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Abstract

Common phenomenons today are so called failed states. These states are 
characterised by among other factors civil war, insecurity and corruption. An 
important step towards escaping this precarious position is ending the violent 
conflict that reigns in the country. Bearing this in mind I have studied transition-
period, the period between a peace agreement and national elections, in three 
states: Sierra Leone, Liberia and DR Congo. In doing so I hoped to reach 
conclusions concerning what processes must take place during the transition-
period to ensure that a state does not return to violent conflict after elections have 
been held. I conclude that it is vital that security greatly improves during the 
period and I also reach the conclusion that a relapse into war is a product of 
human rather than institutional factors.
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1 Introduktion

Under senare delen av 1900-talet växte antalet stater i världen i tidigare oskådat 
takt. Mellan 1950 och 2000 växte antalet stater i världen från 69 till 191. Flera av 
dessa stater kom dock att hamna i svåra situationer efter deras självständighet. 
Många av dessa har erfarit inbördeskrig, korrupta ledare och en avsaknad av 
politiska och mänskliga rättigheter och friheter. Stater som kännetecknas av 
vidspritt och ihållande våld och av en stat som inte tillhandahåller säkerhet och 
andra essentiella tjänster till befolkning kallas ”failed states” eller felade stater.1

Intern våld är en ofrånkomlig komponent av felade eller felande stater. Ofta 
hamnar staterna i en våldsspiral som sedan är ytterst svår att fly från.2 Det är 
denna process, då en felad stat går från inbördeskrig till fred som denna uppsats 
kommer att behandla.

1.1 Syfte och frågeställning

Under senare tid har en ansenlig mängd litteratur behandlat förhållandet mellan 
freds- och demokratiseringsprocesser efter inbördeskrig.3 Det internationella 
samfundet har sedan kalla krigets slut engagerat sig i flera försök att skapa fred i 
stater efter inbördeskrig. Dessa fredbyggandeuppdrag har alla inkorporerat en 
demokratiseringsprocess. Detta vilket bygger på en tro att demokrati kommer att 
fostra fred.4 Dessutom är brist på demokrati en vanlig företeelse i felade och 
felande stater.5 Dock har flera författare poängterat att demokratisering faktiskt 
kan motverka fredsprocessen och öka risken för återgång till vapen. Som Roland 
Paris poängterar så innebär övergången från inbördeskrig till demokrati inte att en 
konflikt avslutas, utan att konfliktens karaktär förändras. Konflikt är en 
grundpelare i demokrati vilket framför allt är synligt i val där olika aktörer 
konkurrerar om makt. Alltså är en demokratiseringsprocess en övergång mellan 
en våldsam konflikt och fredlig sådan. Därför så kan en demokratiseringsprocess 
och en fredsprocess stå i strid mot varandra.6 Samtidigt är alltså en flykt undan 
den våldsspiral som flera felande stater upplever essentiellt för att de ska 

                                                                                                                                                  

1 Rotberg 2004 s. 1-5 
2 Rotberg 2004 s. 30
3 Bland annat Paris 2005 och Jarstad 2008
4 Paris 2005 s. 151-156
5 Rotberg 2004 s. 21
6 Paris 2005 s. 156-159
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förbättras. En viktig fråga som uppkommer utav detta är ”när är ett land moget för 
val?”. 

Med detta i åtanke kommer jag att undersöka tidsperioden från det att ett 
fredsavtal skrivits på till och med att nationella val hållits. Mitt huvudsyfte med 
uppsatsen är att undersöka vilka åtgärder och vilken utveckling under denna 
period som skapar gynnsamma omständigheter för fortsatt fred och en fortsatt 
fredsprocess efter det att val hållits. Min frågeställning är således:

 Vilka processer ska äga rum under övergångsperioden för att öka 
sannolikheten för att en fredsprocess i en felad stat ska bli gynnsam 
och fortsätta även efter det att val har hållits?

Min tidsmässiga avgränsning är från det att en övergångsregering har 
upprättats i landet fram tills dess att nationella val har hållits. Med nationella val 
avser jag val till landets legislativa och exekutiva grenar. De långtgående 
följderna av valet kommer alltså inte att granskas djupgående även om dessa har 
inräknats i valet av fall i uppsatsen (se 1.3.1.). Avgränsningen i forskningsområdet 
kommer att redovisas nedan.

1.2 Teoretiskt ramverk

Jag kommer i uppsatsen att granska mina fall på ett antal olika områden. För att 
välja ett antal faktorer som är relevanta för uppsatsen kommer jag att utgå ifrån 
litteraturen om felande stater. Utifrån denna kommer jag sedan att lyfta fram 
element som behandlas i litteraturen om fredsprocesser och demokratisering.
Detta för att försöka komma åt de största problemen i felande stater och 
undersöka hur dessa hanterades under övergångsperioden.

Robert I. Rotberg poängterar att det största kännetecknet för felade stater är 
dess oförmåga att tillhandahålla säkerhet för civilbefolkningen. En brist på 
säkerhet förhindrar även all utveckling inom andra samhälleliga institutioner.
Säkerhet föregår exempelvis ekonomisk tillväxt. En stat måste ha ett 
våldsmonopol och måste kunna kontrollera sina gränser. En avsaknad av säkerhet 
innebär också att civilbefolkningens behov av att försvara sig själva ökar vilket 
innebär att bruket av våld från icke-statliga aktörer kommer att öka vilket 
ytterligare underminerar statens våldsmonopol.7

En annan faktor som Rotberg pekar på som är av största vikt då man studerar 
felade stater är ledarskapet i en stat. Ledarnas handlingar är den huvudsakliga 
orsaken till att stater fallerar. Staters sammanbrott föregås alltid av ett 
systematiskt övergrepp på den statliga apparaten ovanifrån. Den moderna 
historien har bevittnat flera diktatorer som genom att utnyttja staten för sin egen 
vinnings skull har utarmat statens möjlighet att tillhandahålla tjänster till 

                                                                                                                                                  

7 Rotberg 2007 s. 85-86
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civilbefolkningen. En relaterad faktor är korruption som finns i annars oskådad 
utsträckning i felande stater. Pengarna når sällan heller tillbaka till befolkningen i 
form av investeringar utan försvinner ofta utomlands vilket bidrar till att bringa 
staten på fall.8

Detta är de faktorer jag kommer att fokusera på i denna uppsats. Säkerheten i 
landet, då detta är den viktigaste och mest grundläggande funktionen staten har. 
Jag kommer också att studera ledarskapet då detta är den viktigaste faktorn i en
stats fallerande och även graden av korruption då detta är ett ytterst stort problem i 
felande stater. Samtliga av dessa faktorer relaterar till landets inhemska utveckling 
och därför kommer jag att fokusera på staternas interna utveckling. Jag kommer 
alltså inte att studera det internationella samfundets tillvägagångssätt. Detta 
eftersom jag ämnar undersöka sjukdomen och inte kuren. Med utgångspunkt i 
dessa tre faktorer har jag preciserat ett antal områden som är av intresse för 
uppsatsen och som även omnämns i litteraturen om freds- och 
demokratiseringsprocesser:

 De tidigare stridande parterna

 Övergångsstyret

 Korruption och bekämpning av detta

 Partier och kandidater som ställde upp i valet

 Statens säkerhetsstyrkor

Då jag skriver om de tidigare stridande parterna kommer jag att i huvudsak 
använda mig av två författare. Vad gäller nedrustningen av tidigare rebeller så 
kommer jag att utgå ifrån ett kapitel i boken ”When States Fail” skrivet av Nat J. 
Colletta, Marcus Kostner och Ingo Wiederhofer. Här ges en god beskrivning av 
proceduren steg för steg och de betonar även hur väsentligt det är för 
fredsprocessen att tidigare kombattanter genomgår en demilitariseringsprocess. 
Genom att granska proceduren steg för steg kommer skillnader mellan fallen att 
bli tydligare. Dessa steg kommer att redovisas tydligare då denna procedur 
avhandlas. Jag kommer också att granska hur de tidigare rebellgrupperna 
interagerade med den tidigare regeringen. I samtliga fall ingicks ett avtal där 
rebellgrupperna och regeringen kom att ingå i en övergångsregering. Jag har 
använt mig av litteratur av Terrence Lyons för att studera övergångsregeringen. 
Terrence Lyons menar att samarbete och gemensam beslutsfattning i 
övergångsregeringen är vitalt för fredsprocessen. Han poängterar att det är viktigt 
att fredsavtalet inte enbart får parterna att stanna upp utan att det även leder till en 
början på fredsprocessen. Han betonar den normativa funktion som en 
övergångsregering av detta slag kan ha då de i viss mening sätter standarden för 
det framtida styret i landet.9 Jag kommer även att använda mig av Mimmi 
Söderberg-Kovacs litteratur på området, om än i mindre utsträckning. Båda 

                                                                                                                                                  

8 Rotberg 2007 s. 86-90
9 Lyons 2004 s. 277-282
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ovanstående faktorer behandlar alltså de tidigare stridande parternas utveckling 
och agerande och dessa utgör kapitel 2.

