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Abstract  
 

The people of northern Uganda has for decades been entangled in a conflict between, on the 

one hand, crude government forces and, on the other hand, the brutal rebel organization the 

Lord’s Resistance Army led by the ruthless Joseph Kony. In 2003 the Ugandan government 

referred the situation to the International Criminal Court with the official stance that their 

intention was to, through capturing the LRA’s leaders, bring an end to the conflict and secure 

peace and security to the people of northern Uganda. These intensions, however, are disputed 

and the goodwill of the Ugandan government is not as self-evident as they attempt to portray 

it. Neither is the involvement of the International Criminal Court in the conflict undisputably 

positive and it may arguably pose a danger to the swift seizure of hostilities and violence.  

 Through an argumentation of analysis on the Referral of the situation concerning the 

Lord’s Resistance Army, submitted by the Republic of Uganda to the International Criminal 

Court in 2003, this paper attempts to highlight the difficulties in providing a sufficiently 

unbiased narrative of a conflict through the process of a state’s referral of a situation to the 

International Criminal Court as laid down in the Rome Statute. It is shown that the absence of 

additional perspectives on the situation makes the need for scrutinizing argumentation 

essential in order to be able to create an independent view on, and understanding for, a 

conflict situation. 

 

Keywords: narrative, Yoweri Museveni, the Lord’s Resistance Army, the International 

Criminal Court, the Acholi-people, Uganda 
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1. Inledning 
 

Vikten av att säkra mänskliga rättigheter och säkerhet för en människa ligger först och främst 

hos den stat som har jurisdiktion över individen i fråga. Det finns ofta många faktorer som 

kan hota uppfyllandet av detta, både utomstående och interna problem kan utgöra hot mot 

uppfyllandet av detta.  

När man betraktar en situation i vilken människor förnekas eller av någon annan anledning 

inte erhåller de rättigheter som vi ser som grundläggande för individens välmående är det av 

yttersta vikt att vi betraktar situationen i sin helhet och inte bara fokuserar på de delar som ter 

sig vara tydligast och mest tongivande. Beroende på vems narrativ som presenterar 

situationen kan uppfattningen om vad som är rätt lösning på problemet variera kraftigt. I 

många fall är det lätt att se uppenbara brott och i allt för stor utsträckning fokusera på den 

uppenbara illvilja och ondska som finns inneboende i grova förbrytelser mot mänskliga 

rättigheter och därigenom gå miste om alla de bakomliggande politiska, kulturella och sociala 

skillnader och förutsättningar som ligger till grund för problemen.  

 

I Uganda har det under lång tid pågått inbördes konflikter som sätter den civila befolkningens 

säkerhet på spel. Den nuvarande regimen har sedan sitt maktövertagande år 1986 suttit vid 

makten men aldrig utan att behöva handskas med rebellrörelser som gör utmanande anspråk 

på makten i Uganda. Detta har lett till ett utdraget lidande för Ugandas befolkning som finner 

sig klämd mellan regeringsstyrkorna och den brutala rebellrörelsen Herrens Befrielsearmé 

(The Lord’s Resistance Army, LRA).   

Det råder idag en allmän uppfattning att LRA är det enda problemet i Uganda idag, något som 

återspeglas i Ugandas hänvisande av situationen gällande LRA till den Internationella 

Brottsmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) år 2003, och att upplösandet av 

organisationen skulle leda till fred och säkerhet, men osäkerhet råder även kring den 

ugandiska regimens välvilja och legitimitet.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

 

Inblandningen av ICC i staters inre angelägenheter är en känslig fråga av många anledningar, 

bland annat till stor del eftersom det sätter frågan om internationella organs rätt till 

inblandning i staters angelägenheter i fokus. Frågor kring internationella interventioner i 
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suveräna staters inre angelägenheter är traditionellt en fråga som upprört nationella ledare på 

grunder av imperialism. Motståndspunkten mot anspråk på statssuveränitet är istället tanken 

om Responsibility to Protect (R2P), som innefattar en föreställning att stater och 

internationella organ faktiskt kan ha ansvar för förbrytelser som begås mot människor under 

andra staters beskydd.  

 

I frågan om ICC och dess tillämpande i konflikter inom suveräna stater ställs den här frågan 

något på sin spets då det finns brister i hur utformningen för tillämpandet av ICC:s 

jurisdiktion bör se ut. Det främsta problemet här är den möjlighet man skapat för stater att 

själva hänvisa en situation till ICC i avsikt att få internationellt stöd i eftersökandet av 

brottslingar och lösandet av långtgående konflikter, något som blir mycket tydligt i fallet med 

Ugandas hänvisande av situationen innefattande LRA till ICC. Detta blev också det första 

fallet som ICC åtagit sig och det är därför intressant att studera på vilket sätt dess inblandning 

i situationen kan bidra till konfliktens lösning, men kanske framför allt på vilka sätt denna 

inblandning kan sätta stora frågetecken för det internationella rättsväsendets neutralitet och 

effektivitet och även uppmärksamma oss på de risker som finns för att internationell 

inblandning kan försvåra lösandet av allvarliga väpnade konflikter.  

 

Syftet med den här uppsatsen har därför varit att få en bättre förståelse för den komplexitet 

som kan presentera sig då man tillåter utomstående inblandning i infekterade inre 

förhållanden. Uppsatsen försöker skapa en förståelse för betydelsen att betrakta ensidiga 

narrativ kritiskt i avsikt att blottlägga osanningar som leder till det fortgående lidandet av 

människor som är medborgare i en stat som endast bristfälligt tillgodoser befolkningens 

behov eller rent av illvilligt bortser från desamma. Detta görs genom exemplet Uganda vs. 

LRA genom en analys av Ugandas hänvisande av konflikten i avsikt att förstå på vilka sätt en 

ensidig beskrivning av en situation kan tillgodose vissa aspekter av problemet men låta andra 

gå obemärkta förbi och därigenom förstärka sin egen position, både nationellt och 

internationellt. Uppsatsens syfte är därför mer specifikt att se på vilka sätt Ugandas regim har 

kunnat förstärka sin egen legitimitet genom att hänvisa situationen med LRA till ICC och 

ytterligare att försöka bryta ner de föreställningar som presenteras i rapporten i avsikt att 

skapa en bild av konflikten som är mer mångsidig och betydligt mindre svart och vit än den 

som Ugandas regim presenterar. Jag vill sammanfatta uppsatsens syfte i frågeställningen:  
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• Går det att, genom att kritiskt granska argumentationen i Ugandas rapport 

till ICC, skapa en alternativ bild av konflikten och därigenom bättre förstå 

på vilket sätt ett ensidigt narrativ kan ha betydelse för omvärldens 

uppfattning av ett problem?  

 

1.2. Metod 

 

För att kunna förstå de problem som kan komma att uppstå genom ensidiga narrativ i fallet 

gällande Uganda och LRA har jag valt att analysera argumentationen i Ugandas hänvisande 

av situationen till ICC. Den här argumentationsanalysen har varit en metod som jag ansett 

lämplig eftersom den kan bidra till att lokalisera den argumentation för ICC:s inblandning 

som framförs i rapporten, men framför allt för att en argumentationsanalys kan användas till 

att bestämma legitimiteten av olika argument och därigenom ge en hänvisning om 

argumentationen stöder den tes som presenteras eller om den är för svag för att motstå en 

självständig kritisk granskning.1 Att göra en analys av argumentationen blir i det här fallet 

intressant för att se om ICC har gjort en rimlig bedömning av Ugandas argumentation och 

vidtagit rimliga åtgärder för att agera utifrån en egen uppfattning om situationen snarare än en 

som projiceras av Ugandas regim, en av parterna i konflikten.  

 

För att kunna problematisera argumentationen har jag använt mig av tidigare publicerad kritik 

mot Ugandas nuvarande regim i allmänhet och mot den nuvarande presidenten Yoweri 

Museveni i synnerhet. Detta har jag gjort eftersom den tidigare presenterade kritiken har gett 

en indikation av vilka aspekter av sitt styre som Museveni har haft problem att legitimera och 

som jag som kritiker av en rapport utfärdad av honom och hans regim har nytta av att vara 

införstådd med. Genom den förkunskapen har jag kunnat ifrågasätta de påståenden i texten 

som verkar presentera en annan bild av hans styre och konflikten med LRA än vad som har 

presenterats av andra, oberoende källor under tiden som Museveni suttit vid makten i Uganda. 

De här verktygen har hjälpt mig att kunna lokalisera rapportens syfte och argumentation, men 

framför allt gett mig möjligheten att lokalisera de tvivelaktigheter som inte nämns i ord och 

därmed har jag kunnat presentera de brister i argumentationen som är av betydelse för att man 

                                                        
1 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 2., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 91-92.  
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ska kunna se skillnaderna i narrativ beroende på om det är president Museveni och hans regim 

eller en politisk motståndare som ger sin bild av konflikten.    

 

1.3. Material 

 

Mitt huvudsakliga primärmaterial har varit den rapport som Ugandas regim sammanställde 

för att hänvisa situationen med LRA till ICC. Officiellt har detta dokument namnet Referral 

of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army. Det är på det här dokumentet jag har 

genomfört min argumentationsanalys och det är därför på den rapporten alla mina slutsatser 

vilar.  

