett lämpligare sätt än de regelverk som styr 
konflikthantering idag. Genom återuppbyggnad av institutioner, rättssäkerhet och de processer 
som inbegrips i det vi kallar ett ciiviliserat samhälle återfår staten legitimitet gentemot sin 
befolkning och kan på sätt motarbeta och ta sig ur denna motsatta civiliseringsprocess, som 
Kaldor beskriver. 

Detta är någonting som Kaldor inte bara förespråkar efter en konflikt har avtrappats från 
våld, utan en process som måste påbörjas så fort som möjligt. Redan under pågående konflikt 
och fredsförhandlingar vill Kaldor att denna återuppbyggnad ska börja och rekommenderar 
även att den görs i samarbete med nationella NGOs och internationella 
samarbetsorganisationer. På så sätt ska återuppbyggnaden bli komplett på en lokal, regional, 
nationell men även internationell nivå. 
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6 Externa aktörer – 
verklighet kontra kosmopolitik 
 
 
 
 
 

Varför har fredsprocesserna gått bättre med konflikten i Elfenbenskusten än andra konflikter? 
Det finns ett antal anledningar, det goda partnerskapet mellan aktörerna, regeringars viljor att 
ställa tillräckliga resurser till förfogande. Men framförallt för att aktörerna förstod varför och 
hur kriget utkämpades och karaktären av de nationalistiska politiska formationerna som växte 
fram i landet.  

Fallet i Elfenbenskusten visar att de externa aktörerna har börjat tänka på krig i nya termer. I 
Bosnien delade de landet efter etniska riktlinjer i tre delar där vart av de etniska grupperna 
hade majoritet. Kaldor hävdar att detta inte är en lösning på problemet utan det leder bara till 
att man legitimerar och späder på de etniska motsättningarna. I de två fredsavtalen som de 
externa aktörerna har medlat fram, Linas-Marcoussis avtalet och Pretoria överenskommelsen 
har en delning av landet efter etniska och religiösa linjer inte kommit på tal. Det kan bero på 
att konflikten och dess orsaker inte hann utvecklas och befästa sig i samhället på samma sätt 
som i tidigare etniska konflikter. Den etniska marginaliseringen utvecklades inte till någon 
allvarligare etnisk rensning, även om det internationella samfundet, med god anledning, var 
oroliga för det. Det tror vi beror på den snabba interveneringen från de externa aktörerna. 
Inbördeskriget i Elfenbenskusten varade i knappt ett år. Redan innan inbördeskriget blossade 
upp på allvar var externa aktörer båda från Afrika och utanför den afrikanska kontinenten på 
plats för att intervenera i striderna och försöka att skapa fred mellan parterna. Detta måste ses, 
enligt vår uppfattning, som om det internationella samfundet har lärt sig från sina misstag i 
tidigare katastrofala konflikter som Rwanda och Bosnien. Sättet på vilket konfliktslösningen 
har bearbetats visar också en förståelse för att krig i vår tid har förändrats. Istället för en 
delning av landet mellan de stridande grupperna vill samarbetsorganisationerna bygga upp ett 
politiskt och socialt alternativ till nationalismen. Detta sammanfaller med Kaldors uttalande 
om två tillvägagångssätt till fredslösning i en intern konflikt. Den ena skulle vara den tidigare 
använda territoriella uppdelningen medan det andra synsättet bygger på ett humanitärt synsätt. 
(kaldor s. 78-70) Detta synsättet innehåller reformer såsom en upprättelse av en 
inkluderingspolitik istället för exkluderingspolitik, institutionalisering vilket i princip  
kan sammanfattas till en återlegitimering av staten från gräsrot till lokal, regional och national 
nivå.  

Med det sagt är det inte så att konfliktlösningen i Elfenbenskusten är en modell för Kaldors 
teorier. Som vi sett i fallstudien är situationen i Elfenbenskusten fortfarande instabil. För att 
det humanitära synsättet skall fungera är det essentiellt att parterna tar de medborgerliga  

 
 
 
 



Andersson, Björn  LUNDS UNIVERSITET  VT 2005 
Dölling, Madeleine Statsvetenskapliga Institutionen Handledare: Kronsell, Annica 
 STV102, B-uppsats Institutionen tillhanda 2005-05-23 

 25 

 
 

elementen i avtalen på allvar, särskilt när det gäller den inre säkerheten – dvs respekt för de 
mänskliga rättigheterna och rannsakan av krigsförbrytarna samt socialt och ekonomiskt 
återuppbyggnad som alternativ till smuggling och korruption och hjälp till flyktingar att 
återvända. Men om parterna lyckas hålla sig till avtalen dvs att Gbagbo utför de reformer som 
krävs vad gäller representation etc, och rebellgrupperna lägger ner sina vapen är de en bra bit 
på väg till att påbörja en ekonomisk och social återuppbyggnad.  