Därefter kommer jag att behandla institutionella förändringar. Här kommer jag 
att granska säkerhetsreformer och korruptionsbekämpning. Dessa är båda 
faktorer som Ronald Paris lyfter fram i sin bok ”At Wars End”. Paris fokuserar på 
en tillförlitlig polisstyrka vad gäller säkerhetsreform men jag kommer även att 
granska upprättandet av en militärstyrka. Paris betonar också vikten av ett system 
för att överse de politiska partiernas och civilsamhällets uppförande. Här kommer 
jag dock att fokusera på de politiska partierna med tanke på att jag valt att 
koncentrera mig på statens ledarskap. Paris anser att detta är element som måste 
inrättas innan landet kan genomgå en politisk liberalisering. Han lyfter även fram 
flera andra faktorer som relaterar till förberedande för ekonomisk liberalisering, 
en kontrollmekanism för media och en domstol som kan upprätthålla 
grundlagen.10 Dessa övriga faktorer kommer jag inte att granska här eftersom de 
faller utanför de områden jag valt att fokusera mig på. Huvudsyftet med uppsatsen 
är ej heller att pröva Paris teori.

Slutligen kommer jag att granska partierna och kandidaterna som ställde 
upp i valet. Dock kommer jag i detta fall inte att begränsa mig till partierna. 
Terrence Lyons poängterar vikten av en fungerande valkommission som inte 
uppfattas som partisk. Han betonar också som tredje komponent i sin teori vikten 
av att politiska partier, som är kapabla att representera sina väljare och effektivt 
organisera sig för val, har växt fram.11 Jag kommer dock att i huvudsak utgå ifrån 
Benjamin Reillys diskussion om ämnet från boken ”From War to Democracy”. 
Han beskriver här problemet med val efter inbördeskrig då parterna ofta tar till 
retorik som uppmanar extremism och fokuserar på etnicitet eller andra skiljelinjer 
från den väpnade konflikten.12 Vad jag därför kommer att göra här är att 
undersöka partierna, kandidaterna och deras plattform inför valet. Dessutom 
kommer jag att studera valkommissionen som både Reilly och Lyons tar upp.

1.3 Metod och fall

För att ge svar på frågeställningen kommer jag att genomföra en fallstudie. Jag 
kommer att söka variationer i den oberoende variabeln, det vill säga processerna 
under övergångsperioden, för att söka finna hur dessa påverkat den beroende 
variabeln, alltså en fortsatt fredsprocess efter valet. Vad jag alltså kommer att 
försöka finna är alltså orsaksförhållanden.13 Min uppsats uppfyller dock ej de krav
som Jan Teorell och Torsten Svensson ställer för att en undersökning ska kunna 
förklara kausala samband. Framförallt så saknar jag utrymme för att göra en 

                                                                                                                                                  

10 Paris 2005 s. 205
11 Lyons 2004 s. 282-285
12 Reilly 2008 s. 159-161
13 Teorell 2007 s. 27-29
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genomgående utredning av eventuella orsaksmekanismer. Jag kommer dock att i 
viss mån spekulera kring orsakerna till de eventuella sambanden. Detta ges dock 
inte tillräckligt mycket utrymme för att jag skall kunna dra några säkrare slutsatser 
om orsaksmekanismerna. Eftersom jag valt att fokusera på ett antal faktorer 
kommer jag inte heller att kunna isolera orsakerna då jag exempelvis inte lyfter 
fram landets ekonomiska utveckling, vilket potentiellt kan påverka 
fredsprocessen.14 Uppsatsen syftar alltså främst till att identifiera samband och nå 
resultat som är intressanta för vidare forskning. Då jag främst söker identifiera 
samband hade möjligtvis en kvantitativ undersökning varit att föredra. Dock är 
detta svårligen gjort då jag undersöker variabler som exempelvis ”samarbete och 
gemensam beslutsfattning i övergångsregeringen”. Variabler av detta slag kräver 
en tämligen djupgående undersökning vilket skulle vara näst intill omöjligt att 
genomföra i en kvantitativ studie inom ramen för denna uppsats storlek. Genom 
att granska samtliga variabler mer djupgående så ges jag också möjligheten att 
finna skillnader som i en mer ytlig men bredare undersökning inte skulle ha 
identifierats. Jag kommer att studera fallen tematiskt eftersom resultaten och 
skillnaderna kommer att bli mer överskådliga med detta tillvägagångssätt.

Uppsatsen är huvudsakligen induktiv. Jag kommer att göra en serie empiriska 
observationer vartefter jag kommer att dra slutsatser av detta. Dock finns det ett 
induktionsproblem som innebär att slutsatserna blir problematiska eftersom de 
empiriska observationerna med stor sannolikhet är otillräckliga för att nå en säker 
slutsats. Dock så utgår jag ifrån en hypotes att ett svar på min frågeställning står 
att finna i någon av de variabler jag kommer att undersöka. Denna hypotes som 
grundar sig på resonemanget i kapitel 1.2 är dock inte en del av frågeställningen. 
Jag använder mig också av ett antal olika teorier i olika utsträckning då jag 
undersöker de olika variablerna. Detta innebär att uppsatsen till viss del är 
hypotetisk-deduktiv även om teoriprövning inte är huvudsyftet med uppsatsen.15

Hur tillförlitliga slutsatserna är beror i stor utsträckning därför hur starka samband 
som står att finna i uppsatsen. Som jag tidigare nämnt aspirerar jag heller inte med 
uppsatsen att nå några säkrare slutsatser utan istället att nå resultat som kan vara 
intressanta och värdefulla för fortsatt forskning.

1.3.1 Fall

De fall jag kommer att undersöka är DR Kongo, Liberia och Sierra Leone. 
Samtliga var innan fredsavtalet undertecknades felade stater.16 Fallen bär många 
likheter med varandra. Nedan följer en kort genomgång av staternas bakgrund.17

Fallen har ordnats med avseende på året då övergångsperioden började. Denna 
ordning kommer att vara genomgående för uppsatsen.

                                                                                                                                                  

14 Teorell 2007 s. 64-65
15 Teorell 2007 s. 48-53
16 Rotberg 2004 s. 5
17 Uppsala Conflict Database, http://www.pcr.uu.se/gpdatabase/search.php Senast besökt 2009-08-16
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I Sierra Leone skrev regeringen och The Revolutionary United Front (RUF) på 
Lomé-avtalet den 8 juli 1999 vilket var ett fredsavtal som var menat att sätta stopp 
för ett inbördeskrig som varat under i princip hela 1990-talet. Ett fredsavtal 
mellan samma parter hade undertecknats 3 år tidigare men detta hade fallit 
samman. Det nya fredsavtalet gav RUF rätt till poster i den övergångsregeringen 
som skulle styra landet fram till dess att val skulle hållas. Den andra parten som 
utgjorde övergångsregeringen var det sittande paritet SLPP (Sierra Leone 
Peoples’ Party) och dess ledare Ahmed Tejan Kabbah. RUF drog sig dock 
tämligen snabbt ur fredsprocessen och fortsatte sin rebellkrigföring. 
Övergångsregeringen, utan RUF:s inblandning, fortsatte sitt arbete och val hölls i 
maj 2002.

I Liberia hade ett inbördeskrig pågått under första halvan av 90-talet. Därefter 
undertecknades dock ett fredsavtal och val hölls 1997 där den nu ökände Charles 
Taylor segrade. Efter några år med Taylor vid makten kom dock inbördeskrig på 
nytt att blossa upp i landet. Två rebellfraktioner vid namn Liberians United för 
Reconciliation and Democracy (LURD) och Movement for Democracy in Liberia 
(MODEL) började strida med Taylors regeringsstyrkor. Dessa strider eskalerade 
fram till augusti 2003 då Taylor flydde landet. En vecka efter Taylors flykt 
undertecknades ett fredsavtal mellan Taylors gamla parti i regeringsställning och 
rebellfraktionerna. I och med detta kom en övergångsregering att upprättas där 
parterna delade på makten. Val i landet kom att hållas drygt två år senare i oktober 
2005.

I DR Kongo bröt ett inbördeskrig ut 1996 mellan diktatorn sedan tidigt 60-tal, 
Mobutu Sese Seko, och en allians bestående av flera rebellgrupper som leddes av 
Laurent Kabila. Mobutu störtades 1997 och Kabila tog över makten. Striderna 
fortsatte dock här efter mellan Kabila, nu på regeringssidan, och ett flertal 
rebellgrupper, flera av vilka hade stött Kabila mot Mobutu. Inbördeskriget 
eskalerade och Kabila mördades under början av 2001. Hans son Joseph Kabila 
tog då över makten. 1999 skrevs ett fredsavtal på men implementeringen gick 
ytterst långsamt och fredsprocessen kom aldrig igång. En ny fredsprocess med 
mål att inkludera alla de stridande parterna påbörjades under början av 2002. Det 
avtal som kom att forma landet under de kommande åren skrevs på i december 
samma år. Detta gjorde att Joseph Kabilas parti i dåvarande regeringsställning, ett 
antal rebellgrupper, de största av dessa som också fick störst makt var Congolese 
Rally for Democracy (RCD) och Congolese Liberation Movement (MLC), den 
politiska oppositionen och civilsamhället skulle ingå i ett övergångsstyre. 
Nationella val kom att hållas i juli 2006 vilket var de första demokratiska valen i 
DR Kongo på 40 år.

