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Abstract 

Uganda är idag inblandat i militära interventioner i såväl Somalia som 

Demokratiska republiken Kongo och Centralafrikanska republiken och har en 

aktiv säkerhetspolitisk roll i Östafrika och landets närregion. Den här uppsatsen 

syftar till att genom fallstudie undersöka huruvida Uganda kan klassificeras som 

en regional stormakt i Östafrika. För studien har vi utifrån tidigare forskning 

konstruerat en analysmodell bestående av fyra kriterier en stat ska uppfylla för att 

räknas som en regional stormakt. Dessa kriterier inbegriper en stats vilja och 

ambition att agera regional stormakt, dess maktkapacitet, dess faktiska handlande 

och hur detta accepteras av andra aktörer i och utanför regionen. 

I studien drar vi slutsatsen att Uganda är en central säkerhetspolitisk spelare i 

Östafrika men att landets ambition inte uttrycker en klar vilja att på egen hand 

hantera säkerhetsfrågor i regionen och att landet hellre söker regionalt samarbete 

än egen dominans. 

 

Nyckelord: Uganda, regional stormakt, Östafrika, militära interventioner, Somalia 

Antal ord: 9997 
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1 Inledning 

Sedan Sovjetunionens fall och slutet på kalla krigets bipolära maktordning i 

början av 1990-talet har USA i rollen som världens enda supermakt kunnat främja 

sina globala intressen relativt obehindrat. Enligt Huntington håller dock USA:s 

ställning som dominerande världsmakt och den rådande uni-multipolära 

maktordningen med USA i centrum på att undergrävas. År 1999 förutspådde han 

att en äkta multipolär maktordning, där flera globala stormakter konkurrerar och 

samarbetar sinsemellan, kommer att inledas innan 2010-talet är till ända (1999, s. 

35). I den nya multipolära ordningen med flera åtskilda globala maktcentrum 

kommer regioner och dess centrala makter att spela en viktig roll (Nolte 2010, s. 

882). 

I dagsläget räknas vanligtvis Sydafrika, Nigeria och Egypten som stormakter i 

dess respektive regioner (Pastor 1999, s. 25). Såväl Syd- och Väst- som 

Nordafrika domineras alltså av en prominent stat som har en central roll i 

respektive regions politiska, militära och ekonomiska sfärer och som högst 

ansvarar för säkerhetsläget i sin region, men i Östafrika har en sådan regional 

stormakt hittills inte utpekats. Kan det råda ett maktvakuum i regionen? 

Uganda är tillsammans med Burundi det enda av de totalt sju afrikanska 

länder
1
 som åtagit sig att delta i Afrikanska unionens militära insats i Somalia som 

faktiskt har soldater stationerade i landet. Efter att Somalias grannland Etiopien 

drog ut sina trupper ur landet i början av 2007 (Onuah 2007) står Uganda i 

dagsläget för 5 200 av de drygt 8 000 soldater som Afrikanska unionen krävt för 

insatsen (ROP 1). Uganda intervenerar även i samråd med FN och inhemska 

myndigheter i de nordöstra delarna av Demokratiska republiken Kongo samt i de 

östra delarna av Centralafrikanska republiken för att bekämpa två ugandiska 

rebellgrupper som terroriserar befolkningen i området (New Vision 2011). Ligger 

det möjligtvis i Ugandas intresse att göra anspråk på positionen som dominerande 

stat i Östafrika och landets närregion? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 
1
 Malawi (AFP 2007a), Uganda (AFP 2007b), Nigeria (Onuah 2007), Burundi (BBC 2007a), 

Ghana (BBC 2007b), Guinea och Djibouti (al-Jazira 2010a). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att analysera Ugandas maktposition i Östafrika 

utifrån begreppet regional stormakt. Vi vill undersöka de faktorer som kan 

indikera att Uganda har en framskjuten maktposition gentemot andra stater i 

regionen eller som visar på en ugandisk ambition att skaffa sig en sådan. 

Vårt syfte är inte att skapa eller vidareutveckla en generell definition av vad 

som konstituerar en regional stormakt utan att använda och till viss del anpassa 

existerande teoribildning för att förstå vårt enskilda fall, det vill säga Ugandas roll 

i Östafrika. Vår frågeställning lyder således: 

 

 Är Uganda en regional stormakt i Östafrika? 

1.2 Metod och material 

Vi har valt att studera Ugandas maktposition i Östafrika genom en fallstudie av 

landets maktkapacitet. För detta har vi skapat en analysmodell ämnad att kunna 

identifiera en regional stormakt. Analysmodellen baseras till stor del på tidigare 

forskning och definitioner av begreppet regional stormakt som utgår från både 

rationalistisk och konstruktivistisk teoribildning kring makt. Eftersom vi använder 

oss av olika teoretiska perspektiv med skilda syner på hur makt mäts har vi även 

använt olika metod för att operationalisera analysmodellens delar. Vår fallstudie 

består därför delvis av både kvantitativa och komparativa element. 

Bland den tidigare forskning som har gjorts kring Uganda och maktrelationer i 

Östafrika är det ingen som direkt behandlar vårt problemområde. Ugandas 

agerande inom olika områden i Östafrika har varit föremål för ett antal 

vetenskapliga studier, men ingen har – vid vår vetskap – försökt definiera landets 

maktposition i regionen. 

För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av en mängd olika primär- 

och sekundärkällor. Dessa innefattar bland annat nyhetsartiklar och reportage från 

västerländsk och ugandisk press; vetenskapliga artiklar och andra akademiska 

publikationer; resolutioner, taltranskriptioner och andra dokument från FN och 

Afrikanska unionen (AU) samt olika sammanställningar av statistiska data. Ett av 

de stora problemen med denna typ av forskning kring afrikanska länder är 

emellertid att det ibland finns väldigt knapphändig information att tillgå, inte 

minst från officiella källor. För att få ett så brett informationsunderlag som möjligt 

har vi därför även genomfört en samtalsintervju med Jakob Ström som ansvarar 

för de östafrikanska länderna Kenya, Tanzania och Uganda på 

Utrikesdepartementets Afrikaenhet. Ström har intervjuats i egenskap av att vara 

en insatt informantkälla och således inte som talesperson för UD eller Sveriges 

regering. 
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1.3 Avgränsningar 

Vår analys ämnar utreda huruvida Uganda är en regional stormakt i Östafrika. Vi 

behöver således göra en avgränsning av de två centrala begreppen i vår 

frågeställning, nämligen “Östafrika” och “regional stormakt”. 

Gällande regionen Östafrika inkluderar FN:s statistik över det som kallas östra 

Afrika 19 länder (FN 1). Vi använder oss dock av en snävare definition av 

Östafrika. Vår avgränsning av det geografiska begreppet Östafrika inkluderar 

medlemmarna av Östafrikanska gemenskapen (EAC): Kenya, Uganda, Tanzania, 

Rwanda och Burundi (EAC 1) samt länderna på Afrikas horn: Djibouti, Eritrea, 

Etiopien och Somalia. Vårt analysområde kommer även innefatta delar av 

Demokratiska republiken Kongo och Sudan på grund av ländernas geografiska 

närhet till Uganda, dessa länder i sin helhet innefattas dock inte i den geografiska 

definitionen av Östafrika. 

Wight (1986, s. 61-67) gör en distinktion mellan stater med olika 

maktkapacitet. Enligt Wight består det internationella systemet i huvudsak av 

mindre stater utöver ett fåtal stormakter. De mindre staterna har bara begränsade 

möjligheter att försvara sina intressen och möjligtvis är deras enda realistiska 

intresse att bevara sin egen suveränitet. Det finns dock två typer av mindre stater 

som skiljer sig från mängden: mellanmakter och regionala stormakter. Wight 

definierar en regional stormakt som en mindre stat som har intressen som gäller 

för en avgränsad region. Den regionala stormakten har en starkare maktställning 

än andra stater inom den avgränsade regionen och kan därför agera efter sina 

regionala intressen, men saknar motsvarande makt i det internationella systemet 

som helhet. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vi har nu redogjort för vad vi ämnar undersöka och varför vi valt vårt 

problemområde, vilken metod och vilket material vi använder oss av samt hur vi 

avgränsat våra centrala begrepp. Återstoden av vår studie är uppdelad i fyra 

kapitel. Härnäst kommer vi först att presentera våra teoretiska utgångspunkter och 

utifrån dessa konstruera en analysmodell. Efter detta ger vi en kort 

bakgrundsbeskrivning av Ugandas politiska historia innan vi framställer vårt 

material, som vi sedan applicerar våra teorier och vår analysmodell på för att 

kunna besvara vår frågeställning. I det avslutande kapitlet gör vi en kort 

sammanfattning av vad vi kommit fram till och presenterar slutligen ett svar på 

vår frågeställning. Mycket nöje! 
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2 Teori 

Nolte (2010, s. 883) argumenterar för att användandet av endast ett av de 

klassiska perspektiven inom internationell politik som teoretisk utgångspunkt för 

att analysera regionala stormakter inte kan fånga in begreppets komplexitet. Han 

menar att det inte går att klassificera en regional stormakt utifrån exempelvis en 

strikt realistisk syn på makt som materiella resurser, utan att även andra faktorer, 

som till exempel hur en stat definierar sin egen roll i regionen, också måste 

beaktas (2010, s. 892). 