Det som saknas är Kaldors nya form av världsmedborgerlig politisk mobilisering som 
omfattar både det sk internationella samfundet och lokalbefolkningen och som förmår bemöta 
olika former av partikularism. Visst finns det en form av världsmedborgerlig politik på den 
internationella agendan och respekt för mänskliga rättigheter och förkastning av folkmord och 
etniska rensningar har alltmer blivit en del av politiska ledares accepterade retorik. Men 
Kaldor menar att politisk mobilisering är mer än så. De måste komma före geopolitiska och 
inrikespolitiska prioriteringar och den måste bli den viktigaste riktilinjen i politiken och det 
praktiska agerandet. Det har den hittills inte gjort i Elfenbenskusten. (s.129)      

Vid Linas-Marcoussis förhandlingarna meddelade parterna att de var väldigt angelägna att 
se till att Elfenbenskusten återigen fick fred, stabilitet, enighet och utveckling. Den utlovade 
även materiellt stöd för Elfenbenskustens sociala och ekonomiska återuppbyggnad. Det finns 
dock inga konkreta exempel på hur detta återuppbyggandet skulle gå till eller vad som skett 
sedan avtalet.  

Frankrikes roll i konflikten tycker vi har haft stor betydelse för dess utgång. FN skulle vara 
fredsbevarare och operera under grundval för parternas samtycke. Följden blir att de kan vara 
oförmögna att utföra offensiva insatser, i rädsla att anklagas för partitagande, vilket hindrar 
dem från att effektivt fullgöra sina humanitära insatser. Frankrike däremot har visat sig vara 
en stark och handlingskraftig närvaro under konflikten. Många analytiker däribland en 
diplomat i Elfenbenskusten tror inte att FN hade kunnat hålla ordningen i landet på egen hand. 
Han hävdar till och med att de stridande parterna bara är rädda för Frankrike och inte de andra 
aktörerna. (The Economist 2005 s. 45f)  

  De stora externa aktörerna som vi har tagit upp i vår uppsats: Frankrike, Sydafrika, FN och 
ECOWAS har alla tagit en fredsbevarande position i konflikten. Frankrike ryckte in för att 
skydda civilbefolkningen och de franska medborgarna och enligt dem agerade de först när de 
insåg att det kanske var risk för en humanitär katastrof i landet. Sydafrika som störst aktör i 
AU agerar också för att stabilisera situationen i Elfenbenskusten. ECOWAS och AU:s främsta 
angelägenhet förutom att skydda civilbefolkningen var att tygla våldet och hindra det från at 
spilla över och destabilisera grannländerna. 

Det vore dock att ett simplistiskt ställningstagande att säga att den enda anledningen till 
intervenering i konflikten var av osjälviska motiv. Det är heller inte särskilt troligt att tidigare 
erfarenheter och misslyckandet är den enda förklaringen till den effektiva och snabba 
interveneringen i Elfenbenskusten.  

I fallet Elfenbenskusten finns det ett antal tänkbara motiv som innefattar ekonomiska, 
politiska, kulturella och humanitära. Rent ekonomiskt är Elfenbenskusten ett mycket rikt land 
med många åtråvärda naturresurser. Många utländska företag har gjort investeringar i  
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Elfenbenskusten som t ex USA-ägda olja och bensin, kaffe kakao företag. Franska intressen 
ligger kvar i de brancher som fanns under kolonialtiden som tex banker, försäkringsbolag,  
jordbruk och telefonlinjer. (www.state.gov). Den stora vågen av invandrare som har bosatt sig 
i landet har blivit en anledning för andra stater att blanda sig i konflikten. 

Framförallt Frankrike har haft stora ekonomiska intressen i landet som de är angelägna att 
skydda. Det vore nog också säkert att säga att de flesta av vetoländerna i FN har någon form 
av ekonomiska intressen i det en gång så rika Elfenbenskusten. På liknande sätt påverkas 
medlemsstaternas i ECOWAS och AU (där Sydafrika ingår) ekonomiskt och politiskt av de 
instabila förhållandena i Elfenbenskusten.     

