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Abstract

Efter Kalla Krigets slut stod Afrika inför nya interna utmaningar. Allteftersom 
säkerhetsläget förvärrades, ökade det internationella trycket på FN att skapa fred 
och stabilitet på en kontinent som nu präglades av komplexa interna konflikter. 
FN:s fredsbevarande insatser planerades och genomfördes på olika sätt, vilket bar 
med sig olika resultat. FN har blivit hårt kritiserat för hanteringen av vissa av de 
afrikanska konflikterna, men erfarenheter från den osystematiska 
konflikthanteringen, som ofta involverade utomstående stater och regionala 
organisationer, har visat sig vara värdefulla i framtida fredsinsatser på 
kontinenten. Uppsatsen behandlar två av dessa konflikter, Angola och Sierra 
Leone, där olika variabler och aktörer lyfts fram och jämförs med framtida 
insatser. Med Department of Peacekeeping Operations i fokus, visar 
sammanställningen tecken på positiv utveckling, där FN nu agerar som en del av 
ett bredare internationellt engagemang för konflikthantering i Afrika.

Nyckelord: DPKO, Sierra Leone, Kollektivitet, Capstone Doctrine
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1 Inledning

Under 1990 talet präglades Afrika av många olika konflikter. Kalla Kriget var nu 

slut och kontinenten var inte längre lika kraftigt influerad av motstående 

supermakter. Istället började intressen kollidera på mer interna och mellanstatliga 

nivåer, och således påverkades regional- och mellanstatlig säkerhet, och ansvaret 

för upprätthållandet av den säkerheten föll nu på enskilda stater och 

organisationer. I takt med den svikande regionalsäkerheten uppmärksammades

den negativa utvecklingen av internationella organisationer på kontinenten, som

OAU/AU, ECOWAS och naturligtvis Förenta Nationerna. 

Ett mönster av mellanstatliga konfrontationer bröts av ny våg av oroligheter 

bestående av komplexa interna konflikter, med fler inblandade parter än förr som 

hävdade sin legitimitet och krävde internationellt erkännande. Den nya 

konfliktvågen krävde ett nytt, ofta invecklat och anpassat tillvägagångssätt för att 

bemöta dessa konflikter. För första gången fick FN se parallella privata aktörer, så 

kallade privata militära bolag, verka i olika konflikter med olika ändamål. Det 

ökända sydafrikanska bolaget Executive Outcomes startade en ny typ av 

verksamhet för privat konflikthantering i Afrika, en industri som senare spred sig 

till hela världen.

FN:s fredsbevarande operationer grupperas på basis av ett mandat från FN:s 

säkerhetsråd. Uppgifter som en fredsbevarande operation ska uppfylla är 

fastställda i det utgivna mandatet. Ansvariga för genomförandet av insatser är 

FN:s egna departement som grundades 1992, United Nations Department of 

Peacekeeping Operations. Den empiriska delen av uppsatsen ägnas att följa FN:s 

och UN DPKO:s fredsbevarande verksamhetsutveckling i Afrika under och efter 

1990 talet.
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1.1 Syfte och frågeställning

Hur har FN:s insatser i Afrika utvecklats under och efter 1990 talet? Syftet med 

uppsatsen är således att undersöka UN DPKO:s arbete i de olika konfliktområden, 

identifiera och välja ut faktorer av betydelse (variabler) för utfallet av insatsen, 

sammanställa dessa variabler och med hjälp av teoretisk utgångspunkt förklara 

utvecklingen vid genomförandet av fredsbevarande-/fredsframtvingande insatser i 

Afrika efter 1990 talet. 

1.2 Teoretisk översikt

Utvecklingen i FN och UN DPKO kommer jag att förklara med teorin om 

utveckling av internationell kollektivitet och då främst solidarisk konfliktlösning. 

Den teoretiska biten i uppsatsen presenteras i ”Contemporary Conflict 

Resolution” (Ramsbotham et. al 2005) och uppmärksammas i bland annat 

”Uniting Africa: Building Regional Peace and Security Systems” (Francis 2006).

1.3 Upplägg och metod

Genom kvalitativ analys av konflikter uppdelade i två tidsperioder; Angola och 

Sierra Leone, respektive snabb översikt av konflikthanteringen i Liberia, 

Eritrea/Etiopien och Demokratiska Republiken Kongo - med fokus på FN och UN 

DPKO och dess agerande under insatser, lyfta fram olika variablerna från den

första tidsperioden, och med koncentration på dessa variabler peka på förändring i 

kommande tidsperiod. Nyckeldokument som är direkt relaterade med 

utvecklingen sammanfattas kortfattat med hänsyn tagen till variabler. Ingen analys 

tillägnades andra FN organ som verkade/verkar i konfliktområden, och övriga

konflikter utanför Afrika under samma period. Fokus och analys riktades även på 

organisering och kort bakgrund till vad som föranledde insats i respektive 

oroshärd.
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Efter arbetet med sammanställningen av empirin återkopplar jag utvecklingen 

med teorin för att förklara hur FN:s roll och verksamhet har förändrats över tid.

1.4 Material

Den absolut största delen av materialet kommer ifrån FN, närmare bestämt 

Official Document System of the United Nations (ODS), UN Department of Public 

Information, UN Department of Peacekeeping Operations och UN Peacebuilding 

Commission. Källor som representerar oberoende forskning på området, ex. olika 

INGO/NGO:s och internationella strategiska centrum, freds- och konflikt-

forskare, och institut. Inslag med rapporter från media förekommer. Mitt mål har 

varit att använda så objektivt material som möjligt, men faktum är att det 

fortfarande råder brist på information om vissa händelseförlopp och konflikter. En 

närmare förklaring om detta ges i Kapitel 9, Källkritik.
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2 Inbördeskriget i Angola

Inbördeskriget i Angola är den längsta och anses även vara den blodigaste 

konflikten i Afrikas moderna historia. Den aktiva konflikten pågick under 27 år,

1975 till 2002. De två huvudaktörerna, (engelska förkortningar) MPLA under 

ledning av Jose Eduardo Dos Santos, och UNITA som leddes av Jonas Savimbi, 

har varit i konflikt med varandra sedan Angola förklarade sig självständigt från 

Portugal 1975. Under den långa konfliktperioden har det skett flera 

fredsöverenskommelser och även nationella val 1992, men direkta 

stridshandlingar tog inte slut förrän Savimbi dödades 2002, och MPLA kunde 

stärka makten i landet (CIA World Factbook 2009). 

