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Abstract 
This thesis examines the humanitarian situation that has unfolded in Zimbabwe during the 

ZANU-PF fast track land reform. It attempts to; 1) analyze whether the SADC has the 

necessary political capacity to redress the Zimbabwean human rights victims during the land 

reform. In order to do this it seeks to; 2) determine whether the land reform is in breach with 

the SADC Treaty and the SADC Protocol on Gender and Development. To conduct the 

analysis, the thesis uses SADC Tribunal verdicts, studies conducted by humanitarian 

organizations and research within the sphere of human rights, development and international 

relations studies. The thesis concludes that the fast track land reform is in breach with the 

SADC Treaty, and that there is currently no political capacity within the SADC to handle the 

Zimbabwe situation. The lack of political capacity is due to the lack of determination in the 

South African silent diplomacy towards Zimbabwe. South Africa is the most powerful actor 

within the SADC community, which will not engage in any kind of intervention unless it 

receives the South African Governments’ blessing. The result is a regional organization which 

is unable to properly address the land reform victims or the democratic shortcomings in 

Zimbabwe.  

Key words: SADC; Zimbabwe; Regional Organizations; Intervention; Robert Mugabe, Land 

Reform; SADC Tribunal.  
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1. Inledning 
I ett postkolonialt Afrika är landfrågan minst lika stor som den var vid de tillfällen då 

koloniala styren genom ohederliga metoder anskaffade sig land på afrikanska 

ursprungsbefolkningars bekostnad. I Zimbabwe har landfrågan varit central i majoriteten av 

presidentvalen sedan landets självständighet 1980, något som inte varit märkligt med tanke på 

att större delen av landets bördiga jord ägts av vita kommersiella farmare. Det går att förstå 

varför länder väljer att söka både historisk upprättelse och en högre välfärd genom 

landreformer. För varje enskilt land krävs det dock att det utformas en kontextuell landreform, 

skräddarsyd för landets behov. Denna bör dock genomföras inom ramarna för transparens, 

inhemsk och internationell lag och inte minst mänskliga rättigheter (Hellum & Derman, 

2004).  

Robert Mugabe, en gång en frihetskämpe och idag kontroversiell president, fastslog i februari 

2000 att landfrågan "inte längre är en juridisk fråga, utan en politisk" (ibid.:1786). 

Framhetsade landinvasioner i kombination med en tvångslagstiftning rörande jordägande har 

resulterat i att Zimbabwe för närvarande befinner sig i en ekonomiskt nedåtgående spiral. 

Denna uppsats ställer Zimbabwes landreformsprogram mot den regionala organisationen 

SADC:s (Southern African Development Community) stadga och tilläggsprotokoll i syfte att 

utröna huruvida reformen är förenlig med dessa. Detta görs för att undersöka om SADC har 

anledning och politisk kapacitet för att intervenera i den krisdrabbade regimen. SADC har 

som regional organisation stort inflytande på Zimbabwe, och kan därigenom, om viljan så 

finns, verka positivt för landets fattiga befolkning genom att ställa krav på regimen.  
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1.1 Syfte och Frågeställning 
Uppsatsens frågeställning är; 

Har SADC som organisation politisk kapacitet att ge upprättelse till de individer som blivit 

offer till följd av Zimbabwes landreformsprogram? 

För att svara på frågeställningen måste följande två frågor besvaras; 

• Står Zimbabwes landreformsprogram i konflikt med SADC:s stadga? 

• Står Zimbabwes landreformprogram i konflikt med SADC:s Protocol on Gender and 

Development? 

Uppsatsen skrivs huvudsakligen inom en kontext för mänskliga rättigheter och internationella 

relationer. Fallstudien är tänkt att komplettera forskning på regionala organisationer och 

erbjuder en tyngdpunkt på SADC. Studien genomförs ur ett perspektiv för SADC:s 

övervakning och försäkring av medlemsländers efterlevnad av organisationens fastställda 

principer rörande mänskliga rättigheter och demokrati.  

1.2 Disposition 
Uppsatsen består av sex kapitel. Det första innehåller inledning, syfte/frågeställning och en 

beskrivning av uppsatsens avgränsningar. Detta åtföljs av metod och en redovisning av 

material. Andra kapitlet utgörs av teori, som presenterar forskning som beskriver hur 

regionala organisationer kan tänkas agera. Denna innehåller även utdrag ur två afrikanska 

organisationers stadgor för att ge en fingervisning för hur de på pappret bör agera. Teorins 

andra del beskriver varför länder genomför landreformer och ger ett exempel på vilka 

målsättningar landreformen i Västbengalen hade.  

 Tredje kapitlet ger en historisk tillbakablick på Zimbabwes landreform. Fjärde kapitlet 

beskriver SADC som organisation och dess tillhörande internationella domstol. Här följer 

också utdrag ur SADC:s stadga och tilläggsprotokoll relevanta för uppsatsen. 

Femte kapitlet utgörs av analysen, som delas upp i två delar. Den första ställer händelserna i 

Zimbabwe mot SADC:s stadga och tilläggsprotokoll. Andra delen undersöker om det inom 

SADC finns politisk kapacitet att intervenera i Zimbabwe och därmed möjligheten att ge 

landreformens offer upprättelse. Det sjätte och avslutande kapitlet innehåller uppsatsens 

slutsats och -diskussion.  
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1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsar sig till Zimbabwes landreform eftersom att det inte vore möjligt att ställa 

Zimbabwes samtliga potentiella företeelser mot SADC-stadgan och dess tilläggsprotokoll i en 

uppsats på denna nivå. Uppsatsen baserar sig på antagandet att staten Zimbabwe inte längre 

tillämpar ett demokratiskt statsskick, att landet inte haft demokratiska val under 2000-talet 

och att landet är ansvarigt för omfattande människorättsliga övergrepp. Se exempelvis 

händelseutvecklingen under 2008-valen i Raftopoulus & Eppel (2008).    

Jag har valt att ställa landreformen mot just SADC:s regler eftersom att regionala 

organisationer, med regional legitimitet, ter sig viktiga för enskilda länders utveckling med 

hänseende till demokrati och mänskliga rättigheter. Afrikanska lösningar på afrikanska 

problem är en av grundteserna för exempelvis Afrikanska Unionen. MDC:s partiledare 

Morgan Tzvangirai har gjort uttalande i samma linje (Burgis, 2008); "[The] Zimbabwean 

problem is an African problem that requires an African solution." Jag tror personligen att 

detta stämmer överens med arbetet att finna fungerande lösningar på landfrågor, då dessa i en 

utsträckning är infekterade av det europeiska koloniala arvet.   

1.4 Metod 
Uppsatsen är en fallstudie som belyser den situation som utgörs av SADC och Zimbabwe - 

specifikt Zimbabwes landreformsprogram. För att besvara uppsatsens frågeställning har jag 

valt att dela upp uppsatsen i tre delar; 

Första delen innehåller uppsatsens teori. Denna presenterar begreppet landreform och 

beskriver hur länder motiverar genomförandet av dessa. Denna del söker även ge en 

förklaring till hur regionala organisationer agerar vid förekommandet av brott mot deras 

stadgor och/eller demokratiska principer.  

Andra delen innehåller en historisk tillbakablick med tyngdpunkt på landfrågan i Zimbabwe, 

och presenterar SADC:s organisation, målsättningar och internationella domstol.  

Tredje delen består av uppsatsens analyskapitel. Här ställs SADC-stadgan och dess 

tilläggsprotokoll mot händelseutvecklingen i Zimbabwe. För det första undersöks om 

Zimbabwe har diskriminerat mot grupper på grunder för politisk åskådning och hudfärg. För 

det andra undersöks det om Zimbabwe följer de rättsstatprinciper som stadgan stipulerar. Jag 

använder mig i de första två delarna av analysen, utöver SADC-stadgan, av rapporter från 

Amnesty International samt forskning och jurisprudens från SADC-domstolen. För det tredje 
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utreds det om Zimbabwe följt Protocol on Gender and Development med hänsyn till kvinnor. 

