
Lunds universitet  STVA22 

Statsvetenskapliga instutitionen  VT17 

  Handledare: Erik Ringmar 

  William Aleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOWAS Humanitära Intervention I 

Gambia 
 

Hur ECOWAS löste ett afrikanskt problem med afrikanska lösningar  

  



Lunds universitet  STVA22 

Statsvetenskapliga instutitionen  VT17 

  Handledare: Erik Ringmar 

 

1 
  William Aleman 

Abstract 
 

 

 

 

 

 

2016 förlorade Yahya Jammeh -- Gambias andra president sedan självständigheten 1965 -- 

sitt första presidentval efter att han tog makten i en statskupp 1994. Dagen efter valet 

gratulerade han sin motståndare Adama Barrow till vinsten men mindre än en vecka senare 

tog han tillbaka sitt godkännande och meddelade att han inte tänker avgå som president. Det 

här resulterade i ett den västafrikanska samarbetsorganisationen Economic Community Of 

West African States (Ecowas) utförde en humanitär intervention med hjälp av militära styrkor 

från Senegal, Mali, Ghana och Nigeria i hopp av att Yahya Jammeh skulle respektera 

demokratin och valresultatet. Interventionen blev lyckosam, vilket resulterade i att Jammeh 

till slut valde att överföra makten till Barrow; dock blev Ecowas handlingar kritiserade då de 

aldrig hade FNs tillåtelse att använda militära resurser för att lösa krisen. Uppsatsen diskuterar 

huruvida den humanitära interventionen i Gambia var legitim eller ej utifrån politiska teorier 

om intervention; genomgående i uppsatsen är även tankarna om det finns afrikanska lösningar 

på afrikanska problem. 

 

Nyckelord: Humanitär intervention, Ecowas, Economic Community Of West African States, 

Gambia, Demokrati, Yahya Jammeh, Förenta Nationerna, Suveränitet, Responsibility to 

protect, Afrikanska lösningar på afrikanska problem 

 

Antal ord: 8949 
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1 Inledning 

 
Humanitära interventioner har sedan 1990-talet varit en stor del av den internationell politiken då den 

ställer en stats suveränitet mot rätten för en tredje part att ingripa i landet vid en kris eller konflikt. En 

suverän stat har enligt, internationell rätt, befogenheten att bestämma över det som finns inom landets 

geografiska territorium. Vid fall av kriser eller konflikter kan Förenta Nationerna (härifrån FN) 

antingen skicka sina egna militära styrkor eller tillåta en annan stat, eller regional organisation, att 

använda sin militär för att stödja en av parterna i konflikten eller för att införa och upprätthålla 

stabilitet i området. För en stat att agera utan tillåtelse från FN är olagligt men inte nödvändigtvis 

illegitim. Syften med en intervention är att förhindra eller avbryta de brott mot mänskliga rättigheter 

som begås i landet. I ett flertal fall har stater eller organisationer valt att skicka sin militär till ett 

drabbat område utan FNs godkännande. I januari 2017 valde den Västafrikanska organisationen the 

Economic Community Of West African States, Ecowas, att skicka militära styrkor till Afrikas minsta 

land Gambia för att lösa den interna politiska krisen som drabbat landet sedan presidentvalet i 

december 2016.  
 
Situationen i Gambia var den att den dåvarande presidenten Yahya Jammeh, som tog makten 1994 i en 

statskupp, vägrade avgå efter att han förlorade i valet mot oppositionspartiet. Efter ett flertal 

förhandlingar med Jammeh -- som flertal internationella samfund, inklusive FN, inte längre såg som 

den legitima presidenten för landet -- valde Ecowas att skicka sin gemensamma militär för att tvinga 

honom att respektera viljan hos det gambiska folket genom att acceptera valresultatet. FN 

förespråkade en diplomatisk lösning och godkände aldrig Ecowas användning av militära medel. 