Kriget, och huvudaktörerna blev starkt influerade och påverkade av USA och 

Sovjetunionen under Kalla Krigets period. På så sätt styrdes inbördeskriget under 

åren 1975 till ca 1990 ofta av supermakternas egna intressen och geopolitik (ICG 

2004). FN som aktör hade lite att säga när stormaktspolitik styrde utvecklingen i 

regionen och fredsbevarande åtgärder inte stod i centrum, då förhandlingar skedde 

främst med och mellan supermakterna. Men efter en gradvis förändring av FN:s 

roll under 1990-talet började konfliktparterna att aktivt delta i fredsförhandlingar.

MPLA sidan stöddes av Sovjetunionen, och då främst Kuba som bidrog med 

trupp bestående av som mest 55000 man (AFROL 2005), och UNITA rörelsen

som i sin tur stöddes av USA och Sydafrika. 

2.1 FN:s insatser i Angola

FN genomförde 4 insatser i Angola: UNAVEM I (December 1988 - Maj 1991), II 

(Maj 1991 - Februari 1995) och III (Februari 1995 – Juni 1997), och MONUA 

(Juni 1997 – Februari 1999). Här riktar jag fokus främst på UNAVEM II, 

UNAVEM III och MONUA insatserna.
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2.1.1 UNAVEM I

UNAVEM I kom fram efter att en komplex internationell diplomatisk process 

kulminerade 1988 med bl.a. implementeringen av Resolution 435 (1978). Parterna 

skrev under ett avtal om att bringa fred till sydvästra Afrika, tillbakadragandet av 

Kubanska trupper från Angola och samtidig återkallande av Sydafrikas militär 

från regionen, vilket ledde till Namibias självständighet den 21:a Mars 1990 (UN 

DPKO 2000). Kuba och Angola skickade en förfrågan till FN:s säkerhetsråd om 

gruppering av militära observatörer för övervakning av processen, som godkändes 

och verkställdes (UN Resolution 626, 1988). UNAVEM I, bestående som mest av 

70 militära observatörer, var nu etablerad i regionen med syfte att övervaka 

Kubanska militärens tillbakadragning. UNAVEM I uppfyllde sina uppsatta mål, 

och anses därmed vara en lyckad operation.

2.1.2 UNAVEM II och UNAVEM III

UNAVEM II upprättades efter fredsförhandlingar som avslutades i form av ett 

fredsavtal, Bicesse Accords, mellan konfliktparterna i Maj 1991. I avtalet kom 

parterna överrens om ett eldupphör och vidare stabilisering och utveckling i 

Angola. Med FN:s Resolution 696 (1991) beslutade säkerhetsrådet att utöka 

UNAVEM:s mandat i regionen, d.v.s. UNAVEM II (UN DPKO 2000). Insatsen 

skulle avslutas i samband med avslutningen av presidents- och parlamentsval 

hösten 1992. UNAVEM II syfte var att observera/verifiera situationen i landet, 

och se till att fredsavtalet följdes, och styrkan bestod av (som mest) 350 

internationella militära observatörer och 126 civila poliser. Styrkan utökades med 

cirka 400 lokalanställda i syfte att kunna observera genomförandet av de allmänna 

val september 1992. Dessa val bekräftades av UNAVEM som rättvisa och

legitima (UN DPKO 2000). Trots internationell vädjan vägrade UNITA ledaren 

Savimbi erkänna valresultaten, då MPLA besegrade UNITA i både presidents och 

partival (ICG 2004), och UNITA inledde en massiv ockupation av landets 

administrativa struktur (UN DPKO 2000). Parterna skyllde nu på varandra för 

misslyckandet att följa fredsavtalet. UNAVEM kunde inte, med fredsavtalet som 

sitt mandat, påverka det nedbrytande mönstret och mot slutet av 1992 föll landet 

återigen i ett fullskaligt inbördeskrig.
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Efter en allt hårdare ton från säkerhetsrådet och rigorösa insatser från UNAVEM:s 

ledning, särskilt av FN:s speciella representanter på plats Margaret Anstee 

(Storbritannien) och Blondin Beye (Maia). Beye tog över jobbet juni 1993), 

lyckades FN bringa parterna till förhandlingsbordet och enas om ett nytt 

fredsavtal; Lusaka Protocol, november 1994. Avtalet förde fram ett nytt 

eldupphör, men säkerhetssituationen i Angola var fortfarande ostabil (UN DPKO 

2000).

UNAVEM III skulle öka trycket på de båda parterna, särskilt UNITA, att hålla sig 

till det nya avtalet och uppnå de uppsatta målen inom den angivna tidsramen. 

Säkerhetsrådet utökade nu styrkan, bestående av maximalt 7000 fredsbevarande 

trupper och stödpersonal, för att på så sätt öka sin influens i Angola (UN DPI 

1997). UNITA hade tidigt visat sig ha problem med implementeringen av avtalen

och oroligheter förekom tidvis på olika håll i Angola, och trycket från FN:s sida 

ökade i form av uttalandet från både generalsekreteraren och säkerhetsrådet. 

Avtalet implementerades, men den militära demobiliseringen och skapandet av en 

enad nationell militär och polisiär styrka tog fortfarande längre tid än väntat (UN 

DPI 1997).

2.1.3 MONUA

MONUA, nu en mindre styrka, skulle fortsätta övervaka läget i Angola efter 

UNAVEM III. Under MONUA:s mandatperiod ökade rapporter om UNITA:s 

aktiviteter på olika håll i Angola, våld mot civila, regeringen samt internationell 

personal. Under hösten 1998 ökade UNITA sina militära aktiviteter ytterligare, 

och FN:s generalsekreterare och säkerhetsråd ansåg nu UNITA:s ledning som 

ansvariga för det misslyckade fredsarbetet (UN DPKO 2001). I början av 1999 

befann sig Angola återigen i ett inbördeskrig, och generalsekreteraren 

rekommenderade säkerhetsrådet att dra tillbaka samtlig MONUA personal. FN 

fortsatte sin närvaro i Angola i form av United Nation Office in Angola (UN DPI 

2000).
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2.2 Variabler: Angola

Ej koordinerad handlingsplan på den strategiska nivån (1)

Brister i organisationen (2)

FN:s roll i Angola har skiftat kraftigt mellan åren 1988-1999. Först och främst är 

det viktigt att påpeka att konflikten skiftade i fas från Kalla Krigets bipolära

influens, nya fredsförhandlingar (Bicesse Accords) som leddes av den 

observerande trojkan bestående av Sovjet/Ryssland, USA och Portugal, och FN:s 

påtryckningar (Lusaka Protocol) i form av internationell närvaro och sanktioner. 