 

Utöver mitt primärmaterial har jag valt litteratur som presenterar alternativa syner på de 

argumentationspunkter som presenteras i rapporten. Jag har valt akademiska artiklar som 

material eftersom de ofta kort och koncentrerat attackerar ett problem och därmed är ett 

effektivt verktyg i avseendet att ifrågasätta påstådda sanningar som framstår som ensidiga.  

 

Jag har försökt använda mig av sekundärlitteratur som inte haft i syfte att ifrågasätta 

argumentationen i Ugandas rapport till ICC utan snarare kritiserar tidigare agerande av 

Ugandas nuvarande regim. Detta har jag gjort av två anledningar, dels i avsikt att skilja på 

tidigare litteratur som berör ämnet och det arbete som jag själv har applicerat på Ugandas 

rapport men också eftersom ett inkorporerande av tidigare kritik mot regimen kan legitimera 

de punkter av kritik som jag valt att framföra mot rapportens retorik och argumentation.  

 

1.4. Avgränsningar 

 

Den här uppsatsen är avsedd att granska argumentationen i Ugandas hänvisande av 

situationen gällande LRA till ICC och att med hjälp av tidigare kritik mot Ugandas regim 

problematisera densamma. Därför har jag valt att inte föra någon diskussion som rör ICC:s 

legitimitet som ett internationellt organ utan har valt att föra diskussionen utifrån premissen 

att det är ett accepterat organ för internationell rättsskipning.  

Jag har inte heller valt att diskutera potentiella alternativa avsikter hos Ugandas regim med 

rapporten till ICC utan har, eftersom uppsatsens fokus ligger på argumentationen i rapporten, 
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endast berört detta ämne vid de tillfällen då kritik jag funnit mot Ugandas regim i kontrast 

mot rapporten föreslagit detta.  

 
 
2. Bakgrund 
 

För att förstå situationen som idag råder i Uganda finns det många aspekter av det politiska, 

sociala och kulturella klimatet i landet som är av yttersta vikt för att man ska kunna bilda sig 

en uppfattning om vad som föranlett den allvarliga konflikt som idag utgör ett alvarligt hot 

mot en betydande del av Ugandas befolkning. Det är viktigt att man förstår sambandet mellan 

hur dagens regering kom till makten och hur densamma behållit makten fram till idag, att 

förstå hur rebellgruppen Herrens Befrielsearmé (the Lord’s Resistance Army, LRA) kom till 

att existera, vad deras anspråk på den ugandiska regeringen är, vad de önskar uppnå och på 

vilket sätt deras agenda och framför allt val av krigföring krockar med internationella 

föreställningar om konfliktgenomförande och därmed kan ge den nuvarande presidenten 

Yoweri Museveni ytterligare förankring av sitt styre.  

Utöver de två stora sidorna i den pågående konflikten är det även mycket viktigt att man 

förstår de sociala och kulturella skillnader som existerar inom Ugandas gränser, att man ser de 

skillnader i anspråk och i syn på konfliktlösning som visar sig beroende på från vilken del av 

landet den tillfrågade kommer och framför allt att man förstår vilka problem och vilket 

lidande konflikten mellan LRA och den ugandiska regeringen orsakar befolkningen i 

allmänhet och acholifolket i norra Uganda i synnerhet.  

 

2.1. Framväxten av Herrens Befrielsearmé (LRA) 

 

Innan Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, år 1986 tog makten i Uganda genom 

en militärkupp mot general Tito Okello som då satt vid makten, hade det rått år av politisk 

instabilitet i Uganda. År 1980 hade Milton Obote och hans parti Uganda People’s Congress 

(UPC) vunnit allmänna val, men efter påtryckningar från Museveni, som redan då var en 

inflytelserik politisk gestalt, störtades Obotes regering av general Tito Okello med hjälp av 

hans militära organisation, Uganda National Liberation Army (UNLA), och Okello 
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installerades som nationell ledare.2 Tanken var sedan att man skulle försonas med Museveni 

och ett överenskommande nåddes 1985 mellan de båda sidorna men efter att man misslyckats 

med att implementera detta så tog Museveni, som tidigare nämnts, genom sin organisation 

National Resistance Army (NRA) över makten i Uganda år 1986.3 Splittror av de störtade 

militära styrkorna drog sig nu norrut över gränsen till Sudan och man fann i gamla kvarlevor 

av Idi Amins styrkor sedan hans fall 1979 och stöd från Sudans regim möjligheterna att 

formera en ny rebellgrupp.4 Sudans regering stödde sedan mer eller mindre uttalat LRA’s 

kampanj av våld i Uganda. Stödet grundade sig i en oro från Sudans sida att Musevenis och 

NRA:s maktövertagande skulle utgöra ett hot mot regeringens, redan hotade, tidigare kontroll 

över de icke-islamska och icke-arabiska delarna av södra Sudan som man inte ville förlora till 

ett angränsande land. Detta ledde till den osannolika alliansen mellan den islamistiska 

regimen i Sudan och den uttalat religiösa kristna gruppen Herrens Befrielsearmé, LRA.5 Idag 

vet vi att Sudan har delats i två stater, Sudan och Sydsudan, och detta gör att den islamistiska 

regimen i dagens Sudan följaktligen har mindre inflytande över och intresse av vad som 

händer runt Sydsudans gräns mot Uganda.  

 

LRA växte som tidigare visats fram ur splittror av olika tidigare regeringsstyrkor, men föddes 

även ur en tidigare kristen rebellgrupp i regionen, the Holy Spirit Movement (HSM), ledd av 

den självutnämnda profeten Alice Auma Lakwena. Lakwena uppmanade sina styrkor att 

störta Museveni och hans regering och lovade dem övernaturliga krafter som skulle skydda 

deras liv om de följde henne. Efter att ha lidit svåra förluster efter strider mot 

regeringsstyrkorna flydde Lakwena och efterträddes år 1988 av den nuvarande ledaren Joseph 

Kony som på samma sätt gjorde anspråk på övernaturliga krafter och påstådde att hans 

politiska mål var att inrätta ett system baserat på Guds tio budord i Uganda.6 Joseph Kony har 

sedan 1988 varit den främsta ledaren för LRA och det är under hans styre som organisationen 

utvecklats från splittrade regeringsstyrkor till en våldsam, hänsynslös rebellgrupp som främst 

attackerar civila samhällen i avsikt att skrämma befolkningen i norra Uganda till lydnad.  

 

                                                        
2 Apuuli, Kasaija Phillip, ”Peace over justice: The Acholi Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI) vs. the 
International Criminal Court (ICC) in Northern Uganda”, i Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 11, No. 1, 
2011, s. 117-118.  
3 Apuuli, s. 118. 
4 Akhavan, Payam, ”The Lord’s Resistance Army Case: Uganda’s Submission of the First State Referral to the 
International Criminal Court”, i The American Journal of International Law, Vol. 99, No. 2, 2005, s. 406. 
5 Akhavan, s. 406. 
6 Akhavan, s. 406-407. 
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Joseph Kony har under sin tid som ledare för LRA glidit längre och längre ifrån en profil som 

en legitim rebellgruppsledare och har genom organisationens krigföring och utformning gett 

både goda möjligheter och skäl för omvärlden och den sittande makten i Uganda att 

demonisera både honom personligen, hans underordnade och LRA i allmänhet som en 

kriminell organisation ledd av blodtörstiga brottslingar som föder på lidandet av norra 

Ugandas befolkning. Det är just norra Uganda och acholifolket som är bosatt där som är som 

mest utsatt av LRA:s attacker eftersom organisationen verkar från områdena kring gränsen 

mot Sudan i norr och Centralafrikanska Republiken (CAR) i väst och till viss del är baserad 

utanför Ugandas gränser i dessa båda länder.7 Attackerna utförs sedan mot civila samhällen 

eller svagt skyddade läger som arrangerats av president Museveni och hans regim i avsikt att 

”försvara” befolkningen i de norra och västra regionerna i Uganda.  

 

I takt med att LRA gått från att vara en organisation med någon politisk legitimitet över 

huvud taget så har deras metoder också blivit i en ökande grad mer vidriga och brottsliga. 

LRA har under många år ägnat sig åt bortförandet av barn i syfte att tvinga dem att bli 

barnsoldater eller sexslavar i sin armé, mördandet, torterandet, våldtagandet och inhuman 

behandling av civila människor i norra Uganda, dödssiffrorna beräknas vara flera tiotusentals 

och man har ytterligare orsakat närmelsevis 800 000 civilas tvångsförflyttning.8 Det är 

organisationens regelvidriga militära operationer som, tillsammans med bristen på populärt 

lokalt stöd, konstituerar de sätt på vilka LRA skiljer sig från andra, legitima, rebellrörelser i 

världen.  

