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Abstract 

Denna uppsats är en komparativ studie av FNs fredsbevarande ansträngningar i Liberia och 

Kongo sett ur ett gräsrotsperspektiv. Studien kommer att undersöka till vilken utsträckning 

fredsprocessen i Liberia respektive Kongo har integrerat lokalbefolkningen och om det har 

påverkat nivån av fred. Det teoretiska ramverket består av en kombination av Anna Jarstads 

och Timothy D. Sisks teori gällande det systematiska dilemmat som handlar om lokalt 

ägandeskap samt Séverine Autesserres teori om lokala reaktioner. Studien påvisar att 

lokalbefolkningen har integrerats mycket dåligt i både Liberia och Kongo vilket har påverkat 

nivån av fred negativt. Resultatet pekar på att den stora skillnaden mellan fredsprocesserna 

grundar sig i civilbefolkningens inställning till FN. Stödet för FN är större i Liberia och 

situationen är även mer stabil då det fysiska våldet lyckats hållas nere. Situationen är dock 

ihålig vilket gör att landet förmodligen kommer stå inför stora problem när UNMIL lämnar 

landet. I Kongo är stödet för FN så lågt att det riskerar att stjälpa framtida ansträngningar som 

syftar till att integrera lokalbefolkningen.   

 

Nykelord: Lokalt ägandeskap, lokala reaktioner, FN, Liberia, Kongo, UNMIL, MONUSCO 
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1. Inledning 

“[Domestic peace] can only be achieved by the local population itself; the role of the United 

Nations is merely to facilitate the process that seeks to dismantle the structures of violence 

and create the conditions conducive to durable peace and sustainable development.” 

(Kofi Annan 2001, s394) 

 

Vårt inledande citat argumenterar för att en hållbar fred måste etableras genom ett ständigt 

samspel mellan internationella och lokala aktörer. Citatet representerar här en vilja inom FN 

att nå ner till gräsrotsnivå och att integrera lokalbefolkningen i fredsprocesser, men trots att 

denna vilja existerar så negligeras ofta lokala aktörer samt deras perspektiv. Denna uppsats 

syfte är att analysera civilbefolkningens roll och påverkan av fredsprocesser. Genom att göra 

detta hoppas vi även kunna reflektera över framtiden, och då i synnerhet i de två länder vi valt 

att fokusera på: Liberia och Kongo.   

Idag är freden i Liberia mer stabil än den i Kongo även om Liberia likväl har en lång väg att 

gå för att uppnå en hållbar fred. (Autesserre 2014:26–27, 211–212) Vi vill utforska nivån av 

fred i relation till samspelet med och integrationen av lokalbefolkningen under en 

fredsprocess.  

Detta leder oss till uppsatsens frågeställning: I vilken utsträckning har fredsprocessen i 

Liberia respektive Kongo integrerat lokalbefolkningen och har det påverkat nivån av fred? 

Vår hypotes är att fredsbevarandet i Liberia har inkluderat lokalbefolkningen till en större 

grad och att det är därför nivån av fred är något mer stabil.  

Med begreppet fred syftar vi på Johan Galtungs definition av positiv fred som till skillnad från 

negativ fred inte enbart innebär en frånvaro av direkt våld, utan även en frånvaro av 

strukturellt våld. Strukturellt våld är våld som genom relationer och strukturer är inbyggt i 

samhället. (Galtung och Fischer 1997) 
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2. Teori 

Tidigare forskning om fredsbevarande ansträngningar på lokal nivå i Liberia och Kongo är 

relativt limiterad. Séverine Autesserres forskning skiljer sig från mycket annan forskning om 

Kongo, som ofta fokuserar enbart på FN-styrkans oförmåga att skydda civila. Autesserres 

forskning inkluderar bland annat fokus på lokalbefolkningens intryck och upplevelser vilket 

vi anser är relevant för vår frågeställning både teoretiskt och empiriskt. Tidigare forskning om 

fredsbevarande ansträngningar på lokal nivå i Liberia omfattar bland annat feministisk sådan 

samt kritik mot säkerhetssektorns reform.   

För att undersöka till vilken grad den lokala dynamiken har integrerats i fredsbevarandet är 

det högst relevant att se över processens ägandeskap. Denna princip presenteras grundligt av 

Anna Jarstad och Timothy D Sisk i form av det strukturella dilemmat. Ett högt lokalt 

ägandeskap under en fredsprocess är i sig direkt beroende av ett välfungerande samspel 

mellan internationella och civila aktörer. För att komplettera vårt ramverk och för att 

verkligen förstå processen på gräsrotsnivå har vi därför valt att även inkludera Séverine 

Autesserres teori om lokala reaktioner. 

 

2.1 Operationalisering 

2.1.1 Det systematiska dilemmat 

Det systematiska dilemmat presenteras av Jarstad och Sisk i deras antologi From War to 

Democracy. Dilemmas of Peacebuilding tillsammans med tre andra dilemman vilka kan 

uppkomma under en fredsprocess som sker samtidigt som en demokratisering. Teorin kan på 

så vis användas både för att analysera fredsprocesser och demokratiseringsprocesser. Idag är 

målet för fredsbevarande ansträngningar att etablera en positiv fred och därför tenderar 

fredsprocesser att ske i samband med en demokratiseringsprocess. (Jarstad och Sisk, 2008:11, 

Jarstad, 2008:18–24, Sisk, 2008:239–241) I både Kongos och Liberias fall har en 

demokratisering skett i samband med FNs fredsbevarande arbete. Vi kommer dock använda 

teorin för att analysera fredsprocessen då detta är förenligt med vårt syfte.  

Av de fyra dilemman som presenteras har vi har valt att avgränsa oss till enbart ett, det 

systematiska dilemmat, då vi vill ha en relativt snäv analysmodell för att möjliggöra en 

djupare analys. Det systematiska dilemmat är benämnt efter civilbefolkningens möjlighet att 

vara med och bestämma över samhällets system. Dilemmat handlar således om 

fredsprocessens ägandeskap och problematiserar till vilken grad processen bör präglas av 

internationell eller lokal kontroll. Dilemmat undersöker vilka möjligheter lokalbefolkningen 

har att påverka och utforma fredsbevarandet. Författarna konstaterar att det ideala är att det 

internationella samfundet ger företräde till lokalt ägandeskap då detta skapar en fast 

demokratisk grund vilket gör processen mer legitim. Dock behövs ofta utomstående 

internationella aktörer för att initiera en demokratiseringsprocess och på så sätt börja arbeta 

för en positiv fred. (Jarstad, 2008:18, 99, 215-225, Sisk, 2008:239–241)  

Principen om ägandeskap handlar således inte om huruvida makten enbart bör ligga hos 

antingen civilbefolkningen eller hos den internationella aktören, i vårt fall FN, utan snarare 
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om den sköra balansgång mellan för lite och för mycket inflytande från de båda. Vi kommer 

därför att analysera till vilken grad fredsbevarandet i Liberia och Kongo har präglats av ett 

lokalt ägandeskap för att kunna urskilja hur balansgången mellan lokala aktörer och FN har 

påverkat nivån av fred. 