Alla förändringar på strategiska/makro nivån föll på UNAVEM att tas hand om på 

plats, och sågs sällan positivt. FN:s sändebud Margaret Anstee, ansvarig för

UNAVEM II konstaterade att, citat "…the countries most closely concerned with 

Angola genuinely wanted peace to be restored, but they wanted a 'quick fix', 

particularly the two superpowers, the main protagonists of the Cold War. ... The 

result was an agreement flawed from the start, and a marginal role for the UN 

that was doomed to be ineffectual." (Paolo 2004). UNAVEM II mandatet styrdes 

av Bicesse Accords, och funktionen för personalen var att följa utvecklingen av 

avtalet, inte nödvändigtvis utvecklingen i landet. Här drar jag första variabeln

”icke koordinerad handlingsplan på den strategiska nivån”, på grund av att 

UNAVEM II oklara roll styrdes av andra än FN. Så blev inte fallet med 

UNAVEM III, då FN stog för intiativet.

Den andra variabeln jag tänker ta upp från Angola är brister i FN:s organisation i 

helhet. Den tyngsta grunden här är att vapenembargot och övriga sanktioner mot 

UNITA inte efterföljdes av samtliga medlemsländer. Detta konstaterade en panel 

från FN:s sanktionskommitté (UN S/2000/203). En smärre kalabalik uppstod i 

generalförsamlingen då vissa medlemsländer utpekades som skyldiga för brott

mot dessa sanktioner, och på så sätt hjälpt UNITA i konflikten (Paolo 2004). FN:s 

legitimitet kan äventyras av sådana händelser. Mer om detta i sammanställningen 

av variabler.
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3 Konflikten i Sierra Leone

Foday Sankoh, ledaren för rebellgruppen RUF, invaderade Sierra Leone med sin 

grupp 1991 med utbrett understöd från Liberia (främst Charles Taylor), i syfte att

skapa uppror och störta regeringen i landet. Initialt uppmärksammades hotet och 

Sierra Leones armé försökte, med stöd av ECOMOG att försvara landet, men som 

ett år senare själva störtade regeringen. Trots maktskiftet fortsatte RUF att utföra 

sina attacker (UN DPKO 2000). 

Den unga kaptenen Valentine Strasser tog över makten i landet 1992 tillsammans 

med en grupp officerare och försökte själv att motstå rebellerna, men lyckades ej 

att upprätthålla kontroll över situationen och RUF avancerade allt djupare in i 

landet (ICG 2007). Strasser anlitade Executive Outcomes i Mars 1995, och 

lyckades på så sätt vända konflikten och driva ut RUF ur landet 1997 (Hough

2007; Barlow 2007; Singer 2003). 

Det stabilare läget märktes bland annat av parlaments- och presidentval februari 

1996. Segraren i valet blev Dr. Ahmad Tejan Kabbah, som har själv varit verksam 

inom FN, främst som ansvarig för flera UNDP (United Nations Development 

Program) insatser i Afrika. RUF deltog inte i valet och vägrade erkänna Kabbah 

regeringen och konflikten fortsatte (UN DPKO 2000). 1997 bröt oroligheterna ut 

återigen då EO fick lämna landet i enlighet med det nya fredsavtalet, mer känt 

som Abidjan Peace Accord, och regeringen misslyckades att bibehålla styret över 

stora delar av landet. AFRC, den nya militärjuntan och allierade till RUF, störtade 

den Kabbah ledda regeringen som fick gå i exil i Guinea, och stämningen i Sierra 

Leone blev återigen kaotisk (ICG 2007).

RUF:s sätt att föra krig i Sierra Leone kännetecknades av extrem brutalitet mot

civilbefolkningen som fick lida oerhört under deras drygt 10-åriga närvaro i 

regionen (Hough 2007). Barnsoldater användes flitigt som ett sätt att föra krig 

(HRW 2000).
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3.1 FN och ECOWAS insatser i Sierra Leone

December 1994 skickade FN:s generalsekreterare ut en delegation med syfte att 

undersöka läget i landet, efter att Valentine Strasser bad om stöd för att initiera 

förhandlingar mellan regeringen och RUF. Det är här FN blev inblandade i Sierra 

Leone. Februari 1995 beslutade FN:s generalsekreterare att skicka ut sin speciella

sändebud Dinka (Etiopien) för att skapa översikt av- och försöka påverka läget. 

Dinka jobbade i samarbete med OAU och ECOWAS för att försöka lösa 

konflikten (UN DPKO 2000). Dinka assisterade i förhandlingar, och på så sätt 

hjälpte till med att föra fram fredsavtalet november 1996 mellan regeringen och 

RUF.

ECOWAS tog ett eget beslut om att intervenera i Sierra Leone i juni 1997 genom 

att skicka in egna ECOMOG trupper. Privata militära bolaget Sandline 

International blev involverade i konflikten vid denna tidpunkt och verkade som

stöd åt ECOMOG. Striderna gick inte helt friktionsfritt och försöken att driva ut 

AFRC/RUF gav inledningsvis lite förändring i läget (Hough 2007). Trots det 

lyckades alltså ECOMOG i februari 1998 att driva ut AFRC/RUF ur huvudstaden 

Freetown, och på sätt återupprätta Kabbahs styre under Mars månad samma år 

(Malan 2001).

Förhandlingar skedde mellan FN/ECOWAS sidan och AFRC juntan, men dessa 

kom ingenstans då juntan stod emot vissa nyckeltermer i avtalen och således 

implementerades inga överenskommelser (UN DPKO 2000). Säkerhetsrådet 

tillämpade flera olje- och vapen embargon mot Sierra Leone oktober 1997, för att 

ytterligare sätta press på militärjuntan (UN Resolution 1132), och gav ytterliggare

stöd åt ECOWAS. Detta embargo avbröts genast när Kabbah återvände till 

makten (UN Resolution 1156).

