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Abstract 

Post-conflict is a term embedded with peacekeeping and peace-building. This paper is mainly 

based on political scientist Séverine Autesserres conclusion, that applying the post-conflict 

label was a main reason why international peace-builders failed to create a sustainable peace 

in the Democratic Republic of Congo and war resumed in 2008. This paper focus on a 

strategy report presented by the Swedish government based organization Sida the year of 

2011. The purpose is to answer how correct it is to define and speak of Liberia as a post-

conflict environment today, and what consequences it can have on the peacebuilding process.         

    By examining the report of Sidas peace-building efforts in post-conflict Liberia. And 

applying the theories of Autesserre together with reports from International Crisis Group, 

Human Rights Watch and news articles from Liberia and neighboring countries, this paper 

concludes that applying and defining Liberia as a “post-conflict environment” is not a correct 

picture of Liberia today and can have negative consequences on creating a sustainable peace.  
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Förkortningar 

R2P Responsibility to Protect 

DRC Democratic Republic of Congo 

Sida Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete 

ICG International Crisis Group 

HRW Human Rights Watch 

NPFL National Patriotic Front of Liberia 

UNMIL United Nations Mission in Liberia 

NGO Non-Governmental Organization 

IGO International Governmental Organization 

HIPC Heavily Indebted Poor Countries 

ICF International Childrens Fund 

UNDP United Nations Development Program 

LURD Liberians United for Reconciliation and Democrazy 

 

Inledning 

Mitt intresse för Liberia kom till efter en amerikansk dokumentärfilm The Cannibal Warlords 

of Liberia om landet efter kriget. Filmen handlar om en grupp journalister som besöker 

huvudstaden Monrovia för att träffa och intervjua f.d. krigsherrar och generaler från 

inbördeskriget, som vid tidpunkten för deras besök officiellt var över. Fattigdomen och 

korruptionen blev direkt tydligt, och det var här jag blev skeptisk till att säga att landet befann 

sig i fred. Ett av mötena med en general förklarade att i samma stund som FN lämnar landet 

så kunde Monrovia vara intagen på två timmar, antingen av honom eller av någon annan 

exkombattant.
1
 I samband med att jag kom i kontakt med begreppet post-konflikt i mina 

studier så ville jag reda ut vad det egentligen innebär med post-konflikt. Betyder det fred? När 

används det och vilka konsekvenser får det i praktiken för ett land och de som arbetar med 

fredsinsatser och humanitärt stöd?  Med ett fokus på Liberia och Sidas pågående arbete var 

det detta jag ville reda ut med denna uppsats, vad post-konflikt innebär och varför det för mig 

varit förknippat med fred.      

                                                           
1
 Se VICE dokumentärfilm, The Cannibal Warlords of Liberia från 2009, producerad av journalisten Andy Capper. 

Uttalandet om att Monrovia kan intas inom två timmar kommer 22 minuter in filmen, 
http://www.youtube.com/watch?v=ZRuSS0iiFyo. Hämtad: 25/5 – 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRuSS0iiFyo
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Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Först diskuteras definitionen av post-konflikt, R2P-dotrinen 

och övergripande om fredsbyggande och fredsbevarande insatser. Syftet är att få en 

övergripande bild av de områden och miljöer post-konflikt används och förekommer inom. 

Den andra delen fokuserar på Liberias historia. Det historiska perspektivet är för att få en 

förståelse för just konflikten i Liberia. Den tredje och sista delen är min analys av Sidas 

strategirapport, slutsatser och diskussion.  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är reda ut post-konflikts betydelse på fredsbevarande och fredsbyggande 

insatser. Vilka positiva och negativa effekter det innebär för organisationer som Sida och 

vilken påverkan det har för människorna i Liberia. Detta för att sedan kunna svara på min 

huvudfråga. Hur pass korrekt är det att tala om och definiera Liberia som en post-konflikt stat 

idag? En underfråga som också ska besvaras är vilka negativa effekter det kan få på 

fredsbyggarprocessen i dagens Liberia? Jag kommer även ta upp sambanden mellan 

begreppets koppling till fred och förklara distinktionen med en post-konflikt stat och en stat i 

konflikt.  

 

Avgränsningar 

Med en begränsad tidsram har det varit nödvändigt att begränsa mig. Det hade exempelvis 

varit möjligt att granska flera av Sidas strategirapporter från andra post-konflikt stater än 

Liberia, eller att med andra biståndsorganisationer från Liberia gjort en jämförande analys av 

rapporter. Jag anser dock att Sidas rapport och på grund av vilka deras nära samarbetspartners 

är har gett tillräckligt med information till mina slutsatser. 

Biståndsarbete, fredsbevarande och fredsbyggande insatser ligger i fokus i denna uppsats, då 

den syftar till att undersöka post-konflikts påverkan på dessa insatser. Jag kommer inte ta 

ställning i frågor om huruvida dessa insatser är rätt eller fel utifrån exempelvis 

suveränitetsprincipen. Denna uppsats fokuserar på begreppet post-konflikt och Liberia, men 

begreppet är som jag kommer förklara i uppsatsen, inbäddat i fredsbyggande och 

fredsbevarande uppdrag, därför kommer det fältet vara närvarande i denna uppsats. 
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Material 

Primärmaterialet i min uppsats är Sidas strategirapport från Liberia. Den är från perioden 

augusti 2010 – september 2011 och ger en bra bild av hur en fredsbyggande organisation ser 

på situationen och även vilka mål och strategier som används. Sida samarbetspartner är stora 

internationella aktörer som FN och Världsbanken, vilket gör att de även har ett nära samarbete 

med den sittande regeringen. Perioden är dessutom inför det stundande valet som ska hållas, 

vilket gör den än mer intressant för min analys. För att komplettera strategirapporten så har 

jag även använt mig av Svenska Regeringens hemsida, för att bidra på områden 

strategirapporten inte tar upp. Då Sida är en del av den Svenska regeringen så kan dessa båda 

ses som primärmaterial men det är främst Sida som står i fokus under min analys.  

Sida och Svenska Regeringens rapport är vad som ska analyseras i uppsatsen för att få svar på 

min uppsats frågeställning. Som sekundärmaterial har jag även använt mig av HRW rapport 

från 2004, där ett centralt problem granskas. Nämligen legosoldater och exkombattanter i 

Väst Afrika, vilket innefattar Liberia. Jag har använt mig av deras intervjuer för att 

komplicera problemet med att benämna Liberia som en post-konflikt stat. ICG:s rapport, som 

utkom i samma period som Sidas strategirapport tar även den upp problemet med 

legosoldater, så att HRW rapport som går tillbaks till 2004 blir därför för mig fortfarande 

relevant. ICG:s rapport tar också upp problemen inför det kommande valet, deras rapport 

bidrar därför med information som jag inte fann i Sidas strategirapport. Nyhetsartiklar från 

BBC och biståndsorganisationen Oxfam bidrar även med förståelse för situationen i 

Elfenbenskusten som har påverkat situationen i dagens Liberia i och med flyktingkrisen. 

Definitionen av post-konflikt är tagen ur FN:s rapport An Agenda for Peace.   

Boken The Problem with the Congo av Séverine Autesserre tillsammans med Olawale Ismails 

artikel The Dynamics of Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding in West Africa är 

material som jag förklarar teorierna och användningsområde på under avsnittet Teori och 

Metod. Colin M. Waughs bok Charles Taylor and Liberia återkommer även där, då alla deras 

teorier har varit centrala i min analys.  
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Teori och metod 

Tolkningarna i min analys av Sidas strategirapport samt Svenska Regeringen är till större 

delen är baserad på en sekundär källa. Detta är jag väl medveten om och det har inte berott på 

bristen av vetenskaplig forskning på området. Jag har funnit en stor mängd sekundärmaterial 

som innefattar problemen med fredsbyggande och fredsbevarande insatser i post-konflikt 

miljöer. Men endast en källa, Autesserres The Trouble with the Congo har diskuterat vilken 

betydelse själva begreppet post-konflikt inneburit för fredsbyggandet i praktiken. Auteserre är 

assisterande professor i statsvetenskap och var på plats under fredsarbetets gång i DRC. 
2
 

Hennes teorier bygger på att fredsbyggarinsatser tenderar att fokusera mer på valprocesser 

och nationella och regionala spänningar, och att man igenom att applicera post-konflikt 

fokuserar mer på genomförandet av demokratiska val än att få stopp på lokala konflikter och 

våldet i landet, vilket får konsekvenser för den nationella och regionala freden.
3
 Min analys av 

Sidas strategirapport är därför granskad utifrån hennes teorier och perspektiv och mitt svar på 

min frågeställning baserad till stor del på hennes slutsatser, men mina slutsatser om dagens 

Liberia är mina egna.  De andra perspektiven på fredsbyggande och fredsbevarande insatser 

jag använt mig av tar jag istället upp innan analysen, exempelvis forskaren Ismails teorier om 

post-konflikt rekonstruktion i Väst Afrika. Hans teorier är att fredsbyggande tenderar att 

fokusera mer på stabilitet och säkerhet än hållbar fred och tranformering av våldsamma 

strukturer i post-konflikt samhällen. Ett huvudskäl till detta menar han är att minska risken för 

internationell terrorism.
4
 Ismails teorier används främst under stycket om Fredsbyggandets 

Expansion då jag anser att det ger en bra förståelse för hur just fredsbyggande utvecklats efter 

kalla krigets slut. Där tar jag även upp doktrinen R2P och dess nära koppling till post-konflikt. 

Även en magisteruppsats av en annan student, Ljubomir Love Fredenman, som även han gjort 

en analys av Sida men baserad på en annan teori än den jag använt mig av finns med i min 

analys. Detta för att han hade en ansenlig längre tid och kunnat göra en jämförelse med flera 

rapporter, och för att hans analys från ett annat perspektiv bidrog till min av Liberia.  