Nivån av lokalt ägandeskap fastställs av vilken möjlighet civilsamhället har haft att delta i 

arbetet och till vilken grad processens utformning har påverkats av lokalbefolkningens åsikter 

och prioriteringar. Det är därför relevant att fråga om modellen som appliceras har varit ett 

resultat av ett genomgående samarbete eller om har den präglats till stor grad av endera FNs 

eller civilbefolkningens önskemål. Konkreta indikationer på lokalt ägandeskap är exempelvis 

inkludering av civilsamhället under fredsavtalets skapande samt säkerhetssektorns reform, 

men det förekommer även abstrakta tendenser som en känsla av ignorans hos civilsamhället. 

Detta underskattas lätt, och för att det ska undvikas har vi valt att komplettera det 

systematiska dilemmat med Autesserres teori om lokala reaktioner. (Jarstad, 2008:18, 99, 219, 

Sisk, 2008: 239-241)  

 

2.1.2 Lokala reaktioner 

Vår andra utgångspunkt är Autesserres teori om lokala reaktioner på internationellt styrda 

fredsbevarande operationer som utgör ett kapitel i hennes bok Peaceland. Autesserre 

konstaterar att civilbefolkningen ofta uppfattar internationella aktörer som arroganta, 

nedlåtande och faderskapsliknande och att detta utgör ett centralt problem för 

fredsbevarandet. Autesserre menar att problemet inte ligger i västerländska värden i sig, utan 

snarare i hur externa värden implementeras. Den riktiga utmaningen för fredsbevarande 

insatser är därför rotade i processen och det vardagliga arbetet. Detta gör även att en central 

del av teorin ligger i att förstå hur fredsarbetares vardagliga beteende och attityd har resulterat 

i komplikationer (Autesserre 2014:97–98) snarare än det dem försökt implementera. 

Centrala delar för teorin är därför nivån av förbittring hos civilbefolkningen och en 

bortprioritering av lokal kunskap. Dessa faktorer bidrar till ett lågt ägandeskap. Här ser vi hur 

lokalt ägandeskap och lokala reaktioner hänger ihop och varför de är optimala att analysera 

tillsammans. Autesserres teori om lokala reaktioner inkluderar dels faktorer på makronivå, 

exempelvis till vilken grad civilsamhället håller med om värdena och reformerna som 

fredsarbetarna förespråkar och implementerar. Teorin inkluderar likväl faktorer på mikronivå, 

exempelvis hur internationella aktörer har ignorerat lokal kunskap och input. (Autesserre 

2014:109)  

Lokalbefolkningen bemötandet av de internationella aktörerna, inställningen till 

fredsarbetarna och parternas relation påverkar nivån av lokalt ägandeskap och är därför 

relevanta aspekter att analysera.  
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2.2 Vårt teoretiska ramverk 

Jarstad och Sisks systematiska dilemma och Autesserres perspektiv på lokala reaktioner utgör 

tillsammans vårt teoretiska ramverk. Då vår ambition är att använda teorierna som 

utgångspunkt för vårt egna ramverk som passar vår frågeställning kan det ibland krävas att 

man tänjer lite på teorierna för att de skall kunna appliceras. Vi har exempelvis enbart använt 

ett av de fyra dilemmana samt valt att fokusera på fredsprocessen 

Vi har valt att kombinera dessa två teorier då vi anser att de är kompatibla med varandra och 

tillsammans utgör en bra grund för att förstå gräsrötternas roll i en fredsprocess. Autesserres 

teori handlar mer om hur aktörerna behandlat varandra medan Jarstad och Sisks fokuserar på 

vad som har genomförts på en byråkratisk nivå.  

Vår oberoende variabel är nivån av lokalt deltagande i fredsbevarandet och vår beroende 

variabel är nivån av fred i Liberia och Kongo.   
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3. Forskningsdesign   

3.1 Metod 

Vi har valt att göra en komparativ analys för att kunna urskilja skillnader mellan de två 

länderna beträffande den lokala dynamikens integration. Uppsatsen är en kvalitativ 

litteraturstudie vilket innebär att vi endast kommer att använda oss av redan befintlig litteratur 

eftersom att vi inte har möjlighet att samla in någon annan form av material.  

Vår teori kommer att appliceras på de två empiriska fallen Liberia och Kongo. För att säkra 

att vi får med båda aspekter av vår teori har vi delat upp våra fallstudier i två underrubriker. 

För strukturens skull har vi sedan valt att först analysera fallen var för sig för att sedan avsluta 

med en jämförande analys.  

Det strukturella dilemmat kommer att kontextualiseras i fallstudien genom följande 

underrubrik: Grad av lokalt ägandeskap i fredsprocessen. Under denna rubrik avser vi att 

undersöka civilbefolkningens inflytande och möjligheter att påverka landets systematiska 

utveckling under fredsprocessen.  

Lokala reaktioner kommer att kontextualiseras i fallstudien genom följande underrubrik: Det 

sociala samspelet och kommunikationen mellan lokala aktörer och FN. Under denna rubrik 

avser vi att undersöka exempelvis mottagandet av FN, utvecklingen av och inställningen till 

FN samt den vardagliga relationen mellan FN-personal och civilbefolkningen. 

Dessa två pelare kommer sedan att länkas samman i den jämförande analysen. 

 

3.2 Material 

Studien kommer som tidigare nämnt att utgå från tidigare forskning. Genom att arbeta vidare 

på och sammanfoga redan existerande material vill vi hjälpa till med fylla igen ett 

forskningsområde som är relativt tunt och på så vi bidra till framtida forskning. 

Vi är medvetna om att vi har använt oss av sekundära källor vilket gör att vi konsekvent 

kommer att ställa oss kritiska till den information som samlas in. Majoriteten av vårt material 

består av vetenskapliga texter och artiklar, men i brist på tillräckligt vetenskapligt material 

samt för att få in en annan vinkel har vi även använt ett par nyhetsartiklar. Séverine 

Autesserres bok har använts både teorimässigt och empirimässigt medan Jarstad och Sisks 

antologi ligger till grund för ena halvan av vårt teoretiska ramverk. 
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3.3 Val av fall 

Vi har valt att fokusera på FNs fredsbevarande arbete i Liberia och Kongo. FNs 

fredsbevarande insats i Liberia, UNMIL (United Nations Mission In Liberia), påbörjades 

2003. (FNb, 2015) FNs fredsbevarande insats i Kongo etablerades 1999 och hette då MONUC 

(United Nations Mission in the Democratic Republic of Congo) men bytte 2010 namn till 

MONUSCO (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic 

of the Congo).  