Alltså bär fallen många likheter. I Samtliga fall undertecknades ett fredsavtal 
vilket innebar att tidigare stridande parter kom att ingå i ett övergångsstyre. 
Övergångsperioden varade mellan två och tre och ett halvt år. I samtliga fall 
auktoriserades även en FN-styrka som skulle hjälpa till i fredsbygget. Dessa var 
UNAMSIL i Sierra Leone, UNMIL i Liberia och MONUC i DR Kongo. Dock så 
var utvecklingen i länderna efter det att val hållits väldigt olika. Ingen våldsam 
konflikt har registrerats av Uppsala Conflict Database i Liberia efter det att 
fredsavtalet undertecknades. I Sierra Leone slutade striderna efter 2000, alltså 
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fortsatte de efter övergångsperioden påbörjats. Sedan dess har dock ingen våldsam 
konflikt registrerats. I DR Kongo slutade striderna året innan fredsavtalet 
signerades. Däremot så återupptogs de samma år som valet hölls och har pågått 
sedan dess. Liberia och Sierra Leone har förbättrats enligt ”Failed State Index”18

under perioden efter att val har hållits medan DR Kongo i princip har varit 
oförändrat. Första upplagan av indexet kom 2005 och då hade Liberia ett värde på 
99,5 och Sierra Leone 102,1. I 2009 års index hade Liberia förbättrat sig till 91,8 
medan Sierra Leone hade genomgått en ännu större förbättring till 92,1. Från 2006 
till 2009 har DR Kongo förändrats från 110,1 till 108,7. Även enligt Freedom 
House index för hur mycket frihet det finns i länder är tendenserna de samma. 
Sierra Leone har från valåret förändrats från 4/519 till 3/3 idag. Samma förändring 
för Liberia är från 5/4 till 3/4 medan DR Kongo har varit oförändrat och står idag 
liksom 2006 på 6/6. Alltså hade länderna till det yttre liknande förutsättningar 
men utgångarna har varit väldigt olika.

1.3.2 Material

Mitt teoretiska material har huvudsakligen presenterats då jag redogjorde för mitt 
teoretiska ramverk. Det empiriska material jag har använt mig utgörs i princip helt 
av rapporter, vetenskapliga artiklar och till viss del information från 
organisationers hemsidor på Internet. Fallen har alla ägt rum tämligen nyligen och 
information om fallen i bokform är något begränsad. Min huvudkälla är 
International Crisis Groups (ICG) rapporter som djupgående redogör för alla tre 
övergångarna. Att använda en huvudkälla för alla tre fallen innebär också att jag i 
mitt läsande får samma ingångspunkt i alla tre fallen. Detta minskar risken för att 
min bild av fallen ska skilja sig på grund av att jag använt källor med olika fokus 
och utgångspunkter. ICG har också ett gott rykte och inga intressekonflikter som 
står att finna i något av fallen. Därför bör ICG utgöra en tillförlitlig och korrekt 
källa. Dessa rapporters innehåll är dock inte tillräckligt för att komma åt all 
information som är av intresse. I dessa fall har jag använt mig av rapporter ifrån 
andra tillförlitliga organisationer, så som FN och AU, och vetenskapliga artiklar.

Det finns även en del information som är hämtad från Internet. Vissa av dessa 
kan vid en första anblick ge ett opålitligt intryck därför kommer jag göra en kort 
presentation av dessa här. The Sierra Leone Web (www.sierra-leone.org) är en 
fristående sida som har arkiverat nyheter från den relevanta tidsperioden. EISA 
(www.eisa.org.za) är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med val i 
södra Afrika. Organisationens verksamheter involverar både forskning om val och 

                                                                                                                                                  

18 Tillgängligt på http://www.fundforpeace.org/web/index.php - Senast besökt 2009-08-16. Failed State Index 
beräknar en stats stabilitet med avseende på 12 olika indikatorer. På varje indikator bedöms ett land på en skala 
mellan 1 och 10 där 1 innebär väldigt stabilt medan 10 betyder väldigt instabilt. Dessa adderas sedan samman till 
ett totalvärde. Indexets första upplaga är från 2005 så Sierra Leones utveckling innan detta framgår inte.
19 www.freedomhouse.org – Senast besökt 2009-08-16. Den första siffran betecknar landets politiska friheter 
medan den andra betecknar landets civila friheter. Båda värdena är beräknade på en skala mellan 1 och 7 där 1 
innebär mycket frihet och 7 innebär väldigt lite frihet.
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tillhandahållande av tjänster i samband med val. Övriga Internetkällor tillhör 
antingen regeringar eller välkända och tillförlitliga organisationer.
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2 Parterna

2.1 Icke-statliga stridande

I samtliga de tre fall jag har valt att studera påbörjades fredsprocessen i och med 
ett fredsavtal där stridande rebellgrupper inkluderades. Just rebellgruppernas 
demilitarisering är av stor vikt för en lyckad fredsprocess. Nedan kommer jag just 
att studera demilitariseringsprocessen i de tre fallen. I samtliga tre fall ägde en 
DDR-process (Disarmament, demobilisation, reintegration) rum. Först kommer 
jag att studera avväpningsprocessen i de tre fallen. Därefter kommer jag att 
studera demobiliseringen och återintegreringen. Demobilisering syftar på den 
process då ex-kombattanter formellt blir civila. Detta sker generellt sett efter en 
tid i en provisorisk förläggning där information om ett civilt liv tillhandahålls. 
Återintegrering är en längre procedur där ex-kombattanten genomgår en övergång 
till civilt liv. Denna process har både sociala och ekonomiska dimensioner.20

2.1.1 Avväpning

I Sierra Leone visade RUF ganska snart efter det att Lomé-avtalet signerats upp 
en motvilja mot fredsprocessen. Medlemmarna vägrade anlända till platserna 
avsedda för avväpning. Ett knappt år efter fredsavtalet tog de även nära 
femhundra FN-soldater som gisslan. Efter detta påbörjade brittiska styrkor och 
FN-styrkor en offensiv mot RUF-rebellerna vilken resulterade i ett stort militärt 
nederlag för RUF. Striderna fortsatte dock fram till att ett avtal om vapenvila 
skrevs på i maj 2001. Här bekräftade också RUF på nytt deras förbindelse till 
Lomé-avtalet.21 Härefter återupptogs avväpningen och avslutades i januari 2002. 
Vid denna tidpunkt hade över 46 000 ex-kombattanter frivilligt anmält sig vid 
avväpningsstationer. Om även de rebeller som avväpnades innan fredsprocessen 
stannade upp i maj 2000 inkluderas avväpnades totalt ungefär 72490 ex-
komattanter. UNAMSIL:s befälhavare General Martin Luther Agwai sade att 
processen gett imponerande resultat. Över hälften av ex-kombattanterna kom från 
CDF (Civil Defence Forces), miliser nära allierade med det regerande partiet, som 

                                                                                                                                                  

20 Colletta 2004 s. 173-178  
21 Söderberg Kovacs 2007 s. 116-118
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dock innehade majoriteten av de icke-inlämnade vapnen. En oroväckande 
koppling mellan regeringen och beväpnade milisgrupper i landet kvarstod alltså.22

I Liberia inleddes avväpningen i december 2003. UNMIL visade sig dock vara 
logistiskt oförberedda för det oförväntat höga antal kombattanter som anlände till 
avväpningsstationerna. Oförmåga att ta hand om kombattanterna som infann sig 
resulterade i upplopp i huvudstaden.23 Det stora antalet kombattanter som var 
villiga att lämna in sina vapen var dock ett positivt tecken. Då 
avväpningsprocessen formellt avslutades knappt ett år senare hade drygt 100 000 
ex-kombattanter registreras. 60 % av dessa kom från regeringsstyrkan AFL 
(Armed Forces for Liberia), 28 % från LURD och 12% från MODEL.24 Enligt en 
rapport från ICG25 uppskattades antalet kombattanter som behövde avväpnas på 
förhand till mellan 48 000-58 000 så även här överträffades de på förhand 
beräknade utfallen.

I DR Kongo påbörjades två stycken processer. Den ena syftade på att avväpna 
de utländska fraktionerna som var på plats i landet och den andra arbetade med de 
inhemska. Dessa processer gick dock långsamt, framförallt i landets östra delar 
som gränsar till bland annat Rwanda. DR Kongos militär hade inte förmåga att nå 
vissa delar av landet och MONUC tillförlitade sig på frivillig överlämning av 
vapen och ammunition vilket också hade tillämpats i Sierra Leone och Liberia. 
Rebellgrupper och i synnerhet FDLR, vilket är en rwandisk rebellgrupp som 
arbetar inifrån DR Kongo, visade sig ovilliga att ge upp sina vapen då inget 
militärt motstånd gjorde sig närvarande. Delar av rebellgruppen RCD fortsatte 
också att strida och förblev motvilliga att ge upp sina vapen, trots att gruppen 
ingått i ett power-sharing-avtal med regeringen och andra grupper.26 Totalt har 
13 000 utländska styrkorna lämnat över sina vapen och utöver detta led ugandiska 
grupper militära förluster och återvände därmed i viss utsträckning till deras 
ursprungsland Uganda. Det beräknas att antalet utländska rebeller ungefär har 
halverats sedan demobiliseringsprocessen påbörjades. Av de inhemska rebellerna 
hade nära 92 000 rebeller avväpnats i september 2006. På förhand beräknades 
antalet rebeller som skulle avväpnas vara 150 000.27