För att underlätta förståelsen av Liberia som inte ofta är närvarande i dagens media så har jag 

även med en sammanfattning av landets historia. Det var först tänkt som en väldigt kort 

presentation i likhet med den presenterad på Svenska regeringens hemsida, men jag insåg att 

                                                           
2
 Autesserre, Séverine, The Trouble with the Congo: Local Violence and the Failure of International 

Peacebuilding, Cambridge University Press, New York 2010.  
3
 Autesserre, 20011, se avsnitt Beyond the Congo. 

4
 Olawale, Ismail,”The Dynamics of Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding in West Africa”, Nordiska 

Afrikainstitutet, Uppsala, 2008. 
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det inte skulle fylla någon funktion i uppsatsen. Colin M. Waughs bok Charles Taylor and 

Liberia: Ambition and Atrocitys in Africas Lone Star State kompletterar därför den historiska 

delen i uppsatsen. 

Metoden i denna uppsats har varit att analysera mitt primärmaterial utifrån Autesserres teorier 

på fredsbyggande och fredsbevarande insatser. Sidas strategirapport från perioden augusti 

2010 – september 2011 är mitt primärmaterial och centralt i analysen. För att komplettera 

Autesserre har jag använt mig av nyhetsartiklar, intervjuer av exkombattanter gjorda av 

HRW, samt en rapport om det då kommande valet från ICG, vars rapport är från samma 

period som Sidas. I huvudsak har min analys byggt på att applicera Autesserres teorier och 

slutsatser på Sida och Liberia, för att se på eventuella likheter och skillnader som uppstod. 

Samt komplettera med övriga källor för att få en bättre förståelse av dagens situation. Detta 

för att kunna svara på min egen frågeställning om post-konflikt Liberia. 

 

Fredsbyggandets expansion 

Post-konflikt och R2P- doktrinen 

Under min undersökning har jag inte funnit när begreppet post-konflikt först applicerats eller 

när det först kom till, men begreppet har tydliga kopplingar till R2P-doktrinen. När och hur 

begreppet appliceras återkommer jag till. Grundprincipen i R2P-doktrinen är att det 

internationella samfundet har en skyldighet att agera och intervenera i stater som inte kan 

skydda sin befolkning mot övergrepp, exempelvis under ett inbördeskrig.
5
 Vidare är det tre 

ansvarsområden som doktrinen bygger på: 

1. Ansvaret att hindra: Att man ska adressera rötterna och de direkta orsakerna i en 

intern konflikt och andra kriser skapat av människan som sätter människor i fara. 

2. Ansvaret att reagera: Att agera i situationer med rimliga metoder, vilket inkluderar 

tvingande åtgärder som sanktioner och internationella åtal mot de skyldiga, i extrema 

fall militära interventioner. 

                                                           
5 “The Responsibility to Protect”, Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty, International Development Research Centre, Ottawa, 2001, under grundprinciper,  inledningen. 
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3. Ansvaret att återuppbygga: Att i synnerhet efter en militär intervention, ge fullt 

stöd och assistans med återställande, återuppbyggandet och försoning. Detta inkluderar 

även att adressera orsakerna till den konflikt eller kris interventionen man var där för att 

hindra.
6
 

Både i det första och tredje ansvarsområdet har R2P-doktrinen och post-konflikt 

gemensamma mål. Ansvaret att återuppbygga och skapa strukturer att stärka fred existerar i 

definitionen av fredsbyggande i post-konflikt stater.  

 

Peacemaking and peace-keeping operations, to be truly successful, must come to include comprehensive 

efforts to identify and support structures which will tend to consolidate peace and advance a sense of 

confidence among people. Through agreements ending civil strife, these may include disarming the 

previously warring parties and the restoration of order, the custody and possible destruction of weapons, 

repatriating refugees, advisory and training support for security personnel, monitoring elections, 

advancing efforts to protect human rights, reforming or strengthening governmental institutions and 

promoting formal and informal processes of political participation.
7 

  

Detta är FN:s definition från 1992 om fredsbyggande i en post-konflikt stat. Det är den enda 

definitionen jag funnit av FN. Även om definitionen kompletterats med senare tillägg vilket 

Ismail uppmärksammar så anser jag att den är i linje med de artiklar och rapporter jag läst och 

använt mig av till den här uppsatsen. Ismail utgår från denna definition i sin analys av post-

konflikt rekonstruktion och fredsbyggande i Väst Afrika, men även i Sidas strategirapport från 

Liberia kan man se att målen med deras samarbete stämmer överens på många punkter med 

denna definition.
8
  Att hitta orsakerna till konflikten i R2P kan sättas i relation till post-

konflikt målet att skapa strukturer för att stärka freden, vilket har med syfte att konflikten inte 

ska bryta ut igen. Framförallt ansvaret att återuppbygga är för mig tydligt sammankopplat 

med post-konflikt, då R2P syftar just på perioden efter en konflikt, samma period som kan 

benämnas som post-konflikt. 

                                                           
6
 “The Responsibility to Protect”, Report of the International Commission on Intervention and State 

Sovereignty, International Development Research Centre, Ottawa, 2001, under element, inledningen.  
7
 ”An Agenda for Peace, Preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping”, A/47/277 - S/24111  

17 June 1992. Definitionen ligger under avsnitt VI: Post-conflict peacebuilding. 
8
 Olawale, Ismail,”The Dynamics of Post-Conflict Reconstruction and Peacebuilding in West Africa”, Nordiska 

Afrikainstitutet, Uppsala, 2008. 
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Post-konflikt är alltså en fas av interventionen, och är sammankopplat med fredsbyggande 

processer, strategier och mål. Men även utan intervention från internationella samfund så 

används post-konflikt för att beskriva en situation eller miljö. Förutsättningen för att använda 

eller applicera begreppet är att en stat och region gått vidare från en period av väpnad 

konflikt, det vill säga krig. Så från det perspektivet kan post-konflikt appliceras på de flesta 

länder. Det hade inte varit felaktigt att benämna exempelvis Sverige som ett land i post-

konflikt, då krigen med våra grannländer sedan länge varit över och Sverige har inte återfallit 

i väpnad konflikt. Men i fallet Sverige blir post-konflikt ganska så ointressant då det inte som 

i fallet med fredsbyggande och fredsbevarande interventioner, skapar mål och strategier. 

Därför fokuserar uppsatsen på post-konflikt i samband fredsbyggande och fredsbevarande 

insatser, då det som analysen ska visa fyller en stor funktion. 

 

Liberal fred och ”fredsbyggarkulturen” 

Ismail skriver att sedan kalla krigets slut har FN:s fredsinsatser genomgått en förändring. 

Ideologiskt innebar det kalla krigets slut att en global konsensus om liberal fred och säkerhet 

uppstod, vilket förändrade FN:s traditionella fredsbevarande insatser.
9
 Ismail förklarar att 

därifrån expanderades FN:s fredsbevarande insatser från att vara ”neutrala” 

observationsstyrkor och deras mandat fick fler uppgifter än tidigare.
10

 Dessa uppgifter var 

bland annat organisering av val, institutionella reformer och återuppbyggnad, post-konflikt 

rekonstruktion, mänskliga rättigheter, avmilitarisering och omlokalisering av flyktingar.
11

 Här 

nämns post-konflikt i samband med rekonstruktion och placeras som ett i mängden nya mål i 

det liberala fredsbyggandet. I definitionen innan så är post-konflikt snarare en miljö eller 

situation i vilket de andra nämnda målen, som organisering av val och mänskliga rättigheter 

blir mål i fredsbyggandet i sig. Jag utgår från Autesserres teori i detta fall och menar på att 

post-konflikt definierar omgivande miljö och situation och sätter igång de andra uppgifter 

som Ismail nämner.
12

                            

Ismail studie fokuserar på fredsbyggande insatser i Väst Afrika och drar slutsatsen att 

fredsbyggande till större delen drivs av externa aktörer utifrån det liberala fredsparadigmet.
13

 

                                                           
9
 Ismail, 2008,  s. 10. 

10
 Ismail, 2008. s. 10. 

11
  Ismail, 2008. s. 10. 

12
 Autesserre, 2011, s. 100-103. 

13
 Ismail, 2008, s. 40-41. 
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Det har enligt honom fått konsekvensen att rötterna till konflikterna inte får någon betydande 

uppmärksamhet och de externa aktörerna i post-konflikt stater fokuserar främst på stabilitet 

och säkerhet för att minska risken för internationell terrorism.
14

 Ismail slutsats är därför att det 

är osannolikt att uppnå en hållbar fred och transformera de nedärvda våldsamma strukturer 

som existerar.
15

 Fredsbyggande och fredsbevarande insatser framstår för honom som en 

brandkår som rycker ut för att släcka de värsta bränderna för att sedan gå vidare till nästa 

kallelse.
16

 Beskrivningen av fredsbyggande som en brandkår blir i sammanhanget en för mig 

bra beskrivning, då jag i min analys kommer ta upp problemen med att lösa lokala konflikter 

och få stopp på våldet i post-konflikt stater. 

Ismail ger en förklaring till hur fredsbyggande har förändrats i och med slutet på det kalla 

kriget och en global konsensus kring det liberala fredsparadigmet. Post-konflikt begreppet 

verkar ha uppkommit i samband med denna konsensus, då dess strategier fokuserar just på 

återuppbyggandet av statliga strukturer och organisering av val, vilket jag kommer gå in 

djupare på i analysen. Hans slutsats att det är osannolikt att uppnå hållbar fred bör dock tolkas 

som att det är just osannolikt, men inte en omöjlighet. Jag är av åsikten att om inga positiva 

resultat kommit ur dessa strategier så hade man förmodligen inte lagt ner tid och resurser på 

att genomföra dem, men hans argument att fredsbyggande i post-konflikt stater inte lyckas 

finna rötterna till konflikterna är i samma linje med Autesserres slutsatser om DRC, vilket blir 

förtydligat i analysen. Ismails studie visar också på en oenighet i hur fredsbyggande 

fredsinsatser bör utföras och vilka motsättningar som existerar. Exempelvis hur en liberal 

marknadsekonomi har förmågan att konkurrera ut lokala entreprenörer. Hur kortsiktiga mål 

med undertecknade av fredsavtal genom den stridande eliten på kort sikt kan innebära minskat 

våld och tillfällig stabilitet, men att det också blir en form av ”förövarens rättvisa”, vilket 

uppmuntrar militärt våld då det blir en möjlig väg för att uppnå politiska mål.
17

 Detta kan ses 

som ett stort problem i att uppnå en hållbar fred om man som Ismail påpekar att kriget blir 

lönsamt för de som stridit och de som förmodligen också gjort sig skyldiga till övergrepp, 

sedan hamnar i maktpositioner.  

