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Abstract 

Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie av den fredsbyggande processen i 

Namibia. Syftet är att studera möjliga faktorer för processens framgång samt hur 

de hörhåller sig till Roland Paris teori om Institutionalization Before 

Liberalization, som är vår teoretiska utgångspunkt. Vår hypotes är att Namibia 

utgör ett undantagsfall från teorin då operationen, internationellt sett, anses vara 

framgångsrik trots att utgångspunkten inte var i enlighet med IBL.  

Vårt huvudsakliga material är Roland Paris At War’s End och 

tillvägagångssättet är att hitta faktorer i den Namibiska freden som kan förklara 

varför den var så framgångsrik. Vår studie har resulterat i fem möjliga 

förklaringar till resultatet av Namibias lyckade fred, trots att operationen inte 

överensstämmer med IBL: 

1) det faktum att det inte var ett klassiskt inbördeskrig  

2) en svag opposition som möjliggjorde ett framgångsrikt första val  

3) de civila aktörernas inflytande 

4) FN:s strategiska avståndstagande i administrativa frågor  

5) viljan till förändring i landet 

 

Nyckelord: Namibia, fredsbyggande, IBL, FN, faktorer  
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1 Inledning 

Under slutet av 1980-talet inledde FN en rad fredsbyggande operationer runt om i 

världen. Fredsbyggande är den process som följer efter fredsavtalet skrivits och 

syftar till att återuppbygga det post-konfliktuella samhället för att nå en stabil och 

hållbar fred. 

FN:s  fredsoperation i Namibia var den första fredsbevarande insatsen som 

kombinerade internationella styrkor med civila aktörer och var även en av de mest 

lyckade fredsbyggande operationer som FN genomfört.  
1
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det har gjorts mycket forskning om fredsbyggande och vilka komponenter som är 

viktiga att ta hänsyn till. Professorn Roland Paris vid University of Colorado anser 

att institutioner är det som ska prioriteras i ett post-konfliktuellt samhälle. Med 

detta i åtanke blev vi intresserade av att titta närmre på hur det kan komma sig att 

Namibia, en av de mest framgångsrika fredsoperationerna inte följde Paris 

moderna teori. Vi valde detta ämne och denna empiri eftersom det är viktigt att 

kunna se på ett lyckat fall och ändå vara kritisk. Främst att kunna dra lärdom av så 

väl det positiva som det negativa från processen.  

Relevansen för vårt uppsatsområde är både utom- och inomvetenskapligt med 

tanke på att fredsbyggande operationer är en del av FN:s arbete än idag. Det är 

därför viktigt att studera det förgångna och ta lärdom av de framgångar respektive 

motgångar som historien vittnar om. Detta med tanke på att formen av 

fredsbyggande har förändrats under historiens gång och Namibia representerar 

början på förändringen av fredsbyggande efter Kalla Kriget. Det arbete som FN 
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genomför är relevant för ett stort antal människor som till exempel i vårt 

empiriska fall utgör bland annat lokalbefolkningen i Namibia. 

Vi har gjort begränsningar för att kunna studera fallet mer på djupet. Det vi 

har fokuserat på är händelser som lyfter fram det väsentliga för freden och de 

faktorer i historien som kan ha påverkat freden. Tidsmässigt är åren kring 

fredsavtalet, Namibias första demokratiska val och självständigheten relevanta, 

för att det var här den fredsbyggande processen blev aktuell. Den frågeställning 

som styrt vårt arbete lyder: 

Vilka faktorer kan ha varit bidragande till FN:s lyckade fredsoperation i 

Namibia? 

Vi kopplar här vår frågeställning till Paris teori om IBL. 

 Vår hypotes är att Namibia är ett undantag från IBL, men att det även ligger 

stor relevans i hur man definierar ”lyckat”. Vi kommer därför att presentera 

faktorerna som vi tror kan ha inverkat för en lyckad fred och vara kritiska till 

varför fredsoperationen i Namibia anses vara lyckad, eftersom att den inte faller 

helt under IBL. 