 

År 2005 utfärdade ICC en arresteringsorder på Joseph Kony och de närmast stående under 

honom i LRA:s hierarki. Arresteringsordern har stött på kraftig kritik i Uganda, framför allt 

från det av LRA:s vålds drabbade acholifolket i norra Uganda (något som behandlas nedan), 

men också från andra delar av världen. Arresteringsordern har gjort att LRA har gjort sig än 

mer otillgängliga för fredsförhandlingar och andra diskussioner vilket i sin tur har lett till 

oklarheter kring organisationens nuvarande intressen och mål. Vad som är klart är att 

situationen är minst lika långt från att lösas som tidigare och att ICC:s arresteringsorder 

endast har drivit LRA längre bort från Ugandas regerings synfält.  

                                                        
7 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 14. Tillgänglig på: http://www-rohan.sdsu.edu/~abranch/Current Projects/Uganda ICC 
Referral 2003.pdf 
8 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 2-3. 
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Synen på LRA idag är präglad av de oerhört grymma handlingar de utfört mot Ugandas civila 

befolkning och de framstår idag knappast som en legitim politisk organisation. Detta är något 

som Ugandas regering med president Museveni i spetsen inte heller varit sena med att försöka 

utnyttja då de valde att referera situationen angående LRA till ICC.  

 

2.2. President Yoweri Musevenis tid vid makten i Uganda 

 

Som förklarats ovan grep Museveni och hans NRA makten i Uganda år 1986. Landet hade då 

länge varit i splittror och var fortfarande skakat av den brutala diktatorn Idi Amins styre 

mellan 1971-1979. Omvärlden såg med glädje på medan Musevenis regering påbörjade en 

process som såg ut att stabilisera Uganda, respektera mänskliga rättigheter och påbörja en 

demokratiseringsprocess som innefattad en ny grundlag 1995, som trots många brister 

garanterade vissa grundläggande demokratiska rättigheter.9 Andrew M. Mwenda uttrycker i 

en artikel en oro för att det ugandiska civilsamhället varit så tyst och tillbakadraget i 

avseendet att ställa sig kritiska till Musevenis styre och menar att detta har gett honom 

möjligheter att göra sin person till den enda betydande delen av Ugandas politiska och 

juridiska system. Han menar att Museveni nått den positionen genom manipulation och 

skrämseltaktik och att det därför inte finns någon vilja att kritisera Musevenis regim sedan 

demokratiseringsprocessen avtagit i fart och istället börjat gå i motsatt riktning, bland annat 

illustrerat av konstitutionella förändringar år 2004 som verkade syfta till att stärka Musevenis 

makt och försvaga de institutioner som kunde granska honom.10 

 

De synbara ekonomiska förbättringar Musevenis övertagande av makten faktiskt har inneburit 

och som har gjort att omvärlden har tittat på Uganda som ett positivt exempel av den nya 

afrikanska demokratiska staten hamnar enligt Mwenda i skymundan på grund av det 

demokratiska pris de har inneburit för Ugandas befolkning.11 Mwenda menar här att 

Musevenis hårda styrning av landet åren efter maktövertagandet verkade berättigat men att 

det efter hand övergick till ett system genom vilket Museveni kunde köpa av politiska 

motståndare och förminska regionalt styre till den grad att Uganda blev en stat nästan helt 

styrd av Museveni själv.  

 

                                                        
9 Mwenda, Andrew M. ”Personalizing Power in Uganda”, i Journal of Democracy, Vol. 18, No. 3, 2007, s. 23. 
10 Mwenda, s. 23-24. 
11 Mwenda, s. 32. 
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Sedan Museveni år 1986 tog makten i Uganda har utvecklingen i landet setts på med nöjda 

ögon från omvärlden, något som inte minst syns i ICC:s val att ta sig an situationen angående 

LRA i landet. Om man med kritiska ögon granskar det politiska klimat som Museveni utger 

sig för att ha försett Uganda med är det betydligt osäkrare vad hans tid vid makten har 

inneburit samt vilken legitimitet han verkligen besitter i avseendet att vara en demokratisk 

ledare i ordets fulla bemärkelse.   

 

2.3. Tidigare kritik som riktats mot Musevenis styre 

 

Sedan Yoweri Musevenis övertagande av makten i Uganda har utvecklingen i landet setts på 

till stor grad med tillfredsställelse från omvärlden, men både bland inhemska befolkningen 

och omvärlden har det även höjts röster som påpekar att allt inte är så väl som det vid första 

anblicken framstår. Det finns därför många frågor kring president Yoweri Musevenis styre i 

Uganda som man bör vara medveten om innan man sätter sig in i situationen som råder kring 

LRA och refererandet av denna till ICC. Dessa frågor berör bland annat hans övertagande av 

makten genom en kupp år 1986 men kanske främst hans fortsatta sittande som president och 

den totala centralisering av makt som han lyckats upprätthålla kring sin egen person under så 

lång tid. Det finns även legitim oro för att Musevenis mål inte är lika ädla som rapporten till 

ICC får dem att framstå och att han personligen och politiskt kan ha något att vinna på en 

förlängning av konflikten. 

 

Att Yoweri Museveni har varit president ända sedan hans maktövertagande år 1986 är 

anledning nog i sig självt att kritiskt granska hur det har gått till, särskilt med tanke på att det 

Ugandiska systemet ses som en demokratisk förebild på den afrikanska kontinenten. Andrew 

M. Mwenda riktar i en artikel kritik mot sättet på vilket Museveni har infört lagar som strikt 

begränsar möjligheterna till att organisera politiska motståndsrörelser, något som går rakt 

emot den demokratiska fasad han försöker upprätthålla.12 I sin artikel uttrycker Mwenda oro 

för sättet på vilket Museveni har tillåtits förstärka sin situation i landets regering så till den 

grad att det är svårt att se ett politiskt beslut som Museveni inte skulle kunna ta själv genom 

påtryckningar inom olika myndigheter. Detta går att utläsa i hans beskrivning av Musevenis 

politiska reformer i avsikt att stärka sin egen position, hans påtryckningar mot det juridiska 

                                                        
12 Mwenda, s. 23. 
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systemet, censur av pressen och till och med bortförande och fängslande av politiska 

motståndare och blodiga nedslag av regeringsstyrkor mot fredliga demonstranter.13  

I ljuset av detta måste man ifrågasätta Musevenis intentioner men även ställa sig frågan om 

det ugandiska juridiska systemet, som det i rapporten påstås ha, verkligen har kapacitet att 

ställa de av ICC åtalade brottslingarna inom LRA inför en rättvis rättegång. 

 

Mwenda för i sin artikel argumentet att Musevenis totalitära styrelsesätt till en början inte 

framstod som ett allt för dåligt styre, eftersom hans starka framtoning och effektivitet kunde 

få igenom en ekonomisk reform. Mwenda menar dock att den organisation som Museveni 

upprättat som en gerilla och kommit till makten med hade potential att utgöra ett legitimt 

politiskt styre men att denna möjlighet inte utnyttjades utan att Museveni istället skapade en 

illusion av en demokratisk organisation som han i själva verket styrde med järnhand. 14 Vidare 

menar Mwenda att det tidiga värdet som fanns i en fast hand senare utvecklades till en 

kontraproduktiv effekt som hämmade landets utveckling snarare än förde den framåt.  

 

Idag kan vi tydigt se uttryck för Musevenis brist på respekt för demokratiska processer och 

totalitära styrelsesätt i bristen på utrymme han givit till politiska oliktänkare i allmänhet och i 

synnerhet på vilket sätt han negligerat rop på ytterligare inblandning i beslut från den 

acholiska befolkningen i norra Uganda i frågan om refererandet av situationen angående 

konflikten med LRA till ICC, något som kommer utredas närmare nedan.  

 

2.4. Problem med ICC:s inblandning i konflikten med LRA 

 

Genom att ha involverat ICC i utredningen av konflikten med LRA har Museveni tagit ett 

beslut som inte är fast förankrat i hela den ugandiska befolkningen. I Uganda existerar det 

traditionellt en föreställd skiljelinje mellan de människor som bor i de södra delarna, nära 

huvudstaden Kampala, och de som bor i de mer rurala områdena i norr. De norra delarna är de 

som har varit mest utsatta av attacker från LRA och är till stor del bebodd av ett folk som 

kallar sig acholifolket. Den här polarisationen av Ugandas befolkning ses från vissa håll som 

en följd av kolonialmakternas inflytande i området genom att britterna under sin tid i Uganda 

kallade norra Ugandas befolkning, inklusive acholifolket, för vildar och därigenom som 

krigshetsare, samtidigt som man investerade industri och pengar i de södra delarna av landet, 
                                                        
13 Mwenda, s. 24-26. 
14 Mwenda, s. 27.  
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något som delade in landet i en ”produktiv” och en ”oproduktiv” zon.15 Detta placerade 

makten i syd, som Museveni nu styr ifrån, och lämnade de norra delarna därhän.  