Dessa insatser inrättades nära varandra tidsmässigt och båda är fortfarande aktiva. Av 

naturliga skäl kommer merparten av vårt fokus centrera på dessa två operationer och vi har 

därför valt dessa operationer som vår tidsram. Andra FN-enheter har varit på plats under 

samma period, exempelvis UNICEF, UNDP och UNHCR. (Skumsrud Andersen och Sending, 

2010, ECI et al, 2012) För att inte utesluta dessa enheters påverkan på det lokala ägandeskapet 

samt deras samarbete med de två ländernas civilsamhällen har vi valt att inte enbart avgränsa 

oss till UNMIL och MONUSCO. Detta beror även mycket på att vi i flertalet artiklar enbart 

stött på termen “FN-personal” och vi inte känt oss bekväma med att anta att denna personal 

varit del av MONUSCO eller UNMIL när andra FN-enheter också varit aktiva.  

Att insatserna inrättades nära i tid och fortfarande är aktiva utgjorde en central del i varför vi 

valde dem som fallstudier. Att vi sedan beslöt oss för att även inkludera annan FN-personal 

som varit på plats under samma tidsspann underminerar inte denna komparativa fördel då vårt 

huvudsakliga fokus fortfarande ligger på de två fredsbevarande operationerna. Andra orsaker 

till att vi valde dessa fall är att de ligger relativt nära varandra geografiskt då de båda tillhör 

Sahel-området men tillräckligt långt ifrån varandra för att inte direkt lida av samma konflikt 

eller av varandras spillovers. Vi är medvetna om att det likväl finns stora skillnader mellan 

länderna och därmed fler faktorer som påverkar nivån av fred. Vi anser dock att detta inte 

underminerar vår frågeställning eller vårt syfte. Att finna två fall som är identiska är omöjligt, 

och skulle inte heller vara särskilt intressant att jämföra. Olikheterna mellan de två länderna 

gör således inte jämförelsen irrelevant. Att jämföra två stater med olika historia kan dessutom 

eventuellt påvisa att lokalt ägandeskap är viktigt oberoende av staternas historia. 

 

3.4 Avgränsning 

Flertalet organisationer och aktörer har varit aktiva i både Liberia och Kongo. Vi har valt att 

avgränsa oss aktörmässigt till FN då forskningen gällande exempelvis NGOs närvaro i 

länderna varit mer limiterad. MONUSCOs och UNMILs närvaro utgör dessutom en passande 

tidsram.  
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4. Fallstudier 

4.1 Liberia 

4.1.1 Bakgrund 

På 1820-talet transporterades stora grupper av befriade och arbetslösa amerikanska slavar till 

Liberia. (Kieh 2004) Spänningar uppstod mellan dessa och ursprungsbefolkningen. 

Organisationen The American Colonization Society stöttade den nyblivna oligarkin och 

amerikanliberalerna kom att dominera området trots att de var i minoritet. 

Amerikanliberalerna tryckte ner rivaliserande grupper och behöll sin maktposition fram till 

1980 (Kieh 2004) då inhemska liberianer genomförde en statskupp och kom till makten. 

I slutet av 1989 efter nästan ett decennium av en diktatur som gynnat ursprungsbefolkningen 

utbröt ett etniskt baserat inbördeskrig. (Sharpe 2012) En västafrikansk fredsbevarande styrka, 

bildad av ECOWAS, (Economic Community of West African States) sändes till Liberia 1990 

vars närvaro ledde till krigets slut 1997. 1999 utbröt ett nytt inbördeskrig under vilket flertalet 

rebellgrupper var aktiva. ECOWAS skickade då återigen en fredsbevarande stryka. 

Inbördeskriget avslutades 2003 genom att presidenten Charles Taylor avgick. I fredsavtalet 

efterfrågades en FN-styrka vilket godkändes genom resolution 1509. Denna FN-styrka 

omvandlade ECOWAS styrkor till det mer multidimensionella UNMIL. (FNb, 2015) 

 

4.1.2 Grad av lokalt ägandeskap i fredsprocessen 

I Liberia har det funnits gott om utrymme för lokala aktörer att delta i genomförandet av 

planerna för samhället. Planerna har dock utformats av internationella aktörer, framförallt FN, 

och inte av lokalbefolkningen. Civilsamhället har på så vis varit inblandade i själva 

genomförandet men har inte fått vara med och bestämma vad som bör genomföras eller på 

vilket sätt. (Skumsrud Andersen och Sending 2010) 

Vissa av FNs tjänstemän i Liberia menade att det lokala ägandeskapet inte prioriteras av FN 

då organisationen ofta är för arrogant när det kommer till förmågan att hantera lokala frågor. 

Lokalt ägandeskap har argumenteras bort eller bagatelliserats av fredsarbetarna genom att 

referera till ett ideal eller en standard som fastställs och tillämpas av externa aktörer. 

Fredsarbetare i Liberia har sett lokalt ägandeskap som oerhört svårt att etablera i landet. 

Institutionella och strukturella hinder inom FN som är utanför fredsbevararnas kontroll gör 

det nästan omöjligt att prioritera ett lokalt ägandeskap. Exempelvis har byråkratiska principer 

beträffande UNDPs hantering av medel förhindrat att staten kunnat välja fritt vilka 

strukturella förändringar de anser borde ha prioriterats. (Skumsrud Andersen och Sending 

2010) 

En vanlig ursäkt till varför lokalt ägandeskap har varit svårt att etablera är Liberias brist på 

kapacitet. Med detta menas att en hög andel lokalt ägandeskap inte kan etableras förrän folket 

är redo för att styra och ta ansvar. Detta menar vissa fredsarbetare att dem inte är, då det finns 

risk att nationella aktörer kommer utnyttja makten till sin personliga fördel. (Skumsrud 

Andersen och Sending 2010) Detta riskerar dock att skapa en beroendekultur. 
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Fredsbevarandet i Liberia har resulterat i ett någorlunda stabilt läge, men när den lokala 

förankringen är så pass låg som den är kan det innebära stora svårigheter för freden att bestå 

när UNMIL väl lämnar landet. (Bøås och Stig 2010)  

Den låga graden av lokalt ägandeskap i landets fredsprocess kan även speglas i 

säkerhetssektorns reform. Reformen är en av de processer som genomförts i samband med 

fredsavtalet. Den består av resolutionen bakom UNMIL, nummer 1509 (2003) samt artikel 

IV, VII och VIII ur fredsavtalet. (Loden 2007) Tanken bakom reformen var att skapa ett 

partnerskap mellan det internationella samfundet och den liberianska regeringen. 

Undersökningar visar dock att samarbetet är mycket ojämnt och att det finns väldigt lite lokalt 

ägandeskap i reformen. (Bøås och Stig 2010)  

En del av säkerhetssektorns reform konstaterar att UNMIL har som uppgift att bistå 

regeringen i bildandet av en ny liberiansk armé. Det bestämdes i fredsavtalet att USA skulle 

leda reformen, men att UNMIL och flertalet andra aktörer skulle bidra. USA valde att utforma 

ett avtal med företaget Dyncorp vilket ledde till att många ansåg att USA tog total kontroll 

över processen istället för att enbart leda den. Detta skapade starka protester och en spänning 

mellan det internationella samfundet och Liberia då man ansåg att USA exkluderade 

nationella intressen och bröt mot fredsavtalet, samt tilläts göra detta av FN på grund av sitt 

inflytande och makt över FN. Liberias försvarsministerium ansåg sina rekommendationer 

ignorerade och det genomgående intrycket var att alla reformer drevs av en extern agenda. 