1.2 Teori 

Den teoretiska utgångspunkt som vi har valt är Roland Paris teori om 

Institutionalization Before Liberalization (IBL). Det är en teori som ifrågasätter 

den länge dominerande tanken om liberal fred, eller som Paris kallar det 

Wilsonianism efter USA:s tidigare president Wilson och hans fjorton punkter. 

Teorin ifrågasätter även en snabb liberalisering och menar att Wilsonianismen 

behöver uppdateras för att kunna appliceras på dagens konflikter.
2
 Paris menar att 

man bör fokusera på att bygga upp starka och effektiva institutioner innan 

införandet av demokratiseringsprocesser och liberalisering av marknaden. 
3
 

Det finns många som har skrivit om institutionernas betydelse för post-

konfliktuella samhällen, bland annat Francis Fukuyama, Adrian Leftwich och 

Jeroen De Zeeuw. Samtliga diskuterar kring institutioners roll i post-konfliktuella 
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samhällen och stärker till viss del Paris teori, men de har varierande åsikter om 

hur man skapar och stärker institutioner. Vi valde IBL då den ifrågasätter vikten 

av en snabb liberalisering, vilket var det som skedde i Namibia och resultatet 

anses ändock vara framgång.  

Teorin har sin grund i sex olika punkter som tillsammans utgör Paris strategi 

för fredsbyggande. 

1. Wait until conditions are ripe for elections 

2. Design electoral systems that reward moderation 

3. Promote good civil society 

4. Control hate speech 

5. Adopt conflict-reducing economic policies 

6. The common denominator; Rebuild effective state institutions 
4
 

 

Eftersom en av våra huvudsakliga källor är Roland Paris At war´s end är vi 

självklart källkritiska mot det han lyfter fram i sin bok, då hans syfte och mål 

säkert är att styrka sin egen teori. Därmed har han gjort ett urval i det han väljer 

att belysa vilket gör att vi med hjälp av förförståelse och kompletterande källor, 

tolkar och analyserar det han skriver. 

 

1.3 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi vill studera ett enstaka fall 

på djupet. Detta gör vi genom en enkelfallsstudie om den fredsbyggande 

processen i Namibia under åren 1988-1990. Enkelfallsstudien hjälper oss att gå 

mer på djupet i vårt empiriska fall Namibia, men även att på ett effektivare sätt 

visa på en tydlig tidsordning. Ett historiskt perspektiv på händelseförloppet kring 

fredsbyggandet i Namibia är väsentligt för att förstå händelserna som bidrog till 

den fredsbyggande processen och för att lyfta fram det som påverkade resultatet. 
5
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Genom att vi har valt att använda oss av en fallstudie är det viktigt att lyfta 

fram det huvudsakliga och säregna med detta enskilda fall. Man kan kombinera 

fallstudien med både kvalitativ och kvantitativ metod, men vi tror att en kvalitativ 

metod är det mest givande för vårt arbete. 
6
 Då vi har som mål att beskriva och 

förklara kopplingen mellan faktorerna och freden handlar frågan främst om att 

belägga orsak och verkan. 
7
 

Vi har varit källkritiska under arbetets gång och använder oss därför av olika 

material för att öka validiteten. 
8
 Vi har funnit att materialet kring vårt 

uppsatsämne var begränsat och därför är analysen särskilt viktig då vi själva lyft 

fram det vi funnit relevant för att svara på vår frågeställning.  

Vidare operationalisering sker genom att se hur resultaten av den 

fredsbyggande operationen i Namibia förhåller sig till the goals of peacebuilding 

som vi har tagit från Newman et al. boken. Vi lyfter sedan fram de faktorer som vi 

anser varit avgörande för uppsatsens syfte och svara på frågeställningen samt 

stärka vår hypotes.  

Om möjligheten hade funnits hade vi gärna kombinerat eller kompletterat med 

en kvantitativ undersökning i form av en studie på plats för att få ett riktigt 

bottom-up perspektiv från lokalbefolkningen.  