Protokollet jämförs med forskning på Zimbabwes människorättsliga läge.  Till sist undersöks 

SADC:s politiska kapacitet. Denna analys kopplar an till uppsatsens teori som för en 

diskussion kring hur regionala organisationer agerar. Utöver det inbegriper den även 

forskning berörande Sydafrikas ”tysta diplomati” gentemot Zimbabwe. Diskussionen leder 

sedan till uppsatsens slutsats. 

1.5 Material 

Uppsatsen använder primärmaterial i form av utdrag ur SADC-stadgan och dess 

tilläggsprotokoll samt stadgan för ECOWAS. Sekundärmaterial består av litteratur inom 

internationella relationer och demokrati, aktuella vetenskapliga artiklar, nyhetsartiklar och 

skrivelser från NGO:er och övriga internationella organisationer. Jag har eftersträvat aktuell 

litteratur som befinner sig inom en afrikansk kontext.  

Begreppet landreform är hämtat ur Nationalencyklopedins nätupplaga. 

Landreformsmålsättningarna från Västbengalen är hämtade ur The West Bengal Human 

Development Report 2004. Den historiska bakgrunden till Zimbabwe hämtas ur Nmomas 

(2008) artikel i Journal of Asian and African Studies, eftersom att denna ger en idé om hur 

landreformen i Zimbabwe motiverats ur ett socialrättvist perspektiv.  

Zimbabwes händelseutveckling ur ett landfrågeperspektiv och forskningen som pekar ut de 

olika människorättsliga överträdelser utvecklingen förde med sig är sprungen ur vetenskapliga 

tidsskrifter berörande Afrika, mänskliga rättigheter, statsvetenskap, internationella relationer 

och utveckling. Amnesty Internationals (2007) skuggrapport och rapporter från Zimbabwe 

Human Rights NGO Forum används också för detta. Informationen om SADC-domstolen 

kommer från både den knappa jurisprudens som förekommer och Naldis (2009) artikel 

behandlandes denna, från Journal of African Law.  
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2. Teori 

2.1 Hur agerar regionala organisationer? 

Regionala organisationer som exempelvis EU, SADC eller ECOWAS syftar alla till att bland 

annat öka den ekonomiska integrationen och samarbetet inom det geografiska område vilket 

organisationerna omspänner. Komparativa studier av regionalt samarbete visar på att 

samarbetet inte har sitt ursprung i politisk integrering utan snarare i ekonomisk regionalism. 

Denna drivs i sin tur av externa krafter som globalisering och säkerhetspolitik samt sökandet 

efter strategier som kan användas för att hantera dessa. (Reinalda, 2007)  

Hurrell (1995) menar att regionala organisationers målsättningar utvecklas i en gradvis 

förändring. Målsättningar som demokrati och mänskliga rättigheter återfinns vanligtvis inte 

förrän länderna bestämmer sig för att skapa "common policies";  
Early stages of integration tend to concentrate on the elimination of trade 
barriers and the formation of a customs union. As integration proceeds, the 
agenda expands to cover non-tariff barriers, the regulation of markets and 
the development of common policies. (Hurrell, 1995:43) 

Inom Afrika finns, utöver Afrikanska Unionen, två större regionala organisationer med egna 

administrationer; SADC och ECOWAS. SADC:s syfte sammanfattas i citatet nedan; 
“The signatories of the SADC Treaty agree that underdevelopment, 

exploitation, deprivation and backwardness in Southern Africa will 

only be overcome through economic cooperation and integration […]”. 

And also that “[…] achieving regional economic integration in 

Southern Africa requires them [SADC:s medlemsstater] to put their 

full support behind SADC to act on behalf of all Southern Africans for 

their common prosperity, peace and unity.” (SADC, 2009) 

ECOWAS har liknande målsättningar i form av; 

"The aims of the Community are to promote co-operation and integration, leading to the establishment of 

an economic union in West Africa in order to raise the living standards of its peoples, and to maintain and 

enhance economic stability, foster relations among Member States and contribute to the progress and 

development of the African Continent." (ECOWAS, 1975) 

Kek & Sikkink (1998) menar att identiteter, normer och intressen alla är ömsesidigt 

bestämmande för hur en regional organisation handlar. Om en regional organisation 

implementerat demokratiska värden och utvecklat en demokratisk identitet, kommer inte 

längre principerna om icke-intervention och suveränitet prioriteras före intervention, vid fall 

av demokratiska tillkortakommanden hos ett medlemsland. Att inte intervenera vid ett sådant 
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fall skulle kosta organisationen internationell legitimitet. Utan en demokratisk identitet finns 

alltså inget incitament att intervenera i medlemsländer. (ibid.) 

Med intervention menas i denna uppsats inte nödvändigtvis humanitär intervention, som i 

många fall skulle ses som en sista utväg och med hjälp av omfattande militära krafter. 

Med intervention menas även politiska, ekonomiska och diplomatiska påtryckningar och 

metoder. Goda exempel på ramverk som tillämpar denna typ av interventioner är Dan 

Kuwalis (2009) Persuasive Prevention eller Responsibility to Protect (ICISS, 2001) 

2.2 Varför genomförs landreformer? 
Jordreform, förändring i de institutioner som reglerar relationer mellan människor med avseende på 

tillgången till, och användningen av, odlad eller odlingsbar mark. Sådana institutioner innefattar främst 

regler som avgränsar äganderätten till jorden; dvs. rätten att bruka en viss markyta, att generera inkomst 

därifrån och att sälja marken. (Nationalencyklopedin, 2010) 

Ett vanligt förekommande skäl för att genomföra landreformer är social rättvisa, vid tillfälle 

då ett fåtal personer äger majoriteten av jorden i ett land. Landreformer kan också genomföras 

för att öka jordbrukets produktivitet, efter tesen ”att den som äger jorden brukar den bättre”. 

(ibid.).  Landreform i denna uppsats kommer att avse landreformer som innebär omfattande 

institutionella program som omfördelar jordägarskap från stora privata jordägare till jordlösa 

bönder.  

Trots att landreformsarbetet varit komplicerat i Afrika söder om Sahara, har landreformer 

varit framgångsrika i asiatiska länder. Japan, Taiwan, Sydkorea, Kina och Vietnam har alla 

befunnit sig i liknande situationer som kännetecknats av brist på land, en stor jordbrukssektor 

och en ojämlik fördelning av jord. (Griffin, Rahman & Ickowitz, 2002:302f)  

Ett exempel på målsättningar för en landreform är från reformen som skedde i den indiska 

Västbengalen som under 1970-talet. Denna hade följande målsättningar (Government of West 

Bengal, 2004:30ff): 

• att utefter ett rättviseperspektiv omfördela jord till de fattiga på stora markägares 

bekostnad; 

• att öka jordbrukssektorns produktivitet; 

• att stärka de fattiga böndernas köpkraft som i sin tur kan stimulera andra ekonomiska 

sektorer; 
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• att förbättra de allra fattigastes livssituation.  

Genomförandet av en framgångsrik landreform är dock ett komplicerat värv, som involverar 

att staten i fråga bygger fungerande institutioner för landtransaktioner, kredit och ägande 

(Nationalencyklopedin, 2010). Av ovan att döma syftar alltså en ideallandreform i ett u-land, 

med ett snedvridet jordägande, både till social rättvisa och en ökning av landets produktivitet 

och välfärd.  