Samtidigt så konstaterar Ismail att det sedan 1990 och framåt råder en konsensus kring 

fredsbyggande vars strategier utformas efter en liberal ideologi.
18

 Ur en konsensus skapas 

                                                           
14

 Ismail, 2008, s. 41. 
15

 Ismail, 2008, s. 41. 
16

 Ismail, 2008, s. 21. 
17

 Ismail, 2008,  s .17-18. 
18

 Ismail, 2008, s. 22. 
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normer, och Autesserre förklarar hur en dominerande kultur inom fredsbyggande i DRC 

formande förståelsen för konflikten, men också hur det skapade tillvägagångssätt i praktiken: 

These understandings can consist of ideologies (such as liberalism), rules (for example, international 

organizations should respect the sovereignty of the countries in which they intervene), rituals (national 

and regional conferences),”assumptions and definitions taken as given” (Congolese are inherently violent, 

and paradigms (the liberal peace).
19

  

Ovanstående citat syftar på det Autesserre benämner som “fredsbyggarkulturen”, och hon 

menar att internationella fredsbyggare har en egen kultur och utifrån den formas 

fredsbyggande insatser och interventioner.
20

 Appliceringen av post-konflikt stämpeln är ett 

exempel på en gemensam definition och uppfattning av DRC som uppkom i kulturen. I 

analysen kommer jag ta upp centrala delar ur Autesserres teori ”fredsbyggarkultur” och hur 

den formade interventionen i DRC, och vad som är centralt för den här uppsatsen, hur 

detsamma verkar vara fallet i Liberia. Vad jag vill förklara här med Ismails och Autesserres 

teorier är att det genom en konsensus kring liberal fred sedan kalla krigets slut, formats en 

kultur och i denna kultur har post-konflikt dimensionen i fredsbyggande tillkommit med 

tydliga konsekvenser. 

 

Post- konflikt begreppets applicering 

Rakast svar på när och varför post-konflikt begreppet appliceras har jag funnit i Séverine 

Autesserres bok The Trouble with the Congo där hon får det förklarat av en FN-tjänsteman. 

Utifrån tjänstemannens förklaring så är post-konflikt stater länder som genomgått ett krig. 

Och när krigen genomgåtts och regionala och nationella fredsavtal undertecknats så befinner 

sig staten i en post-konflikt miljö.
21

 Denna förklaring säger oss att utifrån ett FN-perspektiv så 

är undertecknandet av fredsavtalen det som officiellt ger en stat benämningen post-konflikt. 

Avtalens undertecknande öppnar då upp för de strategiska målen som 1992 års definition 

innehåller, som att avväpna beväpnade grupper, reintegrera flyktingar till sina hem, stärkandet 

av mänskliga rättigheter och organisering av val. Jag är väl medveten om att det var en 

enskild FN-tjänstemans beskrivning men det är den enda förklaring jag funnit på när 

begreppet faktiskt officiellt är gällande för en stat eller region. Ser man på 1992 års definition 

                                                           
19

 Autesserre, 2011, s. 23-24. 
20

 Autesserre, 2011, s. 1. 
21
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så ger den även en beskrivning av en nation eller region som nyligen avslutat en konflikt. 

Autesserres beskrivning av post-konflikt lyder så här: 

 

The label ”postconflict” signals the return to some kind of normality, notably the decline of violence 

throughout the country as well as the presence of a unified government that supposedly controls the 

state´s territory.
22 

  

Att klassa en region, nation eller zon som en post-konflikt miljö möjliggör för de som arbetar 

med fredsbyggande och fredsbevarande insatser att utforma sina strategier för att uppnå de 

mål som de anser behövs för att skapa en stabil och hållbar fred. Det signalerar som 

Autesserre påpekar en återgång till en normal miljö i och med att våldet minskar och det finns 

en regering med ”kontroll” över landets territorium. 

Enligt FN-tjänstemannen så appliceras post-konflikt när stridande parter undertecknat avtal 

för fred. Men man kan göra ett antagande att direkt efter signaturen så förekommer det 

fortfarande väpnade konflikter i landet eller regionen. 

 

The restriction of peacebuilding to the post-conflict or post-settlement period presents its own 

ambiguities, as the term “post” can often be a misnomer, given the possibility of violence beyond the 

signing of peace accords or its relocation to other sub-national levels.
23  

 

I The Trouble with the Congo omnämns exempelvis en europeisk donator som år 2003, efter 

att fredsavtal undertecknats och landet och regionen officiellt befann sig i en post-konflikt 

situation, besöker en internationell NGO i Goma. Donatorn talade om för dem att eftersom 

fred nu rådde i DRC så behövde de förändra sin syn och arbeta med andra aktiviteter som inte 

hade med krig att göra. Fältarbetarna för organisationen fann donatorns uttalande löjligt och 

ifrågasatte det eftersom våldsamma strider vid den tidpunkten brutit ut i Norra Kivu.
24

 Man 

kan dra en viktig slutsats av den historien. Det verkar som så att post-konflikt begreppet för 

utomstående, det vill säga individer som inte befunnit sig i landet eller regionen under kriget 

uppfattar post-konflikt som ett begrepp som innebär fred, och att eftersom fred råder så 

behöver man förändra sina strategier och mål efter den situationen.       

Min uppsats frågeställning om hur korrekt det är att tala och definiera dagens Liberia som 

post-konflikt stat utifrån Sidas strategirapport är inte en kritik av begreppet post-konflikt eller 

                                                           
22
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23
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24
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vad som ryms inom dess definition. Kritik är riktad mot metoden den kan appliceras genom, 

att den används för tidigt och i fallet med Liberia därför ger en felaktig bild av situationen i 

landet. Det sätter även igång processer som rent av kan motverka fred, som fokus på att hålla 

demokratiska val. Med metoden syftar jag på att stämpla en stat att befinna sig i en post-

konflikt miljö baserat på undertecknandet av fredsavtal. För baserat på historien om donatorns 

besök i Goma så behöver inte post-konflikt nödvändigtvis betyda fred. Post-konflikt 

begreppet innebär inte att en stat befinner sig i fred, men den förändrar sättet man ser på 

situationen och andra mål, strategier och policys införs och det våld som förekommer beskrivs 

och uppfattas annorlunda, vilket jag återkommer till i analysen. 

  

Liberias historia 

Introduktion 

För att underlätta min analys av Liberia så kommer jag nu kortfattat gå igenom och presentera 

Liberias historia. Jag hade först tänkt nöja mig med den information som regeringskansliet 

presenterar, men insåg snabbt att den var alldeles för begränsad och förenklad att endast utgå 

ifrån. Colin M. Waugh, en författare med lång erfarenhet av Afrika och även post-konflikt 

arbete ger en djupare förståelse. Hans bok Charles Taylor and Liberia bygger på tidigare 

NPFL ledaren och presidenten Charles Taylors liv, men han går tillbaka enda till statens 

Liberias grundande 1820 och hur de inre motsättningarna redan där började. För att inte denna 

del ska bli för lång och komma bort från min uppsats huvudfråga så kommer jag vara 

kortfattad. Syftet med denna del är att få en uppfattning om komplexiteten bakom 

inbördeskrigen och konflikterna som följt med Liberia sedan dag ett. 

 

Ett Apartheid samhälle 

Liberia grundades 1820 av frigivna afroamerikanska slavar från USA och utropades som 

självständigt från samma land 1847.
25

 Liberias historiska anknytning har alltid var stark till 

USA vars regering sponsrade 100 000 dollar till projektet Liberia.
26

 Grundandet av den nya 

kolonin var inte en fredlig process, och med en pistol mot en afrikansk kungs huvud 
                                                           
25

 Sveriges regering.  http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75497, hämtat: 24/5 – 2013. 
26

 Waugh, Colin M., Charles Taylor and Liberia: Ambition and Atrocity in Africa´s Lone Star State, Zed Books Ltd, 
London, 2011, s. 15.  

http://www.regeringen.se/sb/d/2574/a/75497
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förhandlade man till sig ett landområde vid Väst Afrikas kust att grunda sin koloni på.
27

 Efter 

denna ”förhandling” följde en tid av skärmytslingar mellan afro-amerikanerna och afrikanska 

stammar och ett stort anfall höll på att utplåna kolonin redan 1822, men med skydd av den 

brittiska flottan överlevde den.
28

 Man accepterade inte ett brittiskt styre utan Liberia blev den 

första självständiga republiken i Afrika och har aldrig varit en del av ett imperium.
29

 

Det stämmer att Liberia aldrig styrdes eller var en del av ett imperium, men Waugh 

poängterar att Liberias grundare, Amerika-Liberianerna, inte hade mycket gemensamt med 

den inhemska befolkningen, och deras metoder liknade samma som de europeiska 

kolonisatörernas. Det finns även de som hävdar att Liberia från första början styrdes av vita 

män och att deras förtryck och missbehandling av folket lade grunden till de kommande 

konflikterna.
30

 

According to this view, the black former slaves were not in accord with the violent and coercive methods 

of the white agents, but nevertheless assimilated their ways. This they did to such extent that by the time 

of the founding of the republic in 1847, the country´s new elite, the mulatto descendants of the American 

freemen, were fully inured to the exploitation of the natives and the establishment of an apartheid 

society.
31

 

