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Abstract 

Why do we see some conflicts more than others? In this thesis we examine if and why the 

conflict in Central African Republic has been a forgotten conflict. It is a comparative case 

study where the conflict in Mali serves as the contrast in order to portray and prove that the 

conflict in Central African Republic is more forgotten than others. We conduct our own 

examination by using a Swedish media archive and searching this to find news related to the 

conflict in Central African Republic. By doing so we confirm that it per se has been a 

forgotten conflict. To find out why, different theories are applied to the situation in Central 

African Republic. This ultimately leads us to the finding that the lack of geopolitical interest, 

internet access, social identity and altruism, together with not valuing news from Central 

African Republic as news worthy, are factors that can explain why it has been a forgotten 

conflict in Sweden. 
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Förkortningar 

 
 

AU - Afrikanska Unionen 

CAR - Centralafrikanska republiken 

ECCAS - Economic community of Central African States 

FN - Förenta Nationerna 

HDI - Human Development Index 

HRC - Human Rights Council 

HRW- Human Rights Watch 

IFRC -  Röda Korset och Röda halvmånefederationen 

ICT - Information and Communication Technologies 

IDI - ICT Development Index 

ITU - International Telecommunication Union 

LAR - Lord’s Resistance Army 

MINUSMA - the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali  

MISCA -  Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine 

MNLA - Mouvement National de Libération de L'Azawad 
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SIT - Social Identity Theory 

SR -Säkerhetsrådet 

UCDP - Uppsala Conflict Data Project 

UNDP - United Nations Development Programme 

UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
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1 Inledning 

 

Centralafrikanska republiken (CAR) har en lång historia av inbördes konflikter sedan 

självständigheten, och under de senaste åren har konflikten återigen blossats upp. Inom 

landet begås grova brott mot de mänskliga rättigheterna, så som sexuellt våld, tortyr, 

avrättningar och förstörelse av byar, vilket har försatt hundratusentals människor på 

flykt. FN varnade under hösten 2013 för att ett folkmord var nära och uppmanade 

omvärlden att agera. Men hur kommer det sig att det är så få som känner till konflikten?  

 

I det inledande skedet diskuterade vi varför vissa konflikter syns mer i media än 

andra, vilket fick oss att titta närmre på bortglömda konflikter. Medias urval blir i 

mångt och mycket vårt synfält och när en konflikt eller humanitär kris inte 

uppmärksammas kan det få förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Att en 

konflikt är bortglömd kan alltså ha direkta konsekvenser för hur situationen 

utvecklar sig i landet. Trots att konflikten i CAR är, och har varit, högaktuell har 

den svenska mediabevakningen varit låg; därmed identifierade vi CAR som en 

bortglömd konflikt. Vidare befäste Läkare utan Gränser i en rapport från 2012 att 

kännedomen om situationen i CAR hos den svenska befolkningen var väldigt låg, 

därför har vi velat söka förklaringar till hur det kommer sig att konflikten har 

osynliggjorts i Sverige.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Vårt syfte är således att besvara om och varför konflikten i CAR har varit en bortglömd 

konflikt. Genom att söka anledningar till varför det har varit en bortglömd konflikt 

ämnar vi besvara frågorna: 

 
   

 Hur ser situationen ut idag? 

 

 

I det här avsnittet presenteras en kort historisk överblick på landets konflikt och 

humanitära situation.   

 

 

 Är det en bortglömd konflikt? 
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I det här avsnittet genomförs en operationalisering av bortglömd. 

 

 

 Varför har det varit en bortglömd konflikt? 

 

 

Slutligen söker vi förklaringar till varför konflikten inte har uppmärksammats i svensk 

media genom att titta på olika teorier. Vår hypotes är således att teorierna förklarar 

varför konflikten i CAR har varit bortglömd.   

 

 

1.2 Avgränsningar 

I vår undersökning sker ett komparativt inslag av konflikterna i Syrien, Irak och 

Afghanistan. Dessa har valts för att skapa kontrastverkan och därför sker ingen 

bakgrundspresentation av konflikterna i sig. Det enda som beläggs gällande dessa 

konflikter är under vilka två årtal konflikterna har varit högaktuella då det behövs för att 

genomföra undersökningen. Mer fokus har inte lagts på konflikterna eftersom de som 

sagt endast tjänar syftet att skapa kontrastverkan.  

 

Vi kommer endast att undersöka hur mycket det har rapporterats om konflikten i svensk 

media då utrymmet inte tillåter en större undersökning eftersom vi då hade fått begränsa 

teoriurvalet. Det hade i sin tur påverkat förklaringsmöjligheterna till varför CAR har 

varit en bortglömd konflikt. Det bör också nämnas att det finns en viss skillnad på de 

träffar vi får. I vissa fall är rapporteringen endast i notisform medan det i andra fall är 

mer ingående och redovisande artiklar. I det här fallet begränsas vi av tid och har därför 

inte möjlighet att gå igenom samtliga träffar. Istället förlitar vi oss på 

operationaliseringen av antalet träffar för att bekräfta att CAR har varit en bortglömd 

konflikt. 

 

De teorier vi har koncentrerat oss på som förklarande till varför det har varit en 

bortglömd konflikt är inte uttömmande. Det finns med största sannolikhet andra faktorer 

som spelar in men återigen gjorde det begränsade utrymmet att vi har valt de vi anser 

vara av störst vikt. Generellt sett har vi utgått från att presentera de mest relevanta 

delarna av teorierna för att göra det så konkret som möjligt. Ett exempel är i teorin 

gällande “digital divide” där Pippa Norris tre aspekter berörs. Samtliga presenteras men 

då bara två av dem kan appliceras på fallet CAR förklaras endast dessa tydligare. 
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1.3 Teori och begrepp 

Då det här är en teoriprövande uppsats har just teorierna fått stort utrymme. För att 

skapa en så tydlig röd tråd som möjligt och göra det lätt för läsaren att följa med i texten 

har vi valt att placera teorierna längre fram i uppsatsen efter konflikterna har 

presenterats. Nedan följer därför endast en kort presentation av de teorier som berörs 

längre fram.  

 

Till att börja med tas det avstamp i Hans Morgenthaus teori om nationellt intresse. Då vi 

anser att det i dagens internationella samhälle är mer komplext än den maktkamp 

Morgenthau presenterar, väljer vi att addera teorier om geopolitik. I den här delen lutar 

vi oss på teorier av Geoff Sloan, doktor i internationella relationer (University of 

Reading, 2012) och Robert Jervis, professor i internationell politik (Columbia 

University). Genom att inkorporera dessa med varandra skapas en mer rättvis bild av 

hur geopolitik och nationellt intresse kan ha betydelse för vad vi som åskådare möts av i 

nyhetsrapporteringen. Därefter berörs Pippa Norris, professor i statsvetenskap, teori om 

the “digital divide”; om klyftan i världen gällande tillgången till informationssamhället 

(Norris, 2010). Den kompletteras med John G. Brownings, advokat och journalist, teori 

om sociala mediers vikt i en konfliktsituation för att belysa svårigheterna för 

befolkningen i CAR att själva påverka nyhetsflödet som kommer ur landet (Lewis 

Brisbois Bisgaard & Smith LLP Attorneys). Vidare behövs också teorier relaterade till 

media, vi kommer därför presentera teorier kring nyhetsvärde och medial dagordning 

för att skapa förståelse kring hur urvalet om nyheter görs. Det görs med hjälp av Jesper 

Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning politisk 

kommunikation (Strömbäck, 2013). Senare kommer vi använda oss av socialpsykologen 

Henri Tajfels teori om social identitet som vi anser har en direkt påverkan på vad som 

syns i nyhetsflödet (Ncbi, 2009). Här berörs även socialpsykologen Daniel Batsons 

forskning om relationen empati-altruism och hur empatisk oro väcker altruistisk 

motivation (Social psychology network, 2009).  

 

Två begrepp har identifierats som essentiella för uppsatsen; konflikt och humanitär kris. 

Dessa appliceras på fallen CAR och Mali i syfte att belägga att det pågår en konflikt och 

humanitär kris i båda länderna. Nedan presenteras därför de definitioner vi utgått från.   

 

1.3.1 Definition konflikt 

 

 

För att kunna tala om situationen i CAR som en bortglömd konflikt krävs en definition 

av konflikt. Vi har valt att utgå från en konfliktdefinition utformad av UCDP (Uppsala 

Conflict Data Project); en institution som bevakar och samlar statistik gällande 

pågående konflikter i världen (Eriksson, Wallensteen, Sollenberg 2003, s. 599). Då den 

här definitionen används flitigt i konfliktforskning finner vi den tillförlitlig. Den ger en 

något smalare och mer konkret definition av väpnad konflikt än de som kan hittas i t.ex. 

internationella konventioner. Genom att applicera den på CAR kan det avgöras hur 

situationen i landet kan benämnas. 
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UCDP definierar väpnad konflikt enligt följande; “An armed conflict is a contested 

incompatibility which concerns government and/or territory where the use of armed 

force between two parties, of which at least one is the government of a state, results in 

at least 25 battle-related deaths” (Eriksson m.fl., 2003, s. 597). 

 

Det talas om konfliktens olika element som verkar som kriterier för att definiera det som 

en konflikt: 

 

 

 Användande av väpnade trupper i syfte att förbättra sin sidas position i 

konflikten som resulterar i dödfall. 