3. Zimbabwe 
Följande stycken inkluderar en bakgrund till den omdiskuterade landfrågan. Denna historiska 

genomgång innehåller två delar, varav den första avhandlar Zimbabwes historia. Den andra 

beskriver hur Mugaberegeringen valt att hantera den både politiskt och ekonomiskt viktiga 

landfrågan. 

3.1 Bakgrund till konflikten 
Den brittiska koloniseringen av Zimbabwe (dåvarande Sydrhodesia) sköttes av entreprenören 

John Cecil Rhodes och hans British South African Company (BSAC). Eftersom att Rhodes 

inte fann guld i den utsträckning han hade hoppats på, riktade han sin uppmärksamhet mot 

odlingsbar jord. BSAC invaderade 1893 Ndebeleriket och gjorde genom detta krig stora 

landvinningar. Rhodes delade sedermera upp marken som tidigare tillhört 

ursprungsbefolkningen till britter som deltagit i invasionen. I ett uppror som kallas för The 

First Chimurenga skapade ndebelefolket en våldsam och effektiv motståndsrörelse. Efter att 

ha slagit ner motståndet bestämde sig britterna för att åsidosätta stora landområden för den 

svarta ursprungsbefolkningens räkning för att förebygga framtida uppror. Dessa landområden 

låg dock i Zimbabwes torrare och mindre bördiga regioner. År 1914 ägde de svarta, som 

utgjorde 97% av landets totala befolkning, 23%  av marken, i torra och mindre bördiga 

områden. Britterna, 3% av befolkningen, ägde privat eller genom BSAC resten av marken i 

landets bördiga och därmed ekonomiskt produktiva delar. Innan ZANU-PF och Mugabe 

startade landreformen ägde landets vita minoritetsbefolkning 47% av landarealen. Denna 

snedvridna landfördelning bottnar i ett orättvist och diskriminerande policymakeri under den 

brittiska kolonisationen av Zimbabwe. (Nmoma, 2008:373f) 

Ian Smith, Rhodesias premiärminister, deklarerade 1965 landets unilaterala självständighet 

(Universial Declaration of Independence) från England. År 1969 ersätter Smiths regering 

1930 års Land Appointment Act  med The Land Tenure Act i den rhodesiska konstitutionen. 
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Den nya lagen såg till att all jord med oklara ägandeförhållanden automatiskt tillföll det 

brittiska delen av befolkningen. Lagen delade upp jorden i tre kategorier; en europeisk, en 

afrikansk och en nationell. De europeiska och afrikanska kategorierna representerade vardera 

46,6% av landarealen, den återstående delen utgjorde den nationella kategorin, som 

innefattade bland annat nationalparker. Trots att lagens syfte var att säkerställa en rättvis 

fördelning av mark blev den afrikanska kategorin tilldelad den minst produktiva jorden. Mot 

denna bakgrund bestämde sig den svarta ursprungsbefolkningen att starta ett gerillakrig under 

benämningen The Second Chimurenga, i vilket landfrågan hade blivit central för 

självständighetskampen mot den vita minoritetsregeringen. (Nmoma, 2008:35f) 

Robert Mugabe och Joshua Nkomo ledde gerillakriget mot Smiths regim från två olika 

fronter, en med bas i Zambia och en i Moçambique, två länder som stödde 

självständighetskampen. Det var detta inbördeskrig som slutligen fick Ian Smith att resa till 

England för att delta i Lancaster House-förhandlingarna 1979.  Överenskommelsen som 

träffades i Lancaster resulterade först och främst i att landet Rhodesia (sedermera Zimbabwe) 

instiftade en demokrati. Avtalet begränsade dock den nya regeringens handlingsmöjligheter 

rörande storskalig omdistribuering av jord. Landexpropriering var förbjuden, istället 

stipulerade avtalet att jord enbart kunde säkras genom fredliga förhandlingar mellan en villig 

säljare och villig köpare med adekvat och prompt betalning i utländsk valuta. En omfattande 

landreform var därmed svår att genomföra, eftersom att den var begränsad till en fri marknad 

och därmed dyr. England såg den nya zimbabwiska regeringens finansiella predikament och 

bestämde sig för att ge ett omfattande ekonomiskt stöd. Detta stöd avslutades dock 1997, då 

den brittiska regeringen under Tony Blair bestämde att England inte längre hade ett 

ekonomiskt ansvar för landreformen. (Nmoma, 2008:378f) 

3.2 Landreform under Mugabe 
Sedan självständigheten blev Mugabes regering under de rådande omständigheterna tvungen 

att köpa underutnyttjad jord av sämre kvalitet. Det verkade däremot som att regeringen hade 

funnit en fungerande lösning i 1992 års Land Acqusition Act (Nmoma, 2008:380) som 

bestämde att  

1) Betalning för jord skulle numera ske med lokal valuta. 

2) Regeringen kunde expropriera jord mot ersättning. Principen om villig säljare och 

villig köpare åsidosattes. 
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3) Ersättningen skulle vara skälig och betalas inom en rimlig period istället för att 

tidigare vara adekvat och betalas prompt.  

4) Ersättningen skulle fastställas av en ersättningskommitté bestående av sex personer. 

5) Dispyter rörande ersättningssumman kunde tas upp i domstol, men domstolen fick inte 

göra bedömningar om vad som räknas som en "skälig ersättning".  

Denna nya lag skulle möjliggöra för den zimbabwiska regeringen att genomföra omfattande 

landomfördelning som kunde tjäna de människor som förlorat land strax efter Ian Smiths 

självständighetsförklaring. Landreformen verkade dock inte ske i en tillfredsställande takt 

varpå Mugabe tillkännagav 1997 att 1732 kommersiella jordbruk skulle bli exproprierade. 

Detta tillkännagivande orsakade IMF (International Monetary Fund) att hota med att dra in 

ekonomiskt stöd till Zimbabwe såvida inte de kommersiella bönderna blev lovade full 

kompensation för den mark som blev exproprierad på deras bekostnad. Vid detta laget 

ifrågasatte CFU (Commercial Farmers' Union) i Zimbabwe landreformen, stödda av bland 

annat England och USA. CFU argumenterade för att en landreform av denna typ skulle 

underminera den kommersiella jordbrukssektorns kapacitet. (Nmoma, 2008:381) 

I februari 2000 förlorade Mugabe folkomröstningen för en konstitutionell reform som skulle 

utökat hans exekutiva makt och gett honom ytterligare sex år som president och möjlighet att 

beslagta jord utan att ge någon form av ersättning. Samtidigt initierade Mugabe en 

våldskampanj för att säkra en seger i den kommande folkomröstningen. (Nmoma, 2008:382) 

Samma år började "krigsveteraner" invadera kommersiella vita jordbruk. The National War 

Veterans Association organiserade och upprätthöll invasionerna, stundtals i samarbete med 

ZANU-PF, provinsiella guvernörer, ministerium och militära element. I de bästa fallen 

innebar invasionerna inte mer än hot, men i de värsta fallen innebar de exempelvis 

misshandel, våldtäkt, nedstängning av jordbruk,  mord, avvisning av arbetskraft, förlust av 

uppehälle och jordbruksproduktion och upphörandet av utländsk investering. Enligt Hellum & 

Derman (2004) råder det inga tveksamheter över regeringens inblandning i invasionerna. 

(Hellum & Derman, 2004:1791f) 

I juni 2001 röstade parlamentet igenom The Rural Land Occupiers Bill, som i praktiken 

förhindrade domstolar att döma i de fall då jordbruksägare ville vräka olagliga ockupanter 

från deras egendom. Lagen förhindrade effektivt jordbruksägare att tillsammans med sina 

arbetare avhysa kriminella element och därmed möjligheten att försvara sina hem.  

CFU gjorde vid nu en vändning, och erbjöd Zimbabwes regering en miljon hektar och lovade 
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att höja budet ytterligare med 200 000 hektar som skulle komma från stora företag. 