 

Acholifolkets intressen företräds till stor del av en organisation som kallar sig Acholi 

Religious Leaders Peace Initiative (ARLPI) som kom till under den andra halvan av 1990-

talet i avsikt att förbättra relationen mellan civila i Acholi-regionen och militären samt 

relationen mellan acholifolkets ledare och regeringen i Kampala.16 Detta är den grupp som 

tydligast kritiserat inblandandet av ICC i konflikten med LRA och det gör de genom att 

påvisa en motsättning mellan den traditionella acholiska synen på rättvisa och den 

internationella, mindre förlåtande synen. De har under flera år kritiserat valet att blanda in 

ICC i situationen med flera olika argument och menar att internationell inblandning ledde till 

en förlängning av konflikten genom att hindra fredsförhandlingar med LRA, att det var i 

oenighet med en amnestiakt från år 2000, att det var i oenighet med traditionella acholiska 

metoder av konfliktlösning samt att interventionen var ensidig och negligerade brott som 

begåtts av regeringsstyrkor.17 

 

När man ser på skillnaderna mellan hur det utsatta acholifolket förväntar sig att rättvisa ska 

skipas och fred ska uppnås och hur Museveni väljer att agera är det svårt att låta bli att 

ifrågasätta Musevenis välvilja gentemot acholifolket. I ljuset av det enkla faktum att han 

faktiskt har valt att referera situationen till ICC och efterfråga en internationell rättegång blir 

det tydligt att man åtminstone inte visar stor respekt för acholifolkets kultur och traditioner 

men som värst kan det också påstås visa ett direkt förakt mot folket och en ambition att 

förtrycka dem. Som tidigare visats så är acholifolkets kultur snarare inriktad mot att i 

konfliktsituationer nå fred genom processer av förlåtelse än genom bestraffningar.18 Det här 

problemet upplevs starkast eftersom fred för acholifolket verkade vara mer tillgängligt 

föregående ICC:s inblandning i situationen eftersom ICC:s efterlysande av LRA:s ledare har 

drivit organisationen längre bort från förhandlingsbordet, förargat dem och försvårat för 

acholifolket att uppnå deras huvudsakliga mål, fred och säkerhet för norra Ugandas 

befolkning. De tydliga kulturella skillnader som här blottas mellan det utsatta acholifolket i 

norra Uganda och regimen i de södra delarna av landet ger anledning att ifrågasätta 

                                                        
15 Apuuli, s. 119.  
16 Apuuli, s. 121-122.  
17 Apuuli, s. 117.  
18 Branch, Adam, ”Uganda’s Civil War and the Politics of ICC Intervention”, i Ethics & International Affairs, 
Vol. 21, 2007, s. 191-192.  
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legitimiteten av Musevenis hänvisande av situationen till ICC och framför allt visar det på en 

oroväckande ovilja från regeringens sida att ta hänsyn till acholifolkets åsikter gällande 

konfliktslösning av en situation som faktiskt främst drabbar just dem.  

 

Oviljan gentemot acholifolket är minst sagt oroväckande och utgör också en av de allra 

viktigaste frågorna i avseendet hur legitimt det egentligen var att referera situationen 

angående LRA till ICC. Frågan är vad som driver Museveni att gå emot den halvan av landets 

befolkning som är mest utsatt av våldet och dessutom uttrycker en mycket stark önskan att 

lösa konflikten i enighet med sina traditionella metoder för fredsskipning. Mycket allvarliga 

anklagelser tas upp av Olara A. Otunnu som i en artikel menar att Museveni och hans 

regering avsiktligt förstorar upp brott som begås av LRA i avsikt att avleda omvärldens ögon 

från ett långsamt verkande folkmord i form av övergivandet av acholifolket i norra Uganda i 

syfte att utrota desamma.19 Det här är givetvis ett ämne som ger betydande anledning till oro 

för det internationella samhället och kanske främst till ICC:s utredare i fallet LRA. Museveni 

själv är född i de södra delarna av Uganda och som tidigare visats är acholifolket bosatt i de 

norra delarna som också är där LRA begått de flesta av sina övergrepp mot befolkningen.  

Otunnu menar att sättet på vilket Museveni och hans regeringsstyrkor har samlat ihop 

acholifolket i läger, i artikeln refererade till som koncentrationsläger, i avsikt att skada den 

acholiska kulturen och göra befolkningen till lättare måltavlor för LRA:s operationer i landet. 

Acholifolket är djupt oroade och uttrycker en känsla av att vara övergivna av regeringen, som 

en kvinna boende i ett av regeringens ”skyddsläger” uttrycker sig i Olara A. Otunnus artikel:  

 
”At least (Idi) Amin killed only our educated sons and parents, but Museveni and his 

accomplice, (LRA leader Joseph) Kony, are determined to wipe out a whole people”20 

 

I ljuset av de här anklagelserna blir det faktum att ICC försiktigt styrts mot att endast utreda 

LRA:s brott ännu mer oroväckande och Museveni framstår mindre som den beskyddare av 

sitt folk som han försöker framhäva sig som i rapporten till ICC.  

 

Acholifolkets lidanden hamnar ofta i skymundan både på ett nationellt plan eftersom maktens 

centrum befinner sig i andra delar av landet, men även på ett globalt plan är det många som 

                                                        
19 Otunnu, Olara A. ”The Secret Genocide”, i Foreign Policy, No. 155, 2006, s. 45-46.  
20 Otunnu, s. 45. 
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misslyckas med att uppskatta graviteten av konflikten i Uganda och effekten den har på 

acholifolket.  

Sverker Finnström drar i en artikel slutsatsen att misslyckandet hos omvärlden att förstå den 

allvarliga situationen som idag råder i Uganda till viss del beror på det sättet som president 

Museveni har valt att organisera ”skyddet” av acholifolket. Han menar att Museveni genom 

att samla ihop befolkningen i s.k. skyddsläger håller kvar människorna i landet och på så sätt 

hindrar de drabbade individerna från att nå andra länder i avsikt att söka skydd, därigenom når 

de aldrig internationell flyktingstatus och frågan kommer därmed aldrig så långt som till 

problem rörande staters suveränitet och ansvar att skydda utsatta människor.21 Detta kan ses 

som ett sätt för Museveni att minska internationell medvetenhet om konflikten och därigenom 

öka sina egna möjligheter att själv reglera konfliktens lösning och, om man väljer att tro på 

argument om Musevenis intressen i en förlängning av densamma, fortlöpande.   

 

När det gäller konflikten i Uganda är det viktigt att man inte missleds av de föreställningar av 

Joseph Kony och LRA som det enda problemet i situationen. Det stora problemet med 

inblandningen av ICC i konflikten är det faktum att beslutet inte är förankrat i hela 

befolkningen, och då framför allt att beslutet tagits för att skydda en grupp som egentligen vill 

hantera problemet på sitt eget sätt. Detta gör att det finns anledning att ifrågasätta president 

Musevenis intentioner och lojalitet till folket. Att göra misstaget att vilseledas av den tydliga 

brutaliteten och den fruktansvärda illviljan i LRA:s krigshandlingar leder en till problemet att 

man inte ser förbrytelser begångna av den andra parten, Ugandas regeringsstyrkor, som om 

man lyssnar till t.ex. Olara A. Otunnu ovan kan vara minst lika allvarliga som de brott som 

begåtts av LRA.  

 

Det är av yttersta vikt, då man studerar situationen gällande Ugandas regim, rebellgruppen 

Herrens befrielsearmé och konfliktens hänvisande till ICC, att vara insatt i den kritik som 

framförts av journalister och politiska motståndare mot det ugandiska styret föregående 

Ugandas bifogande av en rapport på ämnet till ICC. Det är den kunskapen som ger oss en 

insyn i det politiska läget i landet och därmed de verktyg som är essentiella för att se de 

nyanser i rapporten som Uganda använder vid sitt hänvisande av situationen. Att förstå de 

yttringar som uttrycks i texten och de olika sätt på vilka man kan se både LRA:s och regimens 

agerande under konflikten är av yttersta vikt för att man med självständighet ska kunna 

                                                        
21 Finnström, Sverker, ”Survival in war-torn Uganda”, i Anthropology Today, Vol. 22, No. 2, 2006, s. 15. 
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granska och förstå de bakomliggande faktorerna och rådande föreställningarna som ligger till 

grund för rapporten.  

Utan tillgång till den tidigare kritiken mot regimen är det svårt att, vid ett granskande av 

Ugandas rapport till ICC, se något annat än den sida av konflikten som den ugandiska 

regimens narrativ presenterar. Med tanke på den kritik som vi redan sett mot Museveni och 

hans inställning till politiskt motstånd blir den här bakgrundskunskapen av yttersta vikt 

eftersom det på grund av just den kritiken finns anledning att tro att rapporten inte är neutralt 

formulerad och mycket väl kan beskriva en bild av de båda sidorna i konflikten som inte 

stämmer överens med hur alla i Uganda uppfattar verkligheten.  

 
 

3. Argumentationsanalys av Ugandas State Referral to the 

ICC, 2003 
 

Alla stater har i enighet med artikel 13(a) och 14 i Romstadgarna rätt att hänvisa en situation 

som berör dess territorium eller befolkning om ett eller flera av brotten som definieras i 

Romstadgarna begåtts där.22 Det första tillfället vid vilket den här möjligheten har utnyttjats 

var då Ugandas regering år 2003 hänvisade situationen gällande LRA i norra Uganda till ICC 

i avsikt att få stöd i eftersökandet av de ledare som står anklagade för grova förbrytelser mot 

brott definierade i Romstadgarna.  