Kaldor säger inte så mycket om externa aktörers egna intressen i ett interventions 
perspektiv. Enligt vår uppfattning kommer länder alltid att agera ur egna intressen, det viktiga 
här är inte vilka intressen de har utan att de intervenerar för att skydda det civila samhället och 
skapa en lösning på konflikten. Det är nog inte så mycket att man ska intervenera utan egna 
intressen så mycket som att inte intervenera för att man inte har egna intressen i landet, vilket 
kanske var anledningen till det sena intrånget i Rwanda.   

Vad gäller förhandlingar anser Kaldor att man inte skall medla/förhandla med alla stridande 
parter. Spoilers och krigsförbrytare skall alltså inte inbjudas till förhandlingsbordet av den 
anledningen att man inte skall legitimera krigsförbrytare och kriminella handlingar. Istället 
skall global lag gälla vilket skulle medföra att individuella krigsförbrytare skulle gripas och på 
så sätt inte förstöra eller dra nytta av fredsförhandlingarna. Detta ställningstagande är, enligt 
vår mening väldigt normativt och till dags datum en naiv utgångspunkt för konflikthantering. 
Det ter sig naturligt att föra en dialog med de parter som är inblandade i kriget då de som för 
kriget är de enda som kan stoppa det. Det finns inget annat alternativ än en förhandling mellan 
de stridande parterna. Man kan sedan diskutera hur stor ställning de borde få i den 
övergripande politiken.  

I Elfenbenskusten fick alla parter inklusive alla tre rebellgrupper från norr  ta del av t ex det 
franskledda fredsavtalet. Vad gäller krigsförbrytare har båda stridande parter brutit mot 
humanitära rättigheter och varit delaktiga i systematiska kränkningar och mord utan att ställas 
till svars för sina brott.  

Idag har vi en fungerande internationell domstol i Haag. Problemet med den är att 
processerna är långsamma och svåra att implementera om inte alla världens länder ger den 
legitimitet. Kaldor vill att en sådan internationell domstol skall världsomfattande och ha kraft 
att kunna ingripa direkt i en konflikt för att ta bort eventuella krigsförbrytare och skydda 
civilbefolkningen.  

Enligt en rapport från den Internationella kriggruppen (ICG) lär det vara svårt att få fred så 
länge det finns starka krafter som gagnas av att konflikten fortsätter. Eliterna i söder kan 
fortsätta att tjäna stora pengar via de informella nätverk som byggts upp kring kakaoexporten. 
I norr får medlemmarna av Nya krafterna sina inkomster via handel med bomull och vapen. 
(www.ui.se/text2004/art4804.htm)  

Idag finns det inte en global lag som är legitim för alla parter och definitivt inget 
implementerings verktyg som skulle kunna upprätthålla och utveckla ett sådant organ, och 
Kaldor menar att det är därför dessa nya krig fortfarande är olösliga. 
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I linje med Kaldors teori skulle man kunna säga att de externa aktörerna angrep konflikten 

på en kosmopolitisk nivå i den bemärkelsen att de ryckte in så fort de såg att konflikten var på 
väg att hota det civila samhället. Det är kanske inte ett kosmopolitisk angreppssätt som 
behövs i första taget utan den snabba interveneringen som aktörerna utförde har gjort mycket 
för att bromsa konflikten, t ex etnisk rensning och massiva flyktingströmmar. Fram till att ett 
globalt rättsväsende kommer till rätta är kanske den bästa lösningen av en intern konflikt av 
de nya krigens slag att suveräna stater, internationella samarbetsorganisationer, NGO:s och 
transnationella nätverk agerar vid första tecken på konflikt.  

Trots intensiva ansträngningar från ECOWAS, AU och det internationella samfundet förblir 
situationen i Elfenbenskusten oroande och den övergångsregering som Frankrike sammansatte 
fungerar endast i korta perioder.   

Vår åsikt är att metoderna för att försöka lösa konflikten inte ligger i linje med de som 
Kaldor föreslår, och att just denna skillnad kan vara en av huvudanledningarna till att det 
fortfarande finns oroligheter kvar i landet. Den snabba involveringen hindrade konflikten från 
att följa de trender som Kaldor beskriver vad gäller konfliktlösning, men konflikten i sig har 
väldigt många likheter med de nya krigen som Kaldor definierar.  
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7 Slutsats 
 
 
 
 
 
Kosmopolitik har fått mer utrymme i den internationella politiken och konfliktslösningen idag 
men det är fortfarande en ouppfylld vision som brister främst i den delen som förespråkar ett 
globalt rättssystem med implementering av densamma. Detta har gjort att vårt val av fall i 
förhållande till teorin inte är den bäst lämpade symbiosen.  