Utifrån Noltes resonemang kommer vi nedan att konstruera en analysmodell 

som försöker fånga in såväl rationalistiska som konstruktivistiska 

maktindikatorer. Allra först kommer vi dock kortfattat att redogöra för vår syn på 

det internationella systemet samt för de olika teoretiska perspektivens syn på 

makt. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Vår analys kommer att baseras på en syn av det internationella systemet som 

hierarkiskt. Wight beskriver i Power Politics (1986) ett system bestående av stater 

med olika nivåer av makt: dominerande makter, stormakter och mindre makter 

utgör hans syn av det internationella systemet. Liknande resonemang kring 

hierarkin i det internationella systemet står att finna hos Organski som delar upp 

stater i supermakter, stormakter, mellanmakter och mindre makter (Nolte 2010, s. 

886). Lemke (2002, s. 48) utvecklar Organskis teori genom att förutsätta att det 

inte enbart finns en internationell hierarki utan även ett flertal regionala 

subhierarkier som har samma struktur som det internationella hierarkiska 

systemet. Wight (1986, s. 63) för ett resonemang liknande Lemkes då han menar 

att de stater han definierar som mindre makter agerar inom system av stater som 

är miniatyrer av det internationella systemet i sin helhet. Både Wight och Lemke 

teoretiserar kring att dessa subsystem till det internationella systemet har en egen 

dominerande makt eller regional stormakt. 

Vi baserar vår analys på dessa teorier kring det internationella systemet. Med 

Wight och Lemkes teorier som grund kan Östafrika definieras som ett subsystem 

där det finns en regional makthierarki. Med en sådan förutsättning kommer vår 

analys kretsa kring Ugandas plats i detta subsystems makthierarki. 

Vad konstituerar då den makt som förutsätts i dessa teorier kring det 

internationella systemet? Makt definieras ur det realistiska synsättet i huvudsak i 

materiella termer. Mearsheimer (2001, s. 56) menar att militära resurser är det 

främsta maktmedlet för stater i det internationella systemet. Ett bredare perspektiv 
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innefattar även staters samlade nationella resurser, det vill säga ekonomiska, 

geografiska och demografiska tillgångar. Dessa ses som en motor för statens 

militära kapacitet även om de inte omedelbart kan omvandlas till militära medel 

(Flemes 2007, s. 12). Realister lyfter speciellt fram industrialiseringsnivå som en 

viktig maktindikator då högre industrialiseringsgrad anses vara synonym med 

högre utbildningsnivå, effektivare kapitalanvändning och tillgång till mer 

avancerad teknologi (Mingst 2011, s. 127). 

Liberalister accepterar till viss del realismens resonemang kring makt, men 

menar att de materialistiska maktmedlen är underordnade en inre politisk och 

ekonomisk balans och humanitär utvecklingsgrad (Nolte 2010, s. 883-884). En 

stor befolkning eller en välutrustad armé är inte till någon större nytta för 

maktpotentialen i en stat där befolkningen svälter eller statsmakten riskerar att 

falla sönder i inbördeskrig om militären tvingas fokusera på ett yttre hot istället 

för att trycka ner oppositionen i landet. Således är den inre stabiliteten en viktig 

maktfaktor enligt liberalister (Mingst 2011, s. 128). 

I motsats till hur de rationalistiska teorierna betraktar internationell politik 

fokuserar konstruktivistisk teori främst på idéer och uppfattningar. Dessa 

omätbara variabler ger form åt det internationella systemet – som i sin tur skapar 

staters identitet, intressen och utrikespolitik – och reproduceras eller ändras däri 

genom statliga och icke-statliga aktörers agerande inom systemet (Barnett 2008, s. 

162). 

Konstruktivister erbjuder därför ett unikt perspektiv på makt: att en viktig 

beståndsdel av begreppet är makt över idéer och språkbruk. Makt över idéer och 

normer innebär makt att konstruera och ändra nationell identitet och självbild 

(Mingst 2011, s. 129) och är för en konstruktivist en minst lika viktig del av en 

stats maktpotential som storleken på dess territorium eller antalet personer den 

kan kalla under vapen. Enligt konstruktivister kan en regional stormakt förstås 

som en självkonstruerad identitet eller en ideologi för bedrivandet av 

utrikespolitik. Men det räcker inte att enbart göra anspråk på en viss plats i en 

makthierarki för att räknas till densamma. Hurrell menar att de olika nivåerna i 

makthierarkin är sociala kategorier och att ett lands status som regional stormakt 

därför vilar på att den erkänns som sådan av såväl svagare stater i regionen som 

jämbördiga och starkare stater på det globala planet (Flemes 2007, s. 18). 

Konstruktivistisk teori emfaserar även staters vilja att vinna internationell 

legitimitet för sina handlingar, det vill säga uppfattningen att de utgår ifrån eller 

försöker uppnå de värden som existerar i ett bredare internationell sammanhang. 

Desto större legitimitet en stat åtnjuter, desto lättare har den att övertyga andra 

aktörer att acceptera eller följa dess utrikespolitiska beslut. För en stat som 

däremot inte besitter någon avsevärd internationell legitimitet kommer samma 

process att vara mycket svårare och betydligt mer kostsam (Barnett 2008, s. 165). 
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2.2  Analysmodell 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att skapa en analysmodell som 

kommer att ge form åt och fungera som drivkraft i studien. Utifrån tidigare 

forskning om och definitioner av staters maktsfärer har vi konstruerat en modell 

bestående av fyra kriterier som behöver uppfyllas för att en stat ska kunna räknas 

som en regional stormakt. 

En av de tidigaste definitionerna av en regional stormakt skapades av Østerud 

(1992, s. 12) som menar att en stat som 

 

1.  geografiskt är del i den aktuella regionen 

2.  kan stå emot en koalition av samtliga andra stater i regionen 

3.  har stort politiskt inflytande i regionen 

 

bör räknas som en regional stormakt. Østerud argumenterar vidare att en regional 

stormakt även kan vara en stormakt på det globala planet. Vi anser emellertid att 

en sådan begreppsblandning urvattnar det regionala maktkonceptet. En global 

stormakt har självfallet stort inflytande såväl regionalt som globalt men för att 

undvika förvirring kring begreppen har vi, utifrån Huntington (1999, s. 36), valt 

att definiera en regional stormakt som en stat som är framstående i sin del av 

världen, men som inte kan driva sina intressen i någon större utsträckning globalt. 

Vi ställer oss också tveksamma till Østeruds andra punkt. Även Wight (1986, 

s. 63) menar att en regional stormakt ska kunna handla helt på egen hand i ett 

givet territorialt område men vi anser att ett sådant kriterie kraftigt minskar antalet 

stater som kan räknas som regionala stormakter. Förmodligen skulle väldigt få av 

världens stater kunna stå emot en militär koalition av alla övriga stater i dess 

närområde och det är dessutom svårt att grunda en analys på en hypotetisk 

situation som denna. Vi anser dock att en regional stormakt måste ha tillräcklig 

maktkapacitet för att vara en dominerande aktör, men det innefattar inte 

fullständig handlingsfrihet i den regionala kontexten. 

Østeruds första punkt anser vi vara ytterst viktig för att skilja regionala 

stormakter från deras globala motsvarigheter samt från stater som har stort 

inflytande över en region de inte själva är del av, exempelvis forna 

kolonialmakter. Då vi emellertid redan definierat Uganda som en geografisk del 

av vårt analysområde kommer vi inte att inkludera denna punkt i vår 

analysmodell. 

Schoeman (2003, s. 353) utgår delvis från konstruktivistisk teori när han 

lägger fram följande förutsättningar för att en stat ska kunna anta en regional 

ledarroll: en inhemsk politisk och ekonomisk balans och dynamik som kan verka 

för att stabilisera regionen; en uttalad vilja att leda, stabilisera och att bevara eller 

om nödvändigt skapa fred i regionen; militär och ekonomisk kapacitet att agera 

utifrån sin stormaktsambition samt att densamma accepteras av övriga stater i 

regionen. Acceptans utanför regionen, exempelvis av en global stormakt eller en 

mellanstatlig organisation såsom FN, kan också vara en nödvändig faktor enligt 

Schoeman. 
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Också Schirm (2005, s. 110) föreslår uttalad ambition, materiell kapacitet och 

regional acceptans som nödvändiga kriterier för en regional stormakt men han 

menar även att dessa måste återspeglas i hur en stat faktiskt agerar. En stat som 

har en uttalad vilja att leda sin närregion och även besitter de medel som krävs för 

att göra detta kan inte anses vara en regional stormakt om den inte de facto agerar 

utifrån sin stormaktsambition. 

Den regionala stormaktens roll som fredsmäklare eller till och med 

fredsskapare som Schoeman beskriver får även stöd av Chase, Hill och Kennedy 

(1996, s. 35) som menar att en regional stormakt måste agera såväl polis som 

moralisk auktoritet i sin närregion. De påpekar vidare hur regionala stormakter 

kan få stöd av globala stormakter för att stabilisera säkerhetsläget i den aktuella 

regionen eftersom regional säkerhet, som Schoeman uttrycker det, ”… i grunden 

är en form av internationell säkerhet” (2003, s. 352, egen översättning). 