Organisationen erbjöd även teknisk assistans och kredit och lovade sig att söka ytterligare 

ekonomiskt stöd från utländska donatorer. Utöver detta lovade CFU att dela med sig av 

markområden med lokalbefolkningen. Mugabe ignorerade dock CFU:s försök till en 

överenskommelse och invasionerna. Beslagtagningarna fortsatte. (Hellum & Derman, 

2004:1973) 

Landreformen blev så småningom anklagad för grov korruption, eftersom att den fattiga 

befolkningen, som reformen från början syftade till att undsätta, inte fick ta del av den 

beslagtagna marken. Istället tillföll denna personer inom polisväsende, militär, statstjänstemän 

eller lokala politiska ledare (Nmoma, 2008:383). Landfrågan fortsatte att vara aktuell under 

valen 2002, och trots att omvärlden hade uppfattningen om att Mugabe var överens med MDC 

under The Abuja Agreement i Nigeria året före om att landreformen från och med då skulle 

ske utefter inhemsk lag, mänskliga rättigheter, transparens och demokratiska principer, 

fortsatte ett våldspräglat samhällsklimat att dominera Zimbabwe. Efter 2002-valet valde ett 

flertal länder att utöva ekonomiska sanktioner mot Zimbabwe. Det internationella samfundet 

förvånades av att Sydafrikas dåvarande president, Thabo Mbeki, använde sig av en tillsynes 

verkningslös tyst diplomati gentemot Zimbabwe. (Nmoma, 2008:385ff)  

Vid sidan av landinvasionerna har många andra brott begåtts mot den zimbabwiska 

befolkningens mänskliga rättigheter. Omfattande fall av tortyr rapporteras, samtidigt som 

ZANU-PF förföljt tjänstemän ur rättsväsendet, något som gett upphov till nedmonteringen av 

lag och ordning. Regeringen initierade 2005 Operation Murambatsvina, vilken innebar 

vräkningen, tvångsförflyttningen och rivandet av hem i urbana områden i hela Zimbabwe. 

Utan varning och med stor brutalitet, och i kontrast med internationella och nationella 

förordningar revs tiotusentals hem och tusentals informella affärsverksamheter, utan hänsyn 

till de inblandade människornas välfärd. (Amnesty International, 2007) Operationen har enligt 

en FN-rapport (Kajumulo Tibaijuka, 2005:64) påverkat 2,4 miljoner människor som redan 

levde under svåra omständigheter.  

Efter trettio års självständighet är Zimbabwes hopp om att åtgärda ojämlikheterna i ägandet av 

land fortfarande inte uppfyllda. Det som Nmoma uppfattar som mest nedslående är Mugabes 

landdistribueringsmetod - att ge mark till vad hon kallar för "helgjordbrukare"; politiker, 

statstjänstemän, domare, poliser och släktingar. (Nmoma, 2008:390f)  
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4. SADC 
"The SADC vision is one of a common future, within a regional community that will ensure economic 

well-being, improvement of the standards of living and quality of life, freedom and social justice; peace 

and security for the peoples of Southern Africa. This shared vision is anchored on the common values 

and principles and the historical and cultural affinities that exist amongst the peoples of Southern 

Africa. "  (SADC, 2009) 

SADC (The Southern African Development Community) har existerat sedan 1980, och 

innefattade från början samarbetet mellan nio länder i södra Afrika kallat Southern African 

Development Coordination Conference (SADCC). SADCC:s uppdrag var att koordinera 

utvecklingsprojekt i södra Afrika i syfte att göra regionen mindre beroende av det då 

apartheidstyrda Sydafrika. De grundande medlemländerna var Angola, Botswana, Lesotho, 

Malawi, Moçambique, Swaziland, Tanzania, Zambia och Zimbabwe.Organisationens 

transformation från ett koordinerande samarbete till ett utvecklingssamarbete (SADC) tog vid 

1992 i Namibia. (SADC, 2009) 

SADC:s agenda sammanfattas i tre punkter: 

• Främjandet av hållbar och egalitär ekonomisk tillväxt och socioekonomisk tillväxt 

med syfte att bekämpa och i längden utrota fattigdom.  

• Främjandet av gemensamma politiska system och värderingar som i sin tur skall 

förmedlas genom demokratiska, legitima och effektiva institutioner. 

• Konsolideringen och underhållet av demokrati, fred och säkerhet.  

Nuvarande medlemmar är Angola, Botswana, DRC, Lesotho, Madagaskar, Malawi, 

Mauritius, Moçambique, Namibia, Seychellerna, Sydafrika, Swaziland, Tanzania, Zambia och 

Zimbabwe.  (SADC, 2009) 

4.1 Intervention & säkerhetspolitik 

SADC har begränsad erfarenhet av att hantera konflikter, men är enligt exempelvis Sarkin 

(2009:28) inte fritt från kontroverser. I augusti 1998 intervenerade Angola, Zimbabwe och 

Namibia i Demokratiska Republiken Kongo. Trots att interventionen inte organiserades under 

SADC så har organisationen retroaktivt gett den sitt godkännande, trots att interventionens 

syfte från början var ifrågasättbart. 1996 skapades "Organ on Politics, Defence and Security 

Cooperation" (OPDS), vars syfte är att skydda regionen mot den instabilitet som kan skapas 

vid sönderfall av lag och ordning och vid konflikter inom och mellan stater. OPDS får 

bemyndiga en intervention som sista utväg, vid större konflikter länder emellan, eller vid 
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storskaligt våld mellan olika delar av befolkningen i ett land, eller mellan staten och 

befolkningen. Här inbegrips folkmord, etnisk rensning, grova brott mot mänskliga rättigheter, 

statskupp eller vid förekommandet av en konflikt som hotar regionens fred och stabilitet. 

(ibid.) 

4.2 Juridisk funktion 
Skapandet av domstolen SADC Tribunal är ett större steg i organisationens historia och 

framförallt i utvecklingen av regional lag och jurisprudens. Domstolen är belägen i 

Windhoek, Namibia och trädde i kraft 1992. Artikel 17(2) i the SADC Treaty reglerar 

domstolens självständighet och dikterar att domstolens tjänstemän skall präglas av SADC:s 

internationella orientering och inte söka eller motta instruktioner från vare sig medlemsstater 

eller övriga aktörer. Domstolen har även rätten att tolka organisationens konstitutiva rättsakt 

och döma i juridiska dispyter relaterade till denna. (SADC, 2007) 

Domstolens första dom föll 2008 mot staten Zimbabwes landreformsprogram. Domstolen har 

med andra ord hittills inte utvecklat någon omfattande jurisprudens. För närvarande behandlar 

domstolen ytterligare ett mål som rör Zimbabwe. Zimbabwe Human Rights NGO Forum 

driver rättsprocessen för ett flertal klienters räkning. Detta mål involverar brott mot både 

artikel 4(c) och 6 i SADC-stadgan. (Zimbabwe Human Rights NGO Forum, 2009b) 

4.3 Treaty of the Southern African Development Community 

Detta dokument är SADC:s konstitutiva rättsakt. Denna innehåller ett antal artiklar som är 

relevanta för uppsatsens frågeställning: 

ARTICLE 4 PRINCIPLES 

SADC and its Member States shall act in accordance with the following principles: 

• sovereign equality of all Member States; 
• solidarity, peace and security; 
• human rights, democracy and the rule of law; 
• equity, balance and mutual benefit; and 
• peaceful settlement of disputes. 

ARTICLE  6  GENERAL UNDERTAKINGS 

• SADC and Member States shall not discriminate against any person on grounds of gender, 

religion, political views, race, ethnic origin, culture, ill health, disability, or such other ground as 

 may be determined by the Summit.  