Liberias första tid satte redan där tonen för ett samhälle där en minoritet styrde over 

majoriteten. 1869 grundades True Whig Party, bestående i huvudsak av kristna 

fundamentalister som inte tänkte ge upp sina privilegier, och de kom att bli den politiska 

maktfaktorn i ett århundrade.
32

 

 

Sociala klyftor, reform och statskupp 

Waugh beskriver det politiska systemet i Liberia som konservativt och väldigt åtskilt, där den 

Amerika-Liberianska minoritetens levde gott och hade goda förbindelser med USA vilket 

innefattade militärt samarbete. Deras situation var på 1960-70 talet betydligt bättre än för de 
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afro-amerikaner i USA som kämpade för sina rättigheter vid samma tidpunkt.
33

 1979 

uppskattade man att 4 % av landets befolkning ägde 60 % av Liberias tillgångar.
34

 

På 1970-talet började Liberias president William Tolbert på grund av växande spänningar 

mellan samhällena att försöka reformera landet. En del i det hela var att få in fler icke-

Amerikan-Liberianer i regeringen och under denna period blev fler infödda Liberianer 

utbildade.
35

  Med dessa reformer kom också en aktivism, då de nyutbildade Liberianska 

ungdomarna började organisera sig och sätta press på de styrande för reformering.
36

 

Spänningarna och kraven på snabb förändring hade nedärvts från Tolberts företrädare William 

Tubman och president Tolbert fick försöka hantera att förändra ett samhälle som byggts på 

exploatering och uteslutning av den inhemska befolkningen.
37

 Intressant är att i och med 

försök till att förändra och jämna ut klyftorna mellan grupper i Liberia blev det istället 

Tolberts fall. 

Enligt Waugh så begick Tolbert misstag som skulle bli kostsamma och kosta honom och hans 

familj livet. För det första så skapade utvidgandet av utbildning till infödda Liberianer mer 

tryck på honom i form av aktivism. I ett försök att minska arbetslösheten integrerades infödda 

i den nationella armén, men de fick inte möjlighet till högre positioner vilket skapade 

missnöje.
38

 Han motsatte sig också USA och deras utrikespolitik under kalla kriget, bland 

annat genom att inte låna ut sin flygplats till USA. Detta skriver Waugh var ett dåligt tillfälle 

att reta upp USA, när de letade allianser i Afrika i sin kamp mot kommunismen, och Tolbert 

övergavs av Pentagon och CIA.
39

 

Den tolfte april 1980 utförde sergeanten Samuel K Doe en statskupp, avrättade president 

Tolbert och två av hans barn och de andra familjemedlemmarna fördes bort för att fängslas.
40

 

Statskuppen avslutade 133 års styre av den Amerikan-Liberianska eliten.
41
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Samuel Doe och inbördeskrigen 

Många som hoppades på förändring under Doe blev snabbt besvikna. De inhemska 

folkgrupperna fick inga fördelar och den efterlängtade revolutionen uteblev.
42

 Doe och hans 

junta skulle visa sig bli mer våldsam, icke-human, och förtryckande än det tidigare styret och 

Liberias befolkning fick under hans första år vid makten uppleva en av de mest förtryckande 

regimerna i Afrika. Samtidigt som Doe förbättrade förbindelsen med USA som stödde 

regimen mer än någon annan på den afrikanska kontinenten.
43

 

Den 15 oktober 1985 skedde något i Liberia som man bör ha i åtanke när man läser analysen 

av post-konflikt i fallet Liberia. Liberia gick till valurnorna för att rösta fram kommande 

president. Problemet var skriver Waugh att valets utgång redan var bestämt och benämner det 

som en av de mest uppenbart uppgjorda valfusken i modern historia, även med afrikanska 

mått mätt.
44

 Samuel Doe vann valet och USA:s reaktion är också av betydelse: 

Both houses of the US congress also rejected the result of the election and voted to cut off aid to Liberia 

as a result. But Ronald Reagan´s obsessively anti-socialist, anti-Soviet administration wanted to keep its 

African ally at, it seemed, almost any cost. The sham Doe election was given the stamp of approval by the 

White House; Ronald Reagan´s administration even praised the “positive aspects” of Liberia´s election 

campaign, saying that the result “demonstrated that Doe seemed to have the authority to govern”.
45

 

Detta uttalande, om än långt tillbaka i tiden bör ha bidragit till en misstänksamhet gentemot 

Västvärlden, speciellt när en central process i post-konflikt är just att stödja och organisera 

val. Julen 1989 klev 168 NPFL styrkor från in i Liberia från grannlandet Elfenbenskusten. 
46

 

Detta blev officiellt början på inbördeskriget och slutet för Samuel Doe som den 9 september 

1990 avrättades av rebelledaren Prince Johnson, den brutala tortyren och avrättningen 

filmades och spreds över världen.
47

 

Tiden efter 1990 präglades under fem år av misslyckade fredsförhandlingar och brutna löften 

om eld upphör. Kriget pågick inte konstant fram till 1997, det gick emellanåt lång tid mellan 

striderna och fredstyrkor hade kontroll över vissa regioner där strider inte förkom alls.
48

 1997 

valdes NPFL ledaren Charles Taylor till president, men bara två år senare eskalerade 
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konflikten igen och fortsatte till 2003 då LURD intog huvudstaden Monrovia, en strid som 

många Liberianer benämner som ”det tredje världskriget”.
49

 

 

Sammanfattning 

Jag har nämnt väldigt kortfattat om Charles Taylor och inbördeskriget, skälet är att jag ville 

fokusera mer på den tidigare historien som ledde fram till krigen. Syftet är att visa på hur 

Liberia redan från första början var en stat som förtryckte stora delar av sin befolkning. De 

spänningar och motsättningar som existerar i Liberia går alltså långt tillbaka i tiden. Att vara 

exempelvis Amerikan-Liberian verkar fortfarande något som förknippas negativt, då ICG 

påpekar att oppositionen inför valet anklagar nuvarande presidenten Ellen-Johnson Sirleaf i 

sin kampanj för att vara av just det ursprunget vilket hon förnekat.
50

                                            

Istället för reform i och med Samuel Doe, så blev hans period blodigare och mer förtryckande 

och de uteblivna förbättringarna ledde till ett inbördeskrig som beroende på hur man ser på 

det pågick officiellt fram till 2003. Valfusket 1985 har jag valt att lyfta fram för i min analys 

kommer jag ta upp valorganiseringen och dess centrala del i fredsbyggande i post-konflikt 

stater. Den lilla styrka som NPFL var när de klev in i Liberia är också viktig att ta med sig. Då 

en till synes liten styrka lyckades avsätta Samuel Doe. Att det inte var krig i alla regioner är 

också betydelsefullt då jag kommer förklara i analysen att våld förekommer även i post-

konflikt stater och de kan alltid eskalera till större konflikter. 

 

Analys av Sidas strategirapport 

Introduktion 

Min analys av Sidas strategirapport samt Svenska Regeringen står i fokus i analysen och 

utifrån den ska jag med stöd av nyhetsartiklar, NGO rapporter från HRW och ICG och 

framförallt med Autesserres bok The Trouble with the Congo visa att begreppet post-konflikt 

har applicerats för tidigt och därför felaktigt på staten Liberia. Jag ska även belysa vilka 

negativa konsekvenser på fredsbyggandet i Liberia det kan medföra. Det är framförallt med 
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Autesserres argument och slutsatser från fredsbyggandet i DRC som hjälpt mig att komma 

fram till mina slutsatser om Liberia. Referenser till DRC kommer därför förekomma i denna 

analys. Fredensmans analys av Sida från en annan teori än den jag använt mig av har också 

hjälpt mig i min slutsats om Liberia. 

 

Post-konflikt språket 

 

Although the tools each organization used were different, they shared two characteristics: They were top-

down and they were appropriate for a stable environment rather than for those in conflict. As a western 

government official recalled, from the point the situation was redefined, he and his colleagues “started 

working in another framework: the implementation of the peace process, of peace. (They) were no longer 

in a conflict zone.”
51

 

 

Tidigare i uppsatsen tog jag upp fallet med donatorns besök i Goma. Autesserre skriver att 

trots situationen med fältarbetarnas ifrågasättande om att DRC befann sig i fred vid donatorns 

besök så började sakta men säkert alla aktörer att beskriva och utgå ifrån att DRC befann sig i 

en post-konflikt miljö och började därför använda sig av vad hon kallar för ”post-konflikt 

språket”.
52

 Med aktörer syftar hon på alla som på ett eller annat sätt var engagerat i landet och 

regionen, som journalister, donatorer, och även de som fortfarande kunde bevittna att våldet 

fortfarande pågick, exempelvis humanitära fältarbetare.
53

 Vad menar då Autesserre med 

”post-konflikt språket”? Vad det betyder är kort sagt att majoriteten av aktörer i och med att 

de nu började uppfatta DRC som en post-konflikt miljö slutade att benämna DRC som ett land 

i krig. 