 

 

1.4 Definition och mål för fredsbyggande  

Vi har valt att hålla oss till en mer öppen definition av fredsbyggande eftersom att 

den är mer generell och vänder sig till alla parter. Därför lyfter vi till exempel inte 

fram den exakta Wilsonianismen om en snabb införning av liberal 

marknadsekonomi, som Paris talar om.
9
 

Fredsbyggande är den process som inleds i konfliktcykelns slutskede, alltså 

efter det att fredsavtalet tecknats. Det syftar till att bygga upp en stabil och hållbar 
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fred och målet är att nå en positiv fred istället för endast den negativa freden som 

uppstår i samband med att våldet upphör. Det saknas en universell definition av 

begreppet fredsbyggande vilket gör att det kan vara svårt att precisera vad man 

menar med det och vad man tänker sig att det ska innebära. Galtung menade att 

fredsbyggande är den process som förväntas leda till den så kallade positiva 

freden där det varken förekommer fysiskt eller strukturellt våld. Han uttrycker det 

exakt som ”removal of structural and cultural violence”. 
10

 

En annan definition är den som Boutros Boutros-Ghali uttryckte i Agenda for 

Peace vilken skulle kunna ses som mer relevant för vår uppsats, med tanke på att 

det är FN:s fredsbyggande operation som vi lägger fokus på. Han menar att 

fredsbyggande är en ”action to identify and support structures which will tend to 

strengthen and solidify peace in order to avoid a relapse into conflict”. Till 

skillnad från Galtung definition kan man se att man här trycker mer på 

förebyggande åtgärder och saknar tyngd i vad man faktiskt bör göra. 
11

    

Vi har valt att i vår analys använda Edward Newmans lista över ”components 

and goals for peacebuilding”. Dessa punkter ska fungera som en hjälpande hand 

till vår analys då vi studerar fredsbyggande i Namibia och dess framgång. 

 Förebygga återupptagande eller upptrappning av våldsam konflikt i 

konfliktbenägna samhällen och etablera en hållbar och självbärande 

fred; 

 Adressera de underliggande orsakerna till konflikt; 

 Bygga eller återuppbygga fredliga sociala institutioner och normer, 

inkluderande respekt för mänskliga rättigheter; 

 Bygga eller återuppbygga statliga institutioner och rättsäkerhet.  
12

 

(Egen översättning). 
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2 Historisk bakgrund i Namibia 

Namibia, tidigare kallat Sydväst Afrika, var fram till första världskriget en tysk 

koloni. Efter kriget gick sydafrikanska trupper in i landet och tog över makten, 

med stöd av Nationernas Förbund förutsatt att de förberedde landet för dess 

självständighet. Under skapandet av Förenta Nationerna valde Sydafrika dock att 

bortse från NF:s gamla rekommendationer och därefter följde en rad uppmaningar 

från FN om att lämna ifrån sig den administrativa rollen i Namibia.
13

 

Den sydafrikanska regeringen bestämde sig istället för att tillkännage Namibia 

som en del av den sydafrikanska staten. 
14

 Förenta nationernas nya uppmaningar 

med stöd av Säkerhetsrådets resolution 276 från år 1970 fastslog att Sydafrika 

skulle överlåta ansvaret till FN och det följdes ej. Detta ledde till att International 

Court of Justice och FN senare samma år utropade i resolution 283 Sydafrikas 

ockupation av Namibia illegal. 
15

 

Resolution 435 från 1978 beslöt om att etablera United Nations Transition 

Assistance Group (UNTAG) samt en utvald representant, som senare blev Mahtti 

Ahtisaari. Dessa skulle samarbeta med den namibiska frihetsrörelsen South West 

African People’s Organization, (SWAPO), för att nå självständighet i Namibia. 

Denna resolution implementerades inte förrän elva år senare då UNTAG-

operationen sattes i bruk. Som ett ytterligare stöd hade man även bildat en så 

kallad Contact Group, bestående av Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannien 

och USA.
16

 Contact Group hade som uppgift att skriva en konstitution (settlement 

proposal) för ett självständigt Namibia. År 1982 skapade gruppen även en 

detaljerad guide med liberala demokratiska principer för den kommande 

regeringen att följa, med andra ord lyfte de fram de mänskliga rättigheterna.
17
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1980-talet följdes av gränskrig mellan Sydafrikanska trupper och SWAPO 

som stred från grannländernas territorium. 
18

 Tiden präglades av omvärldens 

minskade intresse för Namibias självständighet, vilket medförde att budgeten för 

UNTAG halverades. Men till följd av en ökad stabilitet i grannländerna 

möjliggjordes att ett fredsavtal tecknades i december 1988, och därefter 

implementeringen av 1978 års resolution 435 året efter. 
19

  