• Member States shall take all steps necessary to ensure the uniform application of this Treaty. 

• Member States shall take all necessary steps to accord this Treaty the force of national law.  

(SADC, 1992) 
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4.4 SADC Protocol on Gender and Development 
SADC-stadgan stödjer tilläggsprotokoll, men dessa är frivilliga för medlemsstaterna att ta del 

av och ratificera. SADC Protocol on Gender and Development går i detalj in på vissa 

gruppers specifika rättigheter. Nedan följer utdrag från protokollet: 

Article 2 

States Parties shall adopt the necessary policies, strategies and programmes such as affirmative action to 

facilitate the implementation of this Protocol. Affirmative action measures shall be put in place with 

particular reference to women and girls, in order to eliminate all barriers which prevent them from 

participating meaningfully in all spheres of life.  

Article 7  

States Parties shall put in place legislative and other measures which promote and ensure the practical 

realization of equality for women. These measures shall ensure: 

(b) equal legal status and capacity in civil and customary law, including, amongst other things, full 

contractual rights, the right to acquire and hold rights in property, the right to equal inheritance and the 

right to secure credit; 

Article 8  

1. States Parties shall enact and adopt appropriate legislative, administrative and other measures to ensure 

that women and men enjoy equal rights in marriage and are regarded as equal partners in marriage. 

3. States Parties shall enact and adopt appropriate legislative and other measures to ensure that where 

spouses separate, divorce or have their marriage annulled: (b) they shall, subject to the choice of any 

marriage regime or marriage contract, have equitable share of property acquired during their relationship. 

 Article 18 Access to Property and Resources 

States Parties shall, by 2015, review all policies and laws that determine access to, control of, and 

benefit from, productive resources by women in order to: 

 end all discrimination against women and girls with regard to water rights and property such as 

 land and tenure thereof; 

 (b) ensure that women have equal access and rights to credit, capital, mortgages, security and training 

as men ; 

(The SADC Protocol on Gender and Development, 2008) 

Det går att argumentera för att tilläggsprotokollet i praktiken är en regional förlängning av 

CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women, 

1979). Värt att notera är att Zimbabwe undertecknat detta tilläggsprotokoll. Delaktiga 

medlemsstater har dock till 2015 på sig att upprätta lagar som kan bemöta de krav som 

protokollet dikterar. 
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5. Analys  
Nedan följer uppsatsens analys. Den börjar med att undersöka om Zimbabwe brutit mot ett 

par artiklar i SADC:s stadga. Sedan undersöks om Zimbabwe brutit mot SADC Protocol on 

Gender and Development, med tyngdpunkt på marginaliseringen av kvinnor. Sist görs en 

analys huruvida SADC besitter den politiska kapacitet som krävs för att ge upprättelse till 

offer i Zimbabwe. 

5.1 Brott mot diskriminering (Artikel 6) 
"SADC and Member States shall not discriminate against any person on grounds of gender, religion, 

political views, race, ethnic origin, culture, ill health, disability, or such other ground as may be 

determined by the Summit." 

(SADC, 1992) 

Utdraget ovan fastlägger att medlemsländer i SADC förbjuds att diskriminera grupper 

baserade på en rad olika kriterier.  

Diskriminering på politiska grunder 

Amnesty International (2007) har som svar på Zimbabwes regerings rapport (2006) till 

Afrikanska Kommissionen gjort en människorättslig skuggrapport. Regeringen har rapporterat 

att landreformen är utformad för att undsätta den fattiga svarta befolkningen. Enligt Amnesty 

har krigsveteraner ur ZANU-PF haft stor inverkan på hur distribueringen av marken skett, och 

därmed generellt exkluderat de personer som redan arbetade på de beslagtagna farmerna. 

Trots att det funnits ett officiellt system för hur mark skulle fördelas har detta system i många 

fall försummats på grund av krigsveteranernas inblandning. Krigsveteranerna har i sin tur 

krävt bevis på lojalitet gentemot ZANU-PF för att bevilja personer landlotter. (Amnesty 

International, 2007)  

Hellum & Derman (2004:1799) menar att Zimbabwes regering handlar som om en individs 

identitet som farmarbetare är en identitet som ersätter samtliga andra. Rent praktiskt upphävs 

delar dessa individers medborgerliga rättigheter. Farmarbetarna räknas helt enkelt inte som 

"genuina zimbabwier", och är därmed inte berättigade till att bli tilldelade land. Amendment 

No. 16, Zimbabwes lag rörande den påskyndade landreformen, fastställer att Zimbabwes folk 

måste bekräfta sina rättigheter och återfå ägandet av sitt eget land. Vilka som räknas till 

"Zimbabwes folk" är däremot oklart, men uppenbarligen räknas inte kommersiella farmägare 

eller -arbetare. (ibid.) 

Således har personer tillhörande exempelvis den politiska oppositionen eller arbetandes på 
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kommersiella farmer diskriminerats eftersom att de i praktiken inte varit berättigade till att bli 

tilldelade land.  

Diskriminering på grunder för ras/etniskt ursprung 

Juristen Gino Naldi har granskat SADC-domstolens dom rörande den zimbabwiske 

farmägaren Mike Campbells mål mot Republiken Zimbabwe. Domstolen dömde i sin första 

dom med en majoritet av fyra mot en att Zimbabwes landreformsprogram står i konflikt med 

SADC-stadgan. Mike Campbell valde att närma sig SADC-domstolen eftersom att han ansåg 

att Zimbabwes inhemska rättsväsende inte kunde ge honom upprättelse. (Naldi, 2009:305ff)  

De kärande argumenterade för att landreformen diskriminerade baserat på hudfärg, eftersom 

att reformen enbart beslagtog mark från vita farmare. Mer specifikt anklagades Zimbabwes 

lag Amendment No. 17, att diskriminera på detta sätt. Domstolen fastslog att lagen vid första 

anblick verkar vara neutral till hudfärg, eftersom att den inte explicit refererar till varken ras 

eller etniskt ursprung. Däremot kom domstolen fram till att lagen indirekt men i stor 

utsträckning praktiskt verkställdes för att drabba enbart vita människor - och därmed gav 

upphov en diskriminerande verkan; 

In examining the effects of Amendment 17 on the applicants, it is clear to us that those effects have had 

an unjustifiable and disproportionate impact upon a group of individuals distinguished by race such as the 

Applicants. We consider that the differentiation of treatment meted out to the Applicants also constitutes 

discrimination as the criteria for such differentiation are not reasonable and objective but arbitrary and are 

based primarily on considerations of race. (SADC Tribunal, 2007:53) 

Zimbabwes regering har alltså genom sitt landreformsprogram diskriminerat på grunder för 

ras/etniskt ursprung, vilket står i konflikt med SADC:s stadga, som SADC:s internationella 

domstol förbehåller rätten att tolka.  
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5.2 Brott mot rättsstatprincipen (Artikel 4) 
SADC and its Member States shall act in accordance with the following principles: 

• sovereign equality of all Member States; 
• solidarity, peace and security; 
• human rights, democracy and the rule of law; 
• equity, balance and mutual benefit; and 
• peaceful settlement of disputes. 

 (SADC, 1992) 

Den zimbabwiska regeringen har genom landreformen varit oförmögen eller ovillig att följa 

sina egna lagar. Istället för att enligt lag genomföra landreformen på ett välavvägt, organiserat 

och ordningsamt sätt, ignorerade regeringen lagen och hetsade till ett laglöst och våldsamt 

beslagtagande av farmegendomar. Detta händelseförlopp fördömdes av Zimbabwes högsta 

domstol, som fann att landreformen under de omständigheter som förelåg inte var förenlig 

med konstitutionen, och även inkompatibel med rätten till egendom och skyddet mot olaga 

intrång. Högsta domstolen konstaterade landreform var nödvändig, men framhöll att den egna 

lagen inte följdes och insisterade på att denna skulle följas. Det är viktigt att notera att högsta 

domstolen inte fördömde landreformen per se, utan snarare betonade att en sådan skulle 

genomföras inom ramarna för Zimbabwes konstitution - inte genom olagliga invasioner. 