2.1.2 Demobilisering och Återintegrering

I Sierra Leone genomgick drygt 71 000 ex-kombattanter en 
demobiliseringsprocess vilket innebar att de mottogs på angivna center för att här 
återanpassas till ett civilt liv. För att underlätta återintegrering i det civila 
samhället erbjöds ex-kombattanter en sex månader lång utbildningsperiod där 

                                                                                                                                                  

22 http://www.sierra-leone.org/Archives/slnews0102.html, Senast besökt 2009-05-24; ICG 2001 s. 4; 
http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=60&search=sierra_leone, Senast besökt 2009-05-24.
23 ICG 2004a s. 4-5
24 http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=52#framework, Senast besökt 2009-05-24
25 ICG 2003 s. 16
26 ICG 2004b s. 1-2, 4-6
27 http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=25, Senast besökt 2009-08-16
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flera alternativ så som yrkesförberedande- och jordbruksutbildningar fanns 
tillgängliga. Denna process påbörjades främst mot slutet av övergångsperioden 
men vid slutet av 2002 hade ungefär 57 000 ex-kombattanter registrerats. 28

Ytterligare 2350 ex-kombattanter registrerade sig för att delta i den statens nya 
militär, vilket ansågs vara ett förvånansvärt lågt antal. Två problem relaterade till 
återintegreringen fanns dock. Dels tenderade ex-kombattanter och deras familjer 
att exkluderas i de samhällen dit de återvände. Ekonomin var också ett problem då 
utbildningen på sex månader inte skulle hjälpa ex-kombattanterna att komma in 
på arbetsmarknaden om de tillgängliga jobben förblev få.29 I efterhand har det 
även konstaterats att den sex månader långa utbildningen var otillräcklig och att 
diskriminering mot ex-kombattanter var vanligt förekommande.30

I Liberia demobiliserades ex-kombattanterna i stationer över hela landet i en 
process som avslutades i oktober 2004. Återintegreringsprocessen påbörjades i 
juni samma år. Även här gavs ex-kombattanterna möjlighet att välja mellan 
projekt som skulle bidra till deras återgång till det civila samhället. Processen fick 
dock en långsam start och strax innan valet infann sig viss oro för att den skulle 
förbli oavslutad.31 Dock började processen ta fart mot slutet av perioden.
Undersökningar bland befolkningen visar dock att programmen inte verkar ha 
bidragit i någon större utsträckning till ökade möjligheter för sysselsättning. Ex-
kombattanterna var dock övervägande positiva till mottagandet i samhällena de 
bosatt sig i.32

I DR Kongo var processen betydligt mer problematisk. Demobiliseringen 
fokuserade till en början på provinsen Ituri som var ett av de mest krigshärjade 
områdena i landet. Processen försvårades i stor utsträckning på grund av tekniska 
och logistiska problem. I mars 2006, ungefär ett år efter att den frivilliga 
avväpningen avslutats, hade 10 000 demobiliserade ex-kombattanter ännu inte fått 
någon återintegreringsassistans. Amnesty International genomförde ett femtiotal 
intervjuer med demobiliserade kombattanter i regionen och samtliga utryckte sitt 
missnöje med processen.33 Problem rörande återintegreringen gjorde sig gällande 
även i den nationella DDR-processen. FN riktade kritik mot CONADER vilket 
var övergångsregerings organ med ansvar för DDR-processen och poängterade att 
det stora antalet icke-återintegrerade ex-kombattanterna utgjorde ett 
säkerhetshot.34 Flera väpnade grupper visade också starkt motstånd till DDR-
processen. I regionerna Ituri, Kivu-provinserna och Katanga, som alla ligger i 
östra DR Kongo, har flera grupper visat upp en stark ovilja till att demobilisera 
och hade i vissa fall tagit väpnad strid med regeringsstyrkor. En grupp som ställde 
sig emot DDR-processen var RCD-Goma, under befäl av Laurent Nkunda. Det 
finns även uppgifter om att rebeller som anmälde sig för integrering i den nya 

                                                                                                                                                  

28 http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=60 , Senast besökt 2009-05-25
29 ICG 2002 s. 13-14
30 http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=60 , Senast besökt 2009-05-25
31 ICG 2005a s. 17-18
32 http://www.unddr.org/countryprogrammes.php?c=52, Senast besökt 2009-05-25
33 Amnesty International 2007 s. 17-18, 21
34 21st report of the UN Secretary-General on MONUC, S/2006/390, s. 11, 13 June 2006.
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militären flydde från integreringscentren på grund av att levnadsstandarden i 
stationerna var för dåliga.35

2.2 Övergångsregeringen

I samtliga tre fallen signerades fredsavtal som innebar att en övergångsregering 
bestående av representanter från de olika parterna skulle styra länderna fram till 
dess att val skulle hållas. Terrence Lyons menar att det är vitalt för fredsprocessen 
att detta interrimstyre ägnar sig åt gemensamt beslutsfattande så att landets 
fredsprocess kan utvecklas positivt. I denna mening lägger även 
övergångsregimen grunden för den fortsatta politiska utvecklingen genom normer 
om fredligt samarbete.36 Nedan kommer jag att studera hur väl 
övergångsregeringen lyckades samarbeta i termer av gemensamt beslutsfattande.

2.2.1 Samarbete och effektivitet

I Sierra Leone tilldelades RUF fyra regeringsposter i den övergångsregering 
som tog makt i landet. Samarbetet mellan SLPP och RUF var dock problematiskt. 
RUF hade i maj året efter inte tilldelats de regeringsposter de hade tillskrivits i 
Lome-avtalet. RUF visade sig också ovilliga att delta i fredsprocessen då FN-
trupper ofta rapporterade att de hade svårt att nå områden som kontrollerades av 
RUF. RUF började protestera och visade misstro mot regeringen och även mot 
FN, samtidigt som de började bli allt mer fientliga mot FN-styrkor. Senare i maj 
tillfångatogs även RUF:s ledare Foday Sankoh och sattes i husarrest.37 Lyons 
menar att en kommission med representanter från de olika parterna med syfte att 
överse fredsprocessen har varit gynnsam för tidigare fredsprocesser och att en 
sådan kommission således kan bidra till samarbetsinriktat styre.38 En kommission 
av detta slag, vid namn Commission for the Consolidation of Peace (CCP), 
instiftades i och med Lome-avtalet men den lyckades inte bidra till fredsprocessen 
på något effektivt sätt och RUF utryckte öppet sin misstro mot organet.39 RUF 
drog sig alltså ur övergångsstyret och lyckades aldrig etablera sig som en större 
politisk aktör igen efter det militära nederlaget. Detta innebar att SLPP kom att 
regera ensamt fram till valet i maj 2002. 40

                                                                                                                                                  

35 Amnesty International 2007 s. 23-28
36 Lyons 2004 s. 277-282
37 http://www.sierra-leone.org/Archives/slnews0500.html, Senast besökt 2009-05-26
Söderberg Kovacs 2007 s. 116-117
38 Lyons 2004 s. 279-280
39 http://www.sierra-leone.org/lomeaccord.html, Senast besökt 2009-05-26; http://www.sierra-leone.org/AFRC-
RUF/RUF-012000.html, Senast besökt 2009-05-26
40 Söderberg Kovacs 2007 s. 118-119
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I Liberia instiftades också en övergångsregering byggd på power-sharing. 
Taylors tidigare regering, LURD, MODEL, politiska oppositionspartier och 
civilsamhället lyckades enas om en uppdelning av de 21 ministerposterna och de 
76 ledamotsposterna i övergångsparlamentet. I regeringen tilldelades de tre stora 
aktörerna 5 poster var. Utöver detta gavs den tidigare regeringen och de två 
rebellgrupperna kontroll över vissa speciella organ. En man vid namn Gyunde 
Bryant blev tillsatt som ordförande för övergångsregeringen.41 Under de första 
månaderna visade ingen av parterna någon större tilltro till de andra parterna eller 
till fredsprocessen i stort. Främst sågs rebellgrupperna, och i synnerhet LURD, 
som hot mot fredsprocessen, då de verkade uppfatta fredsprocessen som en 
fortsatt kamp för makt. Strukturen i övergångsregeringen och de tre tidigare 
stridande fraktionernas misstro och maktsträvan gjorde att fredsprocessen blev 
långsam och Gyunde Bryant saknade tillräcklig makt för att underlätta 
processen.42 Regeringen gjorde dock framsteg, framförallt mot slutet av 
övergångsperioden. Detta skedde bland annat efter ökad kritik och press från 
externa aktörer och ett starkare civilsamhälle. 43

I DR Kongo etablerades en övergångsregering i juni 2003 som innehöll 
representanter från en mängd olika grupper. Utöver en president, Joseph Kabila,
tillsattes fyra vicepresidenter som representerade den gamla Kabila regeringen, 
den politiska opposition, MLC och RCD. De två senare grupperna är de 
huvudsakliga rebellgrupperna i landet. Samarbetet kom dock att fungera mindre 
önskvärt. RCD och medlemmar av Kabilas parti hade ytterst svårt att lita på 
varandra och RCD-medlemmar hotade vid ett tillfälle att dra sig ur 
övergångsregeringen om inte en officer, tidigare medlem i RCD, släpptes från 
fängelse. Maktstriden regeringsparterna emellan försvårade således utnämningen 
av ämbetsmän i vissa regioner.44 Regionala högt uppsatta medlemmar i RCD i 
Norra Kivu blev även blivit anklagade för att ha bistått general Laurent Nkunda 
med resurser.45 De tidigare stridande parterna kom väldigt sällan överens och 
samarbetena i beslutsfattningen var fåtaliga.46