(Loden 2007) UNMILs avfärd har skjutits fram flera gånger med anledning av att man 

inväntar ett lyckat resultat från säkerhetssektorns reform. (Bøås och Stig 2010) 

Samtidigt som flera studier beskriver en exkludering av lokalsamhället under fredsprocessen 

visar andra på att försvarsministeriet, den lagstiftande församlingen samt civilsamhället har 

haft fler möjligheter att engagera sig i processen än vad de har utnyttjat. (Bøås och Stig 2010) 

Flertalet tjänstemän inom UNMIL har konstaterat att det var svårt att samarbeta med 

lokalbefolkningen på grund av deras brist på motivation och ovilja att ta ansvar. Liberianernas 

beteende kan förmodligen grundas på den internationella involveringen som utförs utan större 

hänsyn till lokalbefolkningens perspektiv. FN har fått mycket makt över landet, många 

tjänstemän inom UNMIL har önskat större involvering från statens sida då de menar att 

UNMIL redan gör mycket av deras jobb. Samtidigt konstaterade en biträdande minister 

mycket uppgivet att en internationell konsult på departementet visste mer om vad som 

föregick inom departementet än han själv (Skumsrud Andersen och Sending 2010) vilket 

indikerar att missnöjet är ömsesidigt.  

Tammi Sharpe menar att den Liberianska staten har ansträngt sig för att samarbeta med FN 

och civilsamhällesorganisationer. Trots försök saknas fortfarande äkta och meningsfullt 

engagemang och dialog. De civilsamhällesorganisationer som hörs representerar inte 

nödvändigtvis den större allmänheten då många av dem har svag förbindelse med det inre 

landet. (Sharpe 2012) Man kan därför säga att det lokala ägandeskapet inte har förverkligats i 

Liberia. Det fanns få verkliga möjligheter för lokalbefolkningen att påverka fredsprocessen. 

De bakomliggande orsakerna till konflikten, bland annat att eliten hörs mest och att 

majoriteten utesluts, har inte bearbetats tillräckligt och därmed lever grunderna till våld kvar i 

samhället. Detta har förmodligen bidragit till att freden enbart är en negativ sådan. (Sharpe 

2012) 
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De militära förlusterna inom UNMIL mellan den 19e september 2003 och den 30e juni 2015 

är 190 personer. Den 30e juni 2015 bestod UNMIL av en personal på 5934, varav 823 var 

lokalanställd civilpersonal. (FNb, 2015)  

          

4.1.3 Det sociala samspelet och kommunikationen mellan lokala aktörer och FN 

Fredsarbetarna välkomnades inledningsvis i Liberia. Det offentliga stödet är fortfarande 

relativt högt men har tagit skada av att FN exempelvis använt sig av en avvisande och 

nedlåtande attityd (Autesserre 2014:151, 199, Talentino 2007) samt tryckt undan det lokala 

inflytandet. Likväl har många löften till civilbefolkningen brutits vilket har bidragit till att 

många tvivlar på FNs förmåga att åstadkomma verklig förändring. Civilbefolkningen i Liberia 

är extra skeptiska till fredsbevarandets möjliga framgångar då de löften som bröts efter det 

första inbördeskriget fortfarande ligger färskt i minnet. Samtidigt finns inte särskilt många 

andra alternativ, vilket har bidragit till att många liberianer har en fatalistisk syn på 

situationen. (Talentino 2007)  

Civila anser bland annat att de inte hördes tillräckligt under fredsförhandlingarna (Ackerman 

2009). Kommunikationen mellan civilsamhället och FN sker ofta genom liberianska politiker 

som får försöka förhandla in folkets syn in i FNs dokument. Dessa dokument kan försöka 

garantera lokalt ägandeskap, men i praktiken har detta redan motarbetats genom den 

dysfunktionella kommunikationen. (Skumsrud Andersen och Sending 2010) Detta kan ha 

bidragit till att en bitterhet har dokumenterats både bland lokala eliter och vanliga 

medborgare. (Talentino 2007)  

FN har försökt samarbeta med spoilergrupper och krigsherrar för att göra övergången till fred 

framgångsrik, detta har dock bidragit till att många civila anser att FN är allt för överseende. 

Många liberianer stödjer fortfarande FNs närvaro men är samtidigt kritiska till deras strategi. 

(Talentino 2007)  

Rädda Barnen publicerade en rapport om fredsarbetares sexuella utnyttjning av liberianska 

barn. Denna rapport visade sig senare ha baserats på flertalet falska anklagelser från 

civilbefolkningen. Rapporten resulterade i en försvårad relation mellan fredsbevarare och 

civila. Många fredsbevarare drog sig för gå ut av rädsla för att bli anklagade för misshandel 

och somliga undvek att stoppa fordonet de färdades i för att hjälpa kvinnor i fara på grund av 

att man misstänkte att det var en fälla. (Autesserre 2014:221)  

Det finns en rädsla över att utvecklingen präglas av en allt för teknisk syn på fredsprocessen 

och man kan se en frustration hos befolkningen över bristen på uppmärksamhet. (Sharpe 

2012) Likväl har UNMIL lyckats bibehålla ett förtroende från civilbefolkningen då de har 

erbjudit samhället säkerhet. En stark majoritet ser UNMIL som den primära 

säkerhetsleverantören. Det är få som inte känner sig säkra överhuvudtaget. Dock är insatsen 

frånkopplad från allmänhetens uppfattning om vem som är bäst lämpad att erbjuda säkerhet 

för dem vilket gör att de förbiser lokala uppfattningar av säkerhet. Detta kan eventuellt skapa 

luckor för utanförskap och motstånd. Internationella aktörer och eliter har skapat en barrikad 

för att säkra sig från exkluderande och frustrerade civila som nu utgör källan till osäkerhet. 

(Podder, 2012)  
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Liberia har överkommit stora hinder men social orättvisa är inpräntat i landets system sedan 

en lång tid tillbaka, vilket bidrar till att Liberia präglas av en negativ fred. Tammi Sharpe 

menar att situationens utveckling är beroende av en ökad inkludering i det politiska utrymmet 

av exempelvis fattiga och marginaliserade. Sharpe konstaterar även att ett starkare samarbete 

krävs mellan involverade aktörer samt att grundorsakerna till våldet inte går att bearbeta utan 

att etablera ett ökat lokalt ägandeskap. Här har FN en central roll att uppfylla då de 

fortfarande behövs i landet. Risken är tyvärr stor att några få felsteg, eller brist på agerande, 

kan återupprätta det aggressiva tillstånd som tidigare präglade landet. (Sharpe, 2012)  
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4.2 Kongo 

4.2.1 Bakgrund 

Kongo har länge präglats av extrema motgångar. 1885 blev landet den belgiske Kung 

Leopolds privata ägodel. Leopolds styrande präglades av mycket grovt tvångsarbete och stora 

övertramp av mänskliga rättigheter vilket resulterade i internationella påtryckningar. Detta 

ledde till att Kongo 1908 köptes av den Belgiska staten och blev en uttalad koloni. Det brutala 

livet fortsatte för kongoleserna med enbart minimala förbättringar. Innan Kongo blev 

självständigt 1960 plundrade Belgien statskassan och försatte den nya kongolesiska staten i 

skuld. 1960-1964 var FNs fredsbevarande styrka ONUC aktiva i landet. 1965 blev Mobuto 

Sese Seko president och ett 30-årigt auktoritärt styre präglat av korruption och nepotism 

inleddes.  