UNTAG anlände i Namibia i april 1989 och bestod av totalt 8000 

representanter i form av militär personal, polis och civila aktörer. 
20

 Målet med 

UNTAG-operationen var att säkra en hållbar fred, övervaka demokratiska val, 

bidra till återvändning av flyktingar och etablera en demokratisk stat.
 21

 Även att 

demobilisera SWAPO var en del av deras uppdrag. 
22

 En svår uppgift för UNTAG 

var att skapa försoning mellan den svarta majoriteten och den vita minoriteten. 

Problemen grundade sig i Sydafrikas implementering av ett politiskt Apartheid-

system med en vit regim vid makten. 
23

  

En annan viktig uppgift för UNTAG var att hjälpa medlemmar av 

oppositionen, vilka hade blivit utvisade, att återvända. Dessa bestod till största del 

av SWAPO-medlemmar som kämpade för nationellt självbestämmande och 

ansågs vara en gerillarörelse. 
24

 I samband med återvändandet drog sig de 

Sydafrikanska trupperna ur det nu självständiga Namibia och UNTAG kunde 

lämna landet i mars 1990. 
25

 

 Den första demokratiskt valda presidenten Sam Nujoma tillhörde SWAPO, 

som hade fått flest platser i regeringen och den tolv år gamla konstitutionen 

implementerades. 
26

 Oppositionen utgjordes av ett parti vid namn Democratic 

Turnhalle Alliance som förlorade mot SWAPOs majoritetsstöd. Valet utropades 
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som fritt och rättvist av Mahtti Ahtisaari. 
27

 Nujoma hade fortsatt stöd under tre 

mandatperioder. 
28

  

2.1 Namibia idag 

Efter att freden i Namibia etablerats och en demokratiskt tillsatt ledare kommit till 

makten påbörjades ekonomiska reformer och landet gick mot en mer 

marknadsorienterad ekonomi. Till en början var det ekonomiska stödet till 

Namibias utveckling omfattande för att skapa en grund för utländska investerare, 

men stödet var under förutsättning att Namibia införde en liberal ekonomisk 

policy. 
29

 

Idag anses Namibia vara ett medelinkomstland (räknat bnp per capita) och 

rankas av freedom house som fritt, men det förekommer korruption inom den 

statliga ledningen. Arbetslösheten är hög, 35 %, och av den vuxna befolkningen är 

20 procent drabbade av HIV/AIDS. Ett annat problem är den etniska 

segregationen som lever kvar i landet sedan apartheidsystemet. Detta har lett till 

utmaningar för regeringen när det gäller att integrera den svarta befolkningen i 

samhället. Den vita minoriteten äger stora delar av den brukbara marken och 

kontrollerar därmed avkastningen.
30
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3 Analys 

3.1 Faktorer för framgång 

Nedan kommer vi att presentera fem möjliga förklaringar till varför den 

fredsbyggande processen i Namibia var lyckad trots att den faller utanför 

kriterierna för IBL.  

3.1.1 Inget klassiskt inbördeskrig  

 

Det Namibiska fallet skiljer sig från liknande fredsbyggande operationer, då man 

kan diskutera huruvida konflikten rörde sig om ett inbördeskrig eller ej. Generellt 

brukar inbördeskonflikter vara svårlösliga, eftersom de ofta rotar sig djupt i 

samhället och är en del av vardagen för många. Det blir därför en kamp som 

måste utkämpas för att man ska kunna försonas med sina grannar. 
31

 I Namibia 

pågick konflikten under lång tid och satte sina spår i landet men i själva verket 

utkämpades inte striderna ursprungligen mellan Namibier. Landet var under 

sydafrikansk ockupation så tekniskt sett var konflikten ett inbördeskrig inom 

Sydafrika, då det var sydafrikanska trupper som stred mot SWAPO, som befann 

sig i grannländerna. Dock var Namibia under de värsta stridigheternas tid, alltså 

under 1980-talet, på väg mot självständighet och såg sig inte längre som en del av 