 

I vår analys kommer vi att studera Ugandas position i Östafrika samt landets norra 

och västra närområde utifrån följande fyra kriterier som behöver uppfyllas för att 

en stat ska kunna beskrivas som en regional stormakt: 

 

1. En stat måste ha en uttalad vilja att agera för stabilitet och fred 

i regionen och se sig själv som den viktigaste aktören i arbetet 

att nå dessa mål för att kunna räknas som en regional stormakt. 

2. En regional stormakt måste ha tillräcklig militär och ekonomisk 

kapacitet för att vara dominerande i regionen och för att kunna 

agera i enlighet med sin stormaktsambition. En stat som gör 

anspråk på en regional ledarroll måste också ha en viss intern 

politisk och ekonomisk balans. 

3. En stats dominans och vilja att agera regional stormakt måste 

återspeglas i den aktuella statens faktiska handlande inom den 

politiska, militära och ekonomiska sfären i regionen. 

4. En stats anspråk på den regionala ledarrollen måste accepteras 

av övriga stater i regionen och eventuellt även få stöd 

extraregionalt och/eller på det globala planet. 

 

Baldwin (2002, s. 178) för ett intressant resonemang kring regionala stormakter 

som vi kommer att använda oss av men valt att inte inkludera i vår analysmodell. 

Han föreslår ett flerdimensionellt synsätt där stater kan nischa sig och koncentrera 

sin makt till en viss dimension och samtidigt försaka sitt inflytande inom en 

annan. Exempelvis kan en stat välja att fokusera sina resurser på att skaffa sig en 

stark ekonomisk position i sin region men lägga mindre vikt vid att utveckla sin 

militära makt. Vi anser fortsatt att en regional stormakt måste vara prominent 

inom båda dessa dimensioner men utifrån Baldwins resonemang kan man tala om 

ekonomiska och militära regionala stormakter som skilda begrepp. 
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3 Ugandas politiska bakgrund 

Uganda blev självständigt från den brittiska kolonialmakten 1962. Landet bestod 

då av en rad kungadömen samlade under president Mutesa II, som även härskade 

över kungadömet Buganda. Mutesa II blev 1966 avsatt av premiärministern 

Milton Obote som utropade sig själv till president och lät avskaffa de ugandiska 

kungadömena. Obote störtades 1971 i en militärkupp ledd av arméchefen general 

Idi Amin som blev landets näste president. Amins styre präglades av förföljelser 

och våld mot politiska motståndare och allmänt vanstyre av landet. Totalt dödades 

omkring 300 000 oliktänkare och politiska motståndare av Amins regim (CIA 

2011b). Han lät även utvisa tiotusentals asiater med katastrofala följder för landets 

ekonomi. Amin förklarade 1978 krig mot grannlandet Tanzania för att dölja sitt 

eget vanstyre. Anfallet slog dock tillbaka mot Amin som 1979 blev tvungen att fly 

från Uganda efter att ha blivit avsatt av tanzaniska styrkor och den inhemska 

oppositionen, i hans ställe återkom Milton Obote till makten 1980.  

Efter långdragna gerillakrig och brott mot de mänskliga rättigheterna som 

krävde minst 100 000 liv (CIA 2011b) blev Obote dock återigen avsatt av 

militären 1985, och 1986 intog gerillarörelsen National Resistance Army (NRA) 

huvudstaden Kampala under ledning av Yoweri Museveni, som blev landets nya 

president. Museveni satte Uganda på en stabilare kurs med förbättringar inom 

ekonomin, värnande om mänskliga rättigheter och decentralisering av det 

politiska styret (Nationalencyklopedin 2011). 

Under Musevenis styre utvecklades Uganda till en början inte mot en regelrätt 

demokrati: politiska partier var tillåtna men kraftigt begränsade, de kunde 

exempelvis inte formellt ställa upp i val. Politiken var dock relativt öppen och 

oppositionens företrädare tilläts väljas in i parlamentet som privatpersoner. År 

1994 genomfördes val till parlamentet och 1995 antogs en grundlag som stadgade 

ett partilöst system i vilket endast regeringspartiet National Resistance Movement 

(NRM) tilläts verka. Museveni omvaldes 1996 och 2001. År 2000 godkändes en 

fortsättning av det partilösa systemet i en folkomröstning. Denna folkomröstning 

ogiltigförklarades dock av författningsdomstolen 2004 och 2005 återgick landet 

efter ännu en folkomröstning till ett flerpartisystem. Som en direkt följd av 

återinförandet av flerpartisystemet ändrade parlamentet författningen så att 

presidenten kunde väljas om ett obegränsat antal gånger. Ugandas president är 

landets statschef, regeringschef och överbefälhavare och väljs i allmänna val vart 

femte år (Nationalencyklopedin 2011). Det första flerpartivalet hölls 2006 

(Svenska Dagbladet 2006) och i februari 2011 hölls återigen presidentval i landet. 

Museveni segrade och sitter kvar vid makten i ytterligare en femårsperiod. Efter 

valet har landet dock skakats av protester och oroligheter samtidigt som den 

främste oppositionspolitikern Kizza Besigye gripits ett flertal gånger (Svenska 

Dagbladet 2011). 
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4 Uganda och de fyra kriterierna 

Nedan presenterar vi det material som vi i analysdelen kommer att använda oss av 

för att utreda huruvida Uganda är en regional stormakt. Detta kapitel är disponerat 

efter de kriterier analysmodellen ställer upp, med ett avsnitt för varje punkt i 

analysmodellen. Allra först kommer vi att se närmare på Ugandas vilja och 

ambition att agera regional stormakt och sedan behandlar vi landets 

maktkapacitet, politiska och militära agerande och till sist huruvida Ugandas roll 

accepteras i och utanför Östafrika. 

4.1 Vilja och ambition 

Jag måste säga att ugandierna var missnöjda och kände sig djupt svikna över att 

mestadelen av Afrika höll tyst medan de blev dödade av tyranner. Anledningen 

till att inte fördöma sådana omfattande brott var förmodligen viljan att, i enlighet 

med OAU:s [AU:s föregångare] och FN:s stadgor, inte lägga sig i ett annat 

medlemslands inre angelägenheter. Vi accepterar inte ett sådant resonemang 

eftersom det i samma stadgor finns lagar som uttryckligen förkunnar heligheten 

och okränkbarheten hos allt mänskligt liv. 

– Museveni 1992, s. 168, egen översättning 

 

När det än idag styrande partiet NRM kom till makten 1986 var de ett unikum i 

regionen. NRM och dess militära gren NRA var den första gerillarörelsen i 

regionen som lyckades ta makten i sitt land. NRM:s politik byggde på ett 

panafrikanskt ideal som i förlängningen skulle bli en del av den ugandiska 

utrikespolitiken. För Ugandas utrikespolitik innebar den panafrikanska visionen 

att Uganda skulle assistera andra länder i regionen i kampen mot ”förlegade” 

regimer med målet att skapa fred och stabilitet (Mukwaya 2004b, s. 139). NRM:s 

ledning hade även synen och viljan att deras rörelse skulle vara en katalysator för 

demokratisering i regionen med start i Uganda (Mukwaya 2004a, s. 11).  

Ugandas president Museveni förstärkte uppfattningen om den panafrikanska 

inriktningen inom Ugandas utrikespolitik med uppmaningen att man för en gång 

skull borde söka afrikanska lösningar på afrikanska problem i sitt tal vid OUA-

toppmötet i Addis Abeba 1990 (Museveni 1992, s. 239). Museveni bekräftade 

även i ett tidigt skede av sin regeringsperiod genom ett tal i Addis Abeba 1986, 

om än i försiktiga ordalag, Ugandas vilja och ambition att intervenera i andra 

stater för att förhindra tyranni och folkmord (Museveni 1992, s. 168). 

Ytterligare indikatorer på Ugandas vilja och ambition i regionen kan urskiljas i 

NRM:s politiska tiopunktsprogram. Punkt nio i programmet behandlar den 
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framtida inriktningen för Ugandas utrikespolitik och synen på Afrika generellt. 

Där kan urskiljas en ugandisk ambition att aktivt delta i försvarandet av demokrati 

och mänskliga rättigheter i regionen och Afrika i sin helhet: 

 

Förutom att söka samarbete med andra afrikanska länder bör Uganda, som lidit 

så stort i händerna på primitiva diktatorer, spela en aktiv roll i att försvara hela 

det afrikanska folkets mänskliga och demokratiska rättigheter.  

– NRM 1986, egen översättning 

 

I sitt tal till FN:s säkerhetsråd den 18 november 2004 adresserar Museveni ett 

antal av Afrikas problem. Panafrikanismen genomsyrar återigen Musevenis och i 

förlängningen Ugandas syn på lösningar av problem i regionen. Museveni 

argumenterar i talet för att problem i Östafrika ska lösas inom regionen eftersom 

den relevanta kunskapen redan finns där. Museveni är försiktig i att utpeka sig 

själv eller Uganda som en ledare i lösningen på problemet men hänvisar till 

Ugandas vilja att skicka soldater till Somalia, och framhäver sin egen militär som 

kvalificerad att lösa Somalias problem (Museveni 2004).  