Regeringens svar på högsta domstolens fördömande var förföljelse av tjänstemännen som 

arbetade inom domstolsväsendet för att pressa dem att avsluta sin tjänstgöring och sedermera 

ersätta dem. Efter att ha tillsatt nya tjänstemän inom högsta domstolsväsendet kom en mer 

samarbetsvänlig domstol, utan några hållbara argument, fram till att landreformen var laglig. 

(Naldi, 2009:308ff) 

Den första frågan SADC-domstolen tog sig an var frågan huruvida de 79 kärande uttömt det 

inhemska rättssystemet, vilket är ett krav för att kunna åberopa SADC-domstolens 

jurisdiktion. När inhemska rättsmedel antingen är icke-existerande, ineffektiva, otillbörligt 

långvariga eller meningslösa kan en kärande i vissa fall närma sig en internationell domstol, i 

detta fallet SADC-domstolen, som konstaterar att den i detta fall har jurisdiktion; 

It is clear to us that the Tribunal has jurisdiction in respect of any dispute concerning human rights, 

democracy and the rule of law, which are the very issues raised in the present application. Moreover, the 

Respondent cannot rely on its national law, namely, Amendment 17 to avoid its legal obligations under 

the Treaty. (SADC Tribunal, 2007:23) 

De kärande argumenterar för att de har blivit förnekade tillgång till domstolar och berövade 

rätten till en korrekt och opartisk rättsprocess. Naldi (2009:313) påpekar att Zimbabwes 
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högsta domstol fördömt det faktum att personer genom Zimbabwes Amendment Act 17 blivit 

nekade en rättsprocess vid statens expropriering av deras egendom. Act 17 fastslår nämligen 

att ingen domstol får ta upp ärenden rörande statens expropriering av land (ibid.).  

SADC-domstolen vidmakthåller tvärtom att det inte går att neka individer en rättsprocess: 

As indicated already, Article 4 (c) of the Treaty obliges Member States of SADC to respect principles of 

“human rights, democracy and the rule of law” and to undertake under Article 6 (1) of the Treaty “to 

refrain from taking any measure likely to jeopardize the sustenance of its principles, the achievement of 

its objectives and the implementation of the provisions of the Treaty”. Consequently, Member States of 

SADC, including the Respondent, are under a legal obligation to respect, protect and promote those twin 

fundamental rights.  (SADC Tribunal, 2007:26f) 

Zimbabwes regering har åter en gång brutit mot SADC-stadgan, genom att bryta mot 

rättsstatsprincipen som stadgan föreskriver. 

5.3 Brott mot Protocol on Gender and Development 
Landreformen har med hänsyn till SADC-stadgans tilläggsprotokoll även haft implikationer 

för kvinnor. Enligt Hellum & Derman (2004:1796) har kvinnor, inom ramarna för 

landreformen, ytterligare marginaliserats eftersom att det blivit förnekade att äga jord i samma 

utsträckning som männen, på grund av att reformen präglats av inofficiella patriarkala 

strukturer. Hellum & Derman (2004) argumenterar för att det finns en inbyggd diskriminering 

mellan kvinnor, då krigsveteranerna, som organiserar delar av landfördelningen, i 

utsträckning ger land till samarbetsvilliga kvinnor inom polis- och rättsväsende.  

För att försäkra sig om jämlikhet mellan kvinnor och män i en påskyndad landreform har The 

Women and Land Lobby Group inlett dialog med Zimbabwes regering. De hävdar de att 30% 

av den omfördelade jorden skall tillfalla kvinnor och dessutom bli registrerad i deras egna 

namn, oavsett deras äktenskapliga status. (Hellum & Derman, 2008:1796f)  

Zimbabwes regerings egen rapport på hur omfördelningen av land skett; Uteterapporten, 

påvisar att kvinnor tilldelas mycket lite av det land som omfördelats. Under de två olika 

omfördelningsmodellerna som landreformen använt sig av fick kvinnor inte mer än 18% 

respektive 12% av jorden. (Zimbabwes Regering, 2003:40) 

The Women and Land Lobby Group har därutöver uppmanat Zimbabwes regering att 

upphäva Section 23 i landets konstitution, som prioriterar sedvanerätten före principer om 

jämlikhet mellan könen inom arvs- och familjerätt. Denna sektion har följaktligen förhindrat 

kvinnor att hävda sin rätt vid tillfällen då exempelvis mannen i ett äktenskap skulle avlida. 
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Under ett möte i Harare 2000 fick The Women and Land Lobby Group höra att ZANU-PF var 

för kvinnors rättigheter men att partiet alltid var tvunget att prioritera den svarta kulturen och 

dess värderingar först i landfrågan. Trots att den Zimbabwiska lagen genom The Deeds 

Registry Act tillät dubbel registrering för markgärningar (för båda parter i ett äktenskap) 

deklarerade vicepresidenten Msika att sådana registreringar inte skulle användas i den 

påskyndade landreformen eftersom att den "underminerade kulturens sedvanor". (Hellum & 

Derman, 2004:1797) 

Hellum & Derman (2004:1797f) argumenterar därmed för att Zimbabwes regering i sin 

implementering av landreformen tar ställning för en patriarkalt präglad sedvanerätt. Det är 

beklagligt att kvinnor, som enligt Uteterapporten (Zimbabwes Regering, 2003) spelar en stor 

roll för jordbruket i Zimbabwe blir förnekade rätten till att bli tilldelade och att äga jord i 

samma utsträckning som männen. (Hellum & Derman, 2004:1797f) 

Article 7  

States Parties shall put in place legislative and other measures which promote and ensure the practical 

realization of equality for women. These measures shall ensure: 

(b) equal legal status and capacity in civil and customary law, including, amongst other things, full 

contractual rights, the right to acquire and hold rights in property, the right to equal inheritance and the 

right to secure credit; 

(The SADC Protocol on Gender and Development, 2008) 

Landreformen bryter till initialt mot artikel 7, eftersom att Zimbabwes regering inte valt att 

implementera landreformen på ett sätt som försäkrar "... the practical realization of equality 

for women." (ibid.). Män och kvinnor verkar inte heller har samma rättigheter eftersom att 

landreformen tillämpas utefter patriarkala sedvanerättsprinciper, inte genom mannen och 

kvinnans gemensamma ägande av jord i ett äktenskap.  

Article 8  

1. States Parties shall enact and adopt appropriate legislative, administrative and other measures to ensure 

that women and men enjoy equal rights in marriage and are regarded as equal partners in marriage. 

(ibid.) 

 Article 18 Access to Property and Resources 

States Parties shall, by 2015, review all policies and laws that determine access to, control of, and benefit 

from, productive resources by women in order to: 

end all discrimination against women and girls with regard to water rights and property such as land and 

tenure thereof; 
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 (b) ensure that women have equal access and rights to credit, capital, mortgages, security and 

 training as men ; 

 (ibid.) 

Det är uppenbart att landreformen även står i konflikt med både artikel 8 och artikel 18, 

eftersom att Zimbabwes regering väljer att behålla Section 23 i landets konstitution som 

skyddar männens möjligheter till ett ojämlikt förhållande genom den patriarkala 

sedvanerätten. Detta till trots skall det påpekas att Protocol on Gender and Development inte 

skall vara ratificerat förrän 2015. Det är inte desto mindre tydligt att Zimbabwes regering 

måste vidta omfattande åtgärder för att möjliggöra framtida ratificering. 