 Ett minimum av 25 stridsrelaterade dödsfall per år och per inblandade grupper. 

 Deltagarna är en stat, opposition eller allians av opposition 

 Staten är en internationellt erkänd suverän regering eller en internationellt icke 

erkänd regering som kontrollerar ett territorium vars suveränitet inte är omstridd 

av en annan internationellt erkänd suverän regering som tidigare ockuperat 

territoriet. 

 Oförenlighet mellan inblandade parter angående regering och/eller territorium. 

 

Om samtliga ovannämnda kriterier är uppfyllda kan situationen i fråga benämnas 

som en konflikt. Vidare delas konflikt in i tre kategorier beroende på dess storlek. 

 

 

 Småskalig väpnad konflikt – Mellan 25 och 1000 stridsrelaterade dödsfall 

sammantaget under konfliktens gång. 

 Långvarig väpnad konflikt – Mer än 1000 stridsrelaterade dödsfall under 

hela konflikten men mindre än 1000 stridsrelaterade dödsfall årligen. 

 Krig – Mer än 1000 stridsrelaterade dödsfall varje år (Eriksson m.fl., 2003, 

s. 597). 

 

1.3.2 Definition humanitär kris 

För att styrka att det pågår en humanitär kris i CAR behövs det alltså en definition av 

humanitär kris. Så som vi vill definiera humanitär kris ligger IFRC:s (internationella 

Röda Kors- och Röda halvmånefederationen) definiton närmst, med viss reservation för 

delen gällande internationell insats då det är direkt kopplat till den specifika 

organisationens verksamhet.   

 

IFRC har listat följande situationer: 

 Omfattande våld och förlust av människoliv 

 Förflyttningar av befolkning 

 Utspridd förstörelse av samhällen och ekonomi 

 Behovet av storskalig, mångfacetterad humanitär assistans 

 Ett hindrande eller förbud av humanitär assistans från politiker och militär 

 Betydande säkerhetsrisker för humanitära hjälparbetare inom områden. 
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Om dessa situationer uppstår i ett land, en region eller ett samhälle där myndigheter har 

brutits ned pga. interna eller externa konflikter, i kombination med epidemier, 

vattenbrist, tvångsförflyttningar, matbrist och hunger, och ett behov av internationellt 

stöd där varken ett enskilt organ eller FN:s egna landsprogram (IASC) på egen hand 

kan lösa det, utgör det enligt IFRC, en humanitär kris (IFRC).   

Ovannämnda situationer innefattar en viss tolkningsfrihet gällande t.ex. “storskalig”, 

“omfattande och “utspridd” men genom att vi kommer koppla dessa kriterier till direkt 

fakta om dagens humanitära situationer i CAR och Mali har vi belagt magnituden av 

kriserna.  

 

1.4 Metod  

Då det är en teoriprövande uppsats (Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, 

Henrik, Wängnerud, Lena, 2012, s. 159) i form av en komparativ fallstudie (Esaiasson 

m.fl,, 2012, s. 109) där den huvudsakliga komparationen har skett mellan CAR och 

Mali, har vi utgått från en mest lika-design. Vidare har ett jämförande inslag med tre 

andra konflikter inkorporeras. Därefter har vi använt oss av de variabler vi har funnit 

relevanta som också har stått i centrum för undersökningen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 

102). Fallstudiens brist ligger i svårigheten att generalisera men genom att analysera 

resultaten av undersökningen kan man nå allmängiltiga förklaringar som kan förväntas 

säga något väsentligt om närliggande fall (Esaiasson m.fl., 2012, s. 159). 

För att kunna befästa att konflikten i CAR har varit en bortglömd konflikt per se har det 

krävts en undersökning kring hur mycket det har rapporteras om den i svenska medier. I 

syfte att belägga att CAR har varit mer bortglömd än andra konflikter har vi valt att 

genomföra den här delen av uppsatsen med en komparation för att kunna skapa en 

kontrastverkan. Genom att titta på två konflikter med liknande faktorer och jämföra hur 

mycket dessa har uppmärksammats i svensk media har vi kunnat fastslå att CAR har 

varit en bortglömd konflikt. Den komparativa delen har utgjorts av konflikten i Mali då 

situationen i sig har många liknande drag med CAR. För att påvisa det har vi 

komponerat ett avsnitt kring likheter konflikterna emellan, samt den humanitära 

situationen, där fokus har legat på gemensamma nämnare. Eftersom konflikten i CAR 

har varit långdragen och den humanitära situationen alarmerande anser vi att det borde 

ha rapporteras om den i svenska medier. Därför har vi valt att även definiera och 

applicera humanitär kris på situationerna i CAR.  

För att skapa en historisk överblick och en bild av utvecklingen kring 

nyhetsrapporteringen har vi initialt gjort nedslag i tiden. Det har gjorts för att undersöka 

huruvida det har rapporterats om CAR i svensk media vid tillfällen då det har varit en 

mer lågintensiv konfliktsituation i landet. Om resultatet visar att rapporteringen har varit 

ständigt låg är det något att ta med i beaktande gällande om varför situationen i CAR 

kan kallas en bortglömd konflikt. Tanken har alltså varit att antalet träffar ska verka som 

en operationalisering av bortglömd. Vi har valt tre nedslag med en tioårsintervall; 1990, 

2000 samt 2010. Därefter följer en djupdykning i pågående konflikt och nedslagen har 

gjorts under åren 2012-2013 när båda konflikter har varit högaktuella. Samtliga nedslag 

som har gjorts gällande CAR har följaktligen även gjorts på Mali. För att skapa 
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ytterligare kontrastverkan har vi inkorporerat konflikterna i Syrien, Irak och 

Afghanistan. Då dessa har varit mer högaktuella under andra tillfällen än 2012 och 2013 

har nedslagen gjorts på de två år vi har identifierat dem som mest högaktuella. I avsnitt 

tre presenteras det sökresultat vi har funnit i diagramform. De exakta träffarna på varje 

enskild sökning kan hittas i appendix. 

 

Genom att använda relevanta sökordskombinationer i mediearkivet skapas därmed en 

rättvis överblick av vad som syns i svensk media.  Valet av sökord har baserats dels på 

definitionerna konflikt och humanitär kris samt ord som kan relateras till båda 

konflikterna. Inbördeskrig, intervention, rebeller och död är samtliga ord som vi anser 

kan beskriva både konflikten i CAR och Mali. Med dessa sex sökordskombinationer 

menar vi att bortfallet blir begränsat, alltså att vi inte har gått miste om 

nyhetsrapportering, samt att vi har begränsat sökningen till att träffa händelser 

relaterade till konflikterna. Vi är medvetna om att trots specifika sökordskombinationer 

kan en viss felmarginal ha uppstått, alltså att vi har träffat artiklar som inte är direkt 

relaterade till konflikterna. Med de valda sökorden har vi dock begränsat den här 

felmarginalen i så stor utsträckning som möjligt.  

 

Den 5 december 2013 utbröt strider mellan två gerillagrupper vilket gjorde att 

nyhetsrapporteringen ökade i svenska medier. Träffarna i december månad har alltså 

dragit upp det totala resultatet på 2013 och därför har vi valt att genomföra 

undersökningen utifrån att det har varit en bortglömd konflikt och inte att det 

fortfarande är. Nedan i resultatredovisningen har vi därför påvisat ökningen som skett i 

december med start från att FN varnade för folkmord under hösten 2013 i ett 

stapeldiagram. Det har gjorts i syfte att illustrera ökningen som skett och att konflikten 

har gått från att vara bortglömd till mer synlig i svensk media.  

 

För att belägga att situationerna i CAR och Mali är konflikter enligt den definition vi 

har använt oss av har vi sökt belägg för att det finns minst 25 stridsrelaterade dödsfall 

per år. Det har varit svårt då dödandet oftast är utspritt och dödsfall inte alltid 

rapporteras. Vidare rapporterade Amnesty International och HRW (Human Rights 

Watch) om kidnappningar vid ett flertal tillfällen men vad som har hänt med de 

kidnappade framkommer aldrig. Det har fått oss att tro att mörkertalet är stort. 

Dessutom är följderna av konflikten; den utbredda fattigdomen, bristen på vatten och 

spridningen av sjukdomar, ytterligare en anledning till att människor dör. Antal 

människor som dör som ett resultat av konflikten är med andra ord antagligen mycket 

högre.  

 

1.5 Material 

Materialet i den här uppsatsen består främst av sekundärkällor i form av vetenskapliga 

artiklar, rapporter och tryckt litteratur. Ett visst inslag av primärkällor förekommer dock, 

framförallt i hänvisning till resolutioner från Säkerhetsrådet. 

 

I den historiska överblicken om konflikterna och dagens humanitära situation i CAR 

och Mali har vi använt oss av en blandning av källor i syfte att presentera en så objektiv 

bild som möjligt. Globalis.se är svenska FN-förbundets hemsida och för 
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säkerhetspolitik.se står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarig 

utgivare, vilket gör att vi finner dem tillförlitliga. Vi har också utgått från rapporter från 

HRC (Human Rights Council) och NGOs - framförallt HRW och Amnesty 

International. Vidare har vi hämtat siffror om dagens humanitära situation från FN:s 

flyktingorgan UNHCR. 

 

Gällande vår egen undersökning har vi genomfört den med hjälp av mediearkivet som är 

Skandinaviens största nyhetsarkiv. Mediearkivet uppdateras dagligen och innehåller 

tryckt material från alla stora dagstidningar, hundratals tidskrifter och magasin samt 

artiklar från webben (Retriever - Mediearkivet). 