Mobutu föll från makten 1997 och året efter utbröt ett krig. MONUC etablerades 1999, men 

då enbart för att observera situationen i landet. Detta ändrades 2003 (Terrie 2009) samma år 

som ett fredsavtal slöts. Våldet har fortsatt att eskalera i östra Kongo sedan 2007. (Sadie 

2010) MONUC (hädanefter MONUSCO) bytte namn till MONUSCO 2010 och är placerad i 

östra Kongo. MONUSCO är FN:s största och dyraste insats någonsin. (Hatcher och Perry 

2012) 

 

4.2.2 Grad av lokalt ägandeskap i fredsprocessen 

Séverine Autesserre skriver att kongolesiska lokala myndigheter har uttalat sig om att endast 

närvaron av MONUSCO innebär ett inkräktande. Den centrala regeringen har godkänt deras 

närvaro medan civilsamhället aldrig har konsulterats. (Autesserre 2014:104)  

Många fredsbevarande operationer utgår från att alla konflikter kan lösas med en 

färdiganpassad mall. Detta eftersom det finns en global kultur och att alla samhällen kan 

fungera på samma sätt. (Autesserre 2010:25–26) Så var även fallet i Kongo där fredsarbetarna 

har försökt påtvinga en struktur och ett system som var baserad på en västerländsk modell 

som den lokala eliten inte var nöjda med. Den etniska dimensionen ignorerades helt och hållet 

under FNs rekrytering vilket gjorde att personalen blev etniskt alternativt geografiskt 

obalanserad. Detta gjorde att civilbefolkningen upplevde FNs tjänstemän som partiska och 

förkastade dem. (Autesserre 2014:59, 87) 

Statskapaciteten i Kongo är så låg att staten inte haft möjlighet att bevaka internationella 

aktörers agerande. Samtidigt är behovet av hjälp så högt att kongolesiska tjänstemän ofta känt 

sig tvungna att gå med på vad som helst, i hopp om att detta kan leda landet in på rätt spår. 

Detta innebär att väldigt mycket makt har lagts i fredsarbetares händer istället för att 

lokalbefolkningen tillåtits strukturera statens system.  (Autesserre 2014:208)  

Lokala aktörer och representanter från civilsamhället var inbjudna till att delta i 

fredsförhandlingarna. Däremot blev det svårt för de lokala aktörerna att få sina röster hörda, 

bland annat på grund av att den internationella medlaren inte talade franska samt att 

förhandlingarna präglades av militära parter. Förhandlingarna skedde utanför Kongo vilket 

gjorde det svårt för de lokala aktörerna att kommunicera med sina nätverk på hemmaplan. 
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Förhandlingarna skedde först utan konsultation från civilsamhället och resultatet 

presenterades sedan för dem som definitivt. FN och AU förhandlade enbart med militära män 

och det var utifrån dem de planerade landets rekonstruktion av samhällssystemet. Även om 

förhandlingarna involverade aktörer från civilsamhället präglades varken förhandlingarna 

eller resultatet av deras perspektiv. (Hellmüller 2012) Här ser man tydligt hur FNs system och 

byråkratiska tillvägagångssätt har stått i vägen för lokalt ägandeskap.  

Kongo är beroende av penningflödet som kontrolleras av de internationella aktörerna vilket 

bidrar till den asymmetriska relationen. (Hellmüller 2012) Civilbefolkningen har inte 

konsulterats gällande hur biståndet bör spenderas och prioriterar inte samma saker. Många 

civila anser att den bristfälliga hälsovården borde få högre prioritet och att mer bistånd bör 

användas för att finansiera lösningar för att minska det djupt rotade könsrelaterade våldet. 

(D’Errico et al. 2013, White 2014) FN går miste om dessa åsikter hos civilbefolkningen på 

grund av strukturella hinder inom FNs struktur, exempelvis att fredsarbetare hindras från att ta 

in lokala perspektiv och åsikter på grund av att de måste skriva dagliga rapporter. (Autesserre 

2014: 238)  

Säkerhetssektorns reform har präglats av stora motgångar i Kongo. Först sköts den ständigt 

upp vilket bland annat resulterade i att den kongolesiska lokala armén FARDC (Armed Forces 

of the Democratic Republic of Congo) inte kunnat skydda befolkningen som istället har 

tvingats förlita sig på FNs hittills otillräckliga beskydd. (Boshoff 2004) Reformens 

misslyckande grundar sig i en politisk ovilja på regeringsnivå, och regeringen har dessutom 

låtit korrupta nätverk växa sig starka. FN uppmanades 2012 av Eastern Congo Initiative att 

ändra sitt mandat till att mer utförligt stötta regeringen i utformandet av 

säkerhetssektorsreformen, etablera en diskussion som främjar engagemang för reformen samt 

bevaka FARDC för att undvika framtida brott mot mänskliga rättigheter då armén tidigare 

anklagats för inblandning i sådana brott. (ECI et al. 2012) MONUSCO fick mandat för att 

bruka våld i annat än självförsvar först 2013 (resolution 2098) och innan dess var 

civilbefolkningen utan ett legitimt försvar i ett extremt våldsamt land. MONUSCO 

anklagades även 2011 för delaktighet i militära enheters övergrepp (ECI et al 2012)  

MONUSCO är idag den enda militära styrka som kan försvara civilbefolkningen från den 

kongolesiska armén eller andra militära grupper. Detta gör dem högst bristfälligt. FN och 

MONUSCO kritiserades mycket hårt i samband med att nyheter om gruppvåldtäkter spreds 

under 2010 på grund av att de inte lyckats hindra detta. (Neethling 2011) Dock har 

MONUSCOs mandat utökats efter detta, och Autesserre konstaterar att en ostabil fred inte 

varit möjlig utan FN:s närvaro. (Autesserre 2014:8)  

FN har präglats av få militära dödsfall samtidigt som de civila förlusterna varit ofantligt stora. 