Att göra en studie som utgår ifrån ett konfliktlösande angreppssätt som aldrig till fullo har 
applicerats på någon existerande konflikt har varit svårt. Det hade varit ett intressant område 
för framtida forskning då vi tror att ett kosmopolitiskt angreppssätt är något som kommer 
utvecklas genom tiden. Detta baserar vi på det tecken att det internationella systemet har 
utvecklats från ett nationalstatssystem till det system vi har idag. Vi anser att systemet idag är 
i en transitionsperiod på väg mot ett kosmopolitiskt styre som mer och mer anammar ett fokus 
på humanitär rätt och globala rättsregler.   

Ett av tecknen på att det internationella systemet har förändrats är det stora framsteg länder 
gjort genom att börja se på konflikter idag som nya krig. Kosmopolitik är fortfarande en 
normativ företeelse. Vi har inte sett att den behandlas fullt ut i vårt fall i Elfenbenskusten. 
Dock skulle man kunna tolka att de externa aktörerna inom vissa områden har angripit 
konflikten på ett kosmopolitiskt sätt. Aktörerna har försökt lösa den identitetsbaserade 
konflikten utan att dela på landet. De har inte heller identifierat identitet som grundorsak till 
konflikten utan som ett verktyg för stridande parter att mobilisera politisk makt. De har även 
visat en vilja för en återuppbyggnad av landets socio-ekonomiska infrastruktur. Detta 
återuppbyggnadsarbete borde dock, så som Kaldor förespråkar, förenas mer med 
lokalbefolkningen och NGO: s så att återuppbyggandet leder till just denna återlegitimering 
av staten som vi diskuterade i tidigare kapitel.  

Frankrikes snabba intervenering i konflikten skulle man kunna tolka som en kosmopolitisk 
"law enforcement" då landet tydligt åsidosatte gamla teorier om statssuveränitet och satte 
civilbefolkningens säkerhet och välfärd framför. Detta skulle kunna vara ett tecken på en 
transition från ett statscentrerat system till ett kosmopolitiskt system. Men å andra sidan kan 
man se det ur ett realistiskt perspektiv där Frankrikes snabba intrång är en form av neo-
kolonialism där den forna kolonialmakten Frankrike bara ser efter sina egna intressen och 
medborgare.  

Det sista alternativet där realismen är den teoretiska utgångspunkten frångår det som Kaldor 
förespråkar i syfte men då resultatet fortfarande blir ett slut på väpnat våld och ett hinder för 
humanitär katastrof kan man argumentera för att den kan fylla en funktion oavsett om det är 
kosmopolitik eller realism som ligger till grund. 
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Det viktiga skulle i så fall, enligt vår mening, vara att intervenering även skedde där stater inte 
hade intressen. Sedan om intervenering i andra stater görs med egna intressen är av mindre 
vikt, så länge agerandet blir jämlikt ur ett globalt perspektiv. 

Det främsta problemet med detta argument som vi identifierar är att om det är realism som 
styr istället för kosmopolitik kommer interveneringen inte lösa konflikten i sig, utan endast 
stoppa det väpnade våldet. Vilket av de två anledningarna som är den närmast verkligheten är 
omöjlig att avgöra utifrån det material vi lyckats inhämta utan det är en tolkningsfråga.  

Vårt syfte var inte att hitta lösningen till konflikten i sig utan vi ville se på möjligheten till 
att identifiera konflikten i Elfenbenskusten enligt Kaldors teori om nya krig och därefter 
studera det internationella systemets agerande i jämförelse med den kosmopolitik som Kaldor 
förespråkar som den systembild som krävs för att kunna lösa konflikter av den nya krigets 
slag.  

Konflikten i Elfenbenskusten kan identifieras med Kaldors teori om nya krig. Man kan 
vidare se att det internationella systemet mer och mer börjat anamma metoder som liknar 
kosmopolitik. Men om metoderna grundar sig på kosmopolitiska värderingar är en obesvarad 
fråga. Vi har kunnat urskilja brister i de externa aktörernas hantering av konfliktlösning i 
jämförelse med den kosmopolitik som Kaldor förespråkar. Det skall dock påpekas att det 
internationella systemet sedan kalla krigets slut har varit under ständig utveckling och det är 
vår fasta övertygelse att kosmopolitik kommer få mer och mer utrymme i det internationella 
samhället.   
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