 

I texten som bifogades av Uganda till ICC presenterar regeringen situationen som råder i 

landet i avseendet de krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts på deras 

territorium under många år. Eftersom ICC endast har jurisdiktion över brott som står 

definierade i dess stadgar och begåtts efter dess trädande i kraft den 1 juli 2002 så är det på 

dessa brott som man lägger fokus men man påpekar även att ICC:s åklagare bör ha i åtanke 

att många brott som begåtts innan Romstadgarnas trädande i kraft fortfarande har effekt, t.ex. 

genom att många barn som tillfångatagits före den 1 juli 2002 fortfarande är i fångenskap och 

att brottet därmed fortfarande är relevant.  

 

                                                        
22 Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 1 juli 2002, Art. 13(a) och 14.  
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Rapporten avser att göra det internationella samfundet medvetet om de grova 

krigsförbrytelser och övergrepp mot mänskliga rättigheter som begåtts av LRA och 

poängterar vikten av att eftersöka och arrestera dess ledare Joseph Kony samt de som står 

närmast under honom i befäl.  

 

3.1. Rapportens tes  

 

President Yoweri Museveni och den ugandiska regimen håller i sitt hänvisande av situationen 

gällande LRA i norra Uganda till ICC en ståndpunkt som gör LRA till en kriminell 

organisation i avsaknad av politisk eller militär legitimitet.23 Man menar att ledarna för LRA 

begår brott av en gravitet som gör den inhemska situationen till ett ämne för internationell oro 

och man framhåller vikten av intervenering från ICC eftersom LRA och dess ledare inte 

längre tros befinna sig på ugandiskt territorium. President Museveni och Ugandas regering 

framhäver det ugandiska rättssystemets opartiskhet och legitimitet och betonar att det främst 

krävs internationell inblandning och förståelse för konflikten eftersom det egna rättsystemet 

är mycket begränsat i avseendet att eftersöka brottslingar på andra staters territorium.24 

 

Rapporten visar en bild hos Museveni och hans regering av Uganda som en stabil stat, ett 

demokratiskt föredöme för resten av den afrikanska kontinenten. Den visar även en 

föreställning av LRA som den raka motsatsen, en organisation utan populärt stöd som 

systematiskt begår kriminella handlingar mot en civil befolkning, något som man anser 

berättigar ett ingripande från ICC på grund av brott mot mänskligheten.  

 

3.2. Rapportens argumentation 

 

I Ugandas hänvisande till ICC framförs många argument för varför situationen kräver 

intervention från ICC. Man presenterar en kort återblick på LRA:s historiska framväxt, dess 

sammansättning och dess operationer samt brott. Argumentationen är tydligt grundad i ICC:s 

anspråk på global rättvisa och föreställningen om en kris som man utan internationell 

inblandning ser sig som oförmögen att lösa.  

                                                        
23Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 33.  
24 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 24 - 25. 
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Ett av rapportens tydligaste fokus ligger på LRA:s brottsliga handlingar gentemot den civila 

ugandiska befolkningen. Man definierar dessa kriminella handlingar främst genom att 

tillskriva dem epitetet brott mot mänskligheten i enighet med artikel 7 i Romstadgarna.25 

Genom att benämna förbrytelserna brott mot mänskligheten ges situationen en högre prioritet 

på den internationella agendan och framför allt placerar det LRA:s handlingar inom ICC:s 

jurisdiktion.  

I paragraf 32 av den hänvisande rapporten till ICC listar man de brott som man tillskrivit 

LRA att ha begått mot den civila befolkningen i Uganda under många år och de listade 

brotten innefattar men är inte begränsade till mord, utrotning, tortyr, våldtäkt och förföljelse.26 

Utöver en uttömmande lista på brott som begåtts av LRA mot befolkningen beskriver 

rapporten i stycken vissa av LRA:s militära operationer och mer brutala attacker mot byar för 

att ytterligare visa på organisationens hänsynslöshet.  

 

En annan tydlig ståndpunkt som rapporten tar är genom att göra en tydlig åtskillnad av LRA:s 

politiska legitimitet i jämförelse med den egna organisationens. Detta ges uttryck för i både 

positiv och negativ bemärkelse i rapporten. Till exempel framhäver man det egna styret på 

flera ställen i rapporten samtidigt som man på flera andra ställen ifrågasätter LRA:s 

legitimitet, bland annat på religiösa och politiska grunder. Detta gör man genom att betona 

handlingar och ideologiska föreställningar inom LRA som verkar svåra för omvärlden att 

uppfatta som legitima och logiska i avseendet en sammanhängande politisk agenda. I paragraf 

8 och 9 väljer man att betona de profetiska argument som gett uttryck för den religiösa 

övertygelse som organisationen till stor del är grundad på med citat från Alice Auma 

Lakwena, grundare till the Holy Spirit Movement (HSM) som var föregångaren till LRA: 

 
”Her (Alice Auma Lakwena) soldiers were exhorted to overthrow the newly established 

NRM Government and told that bathing in Holy Water would make bullets bounce of 

them and that, with faith, stones they threw would turn into grenades.27 
 

                                                        
25Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 4. 
26 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 4 och 32. 
27 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 8-9. 
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Man poängterar vidare här också synen på LRA som en organisation ledd av onda krigsherrar 

som ser terror och grymhet som mål i sig.28  

Rapporten ifrågasätter också organisationens handlingar i avseende konsekvens vid ett tillfälle 

i paragraf 22 då man påpekar att LRA, trots sin påstådda hängivenhet till kristendomen, inte 

heller skonar präster från sina attacker, något man argumenterar för får LRA att framstå som 

en grupp som, om de har några verkliga politiska mål, inte eftersträvar dessa på ett tydligt och 

konsekvent sätt.  

 
”Despite their pretensions of Christianity, the LRA has not even spared priests from the 

grip of its terror. On 11 May 2003 for instance, 44 trainee priests aged 12 to 18 were 

abducted from their dormitories at St Mary’s Seminary in Gulu. At least four were hacked 

to death with machetes when they were unable to walk because of enduring torture.”29  

 

I kombination med argumenten om religiös fanatism och ologiskt handlande innehåller 

rapporten ett stort antal referenser till LRA som en illegitim politisk grupp och en kriminell 

organisation. Detta ges bland annat uttryck för i paragraf 34 i vilken man definierar på vilka 

sätt LRA inte lever upp till de krav som genom internationell humanitär lag definierar en 

legitim militär opposition och därigenom berättigar dem till militära handlingar.30 Löpande i 

texten väljer man dessutom att benämna LRA som en terroristorganisation i avseendet hur de 

attackerar civila på ett sätt som verkar vara avsett att sprids skräck och terroriserar Ugandas 

befolkning.  

 

Just begreppet ”terror” är ständigt återkommande angående LRA genom hela rapportens 

retorik. Det är en del av många olika argument men det är även lätt att se hur begreppet i sig 

har en innebörd som är så starkt normativt laddad att själva utnyttjandet av det i 

beskrivningen av en organisation färgar läsarens eller åhörarens uppfattning i en så stor 

utsträckning att språkbruket i sig måste ses som ett sätt att argumentera för sin sak från 

Musevenis sida.  

Retoriken i Ugandas hänvisande av situationen angående LRA används generellt som en del 

av argumentationen. Även här är argumentationen både positivt och negativt betingad då man 

                                                        
28 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 9. 
29 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 22 
30 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 34.  
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vid flera tillfällen framhåller den egna regeringen och det ugandiska rättsystemet som 

framstående samtidigt som man systematiskt belägger LRA med negativa egenskaper och 

karaktärsdrag. Detta ges bland annat uttryck för i paragraf 16 i vilken man framställer 

regeringsstyrkorna från Ugandan People’s Defence Forces (UPDF) som folkets beskyddare 

och försvarare av de rättigheter som blivit kränkta av LRA.31  

Det kanske allra tydligaste exemplet på användandet av retorik som argumentationsteknik 

finns dock inte i rapporten, utan är själva titeln på den. Genom att döpa rapporten till Referral 

of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army ger man ICC en tydlig indikation av 

vilken riktning man förväntar sig utredningen ska fokuseras. Detta är ett sätt att indirekt 

argumentera som sätter den egna regimen i perspektivet av att vara en beskyddare av 

mänskliga rättigheter och säkerhet i omvärldens ögon samtidigt som man förminskar LRA till 

konfliktens problem och agitator.  

 

För att stödja sin tes att det för lösandet av konflikten krävs ett ingripande från ICC och det 

internationella samfundet poängterar rapporten problematiken i att lokalisera LRA och dess 

ledare samt det faktum att man inte har förmåga att själva arrestera dem eftersom de tros 

befinna sig på andra staters territorium. Detta ges tydligast uttryck för i paragraf 25.32 Här kan 

man även se ett argument för internationellt ingripande i avseendet hur man presenterar 

LRA:s förbrytelser mot den ugandiska befolkningen. Man väljer att tillskriva organisationens 

förbrytelser en sådan vikt att de endast genom sin skala och gravitet utgör ett hot mot det 

internationella samhället som helhet.  