                                                                                                                                                  

41 ICG 2003 s. 3-4
42 ICG 2004a s. 8-9, 12-14
43 ICG 2005a s. 1-3
44 ICG 2005a s. 4
45 ICG 2005b s. 5
46 ICG 2006a s. 13-14
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3 Institutionsbyggande

Nedan kommer jag att granska ländernas säkerhetsreform, det vill säga 
reformeringen av statens militär och polis. Jag kommer sedan att studera 
korruptionen under övergångsperioden och vilka mekanismer som fanns i staterna 
för att bekämpa detta. Dessa är båda faktorer som Roland Paris lyfter fram.47

3.1 Säkerhetsreform

3.1.1 Militärreform

Då fredsprocessen återupptogs i Sierra Leone efter striderna som bröt ut i maj 
2000, var armén för svag och sågs av befolkningen som för opålitlig för att 
fungera som landets huvudsakliga säkerhetsstyrka. Storbritannien och UNAMSIL 
tog huvudansvaret för att tillhandahålla säkerhet under övergångsperioden 
samtidigt som brittiska styrkor tränade upp armén.48 Mycket tack vare 
Storbritanniens insats tränades armén upp och etablerade sin närvaro i hela landet 
i januari 2002. Armén på 14 500 man var till och med större än vad som ansågs 
nödvändigt men inga planer på att reducera antalet diskuterades vid tidpunkten.49

Ett frågetecken kring arméns lojalitet kvarstod dock.50 Men trots detta och trots 
vissa logistiska tillkortakommanden så transformerades militären effektivt och 
armén etablerade sig i stort sett i hela landet, även om svårigheter att bevaka 
gränsen till Liberia uppstod och fortsatt träning och säkerhetsstöd av UNAMSIL 
var nödvändig.51

I Liberia kom militären att reformeras helt från grunden och den nya armén på 
2000 man skulle tränas upp av USA. Träningen hade dock inte påbörjats vid 
tidpunkten för valet och Liberia var under perioden därefter starkt beroende av de 
15 000 fredsbevarande trupper som fanns i landet. ICG beräknade strax innan 
valet att Liberia skulle komma att vara beroende av externt säkerhetsstöd under 
flera år framöver.52

                                                                                                                                                  

47 Paris 2005 s. 205
48 ICG 2001a s. 6-7
49 Malan 2003 s. 92, 100
50 ICG 2002 s. 9-10
51 Malan 2003
52 ICG 2005a s. 17; ICG 2006d s. 5-6 
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I DR Kongo skulle stridande från de olika parterna som ingick i 
övergångsregeringen tränas och integreras i en nationell armé. Samtliga parter 
verkade dock överdriva antalet soldater som de hade till förfogande. Denna 
bristande dokumentation av antalet trupper försvårade reformeringen. I augusti
2005 antogs en plan för reformeringen av armén som skulle finansieras av en 
mängd internationella aktörer. Enligt denna skulle soldater bland de stridande 
fraktionerna välja mellan demobilisering och integrering i armén. Slutmålet för 
styrkan på armén var ungefär 120 000 – 125 000 man.53 Vid tidpunkten för valet 
planerades 18 brigader vara färdigintegrerade. Brigaderna var från början tänkta 
att vara 3500 man starka men i vissa regionen minskades storleken på grund av ett 
problem som uppkom i processen, det vill säga att ex-kombattanter tenderade att 
välja demobilisering istället för integrering.54 Bland annat på grund av finansiella 
problem blev dock denna process mycket försenad och en och en halv månad efter 
valet var 13 brigader klara.55 Även kommunikationsbrister och problematisk 
koordination mellan parterna i och utanför landet försvårade processen.56

Styrkorna var vid tidpunkten för valet också fortfarande för politiserade då 
exempelvis brigader i östra delarna av landet som utgjordes av tidigare RCD-
rebeller vägrade order från huvudstaden.57 Det rapporterades även att armén var 
korrupt, underfinansierad och i många fall ansvarig för brott mot mänskliga 
rättigheter.58

3.1.2 Polisreform

Efter krigsslutet i Sierra Leone och även efter decennier av korruption och 
vanskötsel inom polisväsendet var detta kraftigt i behov av en reform. Ett program 
för att träna upp en ny effektiv och pålitlig polis upprättades år 2000 och detta 
finansierades huvudsakligen av Storbritannien. Polisstyrkan var vid tidpunkten för 
valet ungefär 6500 man vilket var ungefär 3000 man mindre än vad som 
bedömdes tillräckligt. Styrkan hade också etablerat sin närvaro i hela landet även 
om närvaron var något knapphändig i vissa områden. Styrkan var också beroende 
av stöd från UNAMSIL för att kunna upprätthålla säkerheten i landet. 
Kriminaliteten i landet var vid tidpunkten tämligen låg även om vissa brott så som 
narkotikabrott utgjorde orosmoln. Men även om upprättandet av styrkan hade 
påbörjats så hade processen gått för långsamt och polisstyrkan var långt ifrån redo 
att upprätthålla säkerheten på egen hand vid tidpunkten för valet.59

I Liberia påbörjades träningen av en ny polisstyrka i juli 2004. Styrkan skulle 
då den var färdig vara 3500 man stor. I juli 2005 förväntades mellan 1800 och 
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55 22nd report of the UN Secretary-General on MONUC, S/2006/759, s. 12,  21 September 2006
56 ICG 2006b s. 25-28
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1900 poliser vara operationella tre månader senare vid tidpunkten för valet. Dessa 
var dock ej beväpnade och skulle heller inte bli så inom den närmsta framtiden.60

Så Liberia var fortfarande starkt beroende av yttre stöd både vad gäller vidare 
träning och upprätthållande av säkerhet, framför allt i vissa av landets mer laglösa 
zoner. Flera NGO:er menade dock att nya rekryter influerats av korrupta 
överordnade som ingått i styrkan innan reformeringen och utgjorde problem.61

I DR Kongo lades fokus vad gäller säkerhetsreform på armén och polisen 
hamnade något i skymundan och därför kom reformeringen igång tämligen sent. 
Detta bland annat därför att polisen inte hade varit inblandad i landets tidigare 
krig i samma mening som militären. I fredsavtalet fick samtliga fraktioner rätt till 
en kvot av polisen men dokumentationen av deras respektive styrkor var 
bristfällig. Vid tidpunkten för valet var en styrka på drygt 53 000 poliser redo.62

Träningen för majoriteten av dessa varade dock bara sex dagar vilket enligt ICG
bedömdes vara otillräckligt.63 Träning tillhandahölls av Angola, EU, Frankrike, 
MONUC och Sydafrika. Dessa tränade också upp specialstyrkor. Dock saknades 
tillräcklig koordination mellan dessa separata träningsprocesser vilket utgjorde ett 
problem. Ett annat stort problem var att polisen verkade centrera sig till 
storstäderna medan de mindre tätbefolkade delarna av landet, i synnerhet östra DR 
Kongo, förblev utan tillsyn.64

3.2 Korruption och övervakningsmekanismer

I Sierra Leone blev SLPP väldigt kritiserat på grund av korruptionsmisstankar. 
Bland annat anklagades flera medlemmar av regeringen för delaktighet i olaglig 
diamanthandel vilket var en viktig komponent i inbördeskriget. Ett system byggt 
på beskyddarskap som säkerhetsnät gjorde sig tydligt i landet och detta system var 
djupt befäst i samhället.65

Ett antal krafttag togs för att bemöta dessa problem. Mekanismer sattes 
samman för att förhindra korruption och förskingring av pengar. 2000 upprättades 
en antikorruptionskommission. Denna kommission, som finansierades av 
Storbritannien kom dock att mötas av problem. Kommissionen sågs inte som 
självständig från regeringen då denna tillsatte medlemmarna till kommissionen.66

Kommissionen kunde ej heller åklaga någon utan enbart lämna över fallet till 
riksåklagaren. Riksåklagaren var dock också justitieminister i 
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övergångsregeringen och sedermera Kabbahs vicepresidentkandidat i valet.67

Mellan januari 2001 och juni 2002 hade kommissionen överlämnat 57 fall till 
riksåklagaren och av dessa hade åtgärder vidtagits i ungefär en fjärdedel av fallen. 
En tidigare transport- och kommunikationsminister som arresterades i november 
2001 för delaktighet i smuggling av diamanter åtalades inte för än i augusti året 
efter, alltså efter valet i maj.68

Liberia hade vid krigsslutet, liksom Sierra Leone, en lång och prekär historia 
av korruption och vanskötsel av landets resurser. En rapport som utarbetats av 
ECOWAS och EU- kommissionen under slutet av 2004 och början av 2005, ledde 
de huvudsakliga biståndsgivarna till slutsatsen att korruptionen i övergångsstyret 
var så pass allvarligt att det äventyrade hela fredsprocessen. Bland annat förekom 
det en högst bristfällig bokföring i flera statliga institutioner och under 
undersökningen flydde flera ministrar huvudstaden. Under första halvan av 2005 
blev dock övergångsregeringen mer samarbetsvilliga vad gäller åtgärder mot
korruption. Det var också vid denna tidpunkt som civilsamhället och pressen i 
landet hade börjat kritisera regeringen i stor utsträckning.69 Internationella aktörer 
pressade regeringen att acceptera ett projekt vid namn GEMAP. Projektet skulle 
huvudsakligen ge de externa aktörerna större inflytande över och mer insikt i 
landets ekonomiska förvaltning, i huvudsak med hjälp av internationell expertis. 
Även om förslaget mottogs positivt från en stor del av befolkningen så fanns det 
många starka kritiker som menade att GEMAP var ett imperialistinstrument.70