Interventionen har hyllats och kritiserats; vissa menar att situationen inte var tillräcklig för att 

rättfärdiga ett intrång på suverän mark medan andra hävdar att ett flertal varningstecken för en 

katastrof var närvarande; dessutom att det var ett afrikanskt problem som krävde en afrikansk lösning. 
Uppsatsen kommer behandla olika teorier och antaganden om humanitär intervention för att sedan 

applicera det på krisen i Gambia för att se huruvida Ecowas agerande var legitimt eller inte.  
 

1.2 Syftet och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är, som nämnts ovan, att undersöka om Ecowas hade rätten att intervenera i 

Gambia på grund av den politiska situationen i landet eller om statssuveräniteten bör ha respekterats. 

Ecowas har en historia av att intervenera i västafrikanska stater vid inbördeskrig som i Liberia och 

Sierra Leone. I vissa fall har dem fått godkännande av FN och i andra inte; deras uppdrag har, i stort 

sett, alltid varit lyckosamma då de återinfört stabilitet och säkerhet. Skillnaden mellan Gambia och de 

tidigare uppdragen är att inget krig hade brutit ut i Gambia, utan Ecowas handlade för att införa och 

upprätthålla demokrati i landet (inte avbryta ett krig). Ecowas har blivit hyllade och kritiserade för sitt 

tillvägagångssätt för att avsätta presidenten som vägrade lämna sin position efter en demokratisk 

valförlust. Jag ska diskutera i vilken utsträckning den humanitär intervention var ett legitimt agerande 

från Ecowas sida. Syftet är inte att försvara eller rättfärdiga alla humanitära interventioner som sker 

utan FNs tillåtelse; min slutsats är endast att Ecowas intervention i Gambia var legitim. Min 

frågeställning är: vilken rätt har Ecowas att intervenera i en suverän stat för att införa och upprätthålla 

demokrati?  
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1.3 Metod och material  
 

I min undersökning har jag använt mig av nyhetsreporter kring den politiska situationen i Gambia; 

Ecowas och Afrikanska Unionens officiella protokoll, utdrag från olika Resolutioner från FN, lyssnat 

på intervjuer och tal med Yahya Jammeh och läst tidigare forskning om humanitära interventioner och 

de olika politiska ställningstaganden som som finns kring ämnet. En grundpelare i uppsatsen är Gareth 

Evans och Mohamed Sahnouns tankar kring humanitära interventioner, då jag anser att de fångar de 

mest fundamentala principerna angående ämnet. Jag valde att undersöka om fallet i Gambia då det är 

en aktuell och relativt ny händelse och öppnar för antagandet om “afrikanska lösningar på afrikanska 

problem”. Jag har applicerat olika teorier om interventioner och ställt det mot den politiska krisen i 

landet för att sedan komma fram till min slutsats.  
 

1.4 Avgränsningar 
 

I uppsatsen kommer jag till mestadels fokusera på krisen i Gambia och analysera den med hjälp av 

teorier om humanitär intervention. Korta exempel på andra interventioner kommer förekomma, men 

inga detaljer om dessa politiska situationer kommer kommer att diskuteras. Analysen om 

interventioner ställs mest mot Evans och Sahnouns sex stycken principer som bör uppnås för en 

rättfärdig intervention.  
 

1.5 Disposition  
 

Den inledande delen av uppsatsen ger en kortfattad överblick av den politiska situationen i 

Gambia samt syftet bakom min undersökning, och presenterar uppsatsens frågeställning. 

Därefter presenteras det material som används för undersökningen samt de avgränsningar som 

gjorts. Följande avsnitt blickar bakåt och ger en historisk beskrivning om Ecowas uppkomst 

samt organisationens syfte. Det här avsnittet behandlar även hur Gambias politiska situation 

var under Yahya Jammehs 22 år som president, samt vilken roll Ecowas hade i Jammehs 

avgång. Därefter analyseras humanitära interventioner och staters suveränitet; samt politiska 

teorier om vad som rättfärdigar en humanitär intervention från en tredje part för att lösa en 

intern konflikt. Sedan diskuteras Ecowas legitima grunder för att använda sig av militära 

resurser för att upprätthålla demokratin i Gambia. Innan den avslutande delen ifrågasätts det 

huruvida Ecowas intervention, trots allt, misslyckades eftersom att Jammeh inte åtalas för sina 

brott mot mänskligheten, utan fick lämna landet utan konsekvenser. Sista delen behandlar hur 

Ecowas löste konflikten med principen om “afrikanska lösningar på afrikanska problem”. 