Argumentation som stödjer tesen om LRA som ett internationellt hot kan uppfattas även i två 

andra aspekter, angående inblandning i andra staters negativa rykten och i spridningen av 

globala hot som HIV/AIDS. Sammankopplingen mellan LRA och andra staters oegentligheter 

syns tydligt vid två tillfällen i rapporten. Dels i beskrivningen av LRA:s framväxt när man 

associerar organisationen med den sudanesiska regimen som länge förtryckt befolkningen i 

landets södra delar, nära gränsen till Uganda, och påvisar ett samarbete mellan de båda.33 Det 

tydligaste försöket att koppla samman LRA med det internationella samfundets negativa 

associationer till tidigare afrikanska kriser är när man knyter samman upprättandet av LRA-

                                                        
31 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 16. 
32 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 25. 
33 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 7. 
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läger i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) till gamla slitningar mellan Uganda och 

Demokratiska republiken Kongos före detta president Mobutu Sese Seko sedan folkmordet i 

Rwanda.34 Man menar här att DRK tillsammans med redan nämnda Sudan stöttat LRA i 

konflikten med Ugandas regim. Sammankopplingen med folkmordet i Rwanda har framför 

allt ett symboliskt värde och används främst för att ytterligare framställa LRA som en illegal 

organisation.  

Även referenserna till LRA:s bidragande till spridningen av HIV/AIDS i regionen har en tung 

normativ innebörd hos det internationella samfundet och är en del av den tidigare nämnda 

väldigt argumenterande retoriken i rapporten.  

 

För att argumentera för en intervention från ICC i den rådande situationen framför rapporten 

även den ugandiska regimens försök att erbjuda amnesti till medlemmarna i LRA samt att 

man erbjudit organisationen möjligheten att fredligt lösa konflikten men att dessa erbjudanden 

avböjts och att våldet senare har eskalerats snarare än minskat.35 Detta skulle kunna vara 

menat att påvisa ett uttömmande från Ugandas regerings sida av alla möjligheter till att lösa 

konflikten utan internationell inblandning.  

Ett ytterligare argument för inblandning från ICC för att arrestera organisationens toppledare 

som framförs i rapporten är föreställningen att ett arresterande av LRA:s befälhavare skulle 

kunna orsaka hela organisationens kollaps och upplösande.36 Denna föreställning grundar 

man på det faktum att en majoritet av soldaterna i LRA är barnsoldater som tvingats in i 

organisationen under hot av våld och död och den tidigare nämnda synen på LRA som en 

illegal organisation som saknar populärt stöd från någon del av Ugandas befolkning.  

 

Över lag uppvisar rapporten en oro för den ugandiska befolkningen. Detta kan ifrågasättas i 

ljuset av bland annat den tidigare nämnda motsättningen mellan det av LRA hårt drabbade 

acholifolkets uppfattning om hur konflikten bör lösas gentemot vilken väg president 

Museveni har valt att gå.  

Rapportens argumentation framställer Uganda som en stabil afrikansk stat med ett fungerande 

statssystem som är villigt men oförmöget att förse sin befolkning med det beskydd som det så 

                                                        
34 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 10. 
35 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 11. 
36 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 31. 
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desperat behöver och utgör en vädjan till det internationella samfundet i allmänhet och till 

ICC i synnerhet att ingripa i situationen. I ljuset av tidigare kritik som publicerats mot 

Ugandas regim blir rapportens argumentation lättare att ifrågasätta och frågetecken uppstår 

om man bör vara medveten om då man följer texten.  

 

 

3.3. Kritik mot rapportens argumentation 

 

Det är lätt att, när man läser Ugandas rapport till ICC, förstå problemen, farorna och den 

oerhörda rädslan som LRA sprider kring sig i Uganda. Vad som är mer otydligt är vilka 

aspekter av situationen som utelämnas och vilka problem som bottnar sig i mer än de brott 

som begåtts av LRA. Det har framförts mycket kritik mot Ugandas regering, dels i avseendet 

deras agerande i konflikten med LRA men också i allmänhet mot Musevenis styrande av 

landet och hans sätt att centrera makten kring sin egen person snarare än att säkra demokratins 

etablerande i Uganda. Ifrågasättandet av Musevenis agenda och hans styre i allmänhet är 

viktigt eftersom det kan ge en bättre förståelse för varför rapporten är skriven som den är.  

 

Bland annat bör man alltså ställa sig frågande till Musevenis tveksamma förhållningssätt till 

demokrati men man bör också extra noggrant studera hans attityd gentemot politiskt motstånd 

i allmänhet och till LRA i synnerhet. Detta är något som ges uttryck för tydligt i rapporten till 

ICC då man beskriver Musevenis övertagande av makten i Uganda. Man kan här tydligt se 

hur man avfärdar den tidigare regimen under General Tito Okello som grym och förtryckande 

mot folket och hur man sedan beskriver framväxten av HSM och därigenom LRA som en 

produkt av Okellos styrkor i samband med hans borttvingande från makten.37 Här visar det sig 

hur hans tidiga relationer till LRA är negativa på ett sätt som i sin tur kan vara ett viktigt 

inflytande i hur Museveni som Ugandas president väljer att handskas med den politiska och 

militära utmaning som LRA utgör och framför allt hur han väljer att framställa dem i ögonen 

av omvärlden.  

 

Att ifrågasätta på vilket sätt rapporten framställer det ugandiska rättssystemet samt regimens 

påstådda demokratiska styre är mycket viktigt eftersom dessa påståendes legitimitet är mycket 

                                                        
37 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 7-10.   
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ifrågasatta. Som tidigare tagits upp så visar paragraf 24 i rapporten till ICC på en tilltro till det 

egna systemets kompetens och legitimitet:  

 
”The Ugandan judicial system is widely recognized as one of the most independent, 

impartial and competent on the African continent. Makerere Univeristy in Kampala has 

an illustrious reputation in legal education and counts among its alumni some of the most 

distinguished African jurists. Uganda’s bar and legal culture are highly developed. 

Contentious political issues are regularly submitted to the Ugandan judiciary and 

vigorously litigated. Decisions adverse to the Government are implemented without 

exception. There is no doubt that Ugandan courts have the capacity to give captured LRA 

leaders a fair and impartial trial.”38   

 

Som tidigare presenterats i den här uppsatsen är den verkliga opartiskheten och legitimiteten 

hos det ugandiska rättssystemet betydligt mer omstridd, något som kanske syns tydligast i 

Andrew M. Mwendas tidigare nämnda artikel i vilken han beskriver ett agerande från 

Museveni och hans regering som tyder på ett totalitärt styrelsesätt snarare än ett demokratiskt. 

Han beskriver i artikeln bland annat ett tillfälle under valkampanjen 2006 vid vilket en 

politisk motståndare, Kizza Besigye, fängslades på grunder av terrorism och en påstådd 

våldtäkt som skulle ha begåtts 1997.39 Detta tillät Museveni att återigen behålla makten i 

landet. Ett juridiskt system i vilket motståndare till den sittande regeringen fängslas och ställs 

inför rätta under pågående politisk kampanj inför så svaga anklagelser är svårt att se som 

opartiskt och kompetent utan att noggrant granska fallet. Anledningen att ifrågasätta det 

ugandiska rättssystemets neutralitet är av yttersta vikt eftersom ett rättssystem som lider av 

för stor inblandning av den politiska makten inte bör ses som legitimt att ställa politiska 

motståndare, åklagade av regimen för brott mot mänskligheten, inför rätta helt enkelt eftersom 

en rättvis rättegång inte kan garanteras.  

 

Utöver sättet på vilket man framhäver det egna systemets kompetens så är ett av de tydligaste 

sätten på vilket rapporten argumenterar sättet genom vilket man framställer motståndet, LRA, 

som illegitimt. Oavsett om man håller med om att LRA är en kriminell snarare än politisk 

organisation så måste man se att detta är ett tydligt sätt att förminska oliktänkare och få sig 

själv att se godare och mer rättfärdigad ut snarare än ett sätt att främja den politiska 

                                                        
38 Referral of the Situation Concerning the Lord’s Resistance Army, Submitted by the Republic of Uganda, 16 
december 2003, para. 24. 
39 Mwenda, s. 25-26. 
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diskussion som krävs för att ett demokratiskt samhälle ska fungera. Problemet med 

främjandet av politisk diskurs i avseendet en livlig demokratisk diskussion är något som vi 

tidigare sett att Museveni haft en tveksam hållning till under hela sin politiska karriär. 