 

From 2004 until the resumption of large-scale fighting and the threat of regional war in late 2008, almost 

all international interviewees and many Congolese elites, as well as press reports, used the ”postconflict” 

label to refer to the ongoing situation. The language of war progressively disappeared.
54

 

 

I och med att majoriteten ansåg eller åtminstone beskrev miljön som post-konflikt så 

förändrades språket och hur man uttalade sig om situationen. Mellan perioden 2004-2008 så 

fanns det inte längre några beväpnade rebellgrupper, istället var det soldater och styrkor som 

ännu inte integrerats i den kongolesiska armén och väpnade strider benämndes inte som 
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krigssituationer utan som ”kriser”.
55

 Vidare skriver Autesserre att dessa nu kallade ”kriser”, 

både stora och små var konstant närvarande i de östra provinserna så arbetade internationella 

fredsarbetare eller fredsbyggare där hela tiden i vad de själva nämnde som ”constant crisis 

mode”.
56

 

Att benämna situationer som kriser som tidigare varit krigssituationer är relevant även i 

fallet Liberia. Sidas strategirapport nämner i en sektion att på grund av riskerna, den bräckliga 

stabiliteten och statens begränsade kapacitet så bör Sida vara i beredskap att växla mellan en 

konflikt och post-konflikt situation.
57

 Detta ger ingen bild av stat där en stabil fred råder eller 

är i närheten av detta och liknar en så kallad situation av ”constant crisis mode”.
58

 Ordet kris 

används också i rapporten för att beskriva situationen i grannlandet Elfenbenskusten våren 

2011 där uppskattningsvis 180 000 flyktingar korsade gränsen till Liberia.
59

 Skälet till den så 

kallade krisen var politiska spänningar efter det nationella valet i november 2010.
60

 BBC 

nämner också i en artikel situationen i Elfenskusten som ”Ivory Coast Crisis” samtidigt som 

man i artikeln talar om massakrer med upp till 1500 dödade.
61

 

Det blir tydligt att begreppet post-konflikt inte bör förknippas med fred, utan förändringen 

ligger i vilket språk man använder för att beskriva våld och situationer som uppstår. Post-

konflikt stämpeln innebär att majoriteten av aktörer oavsett om det handlar om DRC, 

Elfenbenskusten eller Liberia, inte längre befinner sig i krig, och det våld som förekommer är 

kriser och inte krigshandlingar. 

Har det då någon betydelse hur man definierar våldet och kriserna som uppstår? Det är en 

betydelsefull fråga att ställa, för om inte begreppet och stämpeln post-konflikt påverkar 

fredsarbetet och fredsbyggandet i praktiken, så är frågan om huruvida begreppet används och 

appliceras inte intressant mer än i teorin. Jag kommer fortsättningsvis att diskutera att det har 

en stor betydelse på arbetet för fred i Liberia. Men för att förstå begreppets betydelse behöver 

vi granska vad post-konflikt innebär och har för påverkan på de aktörer som arbetar med 

fredsbyggande i post-konflikt länder.   
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Post-konflikts ekonomiska betydelse 

 

Vad som kommits fram hittills i uppsatsen är först och främst att post-konflikt begreppet 

appliceras vid undertecknandet av fredsavtal mellan stridande parter, vilket innebär att nya 

policyers och strategier kommer till för att anpassa sig till den ”nya” miljön. Post-konflikt 

betyder inte som förklarats ovan att fred råder, men att processer för att skapa en hållbar fred 

och att förhindra att framtida väpnade konflikter bryter ut påbörjas, och att språkbruket 

förändras hos de aktörer involverade i fredsbyggande och fredsbevarande uppdrag.  

     Hur påverkar då begreppet fredsprocesserna och aktörerna som arbetar med dem? Enligt 

Autesserre fanns det flera praktiska skäl till att applicera post-konflikt begreppet. I fallet med 

DRC så började man prioritera politiska och ekonomiska mål före säkerhetsfrågor och 

donatorer som EU började distributera utvecklingsbidrag som vanligtvis inte ges till länder 

som befinner sig krig.
62

 Sida talar också i sin rapport om en positiv utveckling i Liberia vilket 

också inneburit skuldavskrivningar vilket enligt Sida indikerar på förtroende från 

omvärlden.
63

 Om man ser till behovet att få utvecklingsstöd och minskade skulder så är post-

konflikt stämpeln positivt för staten i fråga, då donatorns besök i Goma som beskrivits 

tidigare visar att post-konflikt för många kan vara förknippat med fred, vilket då innebär 

ekonomiskt och humanitärt stöd som annars vanligen inte delas ut. Att från omvärlden bli 

förknippade med post-konflikt och utveckling och inte med krig blir ur ett ekonomiskt 

perspektiv rent av nödvändigt. Ser man till HRW rapport så är ett huvudskäl till att många 

soldater fortsätter strida och bli involverade i regionala konflikter i Väst Afrika möjligheten 

att plundra, vilket är det lönsammaste för många att försörja sig själva eller sina familjer.
64

 

 

You can have disarmament programs from here to eternity, but if they don´t have jobs, they´ll soon be 

looking around for another war. Take the ex-combatants in Sierra Leone- They still pose a threat – they 

are all formed into youth groups which are organized along military lines – many even have long range 

communication sets. They have no jobs, no economic future, few skills and are angry. Even for those who 

have been trained, the economy is so bad, there´s nothing to do with the skills they have. They´re just 

looking around for another war.
65

 

 

Ser man på denna intervju så är behovet att få stater ur fattigdomen av största betydelse för att 

få en varaktig fred. Och post-konflikt stämpeln möjliggör just detta då det ger chansen för 

                                                           
62

 Autesserre, 2011, s. 66.  
63

Sida (2011), Strategirapport för Liberia, september 2010 – augusti 2011, s. 1. 
64

 Human Rights Watch, “Youth, Poverty and Blood”, Human Rights Watch Vol. 17, No. 5 (A), 2004. 
65

 Human Rights Watch, “Youth, Poverty and Blood”, Human Rights Watch Vol. 17, No. 5 (A), 2004, p. 69.  



21 
 

stater att erhålla utvecklingsbistånd och internationella aktörer att bidra med detta. Men 

problemet för den här uppsatsen kvarstår. Som exemplet ovan visar så är post-konflikt för mig 

en felaktig beskrivning som appliceras när problem som nämns i intervjun ovan kvarstår. 

Fattigdom och en miljö där krig är mer lönsamt än fred för ex-kombattanter. För att få en 

tydligare förståelse så kommer jag härnäst diskutera utifrån Autesserres synpunkter på bristen 

på förståelse för lokala konflikter som ett problem för fredsbyggande i post-konflikt länder. 

Hon förser oss med flera anledningar till varför konflikter på gräsrotsnivå ignorerades av 

majoriteten av aktörer. Jag kommer även förklara sambanden mellan regionala, nationella och 

lokala konflikter och på så sätt förklara problemet med att applicera post-konflikt begreppet i 

fallet Liberia. 

 

”Top down” strategin 

 

Like diplomatic missions, the most influential international organizations in the Congo have, ever since 

their founding, cultivated internal cultures that were macro-level oriented. The UN was created in 1945 as 

an international organization tasked with intergovernmental work, and its charter prohibited it from 

intervening in “matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state.”
66

 

 

Detta skriver Autesserre är en av anledningarna till att man inte blev involverad på lokal nivå 

i DRC. Enligt henne så utgick och ansåg man att arbete på gräsrotsnivå var förbjudet och att 

det vore en form av neokolonialism och neoimperialism.
67

 Denna utgångspunkt och 

uppfattning ger en förståelse för varför man antingen undvek eller ignorerade konflikter som 

uppstod eller redan existerade på lokal nivå. Att intervenera på denna nivå var inte legitimt i 

enlighet med FN-stadgan. Däremot så ansåg man att intervenering och involvering var 

legitimt så länge man arbetade med och genom nationella representanter för DRC.
68

 

Autesserre skriver att de diplomater och FN-personal hon intervjuade inte ansåg det vara 

neokolonialt eller neoimperialistiskt att involvera sig på nationell nivå. Även om man satte 

stor press på representanter för DRC, skrev delar av konstitutionen och kunde hota med att 

dra in på finansiering om parlamentet inte uppfyllde västmakternas krav.
69
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International interveners deemed these and other actions, such as pressuring Congolese legislators as the 

laws of elections and citizenship were being written, acceptable because they remained at the macro 

level.
70

 

 

FN-personals och diplomaters policy att endast arbeta på makro nivå, det vill säga regional 

och nationell nivå bidrog till strategier som Autesserre definierar som ”top down”. Hon 

argumenterar inte för att denna strategi var fel och hon påpekar att på många håll så ledde 

fredsarbetet och denna strategi till det bättre. Trycket från omvärlden fick grannländer att 

minska sitt stöd till Kongolesiska stridande och internationella fredsbevarande styrkor var 

på många håll de som skyddade befolkningen från angrepp från de militära styrkor som 

fortfarande hotade säkerheten.
71

 Många nationella ledare slutade använda sig av våld som 

medel för att uppnå sina mål, vilket förbättrade livsförhållanden för många Kongoleser och 

2006 röstade många för första gången. Under denna tidpunkt så hyllade både Kongoleser 

och internationella observatörer fredprocessen och interventionen sågs som en stor 

framgång.
72

 

Vid denna tidpunkt så verkade det uppenbarligen som att DRC verkligen befann sig i en 

post-konflikt miljö. Samma uppfattning verkar Svenska regeringen har om Liberia. 

 

Sedan fredsavtalet 2003 har Liberia tagit stora steg mot varaktig fred och stabilitet, inte minst tack vare 

den omfattande FN-insatsen (UNMIL). Säkerhetsläget är fortsatt lugnt. Den 10 000 man starka FN-

styrkan har kontroll över läget både i huvudstaden och ute i landet. Det finns dock många 

osäkerhetsfaktorer och risken för återfall i konflikt är fortfarande överhängande. Liberias utveckling är 

nära kopplad till utvecklingen i regionen, till exempel skapar det aktuella läget i Elfenbenskusten oro i 

landet.
73

 

 

Att Liberias utveckling är sammankopplad med övriga Västafrika är ett faktum. Sveriges 

regering säger att de 160 000 flyktingar som flytt ”krisen” i Elfenbenskusten utgör ett stort 

problem för den liberianska myndigheten, då gränsområdet lider av dålig infrastruktur.
74

 ICG 

tar i sin rapport från 2011 upp problemen med liberianska legosoldater som stridit under 

”krisen” i Elfenbenskusten och uppmanar de båda staterna till regionalt samarbete för att få 
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bukt med detta problem.
75

 Precis som i DRC verkar även Liberia och dess samarbetspartners 

använda sig av ”top down” strategier. I fallet med legosoldaterna rekommenderar ICG att 

regeringarna och FN bör använda alla militära och finansiella medel som finns för att 

eliminera hotet och våldet deras aktiviteter bidrar till.
76

 