Regeringen och de internationella aktörerna nådde ett avtal i början av september 
2005 vilket var ungefär en månad före valet. Projektet påbörjades dock först strax 
efter valet. Då påbörjades bland annat arbetet för att upprätta en självständig 
antikorruptionskommission vilket var något som tidigare saknats.71

Liksom ovanstående fall hade DR Kongo en lång historia av korruption och 
politisk vanskötsel. Både tjänstemän och toppolitiker utnyttjade sin position under 
övergångsregeringen för egen vinnings skull. Personer fick jobb och tilldelades 
olika positioner främst beroende på kontakter. Exempelvis så styrdes
departementen huvudsakligen av tjänstemän tillsatta av partierna istället för 
personen som enligt lagen har den största exekutiva makten i dessa organ. 
Korruptionen på hög nivå ledde även till korruption och illegala åtgärder på lägre 
nivå då lägre tjänstemän inte fick tillräckligt betalt. Merparten av skatteintäkterna
från vissa regioner nådde aldrig finansdepartementet och lokala tjänstemän 
började pressa civilbefolkningen på pengar. Dessa förhållanden mellan nationella 
och regionala finanser innebar att statens resurser blev högst ansträngda.72 Det 
fanns också misstankar om att Laurent Nkundas rebellrörelse kom över pengar 
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från tullar och mineraler genom kopplingar till högt uppsatta RCD-medlemmar i 
östra DR Kongo.73

Ett antal mekanismer för att förhindra korruption fanns i landet men dessa har 
alla haft svårigheter att utföra sitt arbete. ”Cour des comptes” är en statlig 
granskningsnämnd som övervakar parlamentet och som fanns i landet innan 
fredsavtalet. Organet var underfinansierat och dess utredningar ledde inte till 
några åtgärder. Dessutom hade inte organet befogenheter att granska presidenten. 
Däremot så hade parlamentet möjlighet att hålla presidenten och övriga 
medlemmar av regeringen ansvariga och genomföra sanktioner mot dessa. För att 
vidta åtgärder mot presidenten, och även vicepresidenterna, så krävdes 3/4-
majoritet i parlamentet. Detta blev i praktiken omöjligt då parlamentet var väldigt 
fragmenterat eftersom det delats upp mellan parterna i fredsavtalet och parterna 
var väldigt skeptiska till samarbete. En antikorruptionskommission upprättades i 
oktober 2004. Denna kommission kom själva att anklagas för korruption och 
färdigställde inte någon utredning.74 Den makt som civilsamhället fick i 
övergångsstyret verkade inte fungera som övervakningsenhet i någon större 
utsträckning.75
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4 Val

Frågan om hur valen ska hållas är självfallet också en viktig komponent i 
fredsprocessen. Benjamin Reilly pekar ut flera element i en valprocess som kan 
påverka valets och således fredsprocessen utgång. Baserat på hans bidrag till 
boken ”From War to Democracy”, har jag valt ut två faktorer som jag kommer att 
studera nedan. Den första faktorn är partiernas plattform d.v.s. om de tar till 
extremistretorik och främst mobiliserar stöd genom att spä på spänningarna 
mellan grupperna i landet. Detta är en tämligen vanlig företeelse i 
postkonfliktuella samhällen och ökar risken för ett återfall i konflikt efter, eller på 
grund av, valet. Den andra faktorn behandlar organisationen av valet, 
valkommissionerna och om de verkade vara partiska mot någon av parterna.76

4.1 Partierna och kandidaterna

I Sierra Leone var det sittande partiet SLPP huvudkandidaten till att vinna i de 
nationella valen 2002. Ett antal andra kandidater fanns dock, bland annat RUF-P 
(det reformerade RUF) och APC, vilket är det enda parti vid sidan om SLPP som 
styrt Sierra Leone efter landets självständighet. SLPP och APC skiljer sig främst 
genom bakgrund i olika etniska och regionala grupperingar. Den sittande 
presidenten Kabbah ställde upp för SLPP och Ernst Koroma var APC:s 
presidentkandidat. Retoriken bland partierna visade dock inte upp extremistiska 
tendenser och byggde inte på en hatisk ton gentemot ”de andra”. SLPP utlovade 
bland annat säkerhet och fred (partiet poängterade att kriget hade tagit slut under 
deras ledarskap). APC gav bland annat löfte om nytt ledarskap, jämlikhet inför 
lagen och RUF utlovade exempelvis demokrati och fri skolgång och sjukvård. 
Johnny Paul Koroma, tidigare juntaledare och som nu hävdade sig vara en 
pånyttfödd kristen, var presidentkandidaten för partiet PLP. Även om partiet 
utlovade positiva förändringar så hotade Koroma att han skulle omöjliggöra 
regeringens arbete om han inte vann. Detta fick dock inget gehör hos 
befolkningen då han i slutändan enbart fick 3 % av rösterna.77 Media som ett sätt 
att nå ut till befolkning fanns till förfogande för samtliga kandidater även om 
regerande SLPP hade en fördel av att vara sittande parti då de hade bättre tillgång 
till det statliga radio och TV-bolaget.78
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ICG beskriver dock att kampanjerna huvudsakligen fokuserades på att dela ut 
mat och andra tillgångar samt att föra en retorik som syftade till att säga vad 
väljarna ville höra. En strategi som bör ha gynnat SLPP då de var bäst
organiserade och besatt störst tillgångar.79 Det förekom visst våld relaterat till 
valkampanjerna men förvånansvärt lite. Inget större försök från någon grupp att 
sabotera valet eller kampanjerna förekom.80

Det slutgiltiga resultatet visade dock på att befolkningen till stor del hade 
röstat efter etniska grupperingar eftersom resultaten skiljde sig betydligt i söder 
och i norr. SLPP vann stort i norr som domineras av gruppen Mende medan APC 
fick majoriteten av rösterna i söder där Temme är den största gruppen.81 Totalt 
fick Kabbah 70 % av rösterna i presidentvalet. Medan SLPP var helt överlägset i 
söder och i öst och även vann i väst om än inte lika överlägset så var de ändå inte 
helt underlägsna i norr där de fick 30,8 % av rösterna mot APC:s 50,8 % vilket 
innebar vinst i två av fem valdistrikt i norr.82 SLPP och Kabbah lyckades alltså till 
större grad än något annat parti att locka till sig väljare från flera etniska grupper. 
Men även om SLPP lyckades locka till sig en stor del av rösterna i norr så var 
deras huvudsakliga väljarbas Mende, vilka också i väldigt stor utsträckning 
röstade efter etniska linjer i valet. Därför var det inte helt oproblematiskt att vid 
valet se om SLPP var ett parti med en nationell plattform.83

I Liberia fanns det inget regerande parti eller en sittande president i samma 
mening som i Sierra Leone eller DR Kongo. Charles Taylor hade flytt landet strax 
innan fredsavtalet och hans gamla parti delade nu makten med flera andra aktörer
och ingen av dessa var huvudkandidat i valet. Därför var valutgången mer osäker 
än vad som brukar vara fallet i denna typ av val. Innan valet steg tre 
huvudkandidater fram i presidentvalet. Dessa var Charles Brumskine för LP 
(Liberty Party), Ellen Johnson Sirleaf för UP (Unity Party) och George Weah för 
CDC (Congress for Democratic Change). Flera partier som tidigare haft 
inflytande ställde upp men fick inget större stöd och hade problem med inbördes 
strider. Dessa partier var bland annat Charles Taylors gamla parti NPP (National 
Patriotic Party) och LAP (Liberia Action Party) vilket var den sittande 
ordföranden i övergångsregeringen Gyude Bryants parti. Utöver de redan nämnda 
fanns nästan 20 partier till.84 Varken LURD eller MODEL hade transformerats till 
partier som ställde upp i valet.85  LAP och NPP var enligt ICG:s bedömningar de 
mest organiserade partierna även om UP blev allt starkare under valprocessen. 
LAP och dess presidentkandidat Varney Sherman beskrevs som det parti åtnjöt 
mest stöd i form av resurser från övergångsregeringen.86 Radio gav en möjlighet 
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för alla partier att nå ut med sitt budskap och alla de större partiernas 
huvudkandidater kunde göra framträdanden i större delen av landet.87

Vad gäller retorik och plattform skiljde sig inte de större partierna särskilt 
mycket åt då alla utlovade ledarskap, utveckling och försoning. Etnicitet var 
huvudsakligen frånvarande i de politiska budskapen. Dock kom en samling 
mindre partier att ingå en allians i mitten av 2005 med budskapet att presidenten 
bör vara en ursprungsliberian, vilket främst uteslöt americo-liberianer. Detta var 
dock begränsat till de mindre partierna som inte kom att få något större stöd i 
valet.88 George Weah var en gammal fotbollsspelare och filantrop som tog 
avstånd från övriga kandidater som i stort sett alla var välutbildade och hade en 
bakgrund i Liberias tidigare politiska klimat. Han presenterade sig på detta sätt 
som en brytning med de gångna årens politiska misskötsel och våldsamheter.89