FN har därefter satt upp två insatser i Sierra Leone. UNOMSIL, som verkade 

under perioden från juli 1998 till och med oktober 1999, och den efterträdande 

fredsbevarande- och fredsframtvingande operationen - UNAMSIL, som tog över 

mandatet från oktober 1999 till december 2005 (UN DPKO 2005).
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3.2 Variabler: Sierra Leone

Förändrat mandat                                                                Ja(3)

Koordinerade militära insatser                                           Nej(4)/Ja(5)

Effektiva militära förband                                                  Nej(4)/Ja(5)

Snedstreck representerar period före respektive efter Storbritanniens engagemang

UNOMSIL verkade sammanlagt under dryga 14 månader i Sierra Leone. Men 

insatsen hade varken en fredsbevarande eller fredsframtvingande funktion och 

ansvaret för stabiliserande militär närvaro hamnade på ECOMOG. AFRC/RUF 

alliansen verkade fortfarande i stora delar av landet och läget var allt annat än 

stabilt (ICG 2007). Situationen blev väldigt hektisk när alliansen lyckades att 

återta huvudstaden Freetown i januari 1999. UNOMSIL personal fick därför 

evakueras ut ur landet (UN DPKO 2000). Värt att nämna är att ECOMOG styrkan 

bestod mestadels av illa utrustade Nigerianska förband (BBC 2004), och som 

själva ofta var inblandade i krigsekonomin (4) (ICG 2007). ECOMOG:s 

handlingar koordinerades bristfälligt med UNOMSIL:s planer, och fall förekom 

då militära operationer genomfördes utan särskild hänsyn till möjliga civila offer. 

Ett av de här fallen var bombandet av Freetown 1999 i syfte att driva ut 

rebellalliansen (4) (UN S/1999/20). Förutom rapportering uppåt i FN:s 

organisation och ögon på plats gav UNOMSIL liten eller ingen förändring i 

konflikten (Malan 2001).

Mandatet för UNAMSIL ändrades snabbt i och med att missionen stötte på 

allvarliga bakslag i början av grupperingen (Malan 2001), på grund av att 

säkerhetsläget på plats var värre än vad man tidigare trott (3). Ändringen 

genomfördes februari 2000 i samband med Resolution 1289 som utökade 

mandatet med hänvisning till Kapitel 7 i FN stadgan, d.v.s. fredsframtvingande 

intentioner (UN DPKO 2005). Lomé fredsavtalet bröts efter att FN påbörjade 

avväpningen av RUF och rebellerna började istället anfalla UNAMSIL:s

positioner och senare dödade 7 och tog ytterligare stort antal fredsbevarare som

gisslan i maj 2000 (Hough 2007). Situationen väckte stor internationell 
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uppmärksamhet och generalsekreteraren Annan sökte hjälp av bl.a. Storbritannien 

och USA för att lösa situationen i landet (Malan 2001). 

Storbritannien beslutade att skicka en bataljon bestående av fallskärmstrupper/-

specialförband (5) till Sierra Leone i Maj 2000 (Malan 2001; Hough 2007). 

Britterna syftade på evakuering av egna medborgare i landet, men operationen 

fortsatte betydligt längre tid. Brittiska förband i Sierra Leone samarbetade med 

och koordinerade UNAMSIL, men stod inte under dess ledning, och bedrev 

träningsverksamhet för den nya armén i landet, SLA, att genomföra operationer 

mot RUF (Hough 2007, Malan 2001). Därmed kunde britternas närvaro förbättra 

säkerhetsläget i Sierra Leone avsevärt, både för civila och UNAMSIL:s personal.

Operation Barras är en annan känd händelse som uppmärksammades 

internationellt i september 2000. Vad som var skillnaden nu jämfört med 

samarbetet med ECOWAS militära enheter, som lämnade Sierra Leone allt 

eftersom UNAMSIL styrkan utökades, är att FN och SLA fick tillgång till en 

professionell aktör som verkade under strikta fredsframtvingande riktlinjer (5)

(Barlow 2007, s.406-407).

Trots att säkerhetsrådet och generalsekreteraren har ett flertal gånger under åren 

fördömt RUF:s krigshandlingar (UN DPKO 2000) så agerade inte FN med 

fredsframtvingande mandat förrän UNMASIL styrkans mandatändringar (3). 

3.3 Executive Outcomes verksamhet i Sierra Leone

Strasser sökte hjälp från EO för att återta kontrollen över Freetown och dess

närliggande områden, samt driva ut rebellerna ur den diamantrika Kono regionen, 

som för RUF var en viktig inkomstkälla.

EO:s första kontrakt bestod i att återta Freetown. EO grupperade den initiala

stridsgruppen i Mars 1995, och en del av personalen fick flygas in direkt från 

Angola, där EO kontrakterades sedan tidigare under regeringens sida mot UNITA

(Barlow 2007). Personalmängden varierade under insatstiden. Det tog drygt en 



12

vecka för EO att lyckas återta Freetown området. Detta kom naturligtvis som en 

shock för RUF. EO blev själva överraskade över hur snabbt de kunde överta

initiativet och skapa tryck på RUF i hela Sierra Leone (Singer 2003, s. 113). För 

att ytterligare sänka RUF:s kapacitet skrevs det andra kontraktet med EO. Sankoh, 

ledaren för RUF, blev till slut tvungen att delta i fredsförhandlingar november 

1996. Förhandlingarna ledde till fredsavtalet Abidjan Peace Accord, där 

regeringen och RUF kom överrens om delat styre i landet (Hough 2007).

I perspektiv, vad som är intressant att titta på är hur EO organiserade insatsen i 

Sierra Leone. EO var inte någon reservdriven organisation, d.v.s. bolaget var inte 

beroende av reserver, lager och logistik i den utsträckning vanliga statsarméer är. 

Robust frontorganisering, välriktad underrättelseinhämtning och klara 

fredsframtvingande intentioner och är de främsta faktorer som låg bakom EO:s 

förmåga att vända konfliktläget i Sierra Leone snabbt (Hough 2007; Barlow 

2007).
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4 Förändring inom FN: Brahimi Report

Ett av de centrala dokument i uppsatsen är en rapport som gavs ut av ”Panel on 

United Nations Peace Operations” (UN A/55/305-S/2000/809) augusti 2000, som 

leddes av Lakhdar Brahimi (Algeriet), även känt som ”Brahimi Report”. 