2 Economic Community of West African States och Gambia 

 
För att förstå Ecowas och syftet med organisationen kan det vara nödvändigt med en historisk 

bakgrund. Ecowas, Economic Community Of West African States, grundades som ett avtal mellan 16 

Västafrikanska länder i ett försök till att förbättra ekonomin och handeln mellan dessa länder. Efter 

kolonialismen var medlemsländerna i dåligt skick, både när det gällde ekonomi och säkerhet. 

Principen om organisationen var en idé som kan spåras tillbaka till tiden före kolonialismen men blev 

inte en verklighet förrän maj 1975. I det första protokollet som skrevs stod det skulle råda “free 

movement of persons, residence and establishment” i hopp om att utöka handel och relationer mellan 

dem Västafrikanska staterna (Ecowas 2017). Den västafrikanska regionen har sedan 60-talet varit 

präglat av krig och konflikter vilket resulterade i att den ekonomiska situationen inte blev avsevärt 

bättre. 1993 insåg ledarna av Ecowas att för att ekonomin ska utvecklas krävs det, först och främst, att 

området är säkert. Det här resulterade i att Ecowas skrev om sitt officiella protokoll med en ny 

målsättning som nu var fred och säkerhet samt att upprätthålla demokratiska värden för 
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medlemsländerna. Vid sekelskiftet fick det redan uppdaterade protokollet fler tillägg; nu stod det att 

samtliga medlemsländer måste följa bland annat följande regler (dessa förekommer inte nödvändigtvis 

i korrekt ordning enligt det officiella protokollet): 

 
 “Separation of powers - the Executive, Legislative and Judiciary.” 

 “Every accession to power must be made through free, fair and transparent elections”  

 “Popular participation in decision-making, strict adherence to democratic principles 

and decentralisation of power at all levels of governance.” 

 “The freedom of association and the right to meet and organise peaceful” 

demonstrations shall also be guaranteed” 

 “The freedom of the press shall be guaranteed” 

 “Zero tolerance for power obtained or maintained by unconstitutional means”. 

(ECOWAS -- Protocol A/Sp1/12/01 on Democracy and Good Governance) 
 
För att stabilisera och upprätthålla demokratiska värden har Ecowas utfört humanitära interventioner i 

bland annat Elfenbenskusten, Liberia, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone och Gambia. Ordförande för 

organisationen är idag Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, som också är det första att kvinnan att 

hålla den positionen (både i Ecowas och Liberia) (Cooper 2017). Ecowas består idag av Benin, 

Burkina Faso, Kap Verde, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, 

Niger, Nigeria, Sierra Leone, Senegal och Togo. 

 

2.1 Gambias politiska historia 
 

Gambia blev (till viss del) självständigt 18 februari 1965 (självständighetsdagen firas till minne av den 

här dagen) men den tidigare konstitutionen, från 1906, gällde fortfarande vilket innebar att gambia 

fortfarande stod under den brittiska monarken. 1970 blev landet dock helt självständigt från 

Storbritannien (Access Gambia). 1965 flyttades makten till premiärministern Sir Dawda Jawara som 

blev landets första president och han blev omvald sex gånger. Under en politisk resa till London 1981 

försökte militanter avsätta honom makten genom en statskupp. Senegal, som är Gambias enda -- 

omringande -- granne, kom till undsättning och det blev en veckas lång konflikt som krävde ett flertal 

liv; men Jawara lyckades behålla makten (Hughes 2011). För att stärka säkerheten i båda länderna 

startade dem 1982 ett nytt statsförbund som kom att kallas Senegambia. Samarbetet varade inte mer än 

några år och löstes dock upp 1989 på grund av olika uppfattningar om nya avtal samt att Jawara ansåg 

att Gambias politiska inflytande marginaliserats (Access Gambia).1994 ledde Kapten Yahya Jammeh, 

som var säkerhetsansvarig för presidenten, en statskupp mot Jawara och tog över makten utan 

dödsfall. Jammeh meddelande att militären skulle behålla makten i fyra år innan det senare skulle 