Museveni har sedan Uganda etablerade sin truppnärvaro i Somalia i början av 

2007 och efter att Kampala utsattes för terrorattentat från somaliska al-Shabab 

sommaren 2010 blivit skarpare i sina ordalag. Museveni benämner AU:s insats i 

Somalia (AMISOM) som Afrikas beskyddare mot nykolonialism och nämner en 

vilja att skydda sitt afrikanska broderland (Museveni 2010a). Angående 

situationen i Somalia säger Museveni även att “Afrika har tagit första steget 

genom att sätta trupp på marken; resten av världen måste bistå oss med de resurser 

vi behöver för att nå våra mål” (Museveni 2010b, egen översättning). 

Hur representativa är då Musevenis och hans partis uttalanden för Ugandas 

ambition och vilja? NRM har varit det styrande partiet i landet sen 1986 och Clark 

(2004, s. 62) menar att det är president Musevenis vilja som styr Ugandas 

agerande i regionen, exempelvis togs beslutet om militär intervention i 

Demokratiska republiken Kongo (DRK) 1998 helt av presidenten själv. Ström 

(2011) menar däremot att Museveni inte helt på egen hand styr utformningen av 

Ugandas utrikespolitik, men att han i högsta grad är aktiv och har ett finger med i 

spelet. Denna bild förstärks av att presidenten centrerar mycket av makten i landet 

kring sig själv och sin familj och har flera nära familjemedlemmar som sitter på 

en rad inflytelserika politiska och militära poster. 

En ytterligare faktor för att identifiera Ugandas ambition och vilja i regionen 

är militärens inflytande på utrikespolitiken. På grund av Musevenis förflutna som 

rebelledare och eftersom landet har en blodig historia med långdragna strider mot 

olika rebellgrupper har militären en stark ställning i landet (Ström 2011).  

Mentaliteten i det ugandiska militära ledarskapet är att det alltid finns en 

militär lösning på alla hot mot landet och regionen och självuppfattningen är att 

den ugandiska försvarsmakten Uganda People‟s Defence Force (UPDF) kan klara 

av alla typer av kriser de ställs inför (Kisekka-Ntale 2004, s. 197-199). Denna 

mentalitet återspeglas även hos landets politiska ledning. I samband med att AU 

efter terrorattentaten 2010 röstade för en utökning av AMISOM:s fredsbevarande 

mandat till att även inbegripa fredsskapande sade Ugandas biträdande 
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utrikesminister Okello Oryem följande i en intervju (Kazooba 2010, egen 

översättning): 

 

Vi vet att de flesta länder bara pratar men aldrig förbinder sig till något. Vi är 

vana vid det. Så fort vi får riktiga underrättelser [om al-Shabab] [...] och så fort 

mandatet för den fredsbevarande insatsen setts över ger vi oss av på egen hand. 

Vi är mer än redo. 

 

Armén gick ännu längre i sina uttalanden och UPDF:s talesperson förkunnade att 

armén var tvungen att ge sig efter al-Shabab, oavsett om AU ändrade mandatet 

eller ej (al-Jazira 2010a). UPDF har dessutom varit starkt drivande i att få 

tillstånd att öka truppnärvaron i Somalia (Imaka 2011), vilket är en ytterligare 

indikation på militärens ambition att vara en viktig säkerhetspolitisk spelare i 

regionen. 

Ugandiska regeringsföreträdare och företrädare för regeringspartiet NRM har 

möjligen omformat Ugandas vilja och ambition för att den ska framstå som 

mindre aggressiv och mer korrekt till skillnad från hur den såg ut efter NRM:s 

maktövertagande. Exempelvis betonar NRM:s politiska program för 

mandatperioden 2011-2016 ökat regionalt samarbete i både säkerhetspolitiska och 

ekonomiska frågor. Emfas ligger på att agera inom de institutioner som finns på 

plats i regionen gällande dessa frågor. Det panafrikanska idealet finns dock 

fortfarande kvar som den vägledande principen för hur utrikespolitiken ska 

utformas (NRM 1). 

Viljan att ta ledningen i säkerhetspolitiska frågor i regionen finns också 

fortfarande kvar. Utrikesminister Sam Kutesa utfäste i ett tal inför FN:s 

generalförsamling 2006 att Uganda har spelat, och kommer fortsätta att spela, en 

central roll i regionens säkerhetspolitik: 

 

[...] Uganda är fullt hängivet förverkligandet av fred och säkerhet och har fortsatt 

att spela en nyckelroll i arbetet att, med dialog som det främsta medlet, skapa 

hållbar fred och säkerhet i regionen. 

– Kutesa 2006, egen översättning 

4.2 Maktkapacitet 

I detta avsnitt kommer vi att se närmare på det kriterie som i vår analysmodell 

kallas ”kapacitet”. Vilka militära och ekonomiska kapaciteter har Uganda och hur 

jämför sig dessa med maktkapaciteten hos övriga länder i regionen? Dessutom 

kommer vi att se närmare på, och göra jämförelser av, den ekonomiska och 

politiska stabiliteten i Uganda och regionen som helhet. 
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4.2.1 Militär kapacitet 

I tabell 1.1 presenteras olika indikatorer på militär makt och maktkapacitet för 

samtliga länder i vårt analysområde. 

 

Tabell 1.1: Militär kapacitet 
 

 

M
ilitä

r p
erso

n
a
l 

i a
k

tiv
 tjä

n
st (tt)

2 

B
efo

lk
n

in
g
s- 

m
ä
n

g
d

 (m
t)

3 

S
trid

sd
u

g
lig

a
 i 

b
efo

lk
n

in
g
en

 (tt)
3 

M
ilitä

ra
 u

tg
ifter 

(%
 a

v
 B

N
P

)
3 

T
errito

ria
la

r
ea

l 

(tt k
m

2)
3 

In
d

u
strin

s a
n

d
el 

a
v
 B

N
P

 (%
)

4 

Burundi 20 10,2 1 399 5,9 28 20 

DRK 145 71,7 10 168 2,5 2 345 26,9 

Djibouti 10 0,8 114 3,8 23 16,6 

Eritrea 201 5,9 896 6,3 117 18 

Etiopien 138 90,9 11 868  1,2 1 104 13 

Kenya 24 41 6 361 2,8 580 19 

Rwanda 33 11,4 1 685 2,9 26 14 

Somalia 2 10 1 331 0,9 638 – 

Sudan 109 45 6 475 3 2 506 28,3 

Tanzania 27 42,7 5 860 0,2 947 16,9 

Uganda 45 34,6 4 313 2,2 241 25 

Förkortningar: tt = tusental, mt = miljontal 
 

 

Som framgår av datan i tabell 1.1 är Uganda en av de mindre staterna i regionen 

rent geografiskt sett. Befolkningsmässigt utmärker sig inte Uganda i någon ände 

av spektrumet: landet har en avsevärt större befolkning än småstaterna i regionen 

men har färre invånare än sina EAC-kollegor Kenya och Tanzania och långt färre 

än regionens giganter, DRK och Etiopien. Inte heller gällande andelen 

stridsdugliga män i befolkningen utmärker sig Uganda i regionen. Det bör dock 

tas i beaktande att Uganda har världens tredje snabbast växande befolkning och att 

knappt hälften av alla människor i landet är under 14 år (CIA 2011b). Datan över 

stridsdugliga räknar endast in friska män mellan 16 och 49 år varpå både andelen 

stridsdugliga och befolkningen som helhet bör öka snabbare i Uganda än i något 

annat land i regionen de kommande decennierna. 

I tabell 1.2 på nästa sida presenteras medelvärden för hela regionen och för 

EAC-länderna för tre av variablerna i tabell 1.1. 
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Tabell 1.2: Medelvärden 
 

 Medelvärde 

i regionen 

Medelvärde 

inom EAC Uganda 

Militär personal 

i aktiv tjänst 

68 500 29 800 45 000 

Militära utgifter 

(% av BNP) 

2,9 2,8 2,2 

Industrins andel 

av BNP (%) 

19,8 19 25 

 

 

Uganda har alltså mer än 50 procent fler aktiva inom militären än genomsnittet 

bland EAC-länderna och långt fler än de både geografiskt och befolkningsmässigt 

större länderna Kenya och Tanzania. Det höga antalet aktiva trupper i Eritrea och 

Etiopien kan förstås av de gränskonflikter som råder emellan dem och även 

mellan Eritrea och Djibouti och som fått länderna att mobilisera stora delar av 

sina trupper längst de gemensamma gränserna (IISS 2010, s. 287). Också Sudan 

och DRK har många aktiva inom militären, främst på grund av ett flertal 

inhemska säkerhetsproblem och konflikter (IISS 2010, s. 283, 286). 

Gällande militära utgifter ligger Uganda lite under genomsnittet och särskiljer 

sig inte mycket från EAC-länderna eller de övriga länderna i regionen. Det är 

dock anmärkningsvärt att Uganda trots sitt stora militära engagemang har en 

betydligt mindre försvarsbudget än exempelvis Kenya, som har en relativt liten 

aktiv armé och inte deltar i några militära aktioner. 

Ugandas ekonomi är dessutom mer industrialiserad än genomsnittet i 

regionen. Endast i Sudan och DRK står industrin för en högre andel av BNP. 

4.2.2 Ekonomisk kapacitet och politisk stabilitet 

I tabell 2 på nästa sida framställs ett antal ekonomiska maktindikatorer samt 

variabler gällande politisk stabilitet och politiskt styre för länderna i Östafrika. I 

tabellen visas även medelvärden för samtliga variabler för regionen som helhet 

samt för de länder som ingår i EAC.  