 

Som jag tidigare har presenterat så anser jag att rapportens retorik och fokusering i sig är ett 

uttryck för en tydligt bakomliggande agenda att projicera LRA som den enskilda förbrytaren i 

konflikten och att få sig själva att framstå som en godhjärtad beskyddare. I ljuset av tidigare 

nämnd kritik som tagits upp mot Musevenis styre är det mycket viktigt att ifrågasätta det 

antagandets legitimitet, framför allt i fråga om en lösning av konflikten verkligen är vad 

Museveni eftersträvar eller om han har några ytterligare, dolda och mindre ärofyllda intressen 

i att konflikten förlängs. Den här frågan har tidigare i uppsatsen tagits upp och styrkts av 

Olara A. Otunnu som i sin artikel menar att Museveni genom att flytta omvärldens 

uppmärksamhet till LRA kan bedriva en alternativ agenda, ett hemligt folkmord mot 

acholifolket i norra Uganda:  

 
”The truth is that reports of indisputable atrocities of the LRA are being employed to 

mask more serious crimes by the government itself. To keep the eyes of the world 

averted, the government has carefully scripted a narrative in which the catastrophe in 

northern Uganda begins with the LRA and will only end with its demise. But, under the 

cover of the war against these outlaws, an entire society, the Acholi people, has been 

moved to concentration camps and is being systematically destroyed – physically, 

culturally and economically.”40  

 

Man bör därför vara uppmärksam på rapportens ensidiga åsyftande av endast brott begångna 

av LRA och därmed se det som en punkt av kritik eftersom det uppenbarligen finns 

frågetecken kring regimens vilja att beskydda sin befolkning och i allra bästa fall dess 

förmåga att göra detsamma. Om det ligger något i de här allvarliga anklagelserna skulle sättet 

som rapporten fokuserar endast på LRA framstå mindre som legitim oro för brott begångna av 

en påstått kriminell organisation och istället mer framstå som ett sätt att rikta omvärldens 

uppmärksamhet bort från regimens förgripelser i avseende att, i skuggan av konfliktens 

förlängning, kunna fortsätta förgripa sig och utrota en kulturell grupp, acholifolket. Detta blir 

ännu tydligare om man adderar det faktum att acholifolket mobiliserats kring tidigare nämnda 

                                                        
40 Otunnu, s. 45.  
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ARLPI som faktiskt uttalat motsatt sig en intervention av ICC eftersom man upplever att det 

finns bättre medel att uppnå fred och säkerhet för befolkningen.  

 

Problematiken med rapportens argumentation blir tydlig först när man sätter rapportens 

narrativ i perspektiv och försöker förstå just de problem som rapporten väljer att inte ta upp. 

Om man som läsare endast ser det som beskrivs i rapporten utan att ställa några frågor så 

uppfattar man en situation där det är svart och vitt vem som är förbrytaren och vem som är 

välgöraren, man ser ett behov av inblandning av det internationella samfundet som är rotad i 

Ugandas befolkning och över lag är det egentligen ingen fråga om vad som bör göras. Det är 

först när man börjar skåda de påståenden som rapporten erbjuder som absoluta sanningar lite 

noggrannare och ifrågasätta det egentliga syftet med rapporten som bilden av konflikten i 

Uganda börjar bli mer nyanserad och svårbedömd.  

De frågetecken som man i så fall bör uppmärksamma är de som genom Musevenis tidigare 

styre blottlagts som brister i hans påstådda avsikt att säkerställa demokrati, säkerhet och 

mänskliga rättigheter för den ugandiska befolkningen och som, belysta av historien, måste 

göra läsaren skeptisk även till sättet som rapporten är skriven, vad den innehåller och vad den 

åsyftar ska göras.  

 
 
 

4. Resultat och resultatdiskussion 
 

Efter argumentationsanalysen av Ugandas rapport till ICC angående LRA har jag ringat in de 

argument som jag ser som huvudsakliga samt problematiserat dessa med hjälp av tidigare 

publicerad kritik mot president Museveni och hans regim. Rapporten till ICC är av sin natur 

ett argumenterande dokument eftersom Uganda försöker påvisa behovet av internationell 

inblandning. Utifrån den argumentationen jag funnit går det att urskilja ett antal 

återkommande teman som Ugandas regim väljer att lägga tungvikten vid i sitt hänvisande av 

situationen till ICC.  

 

Dessa mest centrala teman i uppsatsen kan sammanfattas under tre olika grupper, argument 

som framhäver Ugandas stat och regim, argument som underminerar och avser att illegitimera 

LRA samt ett språkbruk som avser att framställa LRA som ett internationellt hot som därför 
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berättigar internationell inblandning i problemet. Tillsammans skapar de här tre argumenten 

det underlag på vilket rapporten är grundat, tesen som menar att konflikten i Uganda endast 

kan lösas genom oskadliggörandet av det stora problemet, LRA, samt att det rimligtvis bör 

göras genom internationell inblandning via ICC för störst chans att lyckas. Genom att 

applicera tidigare uttryckt kritik mot Musevenis styre på rapportens retorik har frågetecken 

väckts för samtliga av rapportens huvudargument och anledning att granska situationen i 

Uganda självständigt och kritisk har framstått som av yttersta vikt för att skapa en 

sanningsenlig bild av konflikten.  

 

Syftet med den här uppsatsen sammanfattades i frågeställningen om det går att, genom att 

kritiskt granska argumentationen i Ugandas rapport till ICC, skapa en alternativ bild av 

konflikten och därigenom bättre förstå på vilket sätt ett ensidigt narrativ kan ha betydelse för 

omvärldens uppfattning av ett problem? Genom argumentationsanalysen och tillämpandet av 

kritiska tidigare publikationer om Musevenis makt har jag kunnat visa alternativa sätt att 

betrakta de påstådda sanningar som återfinns i Ugandas rapport till ICC och framför allt har 

jag i uppsatsen påvisat vikten av att inte blint acceptera allt som framförs i ett dokument bara 

för att det är utfärdat av en statlig aktör.  

 

Resultatet av min argumentationsanalys och min problematisering av det offentliga narrativet 

visar tydligt anledningar att ifrågasätta sanningsenligheten i Ugandas rapport till ICC och 

därigenom en betydligt mindre svartvit bild av konflikten.  

 

Efter att ha skådat argumentationen i Ugandas rapport till ICC kritiskt utifrån tidigare 

publicerat material är det tydligt att många av de argumentationspunkter som i rapporten 

framställs som självklara kan ifrågasättas och att verkligheten inte är så enkel att förstå som 

Museveni och hans regim får den att framstå. Från detta måste man dra slutsatsen att Ugandas 

regim har något att vinna på att framställa situationen som något annat än den verkligen är. 

Detta gör givetvis att man som läsare och betraktare bör ställa sig frågande till regimens 

legitimitet så länge motbevis till kritiken presenteras eller dessa problem rättas, men även att 

ett internationellt organ som ICC bör göra detsamma och, vid ett ingripande, försäkra sig om 

att man inte genomför den ena sidan i konfliktens ärenden utan att man betraktar situationen 

som helhet och eftersträvar rättvisa för båda parterna i konflikten. 
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Utöver den förståelse som formulerats i uppsatsens frågeställning är det av yttersta vikt att 

man förstår på vilka sätt en stat kan utnyttja internationella organ för att legitimera sitt eget 

styre och demonisera en politisk motståndare. Detta blir tydligt i fallet Uganda vs. LRA av 

den enkla anledningen att LRA gjort sig skyldiga till så grova förbrytelser mot internationella 

normer att det är svårt för det internationella samfundet att inte blint följa den ugandiska 

regimens version av berättelsen. I ljuset av den kritik som framförts mot rapportens 

argumentation blir det extra viktigt, just eftersom en stor del av kritiken avsett Musevenis, ur 

en demokratisk synpunkt, tveksamma inställning till politiskt motstånd. Det är lätt att i 

Ugandas rapport till ICC se de förbrytelser som begåtts av LRA och därigenom förlora det 

kritiska perspektiv som man alltid bör ha när man återges en situation av en av parterna i den 

rådande konflikten. Detta verkar dessutom vara något som har hänt på högsta nivå i fallet med 

Uganda och LRA då ICC har ställt LRA-ledare inför rätta men inte valt att grundligt 

undersöka de påstådda övergrepp mot befolkningen som begåtts av regeringsstyrkor. Detta 

går att utläsa ur huvudåklagaren Luis Moreno-Ocampos uttalade uppfattning om LRA som 

kriminella och ICC:s tidigare rådgivare i publika relationer Christian Palme: 

 
”LRA crimes are are far more serious than the crimes of the UPDF”41 

 

Om internationella organ som ICC tillåter sig att förlita sig på ensidiga narrativ gällande 

ingripanden i suveräna staters angelägenheter är det lätt hänt att de istället blir ett verktyg för 

dessa stater vilket de kan använda för att förankra sin legitimitet internationellt och på så sätt 

vinna makt. Detta är även problematiskt ur ett annat perspektiv, vilket är att staters rätt att 

efterfråga internationell inblandning i form av ICC är tydligt framlagd i artikel 13(a) och 14 i 

Romstadgarna.42 Huruvida rebellgrupper har samma möjlighet att efterfråga intervention är 

betydligt mer oklart, något som återigen riskerar att göra ICC till ett verktyg för stater med 

tveksamma förhållningssätt till rättigheter och säkerhet helt enkelt eftersom det kan finnas hot 

som klassificeras som ”större” eller mer allvarliga. Av just den anledningen är det av allra 

största vikt att ICC tar sin uttalade ambition att vara neutral på största allvar och alltid 

noggrant utreder båda sidor av en konfliktsituation innan man ingriper.  