Rapporten sammanställdes på generalsekreterarens Annan begäran om granskning 

av FN:s fredsbevarande insatser, och kom fram med förslag på hur FN och UN 

DPKO kan förbättra sin verksamhet. Panelen genomförde en kritisk analys av 

DPKO:s approach till planering, gruppering och support för fredsbevarande 

operationer, samt hur departementet samarbetade med övriga delar av 

Sekretariatet och FN systemet. Panelen rekommenderade en hel del förändringar 

och sätt att förbättra det nuvarande arbetet. Några variabler i uppsatsen täcks av

dokumentet, bl.a. användning av effektiva militära förband (v. Sierra Leone):

“The Secretariat should, as a standard practice, send a team to confirm the 

preparedness of each potential troop contributor to meet the provisions of the 

memoranda of understanding on the requisite training and equipment

requirements, prior to deployment; those that do not meet the requirements must 

not deploy” (UN A/55/305-S/2000/809). Och vikten av makro/stategiskt 

koordinerad planering med avseende på mandatet för den fredsbevarande 

personalen (v. Angola): “The Secretariat should routinely provide the mission 

leadership with strategic guidance and plans for anticipating and overcoming 

challenges to mandate implementation, and whenever possible should formulate 

such guidance and plans together with the mission leadership” (UN A/55/305-

S/2000/809).

Något som panelen tryckte särskilt på var timing, Enhancing rapid and effective 

deployment capacities, det vill säga FN:s förmåga att kunna snabbt sätta in 

personal på plats, och rekommenderade därför att medlemländer ska bidra med 

sådan kapacitet i form av personal i beredskap. Förslag till en ny doktrin i form av 

”Integrated Mission Task Force” skulle effektivisera den fredsbevarande 

verksamheten och engagera fler medlemmar i insatsen. Slutsatsen jag kan dra är 
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att rapporten gav FN och särskilt DPKO nya perspektiv på sin verksamhet. 

Rapporten, och senare generalsekreterarens rapport om implementeringen av de 

föreslagna ändringar (UN A/55/502), var riktad till att effektivisera UN DPKO:s 

arbete i framtida interventioner såväl som engagera fler medlemsländer att aktivt 

delta i alla typer av fredsbevarande verksamhet. Brahimi Report anses ha gett 

positiva effekter för FN:s verksamhet.
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5 Variabler vid framtida insatser

5.1 Ej koordinerad handlingsplan på den 
strategiska/makro nivån

FN:s roll i gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien skiljer sig på ett 

fundamentalt plan i jämförelse med inbördeskriget i Angola; nämligen den 

funktion och roll som FN utgjorde gentemot de fredsavtal och överrenskommelser 

mellan konfliktparterna. Det är rimligt att påstå att FN som organisation har liten 

eller ingen möjlighet att påverka konfliktdynamiken om dess roll är begränsad 

eller tydligt fastställd i ett utomstående avtal. Ett avtal som i fallet Angola blev 

fastställd av en fredsförmedlande trojka, och FN blev instruerade till en 

övervakande roll i den processen. För FN som internationell organisation innebär 

detta mer eller mindre minskad flexibilitet i hanteringen av konfliktprocessen. I 

Capstone Doctrine beskrivs detta fenomen som ”Traditional Peacekeeping” (s.

20-23, 2008). Hur kan en FN genomföra en lyckad ”multidimensionell 

fredsbevarande operation”, som innefattar involvering och koordination av ett 

flertal olika aktörer, då den underliggande processen styrs av enskilda stater i ett 

traditionellt förhållningssätt som låser FN:s funktion till endast ett diplomatiskt 

verktyg? 

I kontrast tar jag upp FN:s agerande i gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien. 

Avtalen som slöts mellan Eritrea och Etiopien medlades av OAU/AU, men bägge 

parter efterfrågade FN:s närvaro i regionen, och godkändes således av partnerna 

med hänseende på både OAU och FN:s principer (UN S/2000/643). UNMEE var 

närvarande i området 8 år, från juli 2000 till juli 2008, och bedrev sin verksamhet 

självständigt, om än insatsen koordinerades med OAU/AU. UNMEE missionen 

verkade enligt tidigare FN rutin, d.v.s. en operation från början bestående av 
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militära observatörer, som senare utökades tidigt i insatsen till totalt 4200 

personer, och reducerades allt eftersom läget i regionen stabiliserades (UN 2008).

5.2 Brister i organisationen

De första två variabler är betydligt mer generella än de tre övriga, mer specifika 

faktorer. Med denna variabel vill jag visa att samtlig FN verksamhet, inte endast 

avgränsat till DPKO, berörs av medlemsstaternas ställning till konflikten. 

Problematiken kan nog förklaras bättre om man tittar på FN som en internationell 

organisation utifrån ett systematiskt perspektiv, och letar specifikt efter var och 

vilka direktiv som inte har uppföljts av medlemsländerna rörande en specifik 

konflikt. Om den fundamentala verksamheten som organisationen står för inte 

efterföljs, eller missbrukas, kan detta äventyra hela insatsen och i värsta fall 

utsätta personalen på plats för stora risker. På grund av dessa händelser kan FN:s

fundamentala syfte, trovärdighet och legitimitet ifrågasättas. Problem av sådan 

karaktär begränsar sig naturligtvis inte endast till FN som organisation.

5.3 Förändrat mandat

Att säkerhetsrådet beslutar om att den fredsbevarande personalen agerar under 

flera Kapitel i FN stadgan i ett konfliktområde är över tid inget märkvärdigt. 

Fallet i Sierra Leone är dock speciellt. Här pekar jag på skillnaden mellan FN 

resolution 1270 (oktober 1999) och FN resolution 1289 (februari 2000), där 

säkerhetsrådet senare agerade under Kapitel 7 i FN stadgan (UN DPKO 2005). 

Det som tillkom förutom en utökning av styrkan, var en auktorisation för 

UNAMSIL att ta till nödvändiga handlingar för att uppfylla de nya direktiv, bland 

annat förutse fri förflyttning i landet och säkerhet med mera (UN S/RES/1289). 

Detta var en klar eskalering från FN:s sida. Problematiken bildades vid 

implementering av det nya mandatet för personalen på plats. Hough (2007) pekar 

på att UNAMSIL styrkan inte var kapabel för att möta den negativa utvecklingen i 

Sierra Leone i början av år 2000, samt att det rådde allmän förvirring hos de 

truppbidragande länderna kring uppfattningen av Rules of Engagement. 
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Alternativet skulle vara att sätta upp hårdare direktiv direkt i början av insatsen. 