ICG och Sveriges regering har rätt när de poängterar att det är ett regionalt problem. Och 

att det kan lösas med militära medel och att få stater att skriva under att inte stödja eller 

använda sig av deras tjänster. Men hur man ser på situationen är problematisk, och post-

konflikt stämpeln är ett av skälen. Som vi talat om innan så förändrades synen på situationen i 

DRC i samband med att man beskrev situationen som en post-konflikt miljö. Man kan se 

detsamma ske i Liberia. I DRC blev rebellstyrkor till soldater som ännu inte integrerats i den 

statliga armén. I Liberia är de nu legosoldater, kriminella grupper och om de inte utnyttjas av 

nationella ledare för egen vinning och med ett större fokus på säkerhet är det ett hanterbart 

problem. Enligt HRW intervjuer med legosoldater och ex-kombattanter så är det fattigdomen 

och brist på arbeten, och även ibland press från familjen som gör att de väljer att bli 

legosoldater.
77

 

 

My dream was to become an engineer – to have a profession and to be a respected somebody. But it 

didn´t work out that way. And if I am asked to go to war again, I will go, I will. I have three children who 

don´t have a mom. I have a twelve year old boy who wants to go to school, but I don´t have enough 

money to buy him a uniform. 
78

 

 

Fattigdomen och bristen på arbetstillfällen blir en viktig faktor som möjliggör fortsatta 

rekryteringar av legosoldater. Jag argumenterar inte för att rekommendationerna från ICG är 

felaktiga. Men sättet man ser på situationen med Elfenbenskusten och legosoldaterna liknar 

den som Autesserre beskriver. Regionen och Liberia befinner sig inte längre i krig, det våld 

som förekommer är kriminella aktiviteter som kan lösas på nationell nivå och genom regionalt 

samarbete. Flyktingströmmar i hundratusental verkar heller inte vara tillräckligt för att 

definiera området som annat än en post-konflikt miljö.  
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Politiska spänningar regionalt i Västafrika kan leda till snabbt uppblossande konflikter, vilka får 

konsekvenser även för grannländerna. Krisen i Elfenbenskusten under våren 2011 ledde till att 

uppskattningsvis 180 000 flyktingar korsade gränsen mot Liberia. Detta kan komma att försämra 

stabiliteten och säkerheten i landet, då många av dessa har varit soldater. Detta har även bidragit till ett 

ökat antal vapen i omlopp.
79

 

 

Man kan givetvis argumentera för att post-konflikt är en korrekt beskrivning av Liberia. 

Landet har undertecknat fredsavtal och befann sig när Sidas strategirapport skrevs inför sitt 

andra demokratiska val. Landet befinner sig inte i ett fullskaligt inbördeskrig vilket var fallet 

under 90-talet. Flyktingströmmarna har heller inte kastat tillbaka landet eller regionen i en 

storskalig väpnad konflikt. Men fattigdomen gör det fortfarande attraktivt för många att bli 

legosoldater i brist på andra möjligheter. Och säkerheten man talar om bygger till stor del på 

de fredsbevarande styrkor som befinner sig i Liberia idag. Med 10 000 FN-soldater 

stationerade så är riskerna för ett storskaligt krig givetvis betydligt mindre. Men då kommer 

frågan upp med vad som kommer ske när de beger sig av? För blir inte post-konflikt miljön 

missvisande om det hänger på närvaron av FN-soldater?  Jag argumenterar i uppsatsen för att 

post-konflikt har applicerats för tidigt på Liberia. Detta kan argumenteras emot om man ser på 

att regeringen inte befinner sig i krig med grannländerna eller i ett storskaligt inbördeskrig. 

Utvecklingsarbeten är på plats, lyckade demokratiska val har genomförts och FN:s och andra 

internationella aktörers närvaro talar för att landet har gått vidare. 

Men man skall ha i åtanke att Liberia 1997 genomförde ett fritt demokratiskt val, som av 

omvärlden ansågs rättvist, ett val som USA:s förre president Jimmy Carter beskrev som 

”uniformly excellent election process”.
80

 Inbördeskriget slutade inte den gången utan först 

2003 kunde fredsavtal undertecknas på nytt.
81

 Detta gör att man inte bör se lyckade 

valprocesser som ett argument för att Liberia befinner sig i en post-konflikt miljö eller uppnått 

en stabil fred. Utan FN-styrkors närvaro är en anledning till det och ser man till antalet 

flyktingar i Liberia samt fattigdomen och arbetslösheten finns det argument för att hävda att 

landet fortfarande är långt ifrån att uppnå en hållbar fred. 

Jag tog upp Autesserres ”top down” strategi i inledningen av detta stycke. Anledningen till 

detta var för att förklara att internationella fredsbyggare, diplomater och FN-tjänstemän inte 

anser det vara legitimt att involvera sig på gräsrotsnivå. De arbetar därför i det stora hela med 

nationella aktörer som regeringar och beblandar sig ytterst lite med lokalbefolkningen.  
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I min analys av Sida ser man också vid närmare granskning att Autesserres ”top down” 

strategi också är gällande. De samarbetspartner som nämns i rapporten är Liberias regering, 

UNDP, ICF, finans- och justitieministeriet samt världsbanken.
82

 Samtliga större 

samarbetspartners är alltså IGO:s och Liberias statliga myndigheter.   

Autesserre argumenterar för att eftersom man inte involverar sig på den nivån i post-

konflikt stater så missar man sambanden mellan lokala, nationella och regionala konflikter. 

Jag ska härnäst förklara dessa samband, och sedan diskutera en vital del i fredsbyggande i 

post-konflikt stater. Nämligen organiseringen av demokratiska val, vilken betydelse det har 

och vilka konsekvenser det kan få för freden. 

 

Lokala, nationella och regionala konflikter 

 

Throughout the transition, most international actors continued to perceive local tensions as a secondary 

cause of violence and grassroots conflict resolutions an unfeasible and illegitimate task. As a result, 

interveners let local tensions fester to the point where they jeopardized the macro-level settlements many 

times both during and after the transition.
83

 

 

Autesserres drar slutsatsen att lokala rivaliteter över landområden, tillgångar och politisk makt 

till stor del förklarar varför våldet fortsatte när DRC officiellt befann sig i fred och att kriget 

återupptogs 2008.
84

 Internationella aktörer tolkade det fortsatta våldet i post-konflikt DRC 

som en konsekvens av regionala och nationella spänningar och vidare ansåg man att deras 

enda legitima ansvar låg att intervenera på den nivån.
85

 Autesserre förklarar också att normer i 

vad hon sammanfattar som ”fredsbyggarkulturen” hos internationella aktörer gjorde att man 

såg på våldet i DRC som nedärvt och en del av vardagen i ett DRC i fred.
86

 

 

The interveners viewed micro-level conflicts as private and criminal and extensive grassroots violence as 

a normal feature of life in a peaceful Congo.
87

 

 

Denna syn på våldet i DRC visade sig bli förödande för fredsprocessen. Kriget återupptogs 

som sagt officiellt 2008, men beroende på hur man ser på situationen kan man hävda att 

konflikten aldrig var över från första början. 
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Autesserre menar på att gräsrots konflikter och lokal rivalitet inte bara var ett problem i 

DRC utan hon tar upp flera exempel. Ett av dem är Liberia som hon beskriver som en 

”gråzon” mellan krig och fred.
88

 Delar av Liberia stöder fortfarande lokala krigsherrar på 

grund av gräsrots konflikter om landrättigheter, och även i Liberia så ses detta våld som en del 

av vardagen och en fråga om kriminalitet.
89

 De två krigen under 1990-talet i Liberia, innan 

man applicerade post-konflikt på Liberia, sågs våldet som manipulerat av nationella ledare, i 

synnerhet dåvarande presidenten och tidigare krigsherren Charles Taylor.
90

 

Man kan här se sambanden mellan lokala, nationella och regionala konflikter vilket jag är 

ute efter att förklara. Nationella ledare kan påverka och utnyttja dessa rivaliteter och 

spänningar. Lyckas man få det att upphöra, genom att implementera fredsavtal mellan 

stridande politiska parter så kan man få denna manipulation att upphöra. Men om man väljer 

att se lokala konflikter som en del av vardagen och en fråga om kriminalitet så missar man 

sambanden och den påverkan dessa konflikter har för en hållbar fred. Ignorerar man lokala 

agendor så riskerar våldet att eskalera vilket det alltid finns ledare som kan utnyttja. 

Appliceringen av post-konflikt har sin roll i hur man ser på lokala konflikter eftersom dess 

implementering förändrar synen på situationen. Krig finns inte längre med i bilden och de 

lokala konflikter som pågår under fredsprocessen ses inte som tecken på att väpnade 

konflikter fortfarande pågår. Synen på våldet i DRC och även Liberia som en del av vardagen 

är visserligen som Autesserre påpekar en del av normen och även valet att inte engagera sig i 

lokala konflikter. Men appliceringen av post-konflikt bidrar till att cementera bilden av 

Liberia som ett land i fred. Och konsekvensen kan då bli att Sida också utgår från att våldet på 

lokal nivå inte hotar den nationella freden och säkerheten så länge som demokratiska val 

genomförs och folkvalda ledare sitter vid makten. Det verkar uppenbarligen som att ju 

tidigare post-konflikt appliceras desto snabbare så ignoreras det lokala våldet och 

gräsrotskonflikter av majoritenen fredsarbetare. 

Lokala initiativ finns med i Sidas strategirapport. Man stöder exempelvis reformer som 

väntas stärka lokalsamhällens landrättigheter vilket man bedömer som en central del i 

fredsbyggandet då landdispyter anses utgöra ett hot mot varaktig fred.
91

 Man har även lokala 

framtidsprojekt för att minska fattigdomen. 
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Satsningar på mikroföretagande och skapande av arbetstillfällen har på ett konkret sätt bidragit till att minska 

fattigdomen för alla som deltar. Uppbyggnad av strukturer på lokal nivå ska i framtiden leverera service till 

medborgarna såsom skola och hälsovård.
92

 

 

Sida verkar vara medvetna om vikten med lokala initiativ för att inte våldet ska bryta ut lokalt. 