 

                                                        
41 Branch, Adam, Displacing human rights: war and intervention in northern Uganda, Oxford University Press, 
Oxford, 2011, s. 188. 
42 Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 1 juli 2002, Art. 13(a) och 14. 
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I samma anda finns det en risk för problematik med ICC:s inblandning i staters inre 

angelägenheter då det rör sig om en stat, som Uganda, med flera olika folkgrupper med olika 

intressen och en regim som inte verkar ta lika stor hänsyn till alla gruppers anspråk. Detta blir 

tydligt i fallet Uganda när man betraktar acholifolkets envisa motstånd mot ICC:s 

intervention. Precis som en intervention från ICC kan riskera att användas för att illegitimera 

rebellgrupper kan den också användas mot stora delar av befolkningens vilja, något som i 

fallet med Uganda och LRA blir av ytterligare vikt eftersom det är den grupp som motsätter 

sig interventionen som är främst drabbad av LRA:s våld och konfliktens fortlöpande. Detta 

framstår också som något som ICC misslyckats med att ta hänsyn till, något som givetvis är 

oroväckande.  

 

Sammanfattningsvis visar Ugandas rapport om LRA till ICC tydligt de kriminella handlingar 

som LRA begått gentemot Ugandas civilbefolkning under lång tid. Rapporten är av Uganda 

formulerad på ett sätt som effektivt riktar omvärldens ögon mot de brott som begåtts av LRA 

under Joseph Kony och används listigt av president Museveni och hans regim som ett sätt att 

hävda styrkan av den ugandiska centralmakten, det ugandiska juridiska systemet och 

samhällets stabilitet. Vad rapporten lyckas undvika är de aspekter av det politiska klimatet i 

Uganda som komplicerar situationen och skadar möjligheter för legitimt politiskt deltagande 

som annars bör finnas i en demokratisk stat. Detta är något som blir tydligt då man applicerar 

tidigare kritik mot det ugandiska styret på rapportens argumentation och som läsare blir man 

då uppmärksammad på de skillnader i narrativ som presenteras i rapporten gentemot vad som 

presenteras av oberoende journalister och akademiker. Därigenom har Ugandas regim på ett 

effektivt sätt använt denna möjlighet att hänvisa situationen till ICC som ett sätt att på ett 

internationellt plan legitimera sitt eget styre och framställa Uganda som en stark afrikansk stat 

som befinner sig på frammarsch i avseendet mänskliga rättigheter och respekt för 

befolkningens säkerhet. Genom att granska rapporten kritiskt och självständigt blir bilden mer 

nyanserad och om man misslyckas med detta riskerar man att inte förstå hela situationen och 

därigenom famla runt i mörker. 
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5. Slutsats 

 

Ugandas refererande av situationen involverande rebellgruppen LRA till ICC är intressant ur 

flera olika synvinklar. Till att börja med utgör Ugandas beslut det första tillfället vid vilket en 

stat har hänvisat ett fall till ICC, vilket ger ICC, som ett relativt ungt internationellt organ, en 

första möjlighet att bevisa sitt värde för internationell rättsskipning. Just det faktum att det är 

det första tillfället vid vilket ICC har blandats in i en intern konflikt är intressant i 

sammanhanget eftersom inblandningen så kraftigt har motsatts av delar av Ugandas 

befolkning och effekten av inblandningen dessutom inte har varit obestridligt positiv. Vi 

måste därför vara försiktiga när vi förhåller oss till ICC:s inblandning i situationen då det är 

mycket möjligt att argumentera för att Ugandas regim har lyckats använda ICC som ett 

verktyg för att internationellt legitimera sitt fortsatta styre i landet.  

 

Framför allt är refererandet av situationen intressant eftersom det sätter frågan om betydelsen 

av narrativet, frågan om vem som tillåts skapa ”sanningen”, i centrum. Det vore svårt, om inte 

omöjligt, och dessutom förkastligt att ifrågasätta behovet av att stoppa LRA och dess 

kriminella handlingar i norra Uganda och även att ifrågasätta Ugandas redogörelse för dessa i 

hänvisandet till ICC. Det råder ingen tvekan om att LRA, ledda av Joseph Kony, begår 

fruktansvärds brott mot mänskligheten genom sin våldsamma kampanj i Uganda men målet 

med den här uppsatsen har inte varit att ifrågasätta graviteten av organisationens brott. Syftet 

har istället varit att ifrågasätta det sätt på vilket Ugandas regims återgivelse av situationen har 

fått en internationell legitimitet som riskerar att förminska och försvåra utredandet av mindre, 

men långt ifrån obetydliga, förbrytelser mot Ugandas befolknings mänskliga rättigheter 

begångna av regeringen och regeringsstyrkorna, UPDF. Genom att ha varit den enda 

auktoriteten i hänvisandet av situationen till ICC har Uganda givits en möjlighet att rikta 

utredningen som man önskar genom att i narrativet i rapporten argumentera på ett sätt som 

förstärker fokus på LRA:s förbrytelser och regimens vilja att beskydda landets befolkning. 

Här finns ett problem med att stater kan referera situationer till ICC som ligger i just det 

faktum att en stats narrativ, oavsett om det är avsiktligt eller inte, med stor sannolikhet 

kommer vara påverkat av dess position i landet och ett tidigare förhållande till motparten som 

man hänvisar till ICC. Den här uppsatsen har avsett att poängtera vikten av att man som läsare 

av offentliga narrativ, som i fallet med Ugandas rapport till ICC, ifrågasätter de påståenden 

man finner i dessa i avsikt att skapa sig ett självständigt förhållningssätt till situationen.  
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I fallet Uganda vs. LRA visar en kritisk granskning av rapporten på just detta, att ett vidare 

utredande av narrativets argumentation leder läsaren till mer nyanserade bilder av situationen 

och därigenom mer komplexa ställningstaganden kring önskvärdheten av ICC:s inblandning 

och legitimiteten av Ugandas regim än rapportens narrativ i sig visar. Vikten av det här är, 

återigen, inte att det försvarar LRA:s fruktansvärda handlingar, utan att det höjer upp icke-

benämnda problem och brott till läsarens medvetande som skapar en mer balanserad bild av 

verkligheten som i sin tur är essentiell för uppskattningen av alla människors lika rättigheter, 

oavsett vilken sida av en konflikt som förgriper sig på dessa. I Uganda blir det här viktigt 

eftersom allvarlig kritik tidigare har framförts gentemot president Museveni och hans 

politiska mål, förhållningssätt till demokrati och rättvisa samt hans avsikter med själva 

inblandningen av ICC i konflikten. Om dessa anklagelser, framförda av bland andra Olara A. 

Otunnu ovan, är sanna eller inte så utgör de en viktig motpol till Ugandas narrativ som skapar 

en debatt som i sin tur kan bidra till en mer mångfacetterad bild av situationen och 

förhoppningsvis därigenom förse Ugandas befolkning med ett bättre skydd för deras 

mänskliga rättigheter.  

 

Ett av de stora frågetecknen kring ICC:s inblandning i situationen gällande ICC berör 

problemen som uppstår i ljuset av de olika intressen som uppstår i den kulturella åtskillnaden 

mellan olika regioner i Uganda och den ojämna maktfördelningen mellan dessa. Det tidigare 

nämnda acholifolket i Uganda hamnar här i kläm mellan Ugandas försök att militärt avsluta 

konflikten och ICC:s ivrighet att lyckas med det första fallet man åtagit sig. Acholifolkets 

förhoppningar på fred och säkerhet genom försoning negligeras på grunder av anspråk på mer 

internationellt accepterade versioner av rättvisa som avser att straffa förbrytarna. Detta är 

ytterst problematiskt just eftersom det tidigare nämnda faktumet att ICC är ett så ungt och 

oprövat organ och därigenom inte ger någon garanti att deras rättighetsanspråk skulle leda till 

ett snabbare upphörande av konflikten och därigenom på ett effektivare sätt säkra 

acholifolkets rättigheter och välmående.  

 

Sammanfattningsvis är det lätt att se hur president Museveni och hans regim har lyckats 

använda rapporten till ICC som ett verktyg för att dels stärka sin egen position internationells, 

dels rikta in omvärldens uppmärksamhet på LRA:s brott mot mänskligheten samtidigt som 

man förminskar fokus på sina egna övergrepp mot befolkningen. Detta är ett tydligt exempel 
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på hur ett offentligt narrativ kan påverka uppfattningen på ett sätt som blir ett hinder för 

uppfyllandet av anspråk på mänskliga rättigheter, eftersom ett narrativ från en part i en 

konflikt sällan kommer vara neutralt och rättvist och därmed kan orsaka ett misslyckande att 

uppmärksamma alla brott som begåtts av samtliga parter. Den här uppsatsen har avsett att visa 

på vikten av att man som läsare ställer sig kritisk till narrativ som det i Ugandas rapport till 

ICC eftersom tanken att mänskliga rättigheter som universella förutsätter att det inte spelar 

någon roll vem som förbrutit sig mot vem eller vem det är som bestämmer hur det ska 

berättas, utan att mänskliga rättigheter ska vara just det, något som skyddar alla individers 

rättigheter från alla förgripelser från alla parter, alltid.  
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