Gällande Ugandas ekonomiska situation framstår det tydligt att den ugandiska 

ekonomin inte spelar en central roll i regionen. Ugandas BNP utmärker sig varken 

i absoluta termer eller räknat per capita utan ligger ganska nära genomsnittet både 

i regionen och inom EAC. Ugandas ekonomi är icke desto mindre välskött och 

tack vare framgångsrik ekonomisk planering har tillväxten i landet genomgående 

legat mellan sex och nio procent de senaste åren, trots 2008 och 2009 års 

finanskris (CIA 2011b). Dessutom planerar man att börja producera olja nästa år, 

vilket självfallet kommer ge en positiv effekt på landets ekonomi (Ström 2011).  

Politiskt är bilden något annorlunda. African Governance-indexet sätter siffror 

på hur väl de afrikanska regeringarna styr sina länder genom att väga samman ett 

omfattande material inom fem politiska områden: trygghet och säkerhet, lagstyre, 

transparens och korruption, demokratiskt deltagande och mänskliga rättigheter, 
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möjligheter till hållbar ekonomisk tillväxt samt humanitär utveckling (Rotberg 

2009, s. 7). I indexet ligger Uganda i linje med de övriga EAC-länderna, men 

medelvärdet i EAC-gruppen är klart högre än i regionen som helhet. Noterbart är 

även att de befolkningsmässigt stora staterna DRK och Sudan ligger på en 

avsevärt lägre nivå än resten av regionen. 

 

Tabell 2: Ekonomisk kapacitet och politisk stabilitet 
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Burundi 3,418 300 3,9 50,05 4,01 -1,42 

DRK 23,58 300 6 37,33 2,15 -2,13 

Djibouti 2,099 2 800 4,8 56,68 2,20 0,48 

Eritrea 4,178 700 4 44,37 2,31 -0,80 

Etiopien 84,02 1 000 7  51,13 3,68 -1,73 

Kenya 65,95 1 600 4 58,16 4,71 -1,30 

Rwanda 11,84 1 100 6 58,61 3,25 -0,33 

Somalia 5,896 600 2,6 16,28 – -3,31 

Sudan 98,79 2 200 5,2 34,79 2,42 -2,65 

Tanzania 62,22 1 500 6,4 61,51 5,64 0,08 

Uganda 41,7 1 200 5,8 57,85 5,05 -1,06 

Regionen (mv) 36,7 1 209 5,1 47,89 3,54 -1,29 

EAC (mv) 37,03 1 140 5,2 57,24 4,53 -0,81 

Förkortningar: md = miljarder, mv = medelvärde 
Notering: högre indexvärde = bättre resultat 

 

 

Det finns också en påtaglig skillnad mellan EAC-länderna och hela regionen i The 

Economists index över demokratinivån i världens stater. Ingen av de östafrikanska 

demokratierna skulle räknas som starka internationellt sett, men i relation till 

resten av regionen innehar Tanzania, liksom i AG-indexet, den bästa positionen. 

Uganda bedöms också vara en av de mest demokratiska staterna i regionen. Även 

här återfinns DRK och Sudan tillsammans med Djibouti och Eritrea i botten av 

spektrumet. 

Världsbankens index över politisk stabilitet mäter sannolikheten att världens 

regeringar kommer att destabiliseras eller störtas genom våld eller icke-

konstitutionella medel, exempelvis genom militärkupp, våldsamma upplopp, 

inbördeskrig eller omfattande terrordåd. Det framgår tydligt av materialet att få av 
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de östafrikanska staterna kan anses vara helt stabila. Uganda har en dålig men 

ändå inte katastrofal position i indexet där återigen DRK och Sudan utpekas som 

minst politiskt stabila. Såväl i detta som i de tidigare indexen återspeglas tydligt 

Somalias status som en så kallad ”failed state”. 

4.3 Militärt och politiskt agerande 

Uganda är idag militärt aktiva i Somalia, DRK och Centralafrikanska republiken 

(CAR) och har även ett förflutet av militära interventioner i Zaire och DRK. I 

detta avsnitt kommer vi att redogöra för Ugandas militära och politiska 

engagemang i landets närregion och även ge en kort bakgrundsbeskrivning av 

förutsättningarna för landets insatser. 

4.3.1 Insatsen i Somalia 

Somalia är Östafrikas mest instabila stat och är ofta sinnebilden för en ”failed 

state”. Somalia rankas idag som den mest misslyckade statsbildningen i världen 

(FFP 1). År 1991 kollapsade Siad Barres långvariga styre och förhållandena i 

landet blev kaosartade då olika fraktioner slogs mot varandra under en total 

avsaknad av centralt styre. Två regioner i landet siktade dessutom på att etablera 

självstyre (CIA 2011c). Situationen i Somalia ledde till att USA och FN 

intervenerade militärt i landet 1992. USA drog sig tillbaka 1994 och FN-styrkorna 

lämnade landet 1995 utan att våldsamheterna hade upphört. Trots försök att skapa 

ett nytt centralt styre under andra hälften av 1990-talet lyckades man inte 

stabilisera läget i landet. 

Den östafrikanska samarbetsorganisationen Intergovernmental Authority on 

Development (IGAD) skapade 2004, med Kenya i spetsen, den Federala 

övergångsregeringen (TFG) för att lösa situationen i Somalia. Våldet fortsatte 

dock, främst mellan TFG och olika sammanslutningar av islamistiska domstolar. 

År 2006 gick Etiopien in militärt i landet och tvingade tillbaka domstolarnas 

inflytande till förmån för övergångsregeringen (UCDP 1). 

De första stegen mot en militär intervention i Somalia av grannländerna togs 

inom IGAD (Hull 2008, s. 18). Uganda uttalade sig tidigt om att landet skulle 

kunna ställa upp med soldater till en sådan intervention. Museveni lovade att 

Uganda kunde ställa upp med ett flertal brigader men att dessa behövde utökad 

finansiering (Museveni 2004). Efter osäkerhet kring situationen i Somalia 

skrinlades IGAD:s föreslagna fredsbevarande styrka (Hull 2008, s. 18) och istället 

togs i januari 2007 beslut i Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd om en 

militär insats i Somalia under AU-flagg kallad AMISOM. Insatsen syftade till att 

skydda TFG och bevaka situationen i Somalia och gavs initialt ett 

sexmånadersmandat. Styrkan skulle få agera i självförsvar men skulle inte få driva 

någon offensiv mot våldsamma element i landet, främst de två grupperna al-

Shabab och Hizbul Islam. AU vädjade till sina medlemsländer att ställa upp med 
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soldater och ytterligare resurser men hade svårigheter med att få någon att 

förbinda sig till operationen (PSC/PR/Comm(LXIX)). Beslutet om insättandet av 

AMISOM i Somalia godkändes av FN:s säkerhetsråd i februari 2007 

(S/RES/1744(2007)) och de första soldaterna i AMISOM anlände till Mogadishu i 

mars samma år (Hull 2008, s. 28). 

Uganda var det enda land som hade utlovat trupper till IGAD:s inledande 

förslag om en fredsbevarande styrka och Uganda tog även ledningen inom 

AMISOM då man i ett initialt skede utlovade 1 600 soldater till styrkan. De 

ugandiska trupperna var dessutom de första på plats i Somalia (Hull 2008, s. 27-

28). UPDF utgör i dagsläget cirka 60 procent av AMISOM: 5 200 soldater av en 

total styrka på 8 300 man (ROP 1). Efter terrorattackerna mot Kampala sommaren 

2010 tog AU med Uganda i spetsen beslut att utöka AMISOM:s mandat till ett 

fredsframtvingande sådant (Kazooba 2010). FN godkände dock inte denna 

förändring av mandatet och insatsens fredsbevarande uppdrag kvarstod (Kasasira 

2010). Uganda uppvisar en fortsatt vilja att ha en aktiv roll inom AMISOM då 

man i början av 2011 erbjöd sig att fyrdubbla sin truppnärvaro i Somalia (Simon 

2011) och i mars samma år tog beslut om att förstärka styrkan med 2 000 soldater 

(Kasasira 2011). 

Ugandas skäl till ett militärt ingripande kan eventuellt spåras tillbaka till 

landets panafrikanska vision. Ström (2011) ser dock tre andra möjliga anledningar 

till den ugandiska närvaron i Somalia. För det första skulle Uganda kunna vara på 

plats i Somalia av rena säkerhetsskäl; att man ser möjligheten att militanta 

islamister kommer till makten landet som ett hot mot stabiliteten i regionen. Ett 

annat skäl kan vara att samarbetet med andra nationer i den fredsbevarande 

styrkan ger Uganda ökad internationell legitimitet trots kritik mot landets interna 

förhållanden. Ett tredje skäl kan vara viljan att ge UPDF en operativ roll för att ge 

soldaterna erfarenhet och för att legitimera arméns centrala roll i Uganda. 