 
I avsnittet om nyhetsvärdering berörs rapporten “Kriserna Svenskarna Glömt” utförd av 

Läkare Utan Gränser gällande svenska befolkningens kännedom om världens humanitära 

kriser som relateras till dess synlighet i media. Rapporten visar bl.a. att den humanitära 

krisen i CAR är en utav de mest bortglömda kriserna bland den svenska befolkningen. Trots 

att den här rapporten undersöker humanitära kriser och inte konflikter menar vi att det i 

fallet CAR finns ett direkt samband mellan den humanitära krisen och själva konflikten. Det 

får oss att tro att liknande resultat hade kunnat konstateras om undersökningen hade 

fokuserat på konflikter, dvs. att svenska befolkningen hade haft lika lite kännedom om 

konflikter som inte får stort medieutrymme. 
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2 CAR och Mali 

I följande avsnitt presenteras en historisk överblick på konflikterna i CAR och 

Mali, samt en sammanfattning av den humanitära situationen.  

2.1 Konflikten i CAR 

Trots fortsatt franskt inflytande fick CAR sin självständighet 1960 efter att ha varit en 

fransk koloni i 70 år (Globalis, 2013a - Säkerhetspolitik, 2013a). Runt 50 % av 

befolkningen är kristna, ca 15 % tillhör muslimska minoriteter samt 35 % olika 

traditionella afrikanska religioner. Landet består även av ett flertal olika folkgrupper. Då 

landets olika politiska partier anses ha följt etniska linjer har det lagt grunden för den 

konflikt som har pågått inom landet under alla år (Säkerhetspolitik, 2013a). 

Vid självständigheten uppstod en maktkamp mellan landets olika eliter och det blev 

tillslut den tidigare inrikesministern David Dacko som blev president, landets högsta 

militära ledare blev Jean-Bédal Bokassa (Globalis, 2013a - Säkerhetspolitik, 2013a). 

Samtidigt transformerades landet till en enpartistat (UCDP - Säkerhetspolitik, 2013a). 

1965 genomförde Bokassa en militärkupp och störtade Dacko, för att senare kröna sig 

till president på livstid. Men då landet fortsatte vara instabilt och Bokassas politik var 

brutal, återtog Dacko makten 1979 med hjälp av Frankrike. Det tog dock bara två år tills 

nästa lyckade statskupp genomfördes, den här gången utav André Kolingba, landets 

högsta militära ledare (Globalis, 2013a). Under sina år som president införde han en del 

demokratiska reformer och efter internationella påtryckningar höll de sitt första 

demokratiska val 1993 där Kolingba förlorade makten till Ange-Félix Patassé 

(Säkerhetspolitik, 2013a). 

Under 1990-talet ökade de sociala motsättningarna vilket resulterade i politisk oro i 

landet. Inom landets väpnade styrkor framkom tydliga spänningar mellan 

presidentgardet och den nationella armén då dessa tillhörde olika folkgrupper. Då 

armémedlemmarna ansåg att de inte fick ta del av samma fördelar som presidentgardet 

resulterade det i ett kuppförsök i maj 2001. Kuppförsöket blev starten till den kamp som 

senare uppkom över vem som skulle inneha regeringsmakten (Säkerhetspolitik, 2013a). 

Francois Bozizé, landets arméchef, hade under några år anklagat Patassé för att plundra 

landet och efter ett antal kuppförsök lyckades de tillslut 2003 tåga in i huvudstaden 

Bangui utan vidare motstånd från regeringsstyrkorna. Patassé flydde och Bozizé 

upplöste parlamentet och ogiltigförklarade författningen. Han etablerade även en 

försoningsprocess med tanken om att säkerhetssituationen i landet skulle bli mer stabilt, 

trupper avväpnas och landets olika etniska grupper försonas (Säkerhetspolitik, 2013a - 

UCDP). Bozizé hade under ett visst antal år stöd både nationellt och internationellt men 

då fattigdomen var fortsatt hög, trots landets rikedom på naturresurser, växte sig 

missnöjet större och olika etniska grupper började än en gång anklaga regeringen för att 
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inte få ta del av de fördelar som tilldelades den folkgrupp Bozizé tillhörde. Följande år 

uppkom flera väpnade strider mellan regering och olika rebellgrupper, samtidigt som 

man skrev under flera olika fredsavtal i hopp om att få slut på striderna 

(Säkerhetspolitik, 2013a). Bozizé har även i efterhand anklagats av bland annat 

Amnesty International för att ha genomfört inskränkningar på mänskliga rättigheter 

under sin tid som president, samt för att inte ha undersökt de brott som begåtts mot 

befolkningen och åtalat dem som genomfört dem (Amnesty International, 2013a, s. 5). 

Trots att olika internationella organisationer och FN:s fredsbyggande mission har 

befunnit sig i landet under en längre tid, har grova brott mot mänskliga rättigheter 

fortsatt (Amnesty International, 2013a, s. 8-9). Bland annat uppgav HRW och Amnesty 

International att flertalet stridsrelaterade dödsfall identifierades under 2012 (HRW, 2012 

- Amnesty International, 2012). I december samma år förvärrades situationen då 

gerillagruppen Séleka, en tidigare okänd gerillagrupp, bildades i nordöstra CAR, 

bestående av ett flertal olika etniska gerillagrupper, till största del muslimskt, med 

medlemmar även från Tchad och Sudan (A/HRC/24/59, 2013, s. 5 - Amnesty 

International, 2013a, s. 11). Séleka ansåg att regeringen inte följde de olika fredsavtal 

som hade skrivits under tidigare år, och försökte därför störta den dåvarande presidenten 

Bozizé. För att få stopp på oroligheterna valde ECCAS (the Economic Community of 

Central African States) att försöka få de olika sidorna att förhandla. Den 11 januari 

2013  nåddes en överenskommelse mellan regeringen, Séleka, samt representanter från 

politiska partier och civilsamhället gällande en maktdelning (A/HRC/24/59, 2013 s. 5 - 

Amnesty International, 2013a, s. 8-9). Det tog dock inte särskilt lång tid förrän Séleka 

anklagade regeringen för att ha brutit mot överenskommelsen och en ny offensiv mot 

regeringen startade. Den 24 mars 2013 tog Séleka över huvudstaden Bangui och Bozizé 

fick fly landet. Rebelledaren Michel Djotodia utsåg sig till president, avskaffade 

konstitutionen och upplöste parlamentet, nationalförsamlingen och 

författningsdomstolen (A/HRC/24/59, 2013, s. 5). Den 13 april etablerades en 

övergångsregering som ska styra under en treårsperiod, där Djotodia blev vald till 

övergångschef (A/HRC/24/59, 2013, s. 5 - Säkerhetspolitik, 2013a). 

 

2.2 Dagens humanitära situation i CAR 

CAR är, trots sin rikedom på naturresurser, ett väldigt fattigt land. (Säkerhetspolitik, 

2013a) FN:s utvecklingsprograms, UNDP (United Nations Development Programme), 

rapport ”Human Development Report 2013” placerar CAR på plats 180/186 gällande 

mänsklig utveckling på olika dimensioner, mätt av HDI (human development index) 

(UNDP, 2013, s. 143). 

 

Sedan Séleka tog över har flertalet brott mot civilbefolkningen begåtts. HRW och 

Amnesty International rapporterar bland annat om hur Séleka-militärer har tågat in i 

byar och plundrat och eldat ned hem, samt avrättat och torterat människor. Likaså har 

militärer samt misstänkta sympatisörer till den tidigare regeringen avrättas och torterats 

(Amnesty International, 2013a, s. 16-19 - HRW: 2013a). Vidare rapporteras det om att 

kvinnor och flickor har utsatts för våldtäkter eller annat sexuellt våld (A/HRC/24/59, 

2013, s. 6, 8-11). Flera hundratusen människor har försatts på flykt till grannländer eller 

ödelagd landsbyggd av rädsla för sina liv där de tvingas bo i tält utan tillgång till mat 
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och vatten vilket ökar spridningen av sjukdomar. HRC rapportar även om hur 

barnsoldater har rekryterats och att hjälparbetares baser har plundrats och förstörts 

(A/HRC/24/59, 2013, s. 6, 8-11 UNHCR, 2013a). Men istället för att försöka åtala 

förövare skriver HRW att Djotodia och representanter från övergångsregeringen skyller 

på falska Séleka-militärer eller sympatisörer av den tidigare regeringen (HRW, 2013a). 

Vidare framkommer även uppgifter om hur LRA (Lord’s Resistance Army), en 

Ugandisk rebellgrupp, har attackerat civila mål och utfört våldtäkter och avrättningar på 

civilbefolkningen (Säkerhetspolitik, 2013a).   

 

I maj 2013 etablerades en kommission med syfte att undersöka de brott som har begåtts i 

landet sedan 2004. Tanken är att offer som har utsatt för våld och tortyr ska identifieras 

och tillges kompensation, samtidigt som man ska söka efter förövarna. Etableringen av 

kommissionen kan anses vara positiv men HRC uttrycker att den inte håller 

internationell standard då den inte anses vara självständig, transparent, trovärdig och 

opartisk. Vidare anses inte kommissionens medlemmar ha tillräcklig expertis inom 

internationell rätt (A/HRC/24/59, 2013, s. 16-17). 