Sydafrika. Därför kan inbördeskriget snarare upplevas som ett anfallskrig, mellan 

Sydafrikaner och Namibier. När de sydafrikanska trupperna bestämde sig för att 

dra sig tillbaka upphörde det direkta våldet att existera, då det inte fanns några 

stridande parter kvar.  
32
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3.1.2 En svag opposition 

Det första demokratiskt erkända valet ägde rum år 1990 där SWAPO vann 

med majoritet. Det stödet som SWAPO fick efter att cirka 40 000 av deras 

anhängare återvänt från exil kan ha varit avgörande för valresultatet. 
33

 Även som 

en så kallad gerillagrupp har SWAPO haft ett stort stöd av befolkningen i likhet 

med andra gerillarörelser, då det krävs många anhängare för att genomföra 

förändring. 
34

 Det som gör valet till en relevant förklaring till Namibias framgång 

ligger i just att SWAPO har ett stort stöd i Namibia. Eftersom det saknades en 

starkare opposition var det i valet väntat att SWAPO skulle vinna vilket medförde 

en nöjd befolkning och att demokratiseringsprocessen ansågs lyckad. Här kan 

man göra en tydlig anknytning till den första punkten i IBL. Det första valet 

inleddes kort efter fredsavtalet men trots det klassades valet som fritt och rättvist.  

Paris uttrycker dock sin oro över att landet kan vara på väg mot en enpartistat 
35

 

eftersom SWAPO satt vid makten under tre mandatperioder utan något större 

motstånd. 
36

 Man kan även se att antalet politiska partier har minskat sedan 

självständigheten vilket ger ytterligare möjlighet för SWAPO att bibehålla 

makten. 
37

 Om valen anses fria och rättvisa brukar freden också upplevas som 

etablerad i landet, men om man ifrågasätter hur fria valen egentligen är, kan man 

även ifrågasätta freden.   

3.1.3 Civila aktörers inflytande 

UNTAG var FN:s första operation där man kombinerade internationell militär 

med civila aktörer. En förklaring till deras framgång kan vara att UNTAG-ledare 

hade relativt fria tyglar, vilket gjorde att de kunde fatta snabba beslut som var 

anpassade till den lokala kontexten och de lokala behoven. När UNTAGs budget 

halverades i slutet på 1980-talet förväntade man sig att resultatet av den 

kommande operationen skulle påverkas negativt, men istället gav det positiva 
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effekter då man tvingades att fatta beslut på plats. Därmed behövde man inte 

invänta direktiv från Säkerhetsrådet vilket hade kunnat bromsa upp processen. 

Ledarna var även med vid planläggningen av operationen och var därför väl 

insatta i så väl politiken som det namibiska samhället. UNTAG var 

välorganiserade och spred sig till alla delar av landet och engagerade folket. Deras 

uppgifter på det civila planet var att informera om demokratiska värderingar, 

svara på frågor och vara tillgängliga för befolkningen angående valprocessen.
 38

 

UNTAG arbetade i stor omfattning med att inkludera och hjälpa det civila 

samhället, helt i enlighet med Paris punkt 3 angående att stärka det civila 

samhället, från IBL. Paris menar att det är viktigt för fredsbyggare att uppmuntra 

rätt typ av civila organisationer för att stärka och stabilisera freden. Om det istället 

uppkommer fel typ av organisationer påverkas freden negativt. Grupper med 

kontraproduktiva strävanden kan växa sig starka och bidra till att konflikten 

återuppstår. Detta menar Paris att man kan förebygga genom att stärka rätt typ av 

civila organisationer och genom att bygga upp starka, effektiva institutioner. 

Genom att uppfylla IBLs punkt 3 blev UNTAGs arbete med det civila samhället 

en bidragande faktor till Namibias framgång i den fredsbyggande processen.
39

 

3.1.4 FN:s strategiska avståndstagande 

En annan faktor som kan ha bidragit till den lyckade freden i Namibia var att 

Contact Group och den Sydafrikanska presidenten tillsammans utsåg en 

representant som fick administrativt ansvar över valet 1989 och att kontrollera 

polisen. Detta innebar att FN aldrig tog administrativ kontroll över situationen 

utan behöll sin roll som övervakare. 
40

 Kanske var det ett framgångskoncept att 

låta en lokal representant ha kontroll för att göra övergången till ett demokratiskt 

samhälle mindre drastiskt. Det är möjligt att FN genom detta beslut ökade sin 

legitimitet och sitt förtroende, då de undvek en alltför Top-down styrd politik. 