Här kommer man tillbaka till det faktum att FN:s insatser är multinationella, och 

operationella förändringar stöter på problem som en statlig organisering undgår: 

förutom barriärer i form av skillnader i språk och kultur, olika sätt att lösa olika 

uppgifter (Francis et al. 2004, s. 96). I och med det, olika sätt att lösa problem och 

hot; på gott och ont. Problematiken tas även upp i Brahimi Report (2000, s. 106, 

108).

5.4 Koordinerade militära insatser

Fokuset i förra variabeln som berörde Sierra Leone låg på ECOMOG och 

begreppet ”lean peacekeeping”. Ansvaret för att upprätthålla säkerheten i ett 

konfliktområde, efter eller under pågående stridigheter faller på militär personal 

som verkar under-/ eller i samverkan med FN:s mandat, mer kända som

”fredsbevarare” eller fredsbevarande trupper/styrkor. På ett flertal sätt kan denna 

variabel kopplas med den kommande, d.v.s. den grad av effektivitet som de olika 

länder och/eller regionala organisationer kan uppnå. Här ligger dock fokuset på 

planeringsskedet och koordination av insatsen på den operationella nivån.

Innan UNMIL insatsen i Liberia september 2003, där ECOWAS redan verkade, 

stod det klart på begäran av säkerhetsrådet, att FN (UNMIL) skulle koordinera 

och styra den gemensamma insatsen och således hamnade ECOWAS personal

under FN:s ledning (UN DPKO 2005). USA har även förmedlat stöd till 

ECOWAS/ECOMIL, i form av militär personal under skiftande beredskap upp till 

5000 personer (Whelan 2003).

UNAMSIL insatsen drog stor nytta från Storbritanniens initiativ. Det är enkelt att 

påstå att FN inte kunde ha klarat av ett sådant uppdrag, men det står dock klart, 

särskilt efter Brahimi Report, att FN:s fuktion inte innefattar rollen att vara en 

krigsmaskin. Därför hamnar ansvaret för direkta, riktade militära aktioner på 

utomstående stater som efterfrågas av FN:s organisation, och som har den 

förmågan, viljan och kapacitet att möta dessa utmaningar. På så sätt kan statligt 
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initiativ, särskilt av ett i-land, i syfte att förstärka, stödja eller leda den pågående 

FN insatsen, som Storbritannien i Sierra Leone år 2000 (UNAMSIL), USA i 

Liberia år 2003 (ECOMIL/UNMIL), Frankrike och EU:s operation Artemis i 

Demokratiska Republiken Kongo år 2003 (MONUC), påverka utfallet av insatsen 

positivt.

5.5 Effektiva militära förband

Denna variabel är inte avsedd att mäta stridskapacitet. Snarare personalens

förmåga och flexibilitet att uppnå de ställda mandaten. Variabeln sträcker sig 

såvida över nationsgränser.

De länder som bidrar med mest personal till FN:s fredsbevarande insatser i Afrika

är Pakistan, Indien och Bangladesh (UN DPKO november 2008). Tyvärr kan 

dessa länder och organisationer inte alltid förmedla västvärldens nivå av struktur, 

militära expertis och professionellt agerande (Francis et al. 2004, s. 72, 96). 

Sydafrika, ECOWAS, EAC och AU är exempel på andra länder och regionala

organisationer som bidrar med fredsbevarande/stabiliserande trupper i Afrika. 

Korruption, maktbegär och ekonomiska intressen är några tydliga attribut som 

kännetecknar upprorsmakare. Dessa individer bedriver krigshandlingar med 

gammal och oftast misskött teknologi och knapp organisering. Övriga tankar 

såsom proaktivt långsiktigt agerande och disciplin kommer artikuleras sällan. Det 

är denna kaotiska grund som bäst förklarar varför robusta och välorganiserade 

insatser av USA, Storbritannien, Frankrike, Sydafrika och även privata militära 

bolag som EO och Sandline International, har lyckats uppnå klara resultat vad 

gäller återupprättandet säkerheten i ett givet konfliktområde under en relativt kort 

tidsperiod.

Nationer som verkar inom ramen för FN:s instatser, och som kan stödja sin 

personal med effektiv underrättelse- och/eller kontraunderrättelsetjänst har som 

regel bättre förmåga att bedriva fredsbevarande och/eller fredsframtvingande 
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verksamhet (Platje et al. 2002, s.302). I och med detta kan den strategiska, 

operationella och taktiska ledningen inom FN få bättre beslutsunderlag och på så 

sätt vara bättre förberedda för kommande utmaningar, såväl på den politiska som 

taktiska nivån (Platje et al. 2002, s.229-232).



20

6 FN:s utveckling: Capstone Doctrine

Capstone Doctrine är den senaste produkten av den pågående forskningen och 

arbetet inom FN som fokuserar sig på utveckling av fredsbevarande operationer 

(FN mars 2008). I det 100-sidor stora dokumentet sammanfattas FN:s 

fältverksamhet, men riktar sig främst till UN DPKO och Department of Field 

Support, ett annat departement som specialiserar sig på att stöd och underhåll av 

FN:s insatser.

Dokumentet är unikt. Å ena sidan är det en sammanfattning och kartläggning av 

hur FN:s fredsbevarande verksamhet planeras, bedrivs och utvecklas, samt 

presentation av andra verksamma aktörer och faktorer i komplexa konfliktmiljöer. 

Men Capstone Doctrine innehar också ett annat syfte, i form av klara förslag och

riktlinjer till agerande samt önskad modus operandi för samtliga FN organ, och 

utomstående aktörer som är involverade i den fredsbevarande processen. Jag har 

därför valt att sammanställa detta dokument kortfattat, eftersom doktrinen och 

organisationen befinner sig under konstant utveckling (Peace Operations 2010), 

och istället lägga fram några nyckeltermer och principer som förklarar FN:s 

senaste approach till fredsbevarande operationer.