 

Navi Pillay, FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter, uttryckte i november 2013 

oro för att det våld som pågick i landet skulle eskalera efter att hundratals människor 

under de två första veckorna i september hade dött i strider mellan olika gerillagrupper. 

(UNNC, 2013) Idag befarar FN att ett folkmord pågår i landet (Nichols, 2013). Den 10 

oktober 2013 antog SR resolution 2121 där det våld som pågår fördömdes samt en 

vädjan till det internationella samfundet för stöd uttrycktes (S/RES/2121, 2013). 30 

dagar efter resolutionen skapade Ban Ki-moon, i samarbete med Afrikanska Unionen, 

ECCAS och andra internationella organisationer, en rapport om det eventuella stöd som 

det internationella samfundet kunde bidra med till CAR och den styrka som Afrikanska 

Unionen hade skickat under sommaren 2013; MISCA. Ban Ki-Moon hoppades bland 

annat på att en transformation av MISCA till att bli ett fredsbevarande uppdrag, lett av 

FN, skulle kunna bli möjlig (S/2013/677, 2013).  

 

Den 5 december 2013 utbröt strider mellan Séleka och den kristna gerillagruppen Anti-

balaka som resulterade i hundratals dödsfall, och tusentals civila tvingades på flykt. 

MISCA och Frankrike, som har militärstyrkor i landet sedan tidigare, har utökat sina 

trupper med flera tusentals (Globalis, 2013a - Amnesty International, 2013b). Idag 

menar SR att säkerhetssituationen i landet har försämrats ännu mer med en total 

nedbrytning av rättsstaten, och brott mot civilbefolkningen fortskrider. I resolution 

2127, som antogs den 5 december 2013, godkände SR ett utökat stöd till MISCA och de 

franska trupperna (S/RES/2127, 2013).  

2.3 Konflikten i Mali 

 

Likt CAR ligger Mali beläget med flera grannländer, utan kustlinje och är en f.d. fransk 

koloni som kantats av inre konflikter sen självständigheten 1960. Konflikten grundar sig 

i missnöjen och motsättningar mellan etnisk och religiösa grupper där folkgruppen 

Tuareg i norra Mali har gjort anspråk på landområden.  
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År 1968 genomfördes en statskupp och Moussa Traoré blev landets diktator. I slutet av 

1980-talet blev dock kraven på demokrati och flerpartisystem större och Traoré avsattes 

i en militärkupp 1991, ledd av Amadou Toumani Touré som tillhörde folkgruppen 

Tuarege. Han blev också landets nya ledare genom demokratiska val.   Året därpå spred 

sig dock missnöjet hos militären gällande hur regeringen hade hanterat militärkuppen 

och de genomförde i sin tur en statskupp där president Touré avsattes. Samtidigt 

utökade Tuaregegerillan MNLA (Mouvement National de Libération de L'Azawad) 

tillsammans med andra islamistiska grupper sin kontroll och belägrade hela norra Mali 

och utropade den delen till en självständig stat, Azawad. Men kort därefter skapades 

inre motsättningar mellan de olika islamistgrupperna i Azawad och gruppen Ansar al-

Din, som ville ha en islamistisk stat styrd av sharialagar, drev ut MNLA från Azawad. 

Ansar al-Din har kopplingar till al-Qaida (Säkerhetspolitik, 2013b) och svenska FN-

förbundet uppger att det har gjort att situationen har ansetts vara en internationell 

angelägenhet. När Ansar al-Din i slutet av 2012 rörde sig mot huvudstaden i södra Mali 

valde bl.a. Frankrike, (Globalis, 2013b) efter SR antagit resolution 2071 (S/RES/2071, 

2012) att intervenera militärt för att bistå Malis regering. Interventionen fick stort stöd 

internationellt, av både FN och EU (Säkehetspolitik, 2013b). Tack vare interventionen 

har Frankrike tillsammans med västafrikanska styrkor lyckats återta tidigare belägrade 

städer (Amnesty International, 2013c). I april 2013 ersattes Frankrikes plats av de 

fredsbevarande styrkorna MINUSMA  (the United Nations Multidimensional Integrated 

Stabilization Mission in Mali) (Globalis, 2013b) berättigade av SR resolution 2085 

(S/RESC/2085). I juni 2013 slöts ett fredsavtal med tuaregrebellerna och i juli ansågs läget 

tillräckligt stabilt för att arrangera presidentval (Globalis, 2013b). 

 

 

2.4 Dagens humanitära situation i Mali 

Båda sidorna i konflikten har begått krigsbrott och brukat övervåld mot 

civilbefolkningen. Gerillan misshandlar andra etniska grupper medan militären brukar 

våld mot misstänkta rebeller. HRW uppger att båda sidorna bryter mot krigets lagar. 

(HRW, 2013b). Krigsbrotten utgörs av sexuella övergrepp, fördrivande av människor, 

avrättningar, tortyr, amputeringar, plundring av skolor och hjälporganisationers baser, 

tillfångatagande och misshandel av kritiserande journalister och skenavrättningar. HRW 

och Amnesty International uppger att det har pågått ett utbrett dödande under 2012-

2013 (HRW, 2013c - Amnesty International, 2013c).   

 

FN:s flyktingorgan UNHCR, uppskattar att 430 000 människor har tvingats fly sedan 

konflikten började i januari 2012. I de provisoriska boenden som många människor 

hamnat i, utsätts de för extrem värme på dagen och kyla på natten och det råder stor 

brist på rent vatten. Många flyktingar lider av malaria, diarré och luftvägsinfektioner 

och sjukdomar sprider sig snabbt. (UNHCR, 2013b) Mali räknas som ett av de fattigaste 

länderna i världen (Globalis, 2013b) och UNDP placerar Mali på plats 182/186 enligt 

HDI (UNDP 2013, s. 143). 
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2.5 Definitioner applicerade på konflikterna 

Det går alltså att se likheter mellan konflikten i CAR och konflikten i Mali. Båda staterna 

har tidigare varit franska kolonier där inre konflikter har uppstått mellan olika etniska och 

religiösa grupper sedan ländernas självständighet. Maktkamper mellan olika grupper har 

uppstått och likaså militärkupper där ledare har avsatts. I båda konflikterna har 

civilbefolkning utsatts för tortyr, avrättningar och sexuellt våld vilket i sin tur har resulterat 

i att folk har tvingats bort från sina hem och försatts på ödelagd landsbyggd där de bor utan 

tillgång till mat och vatten, och där sjukdomar och epidemier sprids. Likaså har både 

civilbefolkningars hem och hjälporganisationers baser utsatts för plundring. Med det 

konstaterat kan IFRC:s definition av humanitär kris appliceras på båda länderna. HRW, 

Amnesty och FN uppger, som nämndes i avsnitten om de humanitära situationerna, att det 

vid olika tillfällen under 2012 och 2013 har förekommit stridsrelaterade dödsfall som 

överskrider 25 personer, dock har fler dödsfall identifierats. Utifrån UCDP:s definition kan 

därmed situationerna i CAR och Mali klassas som långvariga väpnade konflikter med mer 

än 1000 stridsrelaterade dödsfall under konflikternas gång men mindre än 1000 

stridsrelaterade dödsfall årligen. Med det konstaterat inleds nu komparation. 

 

 

 



 

 16 

3 Resultat Mediearkivet 

Nedan följer vår operationalisering av bortglömd. Först och främst kan det 

identifieras att både CAR och Mali har ytterst få träffar över tid, vilket illustreras 

nedan i de två följande diagrammen. De låga siffrorna till trots har Mali ändå mer 

än dubbelt så många träffar än CAR. 
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Vidare redovisas resultatet av totalt antal träffar på samtliga 

sökordskombinationer per land, som även redovisas i procent. Åren när 

sökningarna har genomförts har baserats på när var individuell konflikt har varit 

högaktuell. Därför har sökningarna på Syrien gjorts under åren 2011 och 2012 

(Säkerhetspolitik, 2013e); Irak under åren 2003 och 2007 (Säkerhetspolitik, 

2013c) samt Afghanistan under åren 2001 och 2008 (Säkerhetspolitik, 2013d). 

Mali har än en gång mer än dubbelt så många träffar som CAR men 

kontrastverkan i form av de andra konflikterna illustrerar en än mer markant 

skillnad i antal träffar. Afghanistan har tre gånger så många träffar som CAR 

medan både Syrien och Irak har mer än åtta gånger fler.  
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Som tidigare har nämnts ökade antalet träffar på CAR med dubbelt så många under 

december 2013 som en följd av de uppblossade stridigheterna mellan två gerillagrupper. 

Nedan illustreras ökningen. 
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4 Teori 

I följande avsnitt presenteras de teorier som vi anser har en förklarande del i 

varför konflikten i CAR har varit bortglömd.  

4.1 Geopolitik och nationellt intresse 

Geopolitik och nationellt intresse går i mångt och mycket hand i hand. Vi tar avstamp i 

Morgenthaus teori om nationellt intresse relaterat till makt för att sedan sammankoppla 

den med geopolitisk teori.  

Morgenthau utgår från att stater agerar utifrån: ”/…/the lesser evil rather than of the 

absolute good (Morgenthau, Hans J., 1948, s. 27). Han menar att politiska beslut 

grundas i rationalitet och rationaliteten ligger i att statens intresse definieras i 

makttermer. Med andra ord styrs det nationella intresset och den internationella 

politiken utifrån en maktkamp (Morgenthau, 1948, s. 27-28). Även om en stats mål 

uttrycks i andra termer och om samarbeten genomförs med andra stater, är det alltid för 

att på ett eller andra sätt förbättra sin position i världen (Morgenthau, 1948, s. 28). 