Med tanke på att det lätt kan dras paralleller till neo-kolonialism, som innebär att 

man från västvärlden applicerar sina västerländska ideal i den underutvecklade 
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världen utan att tillgodo se befolkningens åsikter, med övertygelsen om att de 

lämpar sig i alla samhällen. 
41

  

3.1.5 Viljan till förändring 

Ytterligare en faktor till att freden i Namibia kunde anses lyckad var att de 

regerande ledarna var villiga att anpassa sin politik till en västerländsk modell, 

som möjliggjorde internationell handel och samarbete. Till skillnad från många 

post-konfliktuella stater fanns det i Namibia en vilja till förändring och ett 

välkomnande av liberala värderingar och demokrati.
42

 Förutsättningarna för fred i 

Namibia förbättrades förmodligen till stor del tack vare den genomgående viljan 

till förändring, och underlättades av bristen på politiskt motstånd. I litteraturen om 

den fredsbyggande processen i Namibia har vi saknat rapporteringar om 

motståndsrörelser eller dylikt som motarbetat processen.  

 

 

 

 

3.2 Kritik 

Eftersom det saknas en enhällig definition av begreppet fredsbyggande kan 

utvärderingen av processen variera. Då man anser att enbart våldupphör innebär 

ett framgångsrikt fredsbyggande blir listan över de lyckade operationerna desto 

längre än då man strävar efter en mer djupgående förändring i form av utveckling, 

demokratisering och försoning. 
43

 Med tanke på detta ifrågasätter vi hur lyckad 

fredsprocessen i Namibia verkligen var. För att återknyta till de grundläggande 

målen för fredsbyggande som vi presenterade inledningsvis kan kritik riktas mot 

den andra punkten, angående de underliggande orsakerna till konflikt. Vi anser att 

för att verkligen kunna bearbeta djupt rotade problem i ett samhälle krävs det en 
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försoningsprocess. En sådan tydlig process skedde aldrig i Namibia trots att det 

fanns önskemål om att ställa de skyldiga inför rätta
44

.  

Segregationen i Namibia var påtaglig under Sydafrikas apartheidstyre och 

utgör än idag ett problem för jämställdheten mellan den svarta och vita 

befolkningen. Utrikesdepartementet uttrycker sig såhär om den aktuella 

situationen i Namibia: Den inrikespolitiska utmaningen ligger i att på ett stabilt 

sätt transformera samhällsekonomin så att även tidigare missgynnade grupper 

från apartheidtiden involveras och erbjuds arbete, hälsovård och social välfärd. 

45
 

 I samband med fredsförhandlingarna skrevs en reform som skulle försäkra att 

den vita befolkningen behöll sin socioekonomiska status efter självständigheten 
46

 

vilket visar hur djupt rotade problemen kring rasismen var då den fick spela en 

roll även i fredsprocessen. Trots att Namibia räknas som ett medelinkomstland så 

lever 50 procent av befolkningen i fattigdom 
47

, vilket utgör cirka 1 miljon 

människor. Detta beror på att inkomstklyftorna i landet är väldigt stora, där 

minoriteten bestående av de vita har de högsta inkomsterna.
48

 För att minska på 

klyftorna har man påbörjat en process vid namn Black Economic Empowerment 

(BEE) där man försöker involvera den svarta befolkningen i näringslivet och dess 

vinster. Man har även inlett en reform där land överlämnas från de vita som i 

nuläget äger den mesta jorden till den svarta majoriteten. 
49

  

Den faktorn som vi berörde tidigare angående det civila samhällets roll är en 

av våra diskuterade framgångsfaktorer. Dock vill vi rikta kritiken mot det faktum 

att konstitutionen som låg till grund för den självständiga staten Namibia skapades 

av fem västerländska representanter och Sydafrika. Resultatet var starkt influerat 

av den sydafrikanska modellen men saknade representanter från Namibia, vilket 

är en väsentlig punkt då konstitutionen ska motsvara landets grundstenar.
50
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4 Slutsats  

Vi vill börja med att påpeka att de händelser i historien som vi har valt att lyfta 

fram har högst relevans för de faktorer som låg till grund för freden i Namibia. 