Dokumentet består av tre delar: Part I: The evolution of United Nations 

peacekeeping, Part II: Planning United Nations peacekeeping operations, och

Part III: The art of successful mandate implementation. De tre delarna detaljerar 

sedan deras respektive fält, och varje del kan användas var för sig. Vad jag har 

särskilt uppmärksammat är den första och andra delen som beskriver hur FN:s roll 

har utvecklats och förändrats under de sex decennier av olika insatser. Från 

traditionellt fredsbevarande insatser, där FN har under Kalla Kriget främst 

använts som ett verktyg för att lösa mellanstatliga konflikter (UN Capstone 

Doctrine sid. 21), till multi-dimensionella fredsbevarande operationer i komplexa 

interna konflikter (sid. 26-28). Denna sammanställning bidrar till att förklara de

verksamhetsändringar i Angola.
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Tre huvudprinciper beskriver FN:s agerande vid fredsbevarande operationer: 

Samtycke av parterna, Opartiskhet och Icke-bruk av våld utom i självförsvar och 

försvar av mandat/uppdrag (sid. 31). Dokumentet säger vidare att det är viktigt att 

samtliga involverade parter i operationen förstår och agerar utifrån de tre 

riktlinjer. Andra faktorer för lyckade operationer som tas upp är legitimitet, 

trovärdighet och främjandet av det nationella och lokala ägandet (sid. 36-40). 

Kapitel 5 beskriver hur en ny typ av Integrated Mission Planning Process (IMPP)

(under utveckling) ska effektivisera FN:s planerande då beslut om insats är taget. 

Processen ska ta hänsyn till de bidragande ländernas kapacitet, förmåga och 

resurser, och ska även involvera utomstående regionala organisationer och 

internationella finansiella institutioner (sid. 55,56). Den tredje delen handlar just 

om hur verksamheten ska bedrivas utifrån tidigare riktlinjer, vilka som kan och 

ska involveras i oroshärdar och hur en komplex missionsledning ska framföras på 

ett så enkelt sätt som möjligt.

Capstone Doctrine är ett resultat av utveckling och formar sig som en riktmodell 

för FN:s fredsbevarande operationer. Så kallade ’Lessons Learned’ enheter är 

utvecklade inom hela FN, i DPKO:s fall är det Best Practices Section (UN DPKO 

2008). Dokumentet förhåller sig väldigt ödmjukt till konflikter, där starka 

handlingsplaner är ofta ställda i reflekterande perspektiv i och med att varje 

konflikt är unik, och kräver oftast en unik lösning. Doktrinen är inte avgränsad till 

modus operandi i Afrika.
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7 Teori: Internationell Kollektivitet och 
solidarisk konfliktlösning

Utvecklingen på de politiska, strategiska, operationella och taktiska nivåer kan 

förklaras med vad Ramsbotham et al (2005) lägger fram som fem aspekter och 

utveckling av internationell kollektivitet; med teori och utveckling från 

traditionalism, realism, pluralism, solidarism och till sist mot kosmopolitism. 

Aspekterna lever sida vid sida, och enligt författarnas beskrivning kan inte 

reduceras enskilt (sid. 317-319). Den fjärde aspekten som läggs fram, teorin om 

solidarism, närmare bestämt en internationell gemenskap organiserad på princip 

om legitimitet, anser jag beskriver fredsbevarande verksamhet/konfliktlösning i 

praktiken just nu. Det är också här som FN platsar in som en länk mellan de olika 

allianser, institutioner och regionala organisationer. Således en internationellt 

erkänd kropp som genererar legitimitet för åtgärder i syfte att bevara den

kollektiva säkerheten.

7.1 Översikt

Jag anser att dessa teoretiska aspekter förklarar det utvecklingsarbete som sker på 

den internationella arenan väldigt väl, särskilt vad gäller Afrika idag jämfört med 

1990 talet. Legitimitet, som är etablerad av internationella organisationer som FN, 

är den underliggande principen som styr fredsbevarande insatser, humanitära 

interventioner, initiativ och arbetet i konfliktområden. Om man tittar på hur

konfliktlösning har utvecklats under de senaste 50 åren blir denna progression mer 

uppenbar (Ramsbotham et.al. 2005, s. 319).



23

7.2 Koppling

Det slutliga målet är att FN:s insats ska genomföras på bästa möjliga sätt, stödja 

övriga parallella insatser och tillgodose allas intressen. Ramsbotham et al (2005) 

lägger fram även en femte, i framtiden möjliga, aspekt om kosmopolitisk 

konfliktlösning. FN är i sig en organisation som är baserad på kosmopolitiska 

värden, men det är just här som organisationen stöter på problem, såsom 

realistiskt perspektiv i världspolitiken. Den eviga diskussionen om huruvida FN 

uppfyller sitt syfte eller endast utgör ett medium för stormakter att skydda sina 

intressen på det globala spelfältet uppmärksammas ständigt i media. En 

fullständig kosmopolitisk verklighet såsom en världsregering eller ”New World 

Order” grundad i principer om rättvisa och humanitet existerar inte i dagsläget.

Det finns goda grunder för att koppla teorin med empirisk data i uppsatsen. Som 

fallen visar jobbar FN redan med flera regionala organisationer i Afrika, som 

ECOWAS, IGAD, EAC och Afrikanska Unionen. Termer som regional och/eller 

kollektiv säkerhet står ofta i centrum för utvecklingen (Francis 2006, s.113).  

Andra fall visar att utomstående stater, som kan vara medlemmar i flera andra 

allianser, tar egna initiativ eller utgör en del av en gemensam insats koordinerad 

och legitimerad av FN eller annan verkande internationell organisation. Något 

som inte har nämnts i uppsatsen är det viktiga engagemang och arbetet som 

genomförs av olika INGO:s i Afrika.

Capstone Doctrine lägger mycket fokus på utveckling av samarbetet mellan FN:s 

organ, regionala organisationer, enskilda stater och INGOs. Syftet är 

effektivisering av konfliktlösningsprocessen. FN:s multidimensionella 

fredsbevarande operationer genomförs som en del av en bredare internationell 

insats för att hjälpa länder att uppnå en klar transformation från en utbredd

konflikt till en hållbar fred (Capstone Doctrine sid. 22). Detta förutsätter inte 

endast fysisk säkerhet, utan även politisk och ekonomisk. Jämfört med 1990-talet 

utgör denna doktrin en klar kontrast mot Kalla Krigets bipolära intressesfär.
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Orsak och verkan spelar naturligtvis en roll för vilka aktörer som deltar i det 

fredsbyggande arbetet och det är här andra teoretiska infallsvinklar kommer in. 