Politisk makt är en psykologisk relation mellan de som utövar makten och dem som 

makten utövas över (Morgenthau, 1948, s. 29). Det kan vidare finnas motsättningar 

mellan moral och internationell politik i det att jakten på makt inte nödvändigtvis är 

moraliskt rättfärdigat (Morgenthau, 1948, s. 28).  

En av de viktigaste aspekterna med geopolitk är att skapa förståelse om relationen 

mellan geografi och stat. Geopolitik är således bron mellan geografi och internationella 

relationer (Sloan, Geoff, 2005, s. 104). Genom att kartlägga geografiska mönster kan en 

stat utveckla strategier för att säkerställa sin plats i världen (Sloan, 2005, s. 104). Stater i 

det internationella systemet tvingas därmed att välja strategi och det är vanligt att stater 

söker små vinster i hopp om att det kan leda till stora (Jervis, Robert, 2010, s. 70). Ett 

exempel på geopolitiskt agerande är USA:s stöd av Kosovos självständighet som ett 

strategiskt drag mot Ryssland (Jervis, 2010, s. 167). Ytterligare ett exempel är när USA 

stred i Vietnam i hopp om att det skulle bli kommunismens fall (Jervis, 2010, s. 170). 

Sloan menar därför att det måste finnas ett geografiskt perspektiv för att kunna förstå en 

konflikt (Sloan, 2005, s. 105). 

Vidare är det geografiska läget av vikt när det gäller politiska policybeslut. Det kan 

påstås, enligt Sloan, att ett geografiskt perspektiv är ofrånkomligt i policyprocesser 

(Sloan, 2005, s. 104). Med andra ord är politisk relevans kopplat till en stats geografiska 

position (Sloan, 2005, s. 102) Jervis menar att det finns en rädsla för konsekvenser av 

sitt agerande vilket kan skapa en lamslagen situation, där ingenting händer. Om det 

skapas oväntade konsekvenser måste de hanteras, vilket kan bli en börda (Jervis, 2010, 

s. 168).  
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4.2 Digital Divide 

Pippa Norris delar in “digital divide” i tre olika aspekter. The global divide syftar till 

skillnaden mellan i- och u-länders tillgång till internet. The social divide gäller klyftan 

mellan rika och fattiga inom ett enskilt land. The democratic divide är skillnaden mellan 

de som använder och de som inte använder digitala resurser för att engagera, mobilisera 

och delta i det offentliga livet. (Norris, Pippa, 2001, s. 4). 

 

The global divide - De fattigaste länderna riskerar att falla än mer efter om de inte får 

tillgång till internetuppkoppling eftersom det skapar ekonomiska möjligheter och gör 

landet mer synligt (Norris, 2001, s. 5). Det finns förhoppningar om att tillgång till 

internet kan det leda till socioekonomisk och demokratisk utveckling för fattiga 

samhällen (Norris, 2001, s. 6). 

 

The democratic divide - Förespråkare menar att internet ska öka civilt politiskt 

engagemang genom möjligheten att med internets hjälp organisera sig (Norris, 2001, 

s.12).  Men samtidigt finns motstridiga idéer om att ökad internettillgång i fattiga länder 

skulle kunna skapa inre klyftor mellan rika och fattiga där internet snarare skulle kunna 

bli en fördel för en elit (Norris, 2001, s. 13). 

 

Den nya kommunikationsteknologin kan minska staters isolering i världssamhället och 

öppna nya dörrar för att nå kunskap. Norris menar dock att det inte bara är bristen på 

tillgång till internet, utan tillgång till information generellt genom alla medier, som gör 

att fattiga stater förblir i underläge i förhållande till väst (Norris, 2001, s. 66). Hon 

menar alltså att social stratifikation inte kan övervinnas endast genom tillgång till 

internet eftersom det krävs åtgärder på flera plan (Norris, 2001, s. 91) då tillgången kan 

vara ojämnt fördelat inom landet. Norris hänvisar till både FN och Världsbanken som 

har uppmärksammat riskerna i att utvecklingen av den digitala teknologin kan splittra 

världen i fattiga och rika (Norris, 2001, s. 64). Man vet dock inte hur pass utvecklande 

tillgång till internet är per se (Norris, 2001, s. 13). 

 

Då boken är skriven 2001, innan de sociala mediernas genombrott, följer ett 

kortfattat avsnitt om just sociala medier som på många sätt förändrat 

medielandskapet.   

 

4.2.1 Sociala medier 

Här kommer arabiska våren verka som exempel. Vi är medvetna att det finns stora 

skillnader mellan situationen i CAR och det som hände under arabiska våren men det 

används endast i syfte att illustrera vilken effekt tillgången till internet och sociala 

medier kan ha på vad som når det svenska nyhetsflödet. 

 

Facebook har drygt en miljard användare och idag ”twittras” det ungefär 340 miljoner 

”tweets” om dagen. Browning menar att de sociala medierna har förändrat människors 

sätt att kommunicera och dela information, vilket blev tydligare än någonsin under den 

arabiska våren 2011 (Browning, John G., 2013, s. 63). Då användes Facebook för att 
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schemalägga protester, Twitter för att samordna och YouTube för att berätta för 

omvärlden (Browning, 2013, s. 67). I Tunisien rapporterades det att under 2011 fick 94 

% av befolkningen främst sin information och nyheter från sociala medier. Även i 

Egypten var sociala medier den primära nyhets- och informationskällan för 88 % av 

befolkningen (Browning, 2013, s. 74). Teknologin tillät människor att organisera sig 

snabbare och mer effektivt, vilket möjliggjorde en större spridning och uppslutning i 

protesterna (Browning, 2013, s. 85). Browning menar därför att sociala medier kan få 

vitt spridda individer att mötas och samarbeta (Browning, 2013, s. 67) eftersom de kan 

användas som en plattform för folk att organisera sig och uttrycka sig politiskt 

(Browning, 2013, s. 64-65).  

 

Det finns dock skeptiker som menar att folk genom alla tider har organiserat sig och 

protesterat, och att social media inte har särskilt stor betydelse (Browning, 2013, s. 69-

71). Men Browning framhåller att sociala mediers styrka ligger i snabbheten och 

omedelbarheten, att filter och censur lyfts bort och att nyheten inte går genom en 

urvalsprocess utan kan nås utav en världspublik (Browning, 2013, s. 71-72) Sociala 

medier bör alltså ses som en accelerator för social förändring (Browning, 2013, s. 73).  

 

 

4.2.2 Digital Divide i CAR och Mali 

ITU (International Telecommunication Union) är FN:s specialiserade organ för 

information och kommunikationsteknologi med målsättning att förena människor 

världen över genom kommunikationsteknologin. De arbetar med att samla statistik 

gällande utspridningen av ICT (Information and Communication Technologies) och 

tillgång till bredbandsuppkoppling; med andra ord undersöker de hur utspritt 

informationssamhället är.  ITU har skapat ett index efter internationella 

överenskommelser för att kunna mäta informationssamhällets olika faktorer, det s.k. 

ICT Development Index, (IDI)  (ITU, 2013a). IDI placerar CAR på plats 165/166 samt 

Mali på plats 140/166. (ITU, 2013b, s. 46).  

 

Enligt ITU:s senaste rapport utvecklas de minst uppkopplade länderna, som är hem till 

2,4 miljarder människor, inte tillräckligt mycket för att kunna stänga the ”digital 

divide”, däribland finns både CAR och Mali (ITU, 2013, s. 42). CAR fortsätter att ha 

låga nivåer av uppkoppling och har därigenom ytterst begränsade möjligheter att globalt 

sammankoppla sig med andra människor (ITU, 2013, s. 44). ITU uppger att klyftan 

ökade 2011-2012 mellan de minst och mest uppkopplade staterna i världen, vilket 

indikerar att det finns mycket kvar att göra (ITU, 2013b, s. 45).  

4.3 Nyhetsvärdering 

Människor har generellt sett inte möjlighet att själva gå ut och undersöka verkligheten 

och därför blir medierna det man vänder sig till för information (Strömbäck, Jesper 

2009, s. 105). Strömbäck skriver att den bild av verkligheten som presenteras av 

medierna skapar allmänhetens verklighetsbild, eftersom det är det vi ser, hör och 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2013/MIS2013_without_Annex_4.pdf
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läser.  Därigenom blir medias bild av verkligheten verkligare än själva verkligheten, 

vilket kan få stora konsekvenser för åsikts- och opinionsbildningen (Strömbäck, 2009, s. 

138). Läkare Utan gränser genomförde under 2012 en undersökning kring kännedomen 

hos Sveriges befolkning kring humanitära kriser i världen. Den visade tydligt att de 

humanitära kriser som svenskarna kände till var direkt kopplade till det som syntes i 

media (Läkare Utan Gränser, 2012, s. 2). Syrien var t.ex. den mest omskrivna 

humanitära krisen i svenska medier under 2012 och det var också den som flest 

personer kände till (Läkare Utan Gränser, 2012, s. 6). Krisen i CAR var det å andra 

sidan endast 0,6 % av de 1000 tillfrågade som hade kännedom om (Läkare Utan 

Gränser, s. 7). Det illustrerar tydligt den maktposition medier besitter; mediernas urval 

blir vårt synfält (Läkare Utan Gränser, 2012 s. 2).  Då det finns ett överskott av 

information och underskott av uppmärksamhet krävs det att medierna reducerar 

informationsmängden samt fångar människors uppmärksamhet (Strömbäck, 2009, s. 