Relationen till Sydafrika och FN:s långa arbete för Namibias självständighet är 

väsentliga delar av historien som har påverkat utfallet. 

Vi anser att de fem faktorer som vi kommit fram till i vår studie är de som vi 

anser är viktigast för att besvara vår frågeställning då vi kan koppla dem till IBL. 

Faktorerna som bidrog till FN:s lyckade fredsoperation i Namibia var: 

1) det faktum att det inte var ett klassiskt inbördeskrig  

2) en svag opposition som möjliggjorde ett framgångsrikt första val  

3) de civila aktörernas inflytande 

4) FN:s strategiska avståndstagande i administrativa frågor  

5) viljan till förändring i landet 

För tydlighetens skull har vi valt att lista faktorerna utan en inbördes ordning. 

Genom dessa faktorer ger vi potentiella svar på vår frågeställning, men vi 

reserverar oss för att det kan finnas faktorer utöver dessa som vi inte har tagit upp.  

Kopplingen till Paris teori om IBL finner vi genom att konstatera att dessa 

faktorer ledde till fred trots en snabb liberalisering. Detta tyder på att Paris teori 

inte stämmer i fallet Namibia men samtidigt att Namibia utgör ett undantag från 

många andra post-konfliktuella samhällen. Därmed stämmer vår hypotes om att 

Namibia är ett undantag från IBL, men trots det kan vi se att Namibias 

fredsprocess hade kunnat dra nytta av den moderniserade versionen av 

fredsbyggande som Paris presenterar. Detta med tanke på den kritik vi fann mot 

fredsoperationen som genomfördes i Namibia.  

En fråga som väcktes under arbetets gång var om FN:s operation hade kunnat 

påbörjas tidigare, med tanke på att man redan 1978 hade skrivit en konstitution för 

ett självständigt Namibia med stöd av ett flertal resolutioner. Många faktorer 

spelade in, bland annat var det oroligheterna i grannländerna som gjorde att 

omvärlden avvaktade, men även det pågående Kalla Kriget kan ha lett till att FN-

arbete hindrats av vetorätt.  
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Den faktor som vi tror har spelat störst roll för framgången i Namibia är viljan 

till förändring hos majoriteten av befolkningen eftersom man måste vara villig att 

ta emot hjälp för att man ska kunna nå ett framgångsrikt resultat. Med en stark 

motståndsrörelse blir det desto svårare för aktörer utifrån att genomföra sitt arbete, 

men även splittringarna i landet har en negativ inverkan. Detta var alltså inte fallet 

i Namibia vilket var en bidragande förklaring till varför fredsbyggandeprocessen 

gick förhållandevis snabbt och lyckades skapa en stabil och hållbar fred.  

Det vi tror att man har tagit mest lärdom av från framgångarna i Namibia är 

det civila samhällets roll med tanke på att detta var den första fredsoperationen 

där civila aktörer inkluderades. Vilket man kan se idag på ökningen av antalet 

NGO:s och deras alltmer omfattande inflytande. 

En annan fråga som följde oss under arbetets gång var huruvida operationen i 

Namibia verkligen var lyckad eller inte. Vi tror att svaret kan ligga i hur man 

definierar begreppet fredsbyggande. Enligt en vag definition så kanske Namibia är 

lyckat, men om man ser till t.ex. Galtungs definition som vi demonstrerade 

inledningsvis ser det desto mörkare ut. Då det förekommer strukturellt och 

kulturellt våld i form av diskriminering och rasism är den namibiska freden 

fortfarande inte helt stabil. 
51

 Alltså stämmer även vår andra hypotes till viss del 

men jämfört med många andra afrikanska länder är Namibia ändå en 

framgångshistoria. UNTAG lyckades i stort sett med vad de hade för avsikt att 

göra. 
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