5.4 SADC:s politiska kapacitet 

Zimbabwes ställning till SADC‐domstolen 

Trots att Zimbabwes landreform enligt SADC-domstolen bryter mot organisationens stadga är 

det märkligt att Zimbabwe inte, trots domen, gett offren upprättelse. Patrick Chinamasa, 

Zimbabwes justitieminister, har gjort uttalanden om att landet inte är bundet av SADC 

Tribunal Protocol, eftersom att det inte har ratificerat det (Zimbabwe Human Rights NGO 

Forum, 2009a). Zimbabwe Human Rights NGO Forum argumenterar dock för motsatsen;  

This therefore means that all SADC states which ratified the SADC Treaty, that became a legally binding 

instrument in 1993, are also bound by the SADC Protocol which became an integral part of the 

constitutive treaty of the sub-regional body by virtue of article 16(2). [..] It is therefore misleading for the 

Minister of Justice or any judicial body to argue that Zimbabwe is not bound by the Tribunal protocol on 

grounds that the instrument has neither been ratified nor entered into force. Therefore under international 

law Zimbabwe is bound by the decisions recently handed down against her by the SADC Tribunal in 

terms of legal instruments that she has voluntarily ratified. 

(Zimbabwe Human Rights NGO Forum, 2009:2) 

Detta argument stöds även av Naldi (2009:319) som med hänvisning till SADC-stadgan 

menar att "It is important to note that the decisions of the Tribunal are final and binding upon 

the parties, and significantly, enforceable within the territory of the member state in question." 

President Mugabe har dock avvisat domen som "SADC nonsense" och meddelat att 

Zimbabwe kommer att fortsätta implementeringen av landreformen (BBC, 2009).  

SADC-stadgans artikel 32(4) stipulerar att klagomål på medlemsstaters misslyckande att 

ratificera domstolens domar kan tas upp domstolen. Finner domstolen att medlemsstaten inte 

fullgjort sina åtaganden, kan domstolen skicka ärendet vidare till SADC:s toppmöte, som får 
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avgöra lämpliga åtgärder, inkluderande implementering av exempelvis sanktioner. Naldi 

ställer sig dock tveksam till om SADC har den politiska vilja som krävs för detta åtagande. 

(Naldi, 2009:319f)  

Politik och intervention inom SADC 

Van Der Vleuten & Hoffman (2010:739f) argumenterar för att regionala organisationers 

interventioner i medlemsstater kan följa en annorlunda logik än exempelvis humanitära 

interventioner gjorda av FN. Regionala interventioner måste ta hänsyn till potentiella 

konsekvenser för den politiska stabiliteten bland medlemsländerna. De räknar SADC som en 

regional organisation med en knappt mellanliggande demokratisk identitet, samtidigt som 

exempelvis EU har en stark identitet och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 

en svag. Enbart fem av fjorton stater inom SADC räknas enligt Freedom House (2010) som 

"fria".  Medlemsländers delade demokratiska identitet innebär dock inte att de skrider till 

handling så fort demokratin hotas. I ett internationellt system utan en högre auktoritet, kan 

problem med kollektiva åtgärder förhindra gemensamma insatser såvida inte den mäktigaste 

regionala staten tar initiativet. Under samma premisser kan detta land även på egen hand 

förhindra att intervention sker. Van der Vleuten & Hoffman fastslår därmed att en regional 

organisations interventionsvilja vanligtvis ligger i händerna på dess ledande medlemsland 

(Van Der Vleuten & Hoffman, 2010:471). Rent generellt är detta lands interventionsvilja 

beroende av en geopolitisk dimension, som i sin tur har målsättningen att stärka dess 

maktposition. Detta kan innebära kontroll av ekonomiska resurser, naturresurser eller 

spridande av ledarlandets politiska ideal och värderingar. (ibid.) 

För SADC:s del är Sydafrika en påtagligt ledande aktör. Landet har inom organisationen  

oproportionerligt stor makt. 

 
South Africa alone constitutes more than two thirds of the regional economy [...].Nevertheless, the 

regional dominance of the South African economy means that its unilateral actions inevitably affect its 

neighbours, and that it has a crucial role to play in any regional integration initiative. 

(Jenkins, 2001:9) 

Sydafrika har en kontroversiell inställning till Zimbabwe och Robert Mugabe. Landet har 

ännu inte erkänt att Zimbabwe de facto befinner sig i en krissituation. Utöver länder i väst har 

de två SADC-staterna Botswana och Zambia vid flera tillfällen bett om en SADC-intervention 

i Zimbabwe. (Van Vleuten & Hoffman, 2010:753) 
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Thabo Mbeki, Sydafrikas tidigare president, har trots detta insisterat på att en tyst diplomati 

varit lösningen för Zimbabwes del. Enligt Hamill & Hoffman (2009) finns det ett antal 

faktorer som spelar in för att Sydafrika genom SADC använt sig av en tandlös tyst diplomati 

gentemot Zimbabwe; 

1) Mbeki vill tillämpa en sydafrikansk modell för konfliktlösningen i Zimbabwe, som baserar 

sig på fred, maktfördelning och försoning. Hamill & Hoffman kritiserar detta, och anser 

istället att diplomatin skulle varit mer framgångsrik om det knutits band mellan ländernas 

demokratiska institutioner. Mbeki har ignorerat hur få indikationer ZANU-PF gett på att 

genomföra reell maktdelning med MDC, och använder sig av en passiv och reaktiv diplomati 

som överkompenserar för ett historiearv som präglat av apartheid. (Hamill & Hoffman, 

2009:378) 

2) Robert Mugabe är en frihetskämpe bland sydafrikansk underklass och hos delar av Mbekis 

parti ANC (African National Congress). Dessa två grupper har en positiv inställning till 

landreformprogrammet. I att fördöma Zimbabwe och dess landreform riskerar Mbeki att 

förarga dessa grupper och ge utrymme för påståenden att Sydafrika viker sig för "västvärldens 

imperialistiska förtryck". Det är tänkbart att hårda diplomatiska tag mot Zimbabwe skulle 

resultera i en opinion som skulle kritisera Mbeki för att försvara det koloniala arvet, rörande 

landfrågan, på fattiga afrikaners bekostnad. (ibid.:379f) 

3) Suveränitetsprincipen utgör ett hinder för att ställa Zimbabwes landreform och övergrepp 

på demokrati och mänskliga rättigheter inför rätta. Att fördöma Mugabes handlingar är i 

förlängningen en attack mot Zimbabwes suveränitet. Kolonialismen och neo-kolonialismen 

har resulterat i att länder som nyligen vunnit självständighet värnar om denna å det grövsta. 

Hamill & Hoffman ser att suveränitetsbegreppet motsvarar ett ideologiskt vapen som skydd 

mot yttre influenser. (ibid.) 

4) Mugabe har vid sidan av Joshua Nkomo befriat Zimbabwe från ett vitt och odemokratiskt 

styre. Till skillnad från MDC framstår Mugabe som en kolonial fiende och landsfader varför 

regimen förtjänar respekt, stöd och tålamod. Enligt Hamill & Hoffman (2009) har Mbeki i 

öppen korrenspondens till Morgan Tsvangirai anklagat honom för att visa förakt mot 

afrikanska ledare och ha allierade i västvärlden. Denna kritik sammanfaller med Mugabes 

retorik mot MDC. Det skall även klargöras att Mbeki inte en enda gång kritiserat Mugabe i 

samma öppenhet som han kritiserat Tsvangirai. Mbeki ser Mugabe som en kollegial 

frihetskämpe och vill därmed inte gå emot honom. SADC:s stadgade demokratiska åtaganden 
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sätts med andra ord åt sidan med fördel för en solidaritet mellan ledarna i Sydafrika och 

Zimbabwe. (ibid.) 