7.3 Andra teorier

De opponerande synsätt mot solidarisk teoretiskt perspektiv i teorin om 

internationell kollektivitet representeras av internationella relationsteorier realism 

och pluralism. Jag har dock väldigt svårt att se realism eller pluralism, som för 

övrigt utgör en legitim teoretisk motvikt till kosmopolitism; med fokus på 

maktspel och stater som absolut förklaring till samtliga konflikter nämnda i 

uppsatsen, de fredsinsatser genomförda av respektive aktörer, samt de stridande 

parter som deltog i respektive konflikt. En annan svag punkt jag märker är saknad

av en klar teoretisk grund för hur det kan förklara utveckling på såväl de 

strategiska som operationella nivåer i och utanför FN över tid, exempelvis 

variabler nämnda i uppsatsen. Sådant perspektiv (realism/pluralism) kan dock 

mycket väl förklara ett visst handlingsmönster hos vissa av de aktörerna (ex. 

Nigeria och ECOMIL i Liberia år 2003), om än med en starkt begränsad tidsram. 

Tidigare forskning om konfliktlösning som återblickar mot teorin är polariserad 

på detta sätt. Francis (2006) presenterar denna polarisering samt tar upp fler 

viktiga punkter som utveckling av synen på suveränitet, legitimitet för en 

humanitär intervention, och The Responsibility to Protect (s. 107-113).
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8 Resultat

Resultatet visar att FN har utvecklas i ramen för ett bredare internationellt

engagemang; ett nätverk av olika aktörer som systematiskt ska kunna sättas in i ett 

konfliktområde utan onödig friktion på den politiska nivån. Det återstår dock att

se hur FN och det internationella samfundet kommer att uppnå de uppsatta målen

i praktiken; hur och vilka effekter Capstone Doctrine och Peace Operations 2010

kommer att ha på verksamheten, exakt vilken roll de övriga Afrikanska regionala 

aktörer kommer att spela i framtiden, och hur den regionala säkerheten på 

kontinenten kommer att utvecklas.

Uppsatsen utgör endast en modell över hur FN har utvecklat sitt arbete i Afrika, i 

respektive avgränsat fält, och med avgränsad teori. Varje variabel kan avgränsas 

och koncentreras i en närmare analys för sig, däför att det har varit mitt ändamål 

att sprida fokus på multipla nivåer i FN:s organisering och genomförande av 

fredsbevarande insatser. Denna uppsats är således en utvald bild av den tekniska

progressionen som jag förklarar med utvald teori. Förutom alternativa teoretiska 

synvinklar, några variabler som inte har tagits upp i uppsatsen som tas upp av

andra forskare är; timing, ekonomi, konflikthantering i andra delar av världen och

det rådande politiska klimatet (se bl.a. Hough 2007; Francis et. al. 2004). Det är 

också utifrån den empirin som uppsatsen kan utmanas, eftersom desssa processer 

inte har tagits upp.

Efter en mer översiktlig analys över säkerhetsprogressionen i Afrika anser jag att

empirin i uppsatsen kan kopplas med två parallella processer som båda har spelat 

en stor roll i hanteringen av olika konflikter: utveckling av internationell/regional

strategi (Francis 2006, s.212, 234; Francis et.al. 2004, s.95) och utveckling av 

nationell underrättelse- och säkerhetsverksamhet.
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8.1 Tidigare forskning

Tidigare forskning på området om fredsbevarande insatser är uppdelad på två 

delar: praxis och teori.

Forskning och utveckling som riktar sig på den praktiska aspekten av 

verksamheten bedrivs inom FN, olika nationella och internationella institut, 

särskilda militära och polisiära lärosäten, privata bolag och INGO:s. 

Peacekeeping Best Practices Unit inom UN DPKO, Pearson Peacekeeping 

Centre i Kanada, och US Army Peacekeeping & Stability Operations Institute i 

USA är några exempel på sådana organisationer. Forskning inom den 

samhällsvetenskapliga världen, som statsvetenskap och freds och 

konfliktvetenskap, bidrar till den praktiska delen med värdefull information såsom 

finanalys av konflikter, modeller av konfliktdynamiken, analys av variabler och 

förslag på vidare utveckling inom respektive fält. Det är också här jag har hämtat 

data och analys av konflikter.

Francis (2006) lägger fram både teorin och strukturerad överblick av olika

Afrikanska konflikter. Francis dyker snabbt ner i konflikter och tar fram de 

punkter som anses vara av värde för den förändring som har skett på kontinenten, 

vare sig det gäller FN, ECOWAS eller internationell kollektivitet. Francis et. al 

(2004) är också väl insatta i de tekniska aspekterna av fredsbevarande insatser. I 

”Dangers of Co-Deployment: UN co-operative peacekeeping in Africa” lägger 

författarna fram olika faktorer och formulerar dessa systematiskt med hänvisning 

till de problem och händelser som har berört de medverkande parterna i olika

samverkade insatser.

Den enskild största studie som motiverade mig till ämnet och influerade min

uppsats starkt är Leslie Houghs sammanställning ”A study of peacekeeping, 

peace-enforcement and private military companies in Sierra Leone” (2007). 

Hough sammanfattar kortfattat samtliga aktörers tillvägagångssätt och bryter ner
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verksamheten i olika variabler. Ifrån Houghs studie drog jag ut variabler ”effektiva 

militära förband” - ”Role, size and quality of forces”, och ”förändrat mandat” -

”Mandate”, som helt baserar sig på Houghs slutsatser. 
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9 Källkritik

Målet under skrivandet av uppsatsen har varit att använda så objektivt material 

som möjligt. Jag har därför valt att använda öppna officiella källor, främst i form 

av FN dokument och oberoende analyser av konflikter. Därför har vissa 

värdeladdade källor inte använts, som enstaka medierapporter och uttalanden om 

exempelvis FN, och som saknar en konstruktiv grund.

Även om informationen kommer ifrån erkända källor, kan jag inte påstå att dessa

ger en 100 procentig bild av samtliga händelseförlopp som är representerade i 

uppsatsen. Frågan här handlar inte om kredibilitet, utan om det finns fler 

händelser och aktörer i respektive konflikt som inte har uppmärksammats -

överhuvudtaget. Faktum kvarstår att det inte finns en garanterad tillgång till

samtliga dokument vad gäller beslutsunderstöd, begränsad/hemligstämplad eller 

förstörd information från samtliga nyckelaktörer i en given konflikt. Jag förhåller 

mig därför väldigt ödmjuk till möjligheten om otillgänglig information, och anser 

att närmare undersökning och forskning kring hur olika åtskilda aktörer har 

påverkat konflikter i Angola och Sierra Leone är nödvändig. Dessa individer, 

organisationer, och/eller stater kan ha spelat en avgörande roll i 

konfliktdynamiken (se Barlow, 2007).
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