172). Journalistik handlar alltså mycket om att välja och välja bort (Strömbäck, 2009, s. 

166). Den explosionsartade expanderingen av medier som har skett de senaste 30 åren 

har inneburit en större konkurrens om publiken. Strömbäck menar att medierna har 

blivit mer marknadsorienterade och förlusten är att publicistiska värden har tappat i 

förhållande till ekonomiska värden (Strömbäck, 2009, s. 148) vilket gör tittarna till de 

största förlorarna (Strömbäck, 2009, s. 150). Nyheterna måste vara säljande eftersom 

medier, med undantag för public service-medier, är vinstdrivande aktiebolag 

(Strömbäck, 2009, s. 139). 

 

Strömbäck uppger att nyhetsrapportering inom samma geografiska område tenderar till 

att uppmärksamma samma frågor och händelser. Det påvisar att det finns likheter 

gällande nyhetsvärdering. Han talar om nyhetvärdering; hur möjliga nyheter värderas 

och nyhetsurval; vad som i slutändan publiceras som nyheter. En nyhet kan t.ex. ha högt 

nyhetsvärde men ändå inte ha publicerats eftersom nyheten är mättad, alltså att det har 

rapporterats för mycket om en viss situation (Strömbäck, 2009, s. 167). Men vad är det 

som avgör om en nyhet uppfyller både värderingen och urvalet?  Strömbäck tar upp 

Bengt Johanssons tankar om det s.k. styrfältet. Intresse som styrfält handlar om att 

medierna publicerar det de tror att publiken vill ha. Här är det med andra ord, 

efterfrågan som styr (Strömbäck, 2009, s. 169).  Vikt som styrfält handlar istället om vad 

publiken bör ta del av, alltså vad medierna anser att publiken ska känna till. Här står 

utbudet i centrum och det är mer ideologiskt präglat. Föreställningar om vikt och 

intresse hör i sin tur ihop med ett flertal andra faktorer på lägre nivå, t.ex. geografisk 

och social närhet, graden av sensation och överraskning, bra bilder och negativa inslag. 

I tabellen nedan, hämtad från Strömbäcks bok ”Makt, medier och samhälle”, redovisar 

Strömbäck nyhetsvärderingskriterier enligt olika forskare (Strömbäck, 2009, s. 170). Ju 

fler av dessa kriterier en nyhet besitter, desto större sannolikhet är det att den publiceras 

(Strömbäck, 2009, s. 171). 
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Strömbäck skriver att en rad studier visar att medier kan ha en makt över sin publik, 

alltså att medierna kan ha effekt på individnivå. Men hur mycket människor påverkas är 

olika från person till person, vissa påverkas mer än andra (Strömbäck, 2009, s. 90). Det 

Läkare Utan Gränser framförallt pekar på i sin rapport är att kunskap leder till 

engagemang, alltså att ju mer kunskap vi har om något desto större chans är det att 

människors engagemang ökar. Det inkluderar viljan att ge pengar till hjälparbete och 

synen på svensk biståndspolitik, samt att allmänhetens kännedom i viss mån kan 

påverka vad politiker prioriterar (Läkare Utan Gränser, 2012, s. 3). Läkare Utan Gränser 

uppger att de har märkt av svenskars engagemang att hjälpa den syriska 

civilbefolkningen, vilket de menar är ett direkt resultat av den mediauppmärksamhet 

som har riktats mot Syrien (Läkare Utan Gränser, 2012, s. 7). 

 

Teorin om mediernas dagordningsmakt handlar om mediernas inflytande över vad 

människor anser vara viktigt (Strömbäck, 2009, s. 103). Medierna har inte 

nödvändigtvis makt att styra människor åsikter, däremot har de makt att styra vad 

människor har åsikter om (Strömbäck, 2009, s. 104). Således blir de frågor som medier 

ägnar mycket uppmärksamhet de frågor som människor upplever som viktiga 

(Strömbäck, 2009, s. 105). Det betyder inte att medierna är allsmäktiga utan det finns 

fortfarande ett samband mellan publik och medier (Strömbäck, 2009, s. 108). Skulle 

t.ex. bensinpriset skjuta i höjden skulle det kunna påverka mediernas dagordning 

(Strömbäck, 2009, s. 109) men Strömbäck konstaterar ändå att medierna har en 

betydande makt över publiken (Strömbäck, 2009, s. 111). 

 

 

4.4 Social Identitetsteori 

 

SIT (Social identitetsteori) säger att våra grupptillhörigheter spelar stor roll i vår egen 

självförståelse samt i hur vi anser oss likna och skilja oss från andra (Jansen, 2010, 

s. 22). SIT etablerades under 1970-talet av Henri Tajfel då han ville försöka förstå sig 

på beteenden mellan grupper (Jansen, 2010, s. 23). Han definierade social identitet som: 

”The individual’s knowledge that he belongs to certain soical groups together with 
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some emotional and value significance to him of this group membership” (Jansen, 2010, 

s. 23).  

Han menade att människor tenderar till att kategorisera sig själva och andra i olika 

sociala grupper (Wetherell, 1996, s. 212). Genom dessa kategoriseringar väljer man 

samtidigt sin egen identitet utifrån den grupp man anser sig likna mest, därigenom 

känner man större samhörighet med dem man väljer att identifiera sig med (Ilana - 

Tehlia, 2011, s. 96). Dessa kategoriseringar var enligt Tajfel ett sätt för folk att försöka 

hitta sitt eget jag och sin egen plats i samhället (Jansen, 2010, s 24). Efter 

identifieringen börjar man jämföra sin egen grupp – innegruppen - med andra grupper - 

utegrupper (Spears, 2011, s. 202). Eftersom man förstår sig själv utifrån den identitet 

som innegruppen har, blir det viktigt att gruppen har sin egen unika identitet där den 

också värderas positivt; folk tenderar därför till att gynna sin egen grupp och sträva efter 

att uppnå högsta möjliga status (Hogg, 2006, s. 113). Man kan välja att stanna kvar i sin 

innegrupp, men också söka sin identitet i en annan utegrupp på en kognitiv nivå om 

denna värderas positivt (Jansen, 2010, s. 24). 

 

4.5 Altruism 

Altruism innebär att man bortser från sina egna intressen för att hjälpa någon annan 

(Batson, 2011, s. 3). I grunden är dock inte altruism synonymt med empati eftersom det 

nödvändigtvis inte inkluderar något medkännande för personerna som är i behov av 

hjälp; det handlar istället om viljan att hjälpa andra (Batson, 2011, s. 11-12, 29-30). 

Altruism kan därför grunda sig i egoistiska motiv där man väljer att hjälpa andra för att 

få sig själv att må bättre (Batson, 2011, s. 29-30). 

I sin bok ”Altruism in humans”, talar Daniel Batson om altruistisk motivation som 

baseras på en hypotes om empati-altruism; ”empatisk oro producerar altruistisk 

motivation” (Batson, 2011, s. 11). Eftersom empati kan ha flera olika tillstånd väljer 

Batson att tala om empati utifrån empatiska känslor; “/.../ other-oriented emotions 

elicited by and congruent with the perceived welfare of someone else” (Batson, 2011, s. 

11) samt empatisk oro; “/.../other-oriented emotion elicited by and congruent with the 

perceived welfare of someone in need” (Batson, 2011, s. 11). Empatisk oro involverar 

därför känslor för den andra (Batson, 2011, s. 11-12). För att en människa ska kunna 

känna empatisk oro anser Batson att två nyckelkomponenter behövs: 

 Uppfattning om att den andra är i nöd 

 Inre värdering av den andras välmående (Batson, 2011, s. 44). 

 

Att värdera den andras välmående resulterar i att man genom ett perspektivtagande 

föreställer sig hur en annan person känner och tänker i en viss negativ situation, och att 

det i kombination med nöd väcker empatisk oro. Genom att man därför har införlivat den 

andras välmående i ens egen värdestruktur och föreställer sig de negativa konsekvenser 

situationen kan ha för personen i fråga, känner man empatisk oro. Den känslomässiga 

reaktion som väcks är därigenom ett resultat av det hot som har riktats mot den andras 
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välmående (Batson, 2011, s. 45). Men för att dessa känslor ska väckas krävs det att man 

har valt att värdera den andras välmående positivt (Batson, 2011, s. 42). 

När han talar om altruistisk motivation menar han altruism som ett motivationstillstånd 

där det slutgiltiga målet är att öka den andras välmående (Batson, 2011, s. 20). Genom att 

man har värderat den andras välmående positivt och ett hot mot dennes välmående 

resulterar i empatisk oro, aktiveras en önskan om att nå målet om att eliminera den 

uppfattade nöden hos personen empatin är riktad mot. D.v.s., empatisk oro producerar 

altruistisk motivation (Batson, 2011, s. 29, 33, 42). Ju mer empati man känner för 

personen i nöd, desto större blir motivationen till att få bort nöden (Batson, 2011, s. 29). 
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5 Diskussion 

CAR är ett utav världens fattigaste länder och har kantats av konflikter sedan 

självständigheten. Tortyr, avrättningar, sexuellt våld samt plundringar av hem har 

försatt hundratusentals människor på flykt utan tillgång till mat och vatten, och under 

hösten 2013 varnade FN för att ett folkmord pågick i landet. Hur kommer det sig att 

rapporteringen om situationen i landet har fått ytterst begränsat utrymme i svensk 

media? Varför har det varit en bortglömd konflikt? 