(Hatcher och Perry 2012) MONUCs (1999-2010) förluster var 161 (FN, 2010), och 

MONUSCOs är hittils 93. MONUSCO består idag av en personal på 23 438 människor varav 

2725 är lokalanställd civilpersonal. (FNa, 2015)  
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4.2.3 Det sociala samspelet och kommunikationen mellan lokala aktörer och FN  

Den kongolesiska eliten chockerades av fredsarbetarnas dåliga bemötande. De 

kommunicerade på ett nedvärderande sätt och lyssnade inte på den kongolesiska elitens idéer 

och visioner. Detta bidrog till att de kände sig ignorerade och underkvalificerade. (Autesserre 

2014:59) Fredsarbetarna argumenterade att ett upplärande av lokalbefolkningen skulle 

innebära ett allt för tidskrävande arbete, och det var därför mer effektivt om de själva utförde 

arbetet medan kongoleserna såg på. (Autesserre 2014:90) Detta förhållningssätt väcker 

förbittring hos civilbefolkningen. En kongolesisk fredsarbetare menade att många 

fredsarbetare anländer till Kongo med en arrogant attityd, egna metoder och främmande 

kunskap. De talar om för folket vad de ska göra och hur det ska göra det, och avvisar på så vis 

lokal kunskap och expertis. En tjänsteman hos MONUSCO menade att vad civilbefolkningen 

säger inte anses vara viktigt så länge de inte tar till våld. (Autesserre 2014:97, 208)  

Det Kongolesiska civilsamhället har ibland uppfattat FNs inställning som mycket aggressiv, 

vilket skrämmer dem. Det är som om att två elefanter kämpar och att civilbefolkningen är 

gräset som de trampar på. (Spjikers 2015) Den allmänna uppfattningen är att fredsarbetare har 

en arrogant och nedvärderande attityd. Vissa civila hävdar dock att felet inte ligger i FN:s 

program i sig utan att fredsarbetarna aldrig konsulterar befolkningen samt att man inte tillåter 

dem delta i några av projekten. Autesserre beskriver situationen som att FNs fredsarbetare 

designar ett projekt och låter det sedan falla ner på befolkningens huvuden. (Autesserre 

2014:109) Folk från väst tenderar att se på det kongolesiska civilsamhället som offer, och 

behandlar dem därefter. (D’Errico et al. 2013) Ord som har förekommit bland fredsarbetare 

för att beskriva kongoleser är bland annat hjälplösa, inkompetenta, lata, inkapabla till 

långsiktig planering, korrupta, outbildade, okänsliga, själviska, opålitliga samt våldsamma till 

naturen. Hos många fredsarbetare finns en uppfattning om att de själva vet svaren till lokala 

problem, och har därmed kapacitet att “rädda” befolkningen. (Autesserre 2014:88, 196-197)  

Våldet i Kongo har beskrivits av en tjänsteman inom FN som ”inget större säkerhetsproblem”. 

Tjänstemannen ansåg att våldet är en del av kongolesernas natur, att de är vana vid det och att 

befolkningen har blivit avdomnade inför det. Våldet förklaras som en del av Kongos identitet, 

och därför menar tjänstemannen att det inte finns någon mening att intervenera i konflikter på 

den lokala nivån. Kongolesers respons till detta var att trots allt våld de tvingas utstå i sin 

vardag är det ingenting som hör till det normala. Lokalbefolkningen anser inte heller att våldet 

skulle vara ett naturligt fenomen eller ha med den kongolesiska identiteten att göra. 

(Autesserre 2010:79–83)  

Med denna attityd är det föga förvånande att MONUSCO har tagits illa emot av 

civilbefolkningen. Arga folkhopar har försökt bränna ner FN-läger vilket försvårat och saktat 

ner fredsarbetet. Rebellgrupper intog staden Goma 2012 och då saknade MONUSCO mandat 

att militärt svara på attacken. Attacken innebar stor civilt lidande och MONUSCO fick efteråt 

stor kritik för att ha varit medvetna om attacken men inte agerat. (Pfefferle, 2013) Detta ledde 

till stort civilt missnöje då befolkningen ansåg att insatsen var inkapabel till att försvara 

befolkningen. (Hatcher och Perry 2012) Clarke konstaterade 2011 att MONUSCO börjat 

utvecklas från en första generations fredsinsats till en tredje generations fredsinsats. Denna 

utveckling fullbordades 2013 genom att MONUSCO fick större mandat, vilket skedde genom 

resolution 2098. Clarke konstaterade likväl att approachen blir allt mer bottom-up och tar 

större hänsyn till civilsamhället samt deras synvinklar, behov och rädslor. (Clarke 2011) Ett 

uttryck för denna utveckling ter sig i resolution 2147 från mars 2014 som konstaterar att man 

har tagit till sig av kritik och avsiktar att skapa ett bredare samarbete samt informationsutbyte. 
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5 Analys  

5.1 Analys av Liberia 

På frågan huruvida civilbefolkningen har haft stora möjligheter att påverka fredsbevarandet är 

det kortfattade svaret nej. FN har dragit sig från att distribuera ansvar till lokalbefolkningen då 

de har tvivlat på deras förmåga att hantera detta. Det är dock värt att ifrågasätta hur 

lokalbefolkningen kan lära sig att ta ansvar, eller bevisa att de kan, om de inte får möjlighet 

till att gradvis göra detta. Likväl bör inte ansvaret missbrukas vilket indikerar att det är viktigt 

med ett någorlunda balanserat ägandeskap, så att exempelvis demokratiska värden integreras, 

för att sedan utvecklas allt mer åt det lokala hållet.  

Bristen på tillit tror vi har bidragit till lokalbefolkningens bitterhet, och att de ibland 

motarbetat FNs närvaro. FNs inställning till lokalbefolkningens förmåga att ta ansvar leder till 

ett lågt ägandeskap och etablerar en beroendekultur. Detta kan eventuellt förvärras på grund 

av att lokalbefolkningen redan blivit bittra och frustrerade över exkluderingen. Detta kan 

förklara varför civilsamhället inte utnyttjat några av de mycket få möjligheter de har erbjudits 

för att påverka samhällssystemet.  

UNMIL har dock lyckats hålla det direkta våldet nere, vilket självfallet är positivt. Vi tror att 

detta har bidragit till att tilltron till FN är relativt hög. Civilbefolkningen är generellt sätt inte 

emot FNs närvaro i landet, vilket delvis bör bero på bristen av fysiskt våld, men det har likväl 

konstaterats att civilbefolkningen ofta är skeptiska till FNs tillvägagångssätt. Detta kan 

förklara förekomsten av en civil bitterhet och frustration. Vi misstänker även att liberianernas 

tilltro till FN kan grunda sig på att de inte har något bättre alternativ.  

Situationen är inte kaotisk eller särskilt våldsam, men likväl är den etablerade freden en 

negativ sådan. Med tanke på att Liberia präglas av en mycket elitistisk historia med förtryck 

av majoriteten vilket även utmärker nutiden till viss grad, ser vi samspelet med gräsrötterna 

som oerhört viktigt för att en positiv fred ska kunna etableras. En fortsatt demokratisk 

utveckling är därför också viktig. Att eliten fortfarande hörs mest, att civilbefolkningen 

känner sig ignorerade, att freden är ihålig och att FN nästan verkar ha lyssnat mer på lokala 

krigsherrar än civilbefolkningen leder till frågan: vems fred är det egentligen som har 

etablerats? Mycket indikerar på att det inte är folkets.  