"Ultimately, the core weakness of 'quiet diplomacy' and the error from which all other policy mistakes flow - is 

that it fundamentally misunderstands (or perhaps wilfully ignores) the malevolent nature of the regime it is 

dealing with."  (Hamill & Hoffman., 2009:381)  

SADC-domstolen är det organ som tydligast kan uppmärksamma Zimbabwes 

tillkortakommanden rörande SADC-stadgan, vilken domstolen är ensam om att tolka.  

Domstolen har hittills inte skapat regional jurisprudens i någon större utsträckning, och har i 

framtiden allt att bevisa. Den kollegiala domstolen ECOWAS Court of Justice (ECCJ) har in 

en större omfattning åtagit sig människorättsligt relaterade mål, sedan ECOWAS stadga 

reviderades 1991. ECCJ har via stadgan fått ett mandat som möjliggör dess mottagande av 

mål utan de klagande behöver ha uttömt inhemska rättsväsenden. Detta har bidragit till ett 

flertal utmaningar som inneburit konflikter med enskilda medlemsländer och institutioner, 

men har även skapat människorättslig jurisprudens. Denna är i sin tur högst användbar för 

enskilda länders rättsväsenden. (Ebobrah, 2010) 

Sydafrikas ledande position inom SADC är både en stor tillgång och belastning för 

organisationens förmåga att tillämpa de människorättsliga och demokratiska dimensionerna i 

sin stadga. SADC:s vilja att intervenera i medlemsländernas angelägenheter ligger först och 

främst i organisationens övergripande politiska agenda. Denna agenda styrs till stor del av 

Sydafrika, som av argumenten ovan förefaller ovilligt att utöva seriösa påtryckningar på 

Zimbabwe. SADC-domstolen är för tillfället ung, och kan i framtiden inför övriga 

medlemsstater och omvärld ifrågasätta den praktiska inverkan Sydafrika har. Domstolen har 

långt kvar innan den når samma standard (och medföljande utmaningar) som exempelvis 

ECCJ.  
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6. Slutsats 
Innan slutsatsen tar vid är det viktigt att minnas uppsatsens frågeställning; 

Har SADC kapacitet att ge upprättelse till de individer som blivit offer till följd av Zimbabwes 

landreformsprogram? 

För att svara på frågeställningen måste följande två frågor besvaras; 

• Står Zimbabwes landreformsprogram i konflikt med SADC:s stadga? 

• Står Zimbabwes landreformprogram i konflikt med SADC:s Protocol on Gender and 

Development? 

Zimbabwes landreformsprogram står i konflikt med SADC:s stadga. Ett tydligt exempel på 

detta är domen som SADC:s egen internationella domstol utdömt. Denna konstaterar för det 

första att det har skett en diskriminering i den praktiska tillämpningen av landreformen, det 

vill säga diskriminering på grunder för hudfärg. För det andra fastslår domen att Zimbabwe 

har brutit mot sin egen lag genom att neka medborgare grundläggande fundamentala 

rättigheter som rätten till en korrekt och opartisk rättegång -  brott mot rättsstatsprincipen eller 

"rule of law".  

Utöver detta ger Hellum & Dermans (2004) forskning och Amnesty Internationals (2007) 

rapport indikationer på att det inom ramarna för landreformen skett diskriminering på 

politiska grunder. Individer inom den politiska oppositionen har tillsammans med 

kommersiella farmarbetare blivit nekade tilldelning av land. Det förefaller med andra ord 

sannolikt att landreformen ur detta perspektiv inte faller i linje med SADC:s stadgas förbud 

mot diskriminering. Detta är dock en företeelse som, till skillnad från diskriminering på 

grunder för hudfärg, SADC-domstolen ännu inte fastställt.  

Landreformprogrammet står sannolikt även i konflikt med SADC:s stadgas tilläggsprotokoll; 

Protocol on Gender and Development. Landreformen verkställs på ett sätt som prioriterar 

patriarkala sedvanelagar före ordinära lagar; något som ger upphov till att kvinnor får sämre 

möjligheter att bli tilldelade jord. Detta indikeras av lagen Section 23 i Zimbabwes 

konstitution och vicepresident Msikas uttalande till The Women and Land Lobby Group. 

Uttalandet indikerar att regeringen inte är beredd att bortprioritera delar av Zimbabwes "svarta 

kulturella värderingar" trots att de ger upphov till marginalisering av kvinnor.  

Landreformen faller i all förmodan inte i linje med Protocol on Gender and Development. 
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Den kan dock omöjligen bryta mot det, eftersom att tilläggsprotokollet inte behöver vara 

ratificerat förrän 2015.  

Ännu har SADC-domstolen inte kontaktat SADC:s generalförsamling med meddelandet att 

staten Zimbabwe vägrar följa organisationens stadga. Om och när detta väl inträffar, återstår 

det att se hur toppmötet väljer att skrida till handling. Att döma av uppsatsens analys verkar 

det dock osannolikt att organisationen skall öka sin inblandning i Zimbabwe, utöver sin tysta 

diplomati. Sydafrika, organisationens mäktigaste aktör, kommer förmodligen inte att ställa sig 

positiv till genomdrivandet av seriösa påtryckningar mot Zimbabwe. Det bevisas genom den 

verkningslösa tysta diplomatin Sydafrika har använt sig av. SADC har med hänsyn till Kek & 

Sikkinks (1998) forskning, ännu inte ännu utvecklat en tillräckligt stark demokratisk identitet 

för att motivera interventioner. Därmed går det att fastslå att SADC för tillfället heller inte har 

nödvändig politisk kapacitet för att ge landreformens offer upprättelse.   

6.1 Diskussion 

SADC är en betydelsefull institution för sina medlemsländers och södra Afrikas utveckling. 

Organisationens internationella domstol är viktig för att utveckla en regional jurisprudens som 

kan komma att bli betydande vid framtida brott mot mänskliga rättigheter. Zimbabwes 

landreformsprogram har präglats av ett flertal människorättsliga övertramp, varav alla inte 

täcks in av SADC:s stadga, som exempelvis inte nämner frågan om egendom - möjligtvis 

eftersom att landfrågan är kontroversiell och omdebatterad i många afrikanska länder.  

Landreformen har direkt och indirekt marginaliserat Zimbabwes befolkning. Arbetarna på de 

kommersiella farmerna och kvinnor har lidit förluster under landreformens implementering. 

Det är just dessa människor landreformen från början var ämnad att hjälpa.  

Zimbabwes regerings vilja och duglighet att genomföra en landreform efter målsättningar som 

liknar de som användes i exempelvis Västbengalen, är tveksam. Landreformer skall inte 

orsaka omfattande ekonomiska störningar eller ytterligare marginalisera de fattiga. De skall 

istället präglas av transparens, demokrati och respekt för lag och ordning och mänskliga 

rättigheter. Framtidsutsikterna för Zimbabwes ekonomi och agrikulturella sektor ser idag 

bistra ut. Det enda som möjligtvis skulle kunna vända den nedåtgående spiralen är ett 

demokratiskt val vilket förhoppningsvis skulle ge oppositionspartiet MDC en chans att 

förbättra Zimbabwes situation och påbörja ett väl behövt försoningsarbete. En del av ansvaret 

för att nå demokratiska val och säkerställa att landreformen hjälper befolkningen ur fattigdom, 

ligger dock hos SADC och Sydafrika. Jag tror att det är en lång process tills SADC på allvar 
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agerar rörande Zimbabwekrisen. Denna process ställer i sin tur stora krav på SADC-

domstolen, som i framtiden kan bli en verkningsfullt internationellt människorättsligt 

instrument, som slår vakt om de mänskliga rättigheterna i Södra Afrika.   
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