Detta är positivt att man lägger tid och resurser på lokala projekt. Man nämner också att de 

lokala projekten är framtidsprojekt, det vill säga så har de inte uppnåtts ännu, de bör därför 

inte ses som tecken på att lokala projekten har förbättrat tillvaron i dagens Liberia. När det 

kommer till landrättigheterna talar om också om hur de ”väntas” stärka lokalsamhällenas 

landrättigheter. Det har alltså vid tiden för rapporten inte kommit någon reform utan det bör 

heller inte ses som tecken på att landdispyter och lokala konflikter är lösta problem i Liberia. 

Men att man uppmärksammat dessa får ses som positivt.   

Innan jag summerar mina slutsatser i min analys av post-konflikt begreppet i fallet Liberia 

ska jag diskutera två viktiga delar där fred och post-konflikt i många fall går isär. Först och 

främst korruptionen vilket fortfarande är ett stort problem. Det andra är organiseringen av 

demokratiska val vilket är en central del i fredsbyggande i post-konflikt stater. 

Genomförandet av valet är en central del i Sidas strategirapport och det blir tydligt hur 

valprocessen istället för att stärka demokrati och fred istället kan leda till motsatsen. 

 

Säkerhet och korruption i post-konflikt Liberia 

Innan jag går in på valprocessen så vill jag ta fram en annan students analys av Sidas 

strategirapporter. Ljubomir Love Fredenman, student i freds- och konfliktvetenskap på 

Malmö högskola under vårterminen 2012, gjorde en diskursanalys av Sidas strategirapporter. 

Hans magisteruppsats utgick från en teori av professorn Mark Duffield om att liberala länder i 

västvärlden använder humanitära bistånd som bio-politiskt verktyg. Syftet är att kontrollera 

överflödesbefolkningar i underutvecklade länder så de inte utgör ett hot mot deras egen 

säkerhet.
93

 

Teorin Fredenman utgår ifrån skiljer sig från min egen med Autesserres teorier om post-

konflikt, men han har till skillnad från mig granskat mer än en strategirapport. Hans 

jämförande analys av tio strategirapporter från Sida så kommer han fram till en för mig 

intressant slutsats. 
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Sida har fem huvudområden i sitt biståndsprogram och dessa är följande: 

 

1. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

2. Ekonomisk utveckling. 

3. Mänsklig säkerhet. 

4. Kunskap och hälsa. 

5. Hållbar utveckling.
94

  

 

Av de tio rapporter Fredenman granskade fann han en sak anmärkningsvärd, nämligen att 

kategorin ”mänsklig säkerhet” endast dök upp i en strategirapport, vilket var Liberias.
95

 

 

Situationen för mänsklig säkerhet är fortsatt sårbar till följd av den oroliga politiska situationen i regionen 

och en svag utvecklad rättstat. Säkerhetssektorreformen, inklusive rättsväsendet, har börjat ge ökad 

kapacitet för polisen, immigrationsbyrån och kriminalvården, vilket är betydelsefullt, särskilt i de delar av 

landet som vetter mot Elfenbenskusten.
96

 

 

Samma strategirapport från Liberia använder jag i min egen analys. Med ”mänsklig säkerhet” 

syftar bland annat Sida på fred och säkerhet för människor i konflikt och post-konflikts 

områden.
97

 Anledningen till att jag tar upp denna del i samband valprocessen är att Sidas 

strategirapport uttrycker väldigt stor oro över säkerheten i regionen. Denna oro uttrycks 

flertalet i den sjutton sidor långa rapporten, samtidigt som man ser flera positiva trender. 

Detta blir tydligt under kategorin strategimål ett och två i rapporten: 

 

En sund ekonomisk politik med förstärkt styrförmåga ledde till att Liberia under hösten 2010 beviljades 

skuldavskrivning genom HIPC. Under 2010 fick Liberia en förbättrad rankning på Transparency 

international Index, men korruption är fortfarande ett stort problem. Ett generellt problem är de stora 

behoven av kapacitetsutveckling, inte minst för att åstadkomma en decentralisering. Staten saknar 

fortfarande grundläggande strukturer och legitimitet, framförallt utanför de stora städerna och särskilt i de 

avlägsna delarna av landet. Stöd till decentralisering, civil service reform, säkerhetsfaktorn och offentlig 

finansiell styrning är ömsesidigt stärkande för att administrationen ska fungera på lokal nivå. Dessa 

                                                           
94

 Sidas hemsida, http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/, hämtat: 14/5 – 2013. 
95

 Fredenman, Vårterminen 2012, s. 44-45. 
96

 Sida (2011), Strategirapport för Liberia, september 2010 – augusti 2011, s. 6.  
97

 Sidas hemsida, under kategorin mänsklig säkerhet, http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-
amnesomraden/Mansklig-sakerhet/, hämtat: 25/5 – 2013. 

http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-amnesomraden/Mansklig-sakerhet/
http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Vara-amnesomraden/Mansklig-sakerhet/


29 
 

processer går emellertid långsamt och är politiskt känsliga. Det är inte realistiskt att förvänta sig 

betydande effekter på strategimålen med tanke på att sektorn fortfarande är under uppbyggnad.
98

  

 

Här blir flera problem tydliga. För det första så säger Sida att staten ännu inte har legitimitet i 

hela landet, processerna för att stärka närvaron av staten på lokal nivå går långsamt och är 

känsliga frågor. Framförallt så är problemen med korruptionen ett stort problem, något ICG 

rapporterar som det fortsatt största problemet för Liberias sittande regering.
99

 ICG rapporterar 

också att 63 % av landets befolkning anser att korruptionen var orsaken som utlöste krigen i 

första hand, även om de tillägger att etniska spänningar mellan grupper också anses vara den 

stora faktorn.
100

 Sida nämner bara korruptionen hastigt som ett stort problem. Man kan se att 

det finns oro över var deras bistånd går till: 

 

Ett generellt längre tidsperspektiv kan behövas för att nå en mer bestående och djupgående utveckling av 

kapaciteten i de statliga institutionerna. En annan risk är den höga andelen av insatsportföljen som slussas 

till Liberias regeringsinstitutioner, liksom till multilaterala organisationer.
101

 

 

Detta kan tolkas som att man i och med vetskapen om den utbredda korruptionen ser en risk i 

att så mycket pengar hamnar direkt hos regeringen. Att man bara hastigt nämner korruptionen 

som ett problem ställer också en intressant fråga. Sida förklarar hur deras strategier kan tänkas 

har skapat eller kommer i framtiden förbättra situationen i Liberia. Men någon lösning för hur 

man har tänkt bekämpa korruptionen nämns inte i rapporten. Det kan givetvis vara som så att 

korruption inte är en del av Sidas biståndsarbete. Men det kan också vara som så att man vid 

tillfället rapporten skrevs inte hade någon lösning eller strategi för att bekämpa korruptionen. 

Eftersom korruptionen uppenbarligen är ett stort problem och om man utgår från ICG, det de 

flesta Liberianer anser startade de väpnade konflikterna så bör det dock vara en säkerhetsfråga 

där Sida är viktig aktör. Om staten uppfattas som korrupt av befolkningen så kommer det bli 

svårt att få någon tilltro till den. Det blir kanske istället intressantare att i regionerna där 

statens närvaro är låg luta sig mot lokala krigsherrar eller rebeller, eller om man använder sig 

av post-konflikt språket, kriminella. 
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För mig är problemet med korruptionen talande för det missvisande i att benämna Liberia 

som en post-konflikt miljö. Eftersom korruption är en faktor som startat våldsprocesser som 

eskalerat i Liberia förr, så är det rimligt att tro att det kan ske igen. HRW slutsats passar bra in 

här: 

 

That thousands of youths have grown to see war as the most promising economic opportunity on offer 

attests to serious failings of their own government. To rise above this dangerous status-quo, these 

governments must wage war against the deep-rooted issues that gave rise to the conflict in the first place 

– a culture of impunity, endemic corruption, weak rule of law, ethnic favoritism, crushing poverty and the 

inequitable distribution of natural resources.
102

 

 

Valorganiseringen, post-konflikts kärna 

En central del av Sidas biståndsarbete är förberedelser inför det kommande valet. Autesserre 

beskriver valorganisering som ett centralt instrument i post-konflikt länder och det finns flera 

anledningar och fördelar för internationella fredsbyggare att lägga tid och resurser på detta.                                            

För det första råder det en konsensus sedan kalla krigets slut att post- och krigshärjade länder 

som byggs upp av västvärlden måste vara demokratiska.
103

 I ögonen på de flest policy-stiftare 

så skapade valen demokratisering, legitimitet och krigsavslut på samma gång.
104

      

Valprocesser skulle också förse internationella aktörer med nationella partnerskap att bedriva 

sitt samarbete med.
105

 Tidigare i uppsatsen tog jag upp behovet av nationella representanter 

för att diplomater och FN-tjänstemän skulle kunna intervenera utan anse deras involvering 

som neokolonialistiskt eller neoimperialistiskt. Man förstår då att organisering av nationella 

demokratiska val blir en viktig komponent för att internationella aktörer över huvud taget ska 

kunna legitimisera sin närvaro och inblandning. 

 

Democracy was no longer a contingent, complex, long-term historical process; it was a matter of short-

term engineering. It had a clear beginning, the opening of the election campaign, and a clear end, the 

election of all necessary officials. International peacebuilders no longer needed to worry about creating 

the broader preconditions that make the electoral process meaningful, such as freedom of speech or 

freedom of the press. They could build democracy by completing a series of technical tasks.
106
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Behovet av en legitim regering och stat att samarbeta med är alltså centralt i post-konflikt 

länder för internationella aktörer. Man kan därför förstå att internationella aktörer så snabbt 

som möjligt sätter igång valprocesser när fredsavtal skrivits under. Autesserre skriver även att 

genomförandet av valen har blivit symboliskt för en lyckad fredsoperation och ses som en 

större framgång än att få slut på våldet.
107

 Hennes teori att synen på att en stor del av våldet 

både i DRC och Liberia är en del av vardagen och ”naturligt” hos fredsbyggare blir nära på 

bekräftat. Våldet är något man inte kan göra något åt, men man kan genomföra demokratiska 

val vilket på längre sikt kommer leda till en hållbar fred. 