4.3.2 Militärt engagemang i Centralafrika 

Efter att rebellgruppen Rwandan Patriotic Front med stöd från Uganda tagit 

makten och därmed avslutat folkmordet i Rwanda 1994, där hutuer mördade 

omkring en halv miljon ur minoritetsgruppen tutsi, tog hundratusentals rwandiska 

hutuer sin tillflykt till grannlandet Zaire. Den nya rwandiska presidenten Paul 

Kagame var orolig över risken att hutumilisen och resterna av den tidigare 

rwandiska armén, som uppehöll sig i Zaire och fick stöd av landets president 

Mobutu Sese Seko, skulle gå till angrepp mot den nya regimen och lät därför, med 

stöd av bland andra Uganda, träna och utrusta en löst sammanhållen rebellarmé 

som invaderade de östra delarna av Zaire hösten 1996 (Thom 1999). Invasionen 

utvecklades snart till ett inbördeskrig när fler och fler anslöt sig till rebellerna och 

Mobutu tappade sitt svaga grepp om landet och dess armé och avsattes våren 

1997. Ny president blev rebelledaren Laurent-Désiré Kabila som lät döpa om 

landet till Demokratiska republiken Kongo. 

Uganda spelade tillsammans med Rwanda en viktig roll i Kabilas 

maktövertagande (Thom 1999). Man tillhandahöll rebellerna såväl militär träning 
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som logistik, vapen och truppbefäl och UPDF-trupper deltog i direkta strider 

tillsammans med rebellerna i nordöstra Zaire. Museveni menar att Uganda deltog i 

störtandet av Mobutu eftersom denne hjälpt den Zaire-baserade ugandiska 

rebellgruppen Allied Democratic Forces (ADF) att attackera ugandiska gränsbyar 

(Kasaija 2004, s. 187). Uganda har dock kritiserats för att ha invaderat Zaire som 

en ursäkt för att exploatera landets omfattande naturtillgångar och för att tillsätta 

en Ugandavänlig regim i Kongo (Baker 2004, s. 179-180). 

Kabilas styre präglades dock av ännu större ekonomisk och politisk misskötsel 

än det han hade efterträtt. När han våren 1998 försökte tvinga de utländska trupper 

som fortfarande fanns kvar i landet att ge sig av uppviglade Uganda och Rwanda 

ett uppror mot honom (Baylis 2008, s. 238). Uganda förnekade först att UPDF 

hade gått in i DRK men i augusti medgav Museveni att den ugandiska armén 

ingripit i landet för att få bukt med ADF-rebellerna samt för att förhindra att ett 

folkmord skedde i Kongo (Kasaija 2004, s. 188). Snart intervenerade fem andra 

afrikanska länder för att stödja Kabilaregimen, varav Zimbabwe och Angola var 

mest tongivande, och tvingade tillbaka UPDF och den rwandiska armén samt de 

rebellgrupper dessa stödde till norra respektive östra delen av DRK. I början av 

1999 hade konflikten nått ett dödläge och såväl de ugandiska och rwandiska som 

de zimbabwiska och angolanska trupperna började, förutom att sporadiskt strida 

mot varandra, även att gräva efter diamanter och coltan, avverka skog och utvinna 

elfenben (Economist 2002). Ett avtal om vapenvila skrevs under i juli 1999 men 

sporadiska strider förekom fortfarande och resursexploateringen fortsatte. Först 

2003 lämnade de sista utländska trupperna DRK (CIA 2011d). 

I december 2008 gick ugandiska soldater återigen in i DRK. Insatsen kallades 

Operation Lightning Thunder och skedde i samarbete med DRK och Sydsudan
7
, 

med godkännande av FN:s säkerhetsråd och med taktiskt stöd från USA med 

målet att krossa den ugandiska rebellgruppen Lord‟s Resistance Army (LRA) och 

tillfångata dess ledare, Joseph Kony, som efterlystes av den Internationella 

brottmålsdomstolen 2005. LRA uppstod som en religiöst grundad 

motståndsrörelse i norra Uganda i slutet av 1980-talet. Med stöd från Sudan 

terroriserade gruppen befolkningen i norra Uganda under hela 90-talet och några 

år in på 2000-talet innan UPDF lyckades driva in dem i södra Sudan. Sudan lade 

sedermera ner sitt stöd till LRA som tog sin tillflykt till regnskogarna i östra DRK 

där de fortsatte att terrorisera lokalbefolkningen (Gettleman 2009). Offensiven 

2008 lyckades dock varken ta tillfånga Kony eller omintetgöra hans organisation, 

som istället spred sig över DRK, södra Sudan och Centralafrikanska republiken 

(CAR). Trots att Operation Lightning Thunder officiellt skedde i samarbete med 

DRK och Sydsudan planerade och utförde UPDF mestadelen av offensiven på 

egen hand. Svag koordination och bristfällig kommunikation de tre parterna 

emellan ledde till att DRK och Sydsudan inte ens visste om när insatsen skulle 

inledas innan UPDF började bomba LRA:s läger (Spiegel 2009, s. 4-5). 

                                                                                                                                                         

 
7
 Sydsudan avser den autonoma region i södra Sudan som i juli 2011 kommer att bilda en 

självständig stat med samma namn (BBC 2011). 
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Efter samtal mellan Uganda, DRK och FN i mars 2011 beslutades att UPDF 

skulle få tillstånd att jaga både LRA- och ADF-rebeller på kongolesisk mark med 

målet att skapa större säkerhet i regionen (New Vision 2011). Även i CAR 

bedriver UPDF, i samråd med FN och inhemska myndigheter, sedan 2009 

offensiv mot LRA. De ugandiska trupperna har ännu inte nått sitt övergripande 

mål att gripa eller döda Kony och omintetgöra hans organisation, men har 

försvagat LRA och stört rebellernas verksamhet (PSC/PR/2(CCLV)). 

4.3.3 Regionalt samarbete 

EAC är den främsta mellanstatliga samarbetsinstitutionen i Östafrika. Under 

1990-talet samarbetade Kenya, Uganda och Tanzania inom en rad områden och 

1999 slöts fördraget för skapandet av EAC som trädde i kraft året därpå. Förutom 

ursprungsmedlemsländerna är även Rwanda och Burundi medlemmar sedan 2007 

(EAC 2). Samarbetet inom EAC är främst ekonomiskt till sin natur men det 

långsiktiga målet är en politisk federation i Östafrika. Hittills har gemenskapen 

åstadkommit en tullunion och syftar till att etablera en gemensam marknad och en 

monetär union (EAC 1). 

Uganda är aktivt inom EAC och ser fördelar med den ekonomiska 

integrationen i regionen, dock är Kenya den dominerande makten inom 

gemenskapen eftersom landet är det ekonomiskt starkaste medlemslandet. Uganda 

kommer troligtvis att fortsätta vara en betydelsefull medlem i gemenskapen 

förutsatt att ekonomin fortsätter att växa med nuvarande mått och att den framtida 

oljeutvinningen i landet tjänar ekonomin.  Uganda ser också fördelar i Sydsudans 

förväntade anslutning till gemenskapen då landet blir självständigt (Ström 2011). 

Under 1990- och början av 2000-talet gav Uganda militärt stöd i form av vapen, 

förnödenheter och även marktrupper till rebellgruppen Sudan People‟s Liberation 

Army (SPLA) vars politiska falang SPLM idag är det största regeringspartiet i 

Sydsudan (Simon 2011). I och med Sydsudans kommande 

självständighetsförklaring har Uganda agerat mellanhand i en omfattande 

vapenhandel mellan Israel och Sydsudan och Museveni har även låtit 

sydsudanesiska helikopterpiloter genomgå utbildning på ugandiska militärbaser 

(Kalyegira 2010). Uganda har en stark ekonomisk ställning i Sydsudan där 

uppskattningsvis en miljon ugandier lever och arbetar och om landet ansluter sig 

till EAC kommer Uganda inte längre att ligga i gemenskapens utkant utan istället 

få en geografiskt mer central roll (Ström 2011). 

Inom AU framträder en bild liknande den i EAC avseende Ugandas 

inflytande. Även inom AU hamnar Uganda i skuggan av sitt grannland Kenya, 

främst beroende av att Kenya är en starkare ekonomisk makt än Uganda, och även 

Tanzania har periodvis haft större inflytande i unionen än Uganda. Museveni kan 

dock, som en av de afrikanska ledare som suttit längst vid makten, ha betydelse 

för Ugandas inflytande inom unionen (Ström 2011). Vid sidan av landets mer 

synbara maktresurser kan alltså Musevenis senioritet öka Ugandas möjlighet att 

påverka politiken inom AU. 
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4.4 Acceptans 

Hur ser då andra aktörer på Ugandas agerande i Östafrika? Nedan går vi igenom 

vad analysmodellen kallar ”acceptans”, det vill säga vilket stöd Uganda får från 

stater och mellanstatliga samarbetsorganisationer dels inom regionen, men också 

utanför Östafrika och på det globala planet. 

4.4.1 Regional acceptans 

Ström (2011) menar att det råder en viss samsyn kring de säkerhetspolitiska 

frågorna i Östafrika där Uganda varit aktivt och att Ugandas utrikespolitiska 

agerande inte på något sätt uppfattas som extremt. Motsättningar har dock funnits 

i regionen mot Ugandas agerande, främst från rwandiskt håll. Efter Ugandas och 

Rwandas samarbete under interventionerna i Kongo i slutet av 90-talet 

försämrades relationen mellan länderna, mycket på grund av att Uganda och 

Rwanda har olika syn på hur rwandier som lever i östra DRK ska behandlas. 