Ett dysfunktionellt samarbete mellan FN, den lokala eliten och civilbefolkningen har bidragit 

till ett lågt lokalt ägandeskap, exempelvis genom att liberianska politiker får försöka forcera 

in vad de tror civilsamhället vill ha in i ett FN-dokument. Det finns en risk för att politikerna 

inte är medvetna om marginaliserade liberianers synvinklar och dessutom är detta 

tillvägagångssätt mycket mer ineffektivt än om FN från början försökt inkludera 

civilsamhällets prioriteringar. På detta vis kan fallet Liberia bidra till förståelsen av hur 

ägandeskap och ett gott samarbete hänger samman.  

På grund av att man har skapat en beroendekultur genom att civilbefolkningen inte tillåts vara 

med och direktera processen finns en oro gällande hur situationen kommer att utvecklas när 

UNMIL lämnar landet. Att freden är ihålig är oroväckande för framtiden, och motiverar för en 

ökad integration av gräsrötterna i fredprocessen. För att se till att det stabila läget inte enbart 

förblir ytligt är det viktigt att FN samspelar med lokalbefolkningen och att det lokala 
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ägandeskapet gradvis ökar. Detta är viktigt att göra medan förtroendet för FN fortfarande är 

högt, för om situationen förvärras riskerar förtroendet till FN att falla.  

Slutligen kan det konstateras att lokalbefolkningen har integrerats till en mycket låg grad 

under fredsprocessen vilket vi menar har påverkat nivån av fred på ett negativt sätt. Ett 

exempel på detta är säkerhetssektorns reform som har varit mycket ineffektiv och även skapat 

splittringar mellan lokala aktörer och FN. Ett annat exempel är att situationen anses vara 

ihålig på grund av att orsakerna till våldet inte bearbetats nog. En orsak till våldet är elitens 

ständiga förtryck av majoriteten, och för att få bukt med detta måste ett jämlikt och 

integrerande samhällssystem skapas vilket är omöjligt utan ett ständigt samspel med 

civilbefolkningen.  

 

5.2 Analys av Kongo 

Det faktum att civilbefolkningen inte konsulterades under fredsförhandlingarna för att sedan 

få resultatet presenterat som definitivt, speglar hur civilsamhället redan från början uteslöts 

och ända sedan dess har haft extremt liten möjlighet att påverka fredsprocessen och 

samhällssystemet.  

Att FN nu tar lärdom av tidigare felsteg genom att gå mot en bottom-up liknande approach 

och förändrar MONUSCOs mandat i enlighet med den kritik som riktats mot insatsen är ett 

steg i rätt riktning. Våldet verkar däremot inte avta vilket är ett oroväckande tecken då det 

riskerar att stjälpa utvecklingen. Det finns en risk för att FN redan har försummat sitt 

förtroende. Vad som i ett tidigare skede hade varit tillräckligt för att bygga upp en tillit och ett 

gott samarbete verkar nu inte räcka. FN har nedvärderat den lokala kunskapen och kränkt 

befolkningen med en hård attityd, arrogant kommunikation och nedvärderande behandling. 

Detta förhållningssätt påminner om kolonialiseringen. Med tanke på Kongos historia är det 

oerhört viktigt att FN inte kommer inklampande och beordrar vad som bör göras samt hur och 

av vem. Kongo är en sammanfallen stat och om den ska kunna helas måste civilsamhället få 

en möjlighet att forma en stat som tar hänsyn till deras egna önskemål och prioriteringar. Det 

är folkets fred som måste implementeras och inte FNs. Det är värt att belysa att detta inte 

utesluter FNs roll, då landet fortfarande behöver hjälp och stöd för att exempelvis kontrollera 

den höga graden av våld och korruption som fortfarande förekommer.  

Kritik bör riktas åt MONUSCOs brist på agerande beträffande säkerhetssektorns reform vilket 

har lämnat befolkningen utan ett fungerande försvar i över ett decennium och på så sätt varit 

helt utelämnande för våldshandlingar. Att sedan argumentera för att våldet är ett naturligt 

uttryck av Kongos identitet och kultur är inte bara nedvärderande utan motarbetar även själva 

fredsarbetet. Att hävda att våldsamheterna i Kongo baseras på deras natur snarare än en 

destruktiv struktur är att framkalla en dystopisk framtid för landet. För framtidens skull måste 

FN lägga ner denna typ av attityd och arbeta för att bygga upp förtroendet. En viktig del i 

detta är att behandla dem som jämlikar. Det innebär dels ett bättre socialt bemötande präglat 

av respekt och tillit, men även att civilsamhället och den lokala eliten får påverka 

fredsprocessen och samhällssystemet.   

Antalet dödsfall hos MONUSCO är förvånansvärt låga med tanke på den annars extremt höga 

nivån av våld som förekommer i landet. Detta indikerar möjligtvis en passivitet, men 
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framförallt en brist i strukturen hos MONUSCO då de inte haft mandat för att verkligen agera 

och på så vis göra skillnad för civilbefolkningen. Detta har säkerligen bidragit till 

lokalbefolkningens negativa bild av insatsen och på så vis försvårat framtida samarbeten. 

Att fredsarbetare för effektivitetens skull hellre gjort saker och ting själva istället för att lära ut 

lokalbefolkningen hur man gör skapar en beroendekultur vilket är oroväckande för framtiden. 

Det är dessutom oroväckande att fokus ligger på fredsarbetarnas kunskap och förmåga att lära 

ut då vår personliga åsikt är att en fredsprocess bör handla om ett ömsesidigt lärande och intag 

av kunskap. 

Att FN har kunnat uppnå så extremt lite med så extremt mycket medel indikerar att det inte är 

mängden medel som är problemet utan FNs struktur, attityd samt tillvägagångssätt. FNs 

byråkratiska system har satt käppar i hjulet på utvecklingen då personal exempelvis har 

spenderat mer tid på att fylla i dokument än att kommunicera med befolkningen. Detta har 

bidragit till att man har fortsatt att applicera en färdiganpassad mall som inte passar samhället. 

Som FNs största och dyraste operation någonsin bör man kritisera det faktum att operationen 

inte har lyckats komma längre. Ignorering av den lokala dynamiken har resulterat i att många 

av de processer som genomförts har varit förgäves då civilbefolkningen tröttnat på 

fredsarbetarnas sätt och istället börjat motarbeta dem. Detta leder i sin tur till att det 

samhällssystem som struktureras inte är kompatibelt med den lokala dynamiken, alltså 

etableras ett lågt lokalt ägandeskap.  