Valet i Liberia är som sagt en central del i Sidas strategirapport och man ser dess 

genomförande som en viktig komponent i fredsbyggandet: 

 

Genomförandet av valet kommer att vara mycket viktig för den demokratiska utvecklingen i Liberia. Om 

segraren accepteras av motkandidaterna, kan detta leda till stark legitimitet för demokratin. Ett värsta 

scenario är att otydligheter i konstitutionen eller misstag av Valkommissionen leder till ett politiskt 

dödläge, vilket i så fall kan äventyra stabiliteten.
108

 

 

Att valet och dess genomförande är en prioritet blir mer tydlig under kategorin ekonomiskt 

utfall: 

 

Utbetalningar till stödet för privatsektor-utveckling och till vägar har dragits ner på grund av förseningar i 

genomförandet. Utbetalning för stödet till rätt- och säkerhetssektorn har däremot tidigarelagts från 2012 

till 2011 på grund av valet i höst. Med tanke på flera osäkerhetsfaktorer, däribland risken för minskad 

projektaktivitet inom staten i samband med valen, bedömer Sida risken som medelhög att vi inte når upp 

till planerade utbetalningsnivå om MSEK 190 under 2011.
109

 

 

Det blir tydligt att valet i Liberia utifrån Sidas synvinkel är väldigt viktig, men valet innebär 

också en säkerhetsrisk. Det kan antingen hjälpa eller stjälpa fredsprocessen. Demokrati och 

genomförandet av valet blir alltså inte en indikation på en hållbar fred. Det räcker med att läsa 

BBC:s artikel om grannlandet Elfensbenskusten för att se problemen med att tala om Liberia 

som ett post-konflikt land eller en stat i fred.  

 

In 2002, some northern soldiers mutinied and marched on Abidjan. They were on the verge of seizing the 

whole country when they were stopped by French troops and some 9,000 UN peacekeepers deployed. 
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The country was then divided into north and south - a split the elections were supposed to end. 

Instead they hardened the divisions and now that he is in charge, Mr Ouattara will have a huge job to 

reconcile the whole country
110

 

 

Genomförandet av valen blir således ingen garanti för fred och stabilitet, utan den verkar 

bygga på närvaron av utländska styrkors som upprätthåller en enligt mig falsk bild av fred och 

stabilitet. Organisering och genomförandet av val, en central del i fredsarbetet i post-konflikt 

länder kan istället för ena landet splittra och få konflikten och våldet att eskalera på nytt. För 

mig blir problemet här tydligt och Autesserres teorier om post-konflikt stämpeln påverkan på 

freden ett faktum. Man applicerar post-konflikt innan man fått slut på våldet och de faktorer 

som orsakat det. Man börjar direkt med genomförandet av valprocesser i samband med att 

våld och strider fortfarande förekommer. Man implementerar demokrati utifrån en ”top 

down” strategi utan att ha i åtanke den långa historiska process som föranleder den, med en 

tro att det kommer skapa fred och stabilitet. Och det beror på att för att legitimisera sin egen 

närvaro och inblandning behöver man en regering att samarbeta med. 

 

Slutsats och diskussion 

Uppsatsens frågeställning var att undersöka om det är korrekt att beskriva och definiera 

Liberia som en post-konflikt stat, samt svara på vilka negativa konsekvenser det kan på få 

fredsbyggarprocessen i Liberia. Genom att analysera Sidas strategirapport samt Svenska 

regeringen med Autesserres teorier om den misslyckade interventionen i DRC har jag kommit 

fram till mitt svar. Så länge som fredsbevarande styrkor behåller kontrollen i stora delar av 

Liberia så är landet betydligt fredligare och säkrare än under tiden inbördeskrigen rasade i 

regionen. Även om våld förekommer, så kan man så länge regeringen och FN kontrollerar 

större delen av landet hävda att landet inte längre befinner sig i en väpnad konflikt.                                                                 

Men utifrån Autesserres teorier, där man i och med appliceringen av post-konflikt förändrar 

sin syn på situationen, endast jobbar utifrån ett ”top down” perspektiv, samt fokuserar på 

genomförandet av val för att åstadkomma demokrati så blir begreppet missvisande. Post-

konflikt ska inte förknippas med fred och säkerhet, utan med processer för fred och 
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demokrati. Oro över konfliktkänsligheten, säkerheten runt valet har fått Sida att tidigarelägga 

sitt bistånd till säkerhetssektorn samtidigt som våldet i Elfenbenskusten skapar oro vid 

landgränsen.  

Valet, en central del i fredsarbetet, skapade politisk instabilitet i Elfenbenskusten och kan 

mycket väl göra det i Liberia eftersom korruption och fattigdom fortfarande är ett stort 

problem. Om det lokala våldet också ses som antingen kriminell aktivitet eller en ”naturlig” 

del av Liberia så finns det risk att man på samma sätt som Autesserre menar att man gjorde i 

DRC missar sambanden mellan konflikterna.  

Svaret blir för mig att post-konflikt är missvisande om man förknippar det med fred, och dess 

tidiga applicering gjorde att Sida likt fredsbyggande organisationer i DRC valde strategier 

som kan få allvarliga konsekvenser. Jag tolkar det som, för att kunna legitimera sin 

inblandning i landets utveckling drev på processer för att snabbt skapa en regering att driva 

sina policyer genom. Utan att verka ta hänsyn till hur länge landet befunnit sig i krig och att 

det som kännetecknar en fungerande demokrati fortfarande är under uppbyggnad vilket Sidas 

rapport enligt mig bekräftar.  

Appliceringen av post-konflikt verkar till stor del handla om att legitimera sin inblandning i 

Liberias utveckling, eftersom man innehar en legitim regering att samarbeta med. Jag har tagit 

upp den ekonomiska betydelsen för länder att visa att de har gått vidare från krig och konflikt 

och hur ökat förtroende kan bidra till ökat bistånd och skuldavskrivningar. Men man också 

tänka sig att med tanke på hur begreppet verkar vara förknippat med fred och stabilitet, att 

konsekvensen kan bli förödande. Exempelvis därför att rapporter om fred och lyckade 

genomförda val får omvärlden att dra tillbaka sina fredsbevarande styrkor då de uppfattar att 

regeringen har kontroll över landet igen. Hur hade situationen utvecklats i Elfenbenskusten 

om de franska styrkorna och FN-styrkorna inte varit närvarande? Exemplet av donatorn i 

Goma visar hur post-konflikt kan missuppfattas med fred, speciellt eftersom man efter dess 

applicering slutar tala om krig och väpnade konflikter. Därför bör inte post-konflikt appliceras 

när våld och konflikt fortfarande förekommer, även när den enbart sker på lokal nivå.     

Sett till historien så gick Liberias befolkning igenom nästan 15 år av inbördeskrig. Förtryck, 

exploatering och inhemska befolkningar har pågått sen landets grundande. Att Doe och hans 

statskupp blev en besvikelse för de som hoppades på förändring, hans valfusk som erkändes 

av USA och även Charles Taylor vars regim faktiskt ansågs legitim visar på att det centrala i 

post-konflikt, organiseringen av val när löften och reformer uteblir förvärrar situationen. Man 
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kan därför ifrågasätta de demokratiska valen som centralt i fredsarbetet i post-konflikt stater. 

Sveriges regering nämnde valet i Liberia 2005 som en milstolpe i fredsprocessen.
111

 Man bör 

se på Liberias historia med valprocesser och demokrati innan man använder ordet ”milstolpe” 

för fredsprocessen i Liberia. Med det menar jag inte att valorganisering inte är ett viktigt mål, 

men om det får mer fokus i en tidpunkt då våld fortfarande förekommer i stor utsträckning så 

bör det vara ett viktigare mål. Att våldet och instabilitet även har en tendens att öka runt 

valprocesser så bör det diskuteras hur lämpligt det är och om inte andra mål bör få större 

fokus efter att fredsavtalen slutits.  

Jag har i den här analysen byggt vidare på Autesserres teorier om post-konflikts påverkan på 

fredsbyggande och fredsbevarande insatser. Utifrån hennes teorier har jag noggrant granskat, 

analyserat och tolkat Sidas strategirapport för att få svar på min frågeställning. Hade jag 

använt mig av en annan teori, exempelvis Duffields teori om bistånd som bio-politiskt 

verktyg, så hade jag förmodligen kommit till en annan slutsats, som att fredsbyggande och 

intervention bara är en form av neokolonialism och nyimperialism från västvärlden. En 

modern form av civilisationsmission med syfte att uppfostra andra stater att tänka som oss. 

Det beror i det stora hela på hur man väljer att tolka och se på situationen. Jag har inte försökt 

besvara på frågan om intervention samt fredsbyggande och fredsbevarande insatser är rätt 

eller fel. Men post-konflikt har för mig en stor påverkan på fredsbyggande och 

fredsbevarande insatser som drivs av västvärlden. Jag har diskuterat konsekvensen det kan få, 

och man bör vara försiktig med att applicera post-konflikt på länder med tanke på historien. 

Sedan behöver man skilja på post-konflikt och genomförandet av val med stabilitet och fred.  

Jag tar åter upp donatorns besök i Goma som exempel på att en bättre och tydligare förståelse 

av vad post-konflikt egentligen innebär är behövlig. 

Recent experience show us that nearly half of the countries emerging from war lapse back into 

violence after five years.
112

 

Detta uttalande är från FN:s generalsekreterare, och med den faktan så blir applicering av 

post-konflikt direkt vid underskrivandet av fredsavtal I hälften av fallen felaktigt. 
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