Förutom enskilda incidenter av våld i början av valkampanjen så fortskred 
kampanjerna fredligt. En förvånansvärt vänlig relation mellan partierna gjorde sig 
också gällande.90 George Weah kom också att vinna första rundan av 
presidentvalet med 28,3 % av rösterna. Ellen Johnson-Sirleaf var den närmaste 
kandidaten med 19,8 % av rösterna vilket innebar att de två avancerade till en 
andra runda. Det fanns en regional dimension i valet då Weah vann i nästan hela 
östra landet medan Johnson-Sirleaf fick många röster i de västra delarna. I övrigt 
vann andra huvudkandidater stort i sina hemregioner. Denna regionala dimension 
innebär dock inte nödvändigtvis en etnisk sådan. Som David Harris poängterar 
utgör ingen etnisk grupp mer än 20 % av befolkningen och i vissa fall röstade 
etniska grupper med spända förhållanden på samma kandidat. 91

I andra rundan av presidentvalet som ägde rum den 8 november vann Ellen 
Johnson-Sirleaf med 59,4 % av rösterna. George Weah vägrade först respektera 
valresultatet och anklagade Johnson-Sirleaf för valfusk, till stor del baserat på det 
faktum att Weah hade vunnit den första rundan. Ett antal incidenter av 
våldsamheter inträffade följande veckor i samband med protester ifrån supportrar 
till George Weah. Den 16 december dömde NEC att de bevis för valfusk som 
Weah och CDC presenterat var klart otillräckliga. Fem dagar senare uttalade sig 
Weah att hans parti inte skulle fortsätta driva sin sak med motivationen att de ville 
se genuin fred i Liberia.92

I valet till de legislativa organen, senaten och representanthuset, var rösterna 
ytterst spridda. Lokala faktorer verkar ha påverkat utgången då 7 av 64 ledamöter 
i representanthuset var oberoende medan motsvarande siffra för senaten var 3 av 
30. Inget parti vann tillräckligt mycket för att ha en klart dominerande ställning i 
något av organen. CDC blev största parti i båda husen med 15 platser i 
representanthuset och 7 i senaten.93
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I DR Kongo så fanns det, i stark kontrast till Liberia flera partier som redan 
befann sig i regeringsställning. Den huvudsakliga kandidaten till positionen som 
president var också den, i övergångsregeringen sittande, presidenten Joseph 
Kabila vars parti hette PPRD (People’s Party for Reconstruction and Democracy). 
Kabila var också den klara favoriten till att vinna presidentvalet. Hans 
huvudutmanare var ledaren för MLC och den tidigare rebellen Jean-Pierre Bemba.
MLC och PPRD var också partierna med störst tillgångar vilket gav de ett kraftigt 
övertag, bland annat med tanke på landets storlek. Partierna som fanns 
representerade i regeringen hade även större tillgång till de statliga resurserna och 
korruption i syfte att finansiera valkampanjen kunde ej uteslutas.94 Båda 
kandidaterna uttalade i sina valkampanjer en vilja att arbeta för kongolesisk 
nationalism. Kabila fokuserade dessutom på återuppbyggnaden av landet medan 
Bemba betonade social rättvisa.95 Andra framstående kandidater var bland annat 
RCD vars presidentkandidat var Azarias Ruberwa. De betonade bekämpning av 
korruption och även om detta kan ha bidragit till visst stöd så förblev de 
impopulära på grund av gruppens nära relationer med Rwanda och även till följd 
av att Ruberwa tillhörde den etniska gruppen Tutsi. En annan kandidat som hade 
stort regionellt stöd var Antoine Gizenga och hans parti PALU (Unified 
Lumumbist Party). Ett parti som bojkottade valet då deras krav på bland annat 
återöppnade väljarregistreringsstationer inte gick igenom var UDPS, vars kandidat 
Etienne Tshisekedi i början av 80-talet blev ledare för demokratirörelsen i 
landet.96 Ojämlikheten i möjligheten för partierna att nå ut till befolkningen gjorde 
sig gällande i media. Majoriteten av tidningarna och radio- och tv-stationerna var 
partiska mot vissa kandidater och de statliga medierna var genom valprocessen 
partiska på Kabilas sida.97

Våldsamma händelser inträffade både under valkampanjen och efter valet. 
Under kampanjen mördades bland annat en journalist. Då valresultaten ifrån 
presidentvalet skulle offentliggöras tjugo dagar efter valet den 30 juni så utbröt 
stridigheter mellan säkerhetsstyrkor som stod nära Kabila och styrkor som stod 
nära Bemba vilket efter skottlossning resulterade i 23 döda och 43 skadade, 
däribland både soldater och civila. Valdagen fortskred dock huvudsakligen 
fredfullt.98

Etnicitet och personligheter var vad som befarades vara huvudfrågorna i valet 
snarare än partiernas plattform.99 Kabila vann första rundan av presidentvalet om 
än inte med en majoritet av rösterna. Därför gick Kabila och Bemba vidare till en 
andra runda där Kabila gick segrande med 58,1 % av rösterna mot Bembas 41,9 
%. I valet till parlamentet vann Kabilas PPRD flest platser med 111 av 500 
mandat. Med hjälp av allianser bildade före och efter valet hade Kabila stöd av 
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298 av ledamöterna i parlamentet.100 Valresultatet visade också på regionala 
tendenser i röstningen då Kabila vann i öst medan Bemba huvudsakligen vann i 
väst. Herbert Weiss menar dock att detta inte innebär en solklar etnisk dimension 
utan snarare en regional eller lingvistisk sådan. Kabila var dominant i områden 
där Swahili var det huvudsakliga språket medan Bemba vann där man talade 
Lingala.101 En annan intressant anmärkning Weiss gör är att befolkningen i de 
olika regionerna röstade mot den ledare de tidigare haft. Där regeringen styrt gick 
rösterna främst till Bemba, en tidigare rebelledare, medan de tidigare 
rebellkontrollerade regionerna tenderade att rösta på Kabila. Samma tendens att 
rösta efter missnöje gör sig gällande i parlamentsomröstningen där enbart 45 
sittande ledamöter valdes om.102 Det fanns alltså en klar regional skillnad där en 
stark misstro mot Kabila rådde i stora delar av landet. Samtidigt var Kabilas 
maktposition inte heller alltigenom stabil eftersom han tillförlitade sig på en 
koalition med mer än 30 partier.103

4.2 Valkommissionen och organisation

I Sierra Leone var det National Election Commission (NEC) som hade ansvaret 
för registrering av väljare och organisation av valet. Röstregistrering innebar dock 
ett problem med tanke på flyktingar och människor som återvände hem efter 
krigsslutet vilket innebar att registreringsperioden förlängdes vid två tillfällen. 
Drygt 2,3 miljoner väljare registrerades vilket var ungefär 85 % av den 
valberättigade befolkningen.104

NEC utgörs inte av medlemmar ifrån de olika partierna utan bemannas av 
landets statstjänstemannakommission. Tvivel mot NEC:s opartiskhet fanns dock 
eftersom den huvudsakligen utgjordes av tjänstemän med kända sympatier eller 
andra kopplingar till den sittande regeringen.105 Det förekom också misstankar om 
att pengar från regeringen som skulle gå till köp av regeringsfordon hade satts in 
på valkommissionens ordförandes bankkonto. Svårigheter i registreringsprocessen 
uppkom även på grund av logistiska problem så som resursbrister för 
kommissionen. Dock verkade misstag eller problem varit skevt fördelade över 
landet. I söder och öst (SLPP:s starkaste regioner) var rapporterna om minderåriga
väljare frekventa. Bristande utbildning inför valet gjorde att en stor andel röster 
blev ogiltiga. Dessa röster var mer vanliga i väst och norr än i resten av landet. 
Reglerna för vilken identifikation som krävdes för att rösta ändrades även under 
dagen. Detta bidrog till störst problem i den norra delen av landet. I två distrikt i 
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söder avgas dock fler röster än det fanns registrerade väljare. NEC angav senare 
ett stort anländande av flyktingar som anledning till detta resultat.106 Ernst 
Koroma la skulden på NEC för ovanstående problem och andra problem som 
skulle visa på att NEC var partisk för SLPP. NEC fick dock även stort beröm för 
genomförandet av valet under rådande omständigheter.107

I Liberia var en nationell kommission med samma titel som i Sierra Leone 
ansvarig för väljarregistrering och organisation av valet. Totalt registrerades drygt 
1,3 miljoner och NEC bedömdes ha gjort ett bra jobb även om processen även här 
stötte på logistiska svårigheter och problem relaterade till registrering av 
flyktingar.108 Enligt fredsavtalet skulle NEC vara självständigt och utformas i 
samarbete med övergångsregeringen.109 NEC fick också stort beröm för dess 
opartiskhet och hårda arbete av alla som ICG intervjuat och David Harris menade 
att NEC hade en neutralitet som var ”avundsvärd för de flesta afrikanska stater 
[min översättning]”.110 George Weah anklagade dock NEC för att vara partiska 
under andra rundan vilken han förlorade.111