Oenigheten mellan Uganda och Rwanda ledde till regelrätta strider mellan 

parterna i DRK under augusti 1999 samt i maj och juni 2000. Relationen mellan 

länderna är till följd av dessa händelser fortfarande ansträngd (Makara 2004, s. 

84-85, 89). 

DRK har förvisso vid flera tillfällen gett UPDF tillåtelse att jaga LRA- och 

ADF-rebeller på landets territorium, men det finns fortfarande stor misstro mot 

Uganda i DRK efter Musevenis tidigare intrång i landet. Under Operation 

Lightning Thunder begränsades exempelvis UPDF:s operationsutrymme av den 

kongolesiska armén eftersom man inte fullt litade på ugandiernas intentioner. I 

östra DRK finns det även en stark politisk opposition mot ugandisk inblandning i 

inhemska säkerhetsfrågor som fått landets president att vackla i frågan (Spiegel 

2009, s. 5-6). DRK har dock, som tidigare nämnts, återigen gett UPDF tillåtelse 

att jaga rebeller på kongolesiskt territorium. 

Vad gäller insatsen i Somalia och regionens syn på den starka ugandiska 

inblandningen har det rått en generell enighet om situationen och en bred 

uppskattning av Ugandas engagemang (PSC/PR/Comm(LXIX)). Mellan Kenya 

och Uganda – som båda deltar i kampen mot de islamistiska grupperna i Somalia 

och utsatts för terrorhot från al-Shabab – har en allmän samsyn rått i frågan och 

man har stöttat varandras åtaganden (Ström 2011). Vissa meningsskiljaktigheter 

har dock förekommit. Kenya höll med i AU:s beslut att utöka AMISOM-mandatet 

2010, men var skeptiskt till att UDPF skulle få utöka sin truppnärvaro i landet. 

Istället ville man att insatsstyrkan East African Standby Brigade skulle sättas in i 

Somalia och verka under AMISOM:s mandat. Kenya har spelat en mjukare roll i 

konflikten och enbart förbundit sig att träna somaliska soldater men inte att delta 

militärt i någon större utsträckning (Kazooba 2010). 
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4.4.2 Extraregional acceptans 

Till skillnad från Ugandas militära operationer i Zaire och DRK kring sekelskiftet 

år 2000 har landets nuvarande insatser i DRK, CAR och Somalia brett 

extraregionalt stöd från FN. Som tidigare nämnts refuserade dock FN AU:s beslut 

om en ändring av AMISOM:s mandat med motivationen att det existerande 

mandatet var tillräckligt för att styrkan skulle klara av sitt uppdrag (Kasasira 

2010). 

Uganda har även ett långtgående militärt samarbete med USA som tog sin 

början under 1990-talet. Uganda och Rwandas störtande av Zaires Mobutu 

sammanföll med USA:s intressen och så gjorde även Ugandas stöd till den 

sudanesiska rebellgruppen SPLA (Simon 2011) som också fick omfattande 

militärt stöd från USA (Times 2005). Under 2000-talet har samarbetet fortsatt och 

den amerikanska militären har hållit ett antal övningar tillsammans med UPDF 

och tränat de ugandiska soldaterna i bland annat katastrofhantering, 

undsättningsuppdrag och civila interventioner (Otim 2011). Amerikanska styrkor 

har även tränat den ugandiska militären i kontraterrorismkrigsföring och under 

Operation Lightning Thunder 2008 bistod USA UPDF med rådgivare och 

analytiker samt satellittelefoner, spaningsuppgifter och bränsle (Gettleman 2009). 

Efter Ugandas intåg i Somalia har landet blivit en central afrikansk stat i 

USA:s krig mot terrorismen och 2008 uttryckte USA:s dåvarande president 

George Bush att Museveni hade varit ”mycket hjälpsam i att lösa regionala 

konflikter i Afrika” (Simon 2011, egen översättning). Efter terrorattackerna mot 

Kampala 2010 uttryckte USA även att landet var berett att bistå en unilateral 

ugandisk offensiv mot al-Shabab (Kazooba 2010). Det nära samarbetet med USA 

har lett till att Uganda har anklagats för att enbart gå USA:s ärenden i Somalia, 

Museveni menar dock att det ligger i Ugandas intresse att Östafrika är fritt från 

terrorism och att USA råkar inta samma position i frågan (al-Jazira 2010b). 

Även Europeiska unionen (EU) samarbetar med Uganda inom ramarna för 

Somalia-insatsen. Dels genom att ge bilateralt bistånd till de deltagande länderna i 

AMISOM men också genom rekryteringsprogram till den somaliska armén där 

UDPF med stöd av EU utbildar somaliska soldater (Ström 2011). 
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5 Analys 

Vi har nu lagt fram det material som kan visa på att Uganda har en framskjuten 

maktposition i Östafrika och landets norra och västra närregion. Vad kan vi då 

säga om Ugandas eventuella roll som regional stormakt? Fyller landet de kriterier 

om ambition, kapacitet, agerande och acceptans som analysmodellen ställer upp? 

Det panafrikanska ideal som präglat Ugandas utrikespolitik sedan NRM:s 

maktövertagande 1986 är det mest talande för landets vilja att agera för fred och 

säkerhet i Östafrika. NRM och Museveni har genom sina starka roller i landet 

kunnat konstruera en tydlig ideologi för hur Uganda ska agera i ekonomiska och 

politiska frågor i Östafrika. Det svek som bland andra Museveni kände efter att 

ingen utomstående ingripit mot Amin och Obotes regimer har via NRM 

omformats till en vilja att intervenera för att förhindra auktoritära regimer och 

skapa säkerhet i regionen. Denna vilja kan anses vara drivande bakom Ugandas 

interventioner i Zaire och DRK under 1990-talet. Även om de officiella skälen för 

dessa ingripanden har varit att skydda Uganda från rebellgrupper och att skapa 

säkerhet i regionen uppkommer dock frågor om huruvida den panafrikanska 

inriktningen i Ugandas utrikespolitik bara är ett svepskäl för att kunna intervenera 

av egenintressen eller för att förstärka Musevenis inhemska ställning. Huruvida så 

är fallet kan vi bara spekulera i. Det är dock tydligt att Uganda agerat militärt i 

förening med den ambition som framförts från officiellt håll. 

Konstruktivismen hävdar att staters intressen och de idéer som formar deras 

agerande inte är statiska. Dessa kan ändras och så är även fallet med Uganda. Om 

man ser till de mer nyliga militära interventionerna i Somalia, CAR och DRK 

träder en ny bild av Ugandas vilja och agerande fram. Viljan och ambitionen kan 

fortfarande spåras tillbaka till NRM:s grundläggande ideologi, men istället för att 

betona landets enskilda roll har Uganda konstruerat en utrikespolitisk ideologi 

som lägger emfas på samverkan och samarbete inom regionen. Uganda vill 

fortfarande spela en central roll i det regionala säkerhetsarbetet, men till skillnad 

från Kongo-interventionerna i slutet av 90-talet vill man ogärna agera på egen 

hand. Istället begränsar Uganda sin maktutövning över regionen genom att delta i 

bi- och multilaterala säkerhetsinsatser som man inte ensam sätter upp ramarna för. 

Situationen i Somalia är ett exempel på hur landet har uttryckt en tydlig vilja att 

agera inom ramarna för en bredare intervention – både inom IGAD:s och senare 

AU:s insats – men inte har velat blanda sig i konflikten på eget initiativ.  

Efter terrorattackerna mot Kampala 2010 var Uganda drivande i att få igenom 

en utökning av AMISOM:s mandat för att UPDF skulle kunna flerdubbla sin 

truppnärvaro och få driva offensiv mot al-Shabab i Somalia. Både militärt och 

politiskt fanns en stark vilja att bekämpa de somaliska terroristerna, antingen inom 

AMISOM eller genom att föra en enskild offensiv liknande den Etiopien förde 

mot de islamistiska domstolarna 2006. När FN underkände AU:s utökning av 
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AMISOM-mandatet var man från ugandiskt håll dock inte beredd att ingripa mot 

al-Shabab utanför ramarna för insatsen, trots att man hade legitima skäl till att 

göra detta och förmodligen även hade fått stöd av USA. Detta tyder på att det 

viktigaste för Uganda i de säkerhetspolitiska frågorna är att vinna legitimitet 

genom att handla multilateralt snarare än att på egen hand kunna agera efter sina 

säkerhetspolitiska intressen. En liknande hållning kan ses i Ugandas insatser i 

CAR och DRK där landet ingripit i samråd med respektive lands regeringar och 

även med godkännande av FN. UPDF:s agerande under Operation Lightning 

Thunder understryker att Ugandas intresse med multilaterala insatser i första hand 

är den legitimitet dessa medför och inte främst de möjligheter till samarbete de 

också erbjuder.  

Detta faktum – att Uganda hyser en ovilja att agera på eget initiativ – 

underminerar landets möjlighet att ses om en stormakt i Östafrika. Ugandas 

agerande stämmer inte in på den teoretiska definitionen av en regional stormakt 

som den dominerande aktören i sin region. Om Uganda de facto hade haft en 

dominerande ställning i regionen hade landet inte haft ett lika stort behov av att 

söka stöd för sina insatser och i större utsträckning kunnat handla utifrån sina 

egna intressen. Uganda har en aktiv och drivande roll gällande säkerhetspolitiken i 

landets närregion men är inte dominerande såsom en regional stormakt ska vara. 