 

Efter att ha gjort undersökningarna i Mediearkivet kan vi konstatera att det inte har 

rapporterats lika mycket om CAR som de andra konflikterna vi har berört. Historiskt 

har varken CAR eller Mali uppmärksammats särskilt mycket i svensk media, vilket vår 

undersökning illustrerar. Mali har visserligen mer än dubbelt så många träffar historiskt 

men dessa påträffas främst först 2010 när konflikten i Mali började intensifieras. 

Konflikterna har alltså aldrig varit en nyhetsprioritet i Sverige. Gällande komparationen 

av dagens konflikter i CAR och Mali konstateras även här att Mali nämns mer än 

dubbelt så många gånger än CAR, det trots att konflikterna i sig är väldigt lika. 

Träffarna på CAR i december månad drar visserligen upp det totala resultatet på 2013 

vilket får oss att konstatera att det inte längre är en bortglömd konflikt, men att det har 

varit. Trots att FN varnade om folkmord någon månad tidigare visar vår undersökning 

att nyhetsflödet inte påverkades i större utsträckning. Det krävdes alltså att hundratals 

människor dog för att konflikten inte längre skulle vara bortglömd. Dock kan det 

fortfarande konstateras att CAR, trots händelserna i december, ligger långt efter Mali, 

Syrien, Irak och Afghanistan i antal träffar, vilket gör att konflikten fortfarande är mer 

bortglömd än andra. Det bör även poängteras att det är en stor skillnad på antalet träffar 

i både CAR och Mali jämfört med framförallt Syrien och Irak, där de två sistnämnda 

har bevakats avsevärt mycket mer i media. Men då den primära komparationen utgörs 

av Mali kan vi trots allt konstatera att konflikten i CAR av någon anledning inte har 

varit lika prioriterad i svensk media som den i Mali. Vad kan det bero på?   

 

Sambandet mellan befolkning och makthavare som Morgenthau talar om kan appliceras 

på fallet CAR. Makthavare är i det här fallet de som styr medieinnehållet samt våra 

politiker som lägger den politiska agendan. Genom att belysa konflikten i CAR i större 

utsträckning i svensk media hade befolkningen eventuellt varit mer villiga att hjälpa 

samt utöva politiska påtryckningar. 

    

Sloan menar att politisk relevans är kopplat till en stats geografiska position. I Mali 

finns t.ex. al-Qaida som har målats upp som ett hot mot hela västvärlden och resolution 

2071 som berättigade en militär intervention i Mali antogs enhälligt i SR. I CAR finns 

inget liknande hot mot västerländska stater, därför kan det vara geopolitiskt ostrategiskt 

att beblanda sig. Hotbilden mot väst som utgörs av al-Qaida och det faktum att det sågs 

som en internationell angelägenhet att stoppa konflikten, vilket i sin tur resulterade i en 

större nyhetsrapportering, kan kopplas till identitetsteorin. “Vi” identifierar oss som en 

grupp i västvärlden (innegrupp) och likaså med Frankrike som var ledande i 
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interventionen, vilket gör att vi känner en närhet till dem och en benägenhet att lösa 

hotbilden.  

Att beblanda sig i en konflikt kan vidare få långtgående konsekvenser och bli kostsamt 

för landet som på ett eller annat sätt ingriper. Rädslan för konsekvenser kan alltså skapa 

en lamslagen situation där civilbefolkningen blir det främsta offret. Men hade Sverige 

t.ex. haft utpräglade handelsrelationer med CAR eller på ett eller annat sätt varit 

beroende av en resurs från landet finns det, utifrån geopolitisk teori, anledning att tro att 

fallet hade fått mer uppmärksamhet i svensk media då det även hade fått en politisk 

prioritet. Morgenthaus teori om det nationella intresset i termer av att vinna makt kan 

kännas något cyniskt och daterat. Men hade CAR varit en stat som Sverige hade haft 

viktiga relationer till, i syfte att stärka sin egen position ekonomiskt eller politiskt, hade 

Sverige kanske varit mer benägna att bidra till en stabilisering i landet. Men CAR är, 

som vi har nämnt, ett utav de fattigaste länderna i världen och för Sverige finns, vad vi 

har funnit, inga direkta strategiska vinster.  

Det är svårt att göra en bedömning gällande hur stor roll tillgången till internet och 

sociala medier spelar gällande det faktiska politiska resultatet som kommer ur 

organisering som underlättas av sociala medier. Dock råder det ingen tvekan om att det 

vi undersöker; varför CAR har varit en bortglömd konflikt, direkt kan relateras till att vi 

inte ser det i media. Det i sin tur kan delvis vara ett resultat av de begränsade 

möjligheterna för befolkningen att själva sprida information. Norris menar att tillgången 

till internetuppkoppling kan leda till social, ekonomisk och demokratisk utveckling, 

men för det här finns ännu inga vetenskapliga belägg. En stats utveckling kan alltså inte 

räddas av endast en bra bredbandsuppkoppling utan det krävs en mångfald av åtgärder 

på olika plan. Det är därför vi endast har ”digital divide” som en del av flera förklarande 

teorier; den är inte uttömmande, utan det krävs att man tittar på flera olika plan för att 

fullt ut förstå varför konflikten i CAR har osynliggjorts. Med mer tillgång till 

internetuppkoppling hade åtminstone möjligheten att påverka sitt eget öde förbättrats i 

CAR och kunnat göra landet mer synligt eftersom det inte går att undvika att de sociala 

medierna har förändrat medielandskapet. Nyheter från omvärlden kan numera nå oss 

utan mediernas urvalsprocess vilket framförallt bevittnades under den arabiska våren 

där flödet på de sociala medierna påverkade nyhetsrapporteringen. Även om den 

arabiska våren skiljer sig mycket från konflikten i CAR anser vi ändå att vissa slutsatser 

kan dras; med tillgång till internet och sociala medier hade befolkningen i CAR haft 

möjlighet att själva kanalisera ut nyheter inifrån samt även att uttrycka sig politiskt och 

organisera sig. Därigenom hade både befolkning och medier i andra länder eventuellt 

ägnat konflikten större uppmärksamhet. Huruvida det fått några politiska följder är i 

denna undersökning irrelevant, då vi endast vill ta reda på varför konflikten har varit 

bortglömd. Vi menar alltså att om internet och sociala medier hade funnits till 

förfogande för befolkningen i CAR hade oddsen varit större att svensk 

nyhetrapportering hade bevakat situationen närmre. Huruvida det hade gjort den 

svenska befolkningen mer benägen att skänka pengar eller formulera politiska 

påtryckningar är omöjligt att svara på med säkerhet, men Läkare Utan Gränsers rapport 

visade trots allt att svenskar var mer benägna att ge bidrag till befolkningen i Syrien; 

dvs. kunskap leder till engagemang. Vår undersökning visade att Syrien hade bevakats 

nära i svenska medier, mer än åtta gånger så mycket som CAR, vilket indikerar att det 

finns ett samband mellan synlighet i media och altruistiska motiv. Den altruistiska 

motivationen, att vi känner empatisk oro och vill hjälpa de människor som befinner sig i 

akut nöd eftersom vi värderar deras välmående positivt, aktiveras med kunskap och 

information. Det faktum att svenska befolkningen inte har fått ta del av den humanitära 
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krisen och konflikten i CAR, fått höra om dödsfall, sexuellt våld, tvångsförflyttningar 

och tortyr, anser vi därför kan kopplas direkt till den nyhetvärdering och det nyhetsurval 

som görs av de svenska medierna. Som Strömbäck menar; medierna styr inte våra 

åsikter, de styr vad vi har åsikter om. Visserligen har de sociala medierna förändrat 

medielandskapet men då CAR är ett av de minst uppkopplade länderna i världen har 

“vanlig” media, som vi har undersökt, kvar sin maktposition gällande vad vi ser och inte 

ser. Vår slutsats är således att en stor förklaring till varför konflikten i CAR har varit 

bortglömd ligger i medias urval.  

 

Är medierna fullt ansvariga? Nej, urvalet påverkas av de svenska politiska 

prioriteringarna, som vi talade om gällande nationellt intresse. Hade svenskarna 

diskuterat bidragspolitik samt konflikter och humanitära kriser i samma utsträckning 

som te. x. skatteavdrag hade det med största säkerhet också speglats i medierna. Som 

Strömbäck skriver så handlar journalistik mycket om att välja och välja bort; medier 

måste därför göra en värdering gällande vad de tror att vi vill se (intresse som styrfält) 

och vad de tycker att vi bör se (vikt som styrfält). Det kan då antas, efter vårt resultat, 

att CAR inte kvalificerar sig som något medier anser att vi varken vill eller bör se i 

förhållande till andra mer bevakade konflikter. En nyhet måste vara säljande eftersom 

de flesta mediebolag är vinstdrivande, men då konflikten i CAR har varit en långdragen 

väpnad konflikt har den tidigare inte fyllt det sensationsmoment som gör en nyhet 

säljande. Som vår undersökning visade var det först i december när striderna mellan 

Séleka och Anti-Balaka utbröt och flera hundratals människor dog, som nyheten blev 

mer säljande och mer synlig i svensk media. Det utbredda dödandet, som har skett som 

en konsekvens av konflikten, värderas alltså inte lika högt som en enstaka situation där 

många människor dör. Hårddraget kan man kanske säga att långdragna humanitära 

kriser i Afrika inte överraskar och värderas lika högt nyhetsmässigt som ett 

gerillaattentat. Strömbäck hävdar att tittarna är förlorarna i en ensidig 

nyhetsrapportering, dock är det i fallet CAR befolkningen som drar det kortaste strået 

eftersom de har en ytterst liten chans att aktivera omvärldens empati då omvärlden inte 

vet vad som pågår inom landet.   