I DR Kongo var Commission Electorale Indépendante (CEI) ansvariga för
organisationen av valet. Organisationen av detta val var den dittills mest 
storskaliga process av sitt slag som det internationella samfundet stött. Ett antal 
internationella aktörer bistod med 422 miljoner dollar.112 Röstregistrering 
avslutades i februari 2006 och då hade drygt 25 miljoner väljare registrerats vilket 
uppskattningsvis utgjorde 90 % av den röstberättigade befolkningen. Detta sågs 
som en förvånansvärd framgång.113 CEI utgjordes av 3 medlemmar från varje part 
i övergångsregeringen, 2 från var och en av de övriga parterna som var 
inkluderade i fredsavtalet och förhandlingarna. Totalt utgjordes kommissionen av 
21 medlemmar inklusive en ordförande som kom från civilsamhället. Åtminstone 
en medlem från varje part skulle vara en kvinna.114 CEI anklagades från vissa håll 
för att stå nära Kabila och SLPP. Då UDPS inte fick igenom sitt krav på 
återöppnande av registreringen så bildade sig många uppfattningen att CEI stod 
nära Kabila även om CEI:s motiveringar till avslaget var av praktiska slag, så som 
finansieringsproblem. Flera yttrade efter valet en misstro mot CEI, till exempel 
katolska präster som bland annat menade att det var ett verktyg för 
”imperialister”. Detta trots att Abbé Appollinaire Malu Malu som var ordförande i 
kommission själv var katolsk präst. Några tyngre bevis för att CEI skulle ha varit
partiska och delaktiga i valfusk lades dock aldrig fram och kompositionen av den 
gjorde också detta mindre troligt.115
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5 Slutsats

5.1 Sammanställning

Vad gäller de tidigare stridande parterna så skilde sig fallen tämligen mycket åt. 
Demilitariseringsprocessen genomfördes med betydligt större framgång i Liberia 
och Sierra Leone än i DR Kongo. I de båda förstnämna fallen avväpnades och 
demobiliserades fler ex-kombattanter än vad som på förhand beräknades vara 
troligt. Den raka motsatsen gjorde sig gällande i DR Kongo. Här kantades också
processen med svårigheter, då främst i demobiliserings- och 
återintegreringsprocessen. Dessa båda processer genomfördes, trots vissa brister, 
jämförelsevis bra i Sierra Leone och i Liberia. I DR Kongo fortsatte även en 
rebellgrupp att i hög grad vara aktiv under övergångsprocessen även om ingen 
omfattande våldsam konflikt ägde rum under perioden. En viktig skillnad att 
notera är att i Liberia så försvann i princip aktörerna som varit involverade i 
inbördeskriget från den politiska arenan under valprocessen. I Sierra Leone var 
enbart en av de inblandade aktörerna närvarande vid och efter valet. I DR Kongo 
hade de två huvudsakliga kandidaterna i valet båda varit inblandade i 
inbördeskriget och här varit fiender.

Skillnaderna mellan övergångsregeringarna är inte lika uppenbara. I Sierra 
Leone var övergångsregeringen synonym med partiet som regerade innan 
fredsavtalet i och med att RUF drog sig ur fredsprocessen. Därmed finns det ingen 
samarbetsprocess att evaluera. I både Liberia och DR Kongo fungerade 
samarbetet dåligt även om regeringen i Liberia, framförallt mot slutet av 
övergångsperioden, förbättrade sig. I DR Kongo spelade också en annan viktig 
faktor in, det vill säga att en koppling mellan toppolitiker och en aktiv rebellgrupp 
fanns. En anmärkningsvärd punkt är att korruption, i vad som verkar vara oerhört 
stor skala, förekom i samtliga övergångsregeringar. Än mer anmärkningsvärt är 
att det i alla tre fallen saknades tillräckliga institutionella mekanismer för att 
bekämpa korruptionen. I Liberia saknades mekanismer av detta slag, i DR Kongo 
existerade de men var handlingsförlamade och i Sierra Leone lamslogs deras 
funktioner av institutionella brister med personer i jäviga positioner. Det är svårt 
att utvärdera graderna av korruption men slutsatsen att korruptionen i DR Kongo 
var av betydligt allvarligare slag än den i Sierra Leone och Liberia bör vara säker. 
Bland annat därför att den till viss del finansierade rebellrörelser.

Reformeringen av säkerhetsstyrkorna var en annan punkt som markant skiljde 
fallen åt. Det mest framgångsrika fallet på denna punkt var Sierra Leone. Både 
armé och polis tränades upp och placerades ut över hela landet. I Liberia gick 
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både militär- och polisreformen långsamt och Liberia hade inte några inhemska 
beväpnade säkerhetsstyrkor vid tidpunkten för valet. I DR Kongo tränades 
visserligen både militär och polis upp. Processen gick långsammare än väntat men 
både en nationell militär och polis hade uppförts vid tidpunkten för valet. Ändå så 
finns det anledningar till att dessa styrkor borde ha gett upphov till mer oro än 
Liberias motsvarigheter, eller brist på sådana. Militären i DR Kongo anklagades 
för både korruption och för att bryta mot mänskliga rättigheter vilket innebär att 
de nya säkerhetsstyrkorna redan från början påbörjat ett i längden ohållbart 
beteende. För det andra var styrkorna djupt politiserade och var snarare allierad 
till ett visst parti än till staten som sådan. För det tredje så kunde inte styrkorna 
upprätthålla säkerheten i landet. Varken polis eller militär lyckades tillhandahålla 
någon större säkerhet i östra DR Kongo vilket också var regionen där Laurent 
Nkunda och hans rebellrörelse var aktiv. Både Liberia och Sierra Leone var 
beroende av internationellt stöd för att tillhandahålla säkerhet efter 
övergångsperioden. Men grundpoängen är att säkerheten faktiskt upprätthölls till 
skillnad från i DR Kongo.

Den största skillnaden, vad gäller de nationella valen, var kandidaternas 
bakgrund som jag tidigare påpekat. I övrigt så finns det många likheter mellan 
valen. I alla tre fallen så hade partierna tämligen lika retorik, det vill säga olika 
men samma typ av visioner om landets framtid. I alla tre fallen så fanns det en 
tydlig regional dimension i vilken kandidat som fick rösterna. Något som dock 
inte i något av fallen bar en klart etnisk innebörd. I samtliga tre fallen cirkulerade 
anklagelser om valfusk och valkommissionen blev i alla tre fallen anklagad för att 
vara partisk. I Sierra Leone verkar anklagelserna i viss mån legitima medan de i 
Liberia och i DR Kongo verkar vara mindre välgrundade. En skillnad är dock att 
partiernas möjligheter att nå ut till befolkningen verkar ha varit jämnast i Liberia. 
I Sierra Leone hade det sittande regeringspartiet en stor fördel och i DR Kongo 
blev denna skillnad ännu tydligare, till stor del på grund av landets storlek.

5.2 Slutsats

Det finns ett par slutsatser som kan dras av denna uppsats. Den första är att 
säkerhet är av största vikt för att en fredsprocess ska lyckas. DR Kongo 
misslyckades på två punkter där både Sierra Leone och Liberia lyckades. Det 
första var att få ett slut på rebellrörelserna i landet. I Sierra Leone försvann RUF 
till stor del på grund av militära nederlag. I Liberia inkluderades rebellgrupper i 
regeringen men organisationerna upphörde till stor del att vara rebellgrupper. 
Detta genom en framgångsrik demilitariseringsprocess, vilket också ägde rum i 
Sierra Leone. LURD och MODEL i Liberia lyckades heller inte transformera sig 
till politiska partier till valet och försvann således från det politiska landskapet. I
DR Kongo förblev aktiva rebellrörelser ett problem under hela 
övergångsperioden. Säkerhetsstyrkor kunde inte etablera sin närvaro i den del av 
landet där Laurent Nkundas rörelse uppehöll sig. Något som inte bara hade 
militära skäl utan även i stor utsträckning politiska sådana då kopplingar mellan 
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medlemmar av regeringen och rebeller på marken fanns. Fred bör alltså vara en 
produkt av rebellgruppers försvinnande och inte tvärt om.

Den andra slutsatsen är att ett återfall i konflikt i grund och botten orsakas av 
mänskliga snarare än institutionella faktorer. Det fanns stora brister i samtliga 
fallens statliga institutioner under övergångsperioden. Ledarskapet under denna 
period var i alla tre fallen också ineffektivt och korrupt. Inte heller verkar 
övergångsregeringens normgivande funktion spelar någon större roll. Den 
verkliga skillnaden vad gäller ledarskapet uppenbarade sig i slutet av 
övergångsperioden. DR Kongo var det enda fall där ett flertal parter som varit 
inblandade i inbördeskriget ställde upp och var framgångsrika i valet. Detta bör 
innebära att desto mer distanserade aktörerna som ställer upp i valet är från 
våldsam konflikt desto större chans för en framgångsrik fredsprocess finns.
Upprätthållande av säkerhet är relaterat till denna politiska process eftersom högre 
säkerhet på marken ger större incitament för tidigare stridande att involvera sig i 
den politiska processen, då rebellverksamhet blir svårare. Ett slut på kriget är 
essentiellt för att en stat ska kunna vända den våldsspiral som felande stater lider 
av idag. 
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