Slutligen kan det konstateras att lokalbefolkningen har integrerats till en oerhört låg grad 

under fredsprocessen. Detta menar vi har påverkat nivån av fred på ett negativt sätt. Exempel 

på detta är att fredsavtalet inte inkluderat civilsamhällets syn och därmed rimligen inte 

representerar deras syn på orsakerna till våldet, att samarbetet mellan FN, den lokala eliten 

och civilsamhället varit högst dysfunktioinellt, att en färdigmallad mall applicerats som inte 

varit kompatibel med den lokala dynamiken vilket orsakat spänningar och att 

civilbefolkningen upplever att deras enda möjlighet att bli hörda är genom att ta till våld.  
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5.3 Jämförande analys 

Den lokala dynamiken har integrerats i mycket låg grad i båda fallen vilket har påverkat nivån 

av fred negativt. Då freden inte har implementerats på gräsrotsnivå i något av fallen riskerar 

freden att rämna om FN lämnar länderna inom den närmsta framtiden. FN har likväl använt 

sig av en ignorant attityd i båda fallen vilket har skapat splittringar som motarbetat samarbetet 

och därmed även ett balanserat ägandeskap. Genom ett mer balanserat ägandeskap och ett 

bättre samspel med lokala aktörer hade freden troligtvis varit mer stabil i både Liberia och 

Kongo då det hade kunnat skapa en grogrund för en positiv fred och lyckad demokratisering.  

MONUSCO välkomnades inte initialt av civilbefolkningen och deras attityd höjde inte heller 

förtroendet för operationen. UNMIL välkomnades initialt och har till skillnad från 

MONUSCO lyckats hålla det direkta våldet nere, vilket har resulterat i ett fortsatt förtroende 

för FN. Detta kan indikera en ljusare framtid för Liberia då FN har en relativt god chans att 

etablera ett gott samarbete och gradvis bygga upp det lokala ägandeskapet. I Kongo finns en 

risk att FN har bränt sina broar genom ett agerande som påmint civilbefolkningen om 

förtrycket under kolonialiseringen. Att den kongolesiska befolkningen känner att de enbart 

hörs om de tar till våld är mycket oroande då det direkt påverkar nivån av fred negativt. 

Uppenbarligen känner inte den liberianska befolkningen samma sak då det fysiska våldet 

hållits nere, vilket indikerar att FN gjort någonting rätt. Att liberianerna är mer positivt 

inställda inför hjälp utifrån kan förklaras genom att landets historia inte präglas av 

kolonialismens brutala förtryck, till skillnad från Kongo. Att Liberia hade bättre 

förutsättningar från början kan förklara varför en positiv fred ligger närmre Liberia än Kongo, 

om än fortfarande långt bort, och att graden av lokalt ägandeskap varit marginellt högre. 

MONUSCO etablerades under kriget och genomgått flertalet omfattande förändringar, vilket 

hade kunnat vara positivt om inte insatsen ständigt legat två steg bakom. UNMIL skapades 

efter kriget slut och hade på så vis en något mer stabil start. Det bör dock belysas att Liberia 

likväl har en mycket lång väg att gå för att uppnå en positiv fred, och att landet fortfarande 

präglats av en låg integration av den lokala dynamiken. I båda fall har inte civilbefolkningen 

fått vara med i skapandet av modellen som appliceras, men erbjudits möjligheter att delta som 

genomförande parter. I båda fall, men framförallt i Liberias, förekom det uppfattningar att det 

huvudsakliga problemet inte var FNs närvaro i sig utan deras tillvägagångssätt och sätt att 

kommunicera vilket faller inom Autesserres teori om lokala reaktioner.  

Vi finner det högst olyckligt att det i Kongos fall har argumenterats från fredsarbetarnas sida 

för att våldet är en del av deras identitet. Detta är något som befolkningen själva inte hållit 

med om. Denna syn skapar en ursäkt för våldets existens och underminerar försök att bearbeta 

dess orsaker. Även i Liberia har en generaliserande attityd noterats, exempelvis att folket är 

oförmögna till att ta ansvar. Denna attityd tror vi har bidragit till lokalbefolkningens bitterhet 

och motarbetande av FN. Att inte samhällena i Liberia och Kongo tillåts ta ansvar skapar en 

beroendekultur vilket är mycket oroväckande för framtiden. Samtidigt kan det vara destruktivt 

att låta lokala aktörer att ta för mycket ansvar vilket lätt kan missbrukas, därför är en gradvis 

utveckling oerhört viktig. Detta är även viktigt för att en positiv fred och en hållbar demokrati 

ska kunna etableras.  

Vår hypotes var att fredsbevarandet i Liberia hade inkluderat lokalbefolkningen bättre och att 

det stod i relation till den relativt stabila situationen. Detta visade sig enbart stämma till en 

viss grad. Freden visade sig vara ihålig och byggd på en mycket svag struktur på grund av att 

lokalbefolkningen inte integrerats. Den lokala förankringen kan påstås vara marginellt bättre i 
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Liberia än i Kongo då försöken att inkludera lokalbefolkningen i processen varit något större. 

I Liberia är exempelvis statssystemet ur ett lokalt perspektiv dåligt, medan det i princip inte 

fungerar överhuvudtaget i Kongo. Detta speglas exempelvis i säkerhetssektorns reform som 

mött motgångar i Liberia men knappt varit genomförbar i Kongo. Möjligtvis är Liberia 

närmare en positiv fred än Kongo men båda länder har en oerhört lång väg att gå. Den dåliga 

förankringen till den lokala dynamiken har försvårat fredsprocessen avsevärt i både Liberia 

och Kongo, exempelvis har en bitterhet och en känsla av exkludering noterats i båda fallen 

vilket resulterat i att de varit ovilliga att samarbeta. Detta indikerar att det är viktigt att den 

lokala dynamiken förankras i en fredsprocess för att uppnå en hög nivå av fred.  
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6 Slutsats 

I både Liberia och Kongo har lokalbefolkningen integrerats mycket dåligt vilket har påverkat 

nivån av fred negativt. Både Liberia och Kongo visar hur lokala reaktioner och lokalt 

ägandeskap är beroende av varandra och att lokalbefolkningens roll under fredsprocesser inte 

bör underskattas då den påverkar nivån av fred.  

I Liberia har UNMIL lyckats hålla nere våldet vilket har resulterat i en mer stabil situation 

och ett högre förtroende till FN. På grund av stabiliteten i landet hade vi förväntat oss att 

civilsamhället integrerats bättre i fredsprocessen. Även om gräsrötterna integrerats något 

bättre i Liberia än i Kongo har samarbetet med lokala aktörer ändå varit så pass lågt att landet 

lär försättas i en mycket skör situation när FN lämnar landet om detta inte åtgärdas. 

Fredsarbetarnas generaliserande och ibland kränkande syn på båda länders lokalbefolkning, 

framförallt Kongos, är kontraproduktiv då den skapar en klyfta mellan aktörerna och 

motarbetar civilbefolkningens inkludering. Att FN motarbetar ett samarbete skapar således ett 

lågt ägandeskap och en beroendekultur vilket hindrar ländernas förmåga att stå på egna ben.  

Vi anser att det är oerhört viktigt att FN utnyttjar den tillit som finns kvar i Liberia för att 

integrera civilsamhället mer. I Kongo är tilliten till FN oerhört låg vilket med förmodligen 

kommer problematisera bevarandet av fred i framtiden. Att FN vill inkludera civilsamhället 

mer i framtiden är ett steg i rätt riktning men det finns tyvärr en risk för att skadan redan är 

skedd, och att FNs ansträngningar på så vis är too little, too late.  
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