 

Gällande nyhetsvärdering menar Johansson att styrfältet måste sammankopplas med 

faktorer som befinner sig på lägre nivå, däribland geografisk och social närhet. Det kan 

i sin tur kopplas ihop med den sociala identitetsteorin: CAR är ett land långt bort från 

Sverige, där befolkningen tillhör en utegrupp som vi inte identifierar oss med. Genom 

att människor identifierar sig med folk och grupper som de anser sig likna mest, känner 

de en större samhörighet med sin innegrupp. Därför kan nyhetsrapportering om vad som 

pågår i landet väljas bort eftersom det inte kommer vara en säljande nyhet då intresset 

för en utegrupp inte är särskilt hög.   

 

Då vår undersökning endast är utförd på svenska medier kan vi endast göra 

bedömningen att konflikten i CAR har varit bortglömd i Sverige. Strömbäck hävdar 

dock att nyhetsrapportering inom samma geografiska område tenderar till att 

uppmärksamma samma frågor och händelser. Det får oss att tro att liknande resultat 

hade kunnat nås i våra grannländer.  
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   Geopolitik Digital divide Nyhetsvärde  Social Identitet   Altruism 

CAR        x          x       x        x      x 

 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många av teorierna står och faller tillsammans 

i vår undersökning. Var för sig tillför de endast en bit i pusslet till varför CAR har varit 

en bortglömd konflikt, tillsammans faller dock bitarna på plats. Vi hävdar därmed att 

det finns en interdependens mellan de förklarande teorierna i fallet CAR. Matrisen ovan 

redovisar vår huvudkomparation samt teorierna. Om ett kryss har gjorts i rutan har vi 

dragit slutsatsen att avsaknaden av dessa faktorer förklarar varför det har varit en 

begränsad nyhetsrapportering om konflikten i CAR.  

 

Vår slutsats är således att det inte har funnits något geopolitiskt intresse, att det inte har 

funnits tillgång till bredbandsuppkoppling, att konflikten inte har haft ett högt 

nyhetsvärde, att ”vi” inte har identifierat oss inte med ”dem”, samt att den altruistiska 

motivationen har saknats. Det här, menar vi, förklarar varför konflikten i CAR har varit 

bortglömd.  
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6 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har vi märkt indikationer på att västmakters inblandning 

genererar större medierapportering. Rapporteringen ökade t.ex. om Mali när Frankrike 

valde att intervenera militärt. Vi har en hypotes om att det kan kopplas ihop med den 

sociala identitetsteorin; när en västmakt som vi känner samhörighet med försätter sig i 

en riskfylld situation, alternativt agerar i en större fråga, tenderar medierapporteringen 

att öka.  

 

Angående nyhetsvärdering har vi också märkt indikationer på att tv-sända nyheter oftast 

rapporterar om en afrikansk konflikt i taget. När konflikten i Sydsudan intensifierades 

skiftade fokus och den uppmärksamhet som tidigare hade riktats mot CAR efter 

gerillastridigheterna försvann ur det tv-sända nyhetsflödet. 

 

Ytterligare en aspekt som vi inte har berört handlar om journalistiskt ekonomiska 

anledningar; dvs. att mediebolag inte har råd att skicka journalister till alla konflikter, 

vilket resulterar i ett nyhetsurval där vissa händelser bortprioriteras. Strömbäcks tabell 

påvisar att bilder ökar chanserna för en nyhet att publiceras. Då journalister inte 

befinner sig på plats minskar chansen att vi få ta del av nyheten. Här hade tillgången till 

internet och sociala medier kunnat vara en alternativ möjlighet att nå ut med 

information.  

 

Sverige har inga historiska relationer till CAR såsom Frankrike har, det kan också vara 

en av anledningarna till varför det har varit en ytterst begränsad medierapportering om 

landet i svensk media. Det hade även varit intressant att undersöka om flyktingstömmar 

från CAR till Sverige hade påverkat mediebevakningen.  
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8 Appendix 

 

Historiska nedslag 
 
 

 

CAR och konflikt 

 

 2010 - 8 

 2000 - 0 

 1990 - 0 

 

CAR och humanitär kris 

 

 2010 - 2 

 2000 - 0 

 1990 - 0 

 

CAR och rebeller 

 

 2010 = 141 

 2000 = 2 

 1990 = 1 

 

CAR och inbördeskrig 

 

 2010 = 25 

 2000 = 0 

 1990 = 0 

 

CAR och intervention 

 

 2010 = 0 

 2000 = 0 

 1990 = 0 

 

CAR och död 

 

 2010 = 22 

 2000 = 4 

 1990 = 0 

 

Totalt = 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali och konflikt 

 

 2010 - 68 

 2000 - 3 

 1990 – 0 

 

Mali och humanitär kris 
 

 2010 = 3 

 2000 = 0 

 1990 = 0 

 

Mali och rebeller 

 

 2010 = 114 

 2000 = 3 

 1990 = 1 

 

Mali och inbördeskrig 

 

 2010 = 40 

 2000 = 7 

 1990 = 0 

 

Mali och intervention 
 

 2010 = 3 

 2000 = 0 

 1990 = 0 

 

Mali och död 

 

 2010 = 287 

 2000 = 7 

 1990 = 4 

 

Totalt = 540 
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Högaktuell konflikt 

 
CAR 

 
CAR och konflikt 

 

 2013 = 134 

 2012 = 63 

 

CAR och humanitär kris 

 

 2013 = 18 

 2012 = 30 

 

CAR och rebeller 

 

 2013 = 1178 

 2012 = 527 

 

CAR och inbördeskrig 

 

 2013 = 39 

 2012 = 127 

 

CAR och intervention 

 

 2013 = 45 

 2012 =70 

 

CAR och död 

 

 2013 = 82 

 2012 = 18 

 

Totalt = 2331 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali 
 

Mali och konflikt 

 

 2013 = 266 

 2012 =134 

 

Mali och humanitär kris 

 

 2013 = 8 

 2012 = 8 

 

Mali och rebeller 

 

 2013 = 1600 

 2012 = 1146 

 

Mali och inbördeskrig 

 

 2013 = 191 

 2012 = 93 

 

Mali och intervention 

 

 2013 = 603 

 2012 = 717 

 

Mali och död 

 

 2012 = 504 

 2012 = 145 

 

Totalt: 5415 
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Syrien 
 

Syrien och konflikt 

 

 2012 = 1955 

 2011 = 460 

 

Syrien och humanitär kris 

 

 2012 = 192 

 2011 = 65 

 

Syrien och intervention 

 

 2012 = 1292 

 2011 = 528 

 

Syrien och inbördeskrig 

 

 2012 = 3702 

 2011 = 963 

 

Syrien och rebeller 

 

 2012 = 7754 

 2011 = 306 

 

Syrien och död 

 

 2012 = 1831 

 2011 = 1044 

 

Totalt: 20 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afghanistan 
 

Afghanistan och konflikt 

 

 2001 = 403 

 2008 = 946 

 

Afghanistan och humanitär kris 

 

 2001 = 8 

 2008 = 58 

 

Afghanistan och rebeller 

 

 2001 = 90 

 2008 = 2421 

  

Afghanistan och inbördeskrig 

 

 2001 = 418 

 2008 = 287 

  

Afghanistan och intervention 

 

 2001 = 50 

 2008 = 84 

 

Afghanistan och död 

  

 2001 = 756 

 2008 = 1865 

 

Totalt: 7385 
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Irak 
 

Irak och konflikt 

 

 2003 = 2336 

 2007 = 2669 

  

Irak och humanitär kris 

 

 2003 = 85 

 2007 = 116 

  

Irak och rebeller 

 

 2003 = 449 

 2007 = 4089 

 

Irak och inbördeskrig 

 

 2003 = 489 

 2007 = 1628 

 

Irak och intervention 

 

 2003 = 429 

 2007 = 238 

 

Irak och död 

 

 2003 = 4459 

 2007 = 2919 

 

Totalt: 19906 
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Månadsnedslag CAR 

 

CAR och konflikt 

 

 Okt = 47 

 Nov = 9 

 Dec = 47 

 

CAR och humanitär kris 

 

 Okt = 4 

 Nov = 2 

 Dec = 3 

 

CAR och rebeller 

 

 Okt = 118 

 Nov = 160 

 Dec = 344 

 

CAR och inbördeskrig 

 

 Okt = 2 

 Nov = 1 

 Dec = 29 

 

CAR och intervention 

 

 Okt = 37 

 Nov = 1 

 Dec = 2 

 

CAR och död 

 

 Okt = 0 

 Nov = 38 

 Dec = 38 

 

Totalt: 

 Okt = 208 

 Nov = 211 

 Dec = 463 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