Anledningen till att Uganda ingår i bi- och multilaterala samarbeten och söker 

stöd och godkännande för de lösningar av regionens säkerhetsproblem som landet 

vill genomföra är troligtvis att Ugandas agerande lättare ska accepteras av de 

övriga länderna i regionen. Det finns vissa motsättningar mot Ugandas 

inblandning i DRK från kongolesiskt håll men DRK fortsätter ändå att tillåta 

UPDF att operera innanför landets gränser, av vilket man kan dra slutsatsen att 

DRK accepterar Ugandas ambition att skapa säkerhet i regionen. Ugandas 

inblandning i Somalia får brett stöd genom AU även om vissa 

meningsskiljaktigheter kring Ugandas dominans inom insatsen har förekommit, 

främst från Kenya. Dessa motsättningar har dock inte hindrat AU:s 

medlemsländer från att kontinuerligt förnya och även utöka AMISOM:s mandat, 

och även här kan man dra slutsatsen att de övriga östafrikanska länderna 

accepterar den roll som Uganda spelar i säkerhetspolitiska frågor. Genom att 

Ugandas handlande accepteras av, och delvis sker i samverkan med, andra aktörer 

vinner landet ökad legitimitet för sin säkerhetspolitiska ambition. Enligt 

konstruktivistisk teori bidrar legitimeringen av Ugandas roll och dess agerande till 

att det blir lättare för landets ledning att genomföra den politik den önskar. Detta 

eftersom Ugandas utrikespolitiska beslut i högre grad efterföljs och accepteras av 

de övriga länderna i regionen då de anses mer legitima. 

Ugandas aktiva säkerhetspolitiska roll och betydande militära inflytande i 

landets närregion kan verka förbryllande ur ett realistiskt maktperspektiv. En 

handfull länder i regionen har både större territorium och befolkning än Uganda 

och flera har dessutom starkare ekonomier. Varför har inte de befolkningsmässiga 

och geografiska jättarna Sudan och DRK större inflytande över regionen än lilla 

Uganda? Svaret ligger hos den liberalistiska maktsynen. Sudan och DRK har 

förvisso större materialistisk maktkapacitet än Uganda men de saknar såväl det 

effektiva styre som den politiska stabilitet som hade tillåtit dem att använda sina 
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maktresurser optimalt. Uganda är i jämförelse en – förvisso inte oproblematisk – 

men betydligt stabilare statsbildning är de flesta andra i regionen. Tillsammans 

med en relativt hög humanitär utvecklingsgrad tillåter denna faktor Uganda att 

utnyttja sina maktresurser effektivare än exempelvis Sudan och DRK. Men 

därmed inte sagt att Ugandas begränsade demografiska och geografiska tillgångar 

inte är ett hinder för att landet ska kunna fylla rollen som regional stormakt. 

Teorin ger inga tummått över vilken maktkapacitet som krävs av en dominerande 

stat, men Ugandas maktkapacitet särskiljer sig inte till en sådan grad att landet 

rimligtvis kan dominera hela regionen. Ugandas militärt starka roll i Östafrika har 

möjliggjorts av de många svaga statsbildningars som finns i regionen. Om det 

politiska läget i exempelvis DRK stabiliseras och landet därför skulle kunna 

använda sina maktresurser mer effektivt skulle Ugandas litenhet bli mer påtaglig i 

landets militära och politiska inflytande västerut. 

Inom den östafrikanska ekonomiska sfären utmärker sig inte Uganda alls på 

samma sätt som inom den militära. Istället är Kenya den stat som anses vara mest 

central för den östafrikanska ekonomin och som även är mer aktiv inom EAC och 

AU än Uganda. I skuggan av den kenyanska har den ugandiska ekonomin ändock 

stor tillväxtpotential, med tanke på landets planerade oljeexport samt Sydsudans 

förväntade anslutning till EAC, men att Uganda skulle komma att dominera den 

östafrikanska ekonomin är inte sannolikt. Bland EAC-länderna kan man snarare 

se en ganska stark maktnischning, i enlighet med Baldwins flerdimensionella 

maktsyn. Kenyas inriktning åt ekonomiska och diplomatiska maktmedel och 

Ugandas nischning mot militär maktutövning manifesteras tydligt i situationen i 

Somalia. Fastän att Kenya var drivande i uppkomsten av den somaliska 

övergångsregeringen och periodvis även har låtit denna verka i exil från Nairobi 

har man inte förbundit sig att skydda TFG militärt. Denna roll har istället fyllts av 

Uganda som ända sedan IGAD:s initiala plan om en insats varit mycket benäget 

att bekämpa motståndet mot TFG i Somalia. Ugandas inriktning mot militära 

maktmedel har sannolikt sin grund i UPDF:s starka ställning i landet samt 

Musevenis nära relation till militären. 

Ugandas extensiva säkerhetsarbete i Östafrika har även vunnit stöd från starka 

makter på det globala planet. EU stödjer Uganda genom AMISOM-insatsen men 

det extraregionala stödet kommer främst från USA. Såsom Schoeman samt Chase, 

Hill och Kennedy beskriver använder sig USA av Uganda för att stabilisera och 

skapa säkerhet i Öst- och Centralafrika, dels genom omfattande utbildning av 

UPDF men också genom direkt assistans och rådgivning i offensiven mot LRA 

och ADF samt monetärt stöd till AMISOM. På detta sätt kan supermakten USA 

bidra till den globala säkerheten genom att förbättra säkerhetsläget i Östafrika och 

minska risken att Somalia blir en frizon för global terrorism, samtidigt som 

Uganda får större möjlighet att agera utifrån sin ambition och vinner ökad 

internationell legitimitet av att ingå i samarbete med USA. 

Varför vänder sig då USA just till Uganda? Historiskt sett har ländernas 

intressen varit sammanlänkade och Uganda har även en stark militaristisk och 

intervenistisk tradition. Men Uganda är även en mer legitim partner för USA 

eftersom landet bedöms vara ett av de mest demokratiska i regionen. Om de 

växande odemokratiska tendenserna hos Musevenis styre – avskaffande av 
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konstitutionella begränsningar och gripanden av politiska motståndare – fortsätter 

riskerar Uganda därför att förlora stödet från USA, vilket kan få svåra 

implikationer för Ugandas centrala roll i den östafrikanska säkerhetspolitiken. 

USA:s president Barack Obama klargjorde 2010 att fortsatt välvilja mot Uganda 

från USA:s sida kommer att bero på landets förmåga att ”förena dess växande 

militära makt med starka demokratiska institutioner, välfungerande styre och 

ekonomisk tillväxt” (Simon 2011, egen översättning). 
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6 Slutsats 

För att sammanfatta vad vi kommit fram till i vår analys av Ugandas maktposition 

i Östafrika återvänder vi nedan till analysmodellens fyra kriterier och ger ett kort 

sammanfattande svar till varje punkt: 

 

1. Uganda har en vilja och ambition att verka för fred och 

stabilitet i sin närregion och ser sig själv som en viktig spelare i 

arbetet att nå dessa mål, men betonar samtidigt regionalt 

samarbete framför enskild dominans. 

2. Uganda har en tillräcklig inre stabilitet för att kunna projicera 

sin makt utåt och har även betydande militära maktresurser, 

men saknar större ekonomisk makt och begränsas till viss del 

av demografiska och geografiska faktorer för att kunna 

dominera regionen. 

3. Ugandas ambition återspeglas tydligt i landets politiska och 

militära agerande i Östafrika, men inte i någon större 

utsträckning genom ekonomiskt handlande. Landets militära 

engagemang manifesteras främst i samlade insatser. 

4. Ugandas roll accepteras av de flesta stater i regionen och får 

även stöd på det globala planet, men möter viss kritik då 

Ugandas enskilda roll blir för påtaglig. 

 

Är då Uganda en regional stormakt i Östafrika? Svaret måste vara nej. Uganda 

uppfyller till viss del analysmodellens kriterier, men inte i den utsträckning som 

teorin förordar. Landet har förvisso en ambition att verka för regional säkerhet 

men lägger inte det huvudsakliga ansvaret på sig själv såsom en stormakt bör. I 

och med att Ugandas ambition är lägre än vad som analysmodellen kräver klarar 

landet av att handla efter densamma med en lägre maktkapacitet än vad som hade 

krävts om landet hade en äkta stormaktsambition. Uganda har den maktkapacitet 

som krävs för att vara en viktig säkerhetspolitisk spelare, men har inte tillräckliga 

maktresurser för att fylla rollen som dominerande stat i Östafrika. I och med att 

Ugandas ambition inte är så tillspetsad är det även lättare för andra länder att 

acceptera landets roll än om man hade haft en starkare ambition att dominera 

resten av regionen.  

Även om Uganda inte uppfyller kraven för att vara en regional stormakt i 

Östafrika visar vår analys ändå att landet är en central aktör i den östafrikanska 

säkerhetspolitiska kontexten. Så länge Ugandas inhemska stabilitet tillåter landet 

att projiceras sin makt utåt och så länge Uganda utgör en legitim samarbetspartner 

för globala makter kommer landet sannolikt fortsatt att sätta sin prägel på 

säkerhetsklimatet i Östafrika. 
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