övergå till en representativ demokrati. Under den här perioden förbjöd han dock befolkningen från 

politisk aktivitet och representanthuset upplöstes. Pressen från internationella organisationer tvingade 

Jammehs militär att införa demokrati redan efter två år och 1996 röstade folket Yahya Jammeh till 

president; men huruvida valet verkligen demokratiskt har starkt ifrågasatt (Jahateh, 2012). Jammehs 

största motståndare tvingades även fly landet efter valet, på grund av rädsla för att bli mördad (World 

News, 1996).  
 
Jammeh vann presidentvalen 2001, 2006 och 2011. Det är dock mycket som tyder på att dessa val inte 

var “free and fair”, enligt den internationella standarden för demokratiska val ( Inter-Parliamentary 

Union: Declaration on criteria for free and fair elections). Jammeh har själv i ett uttalande till BBC 

News sagt “I will not bow down before any human being, except the Mighty Allah. And if they don’t 

like that, they can go to hell [...] and if I have to rule this country for a billions years I will, if Allah say 

so”. (BBC News, 2011) Under sina 22 år som president var förekommande för den politiska 

oppositionen att fängslas eller dödas.  
 
Jammehs tid som president kan både kritiseras och hyllas; han förbättrade kommunikationen i landet, 

byggde sjukhus, startade The University of The Gambia, även ekonomin förbättrades under hans 
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regerings första år. Yinka Adegoke och Lily Kuo (2017) skriver att under Jammehs regering ökade 

jämställdheten mellan män och kvinnor och att hans första 10 år som president var relativt gynnsamma 

för Gambias utveckling.  
 
Kritiken lyder dock att Jammehs sjukhus saknade kompetenta läkare och skolorna saknade kompetenta 

lärare. Den nationella rädslan ökade även i landet när Jammeh uttryckt hat mot Mandinka-

befolkningen, vilken är landets största etniska folkgrupp. Han har även varit tydlig 
med sin ståndpunkt när det gäller homosexuallitet i Gambia; i ett uttalande meddelande han att han 

kommer hugga huvudet av alla homosexuella som finns i landet (Ruble, 2015). Journalister och 

oppositionsympatisörer har under Jammehregeringen har fängslat och flytt landet regelbundet under 

de senaste 22 åren han styrde. Ytterligare faktorer som bidrar till den lokala och internationella 

kritiken är att Jammeh har även givit sig själv flera hederstitlar (han kallas “His Excellency Sheikh 

Professor Alhaji Doctor Yahya A.J.J. Jammeh Babili Mensa”) och sagt vid flertal tillfällen att han kan 

bota AIDS och astma med hjälp av naturresurser (Hartman 2017).  
 
Det var däremot mycket som tydde på ännu en seger för Jammeh när valet hölls i december 2016. 

Dagar innan valet stängdes SMS-servicen i landet ned, dagen innan valet stängdes internet och all 

kommunikation med omvärlden av. Trots detta förlorade Jammeh valet mot oppositionen. Till en 

början godkände Jammeh resultatet och önskade Barrow lycka till som president men bara ett fåtal 

dagar senare tog återkallade Jammeh sitt godkännande och krävde ett nyval -- han menade att det 

förekommit “irregularities” i valet. Ecowas var snabba med att uttrycka stark oro över situationen 

(Searcey och Barry 2016).  

 

2.3 Valet 2016  
 
När den större delen av västerländsk media fokuserade på Donald Trump och USAs presidentval, 

skedde det mest historiska valet i Gambia. För första gången sedan landets självständighet från 

Storbritannien lyckades oppositionen vinna i landet. Ledaren av the United Democratic Party, Adama 

Barrow, skulle bli landets nästa president. Ecowas samt the African Union (AU) gratulerade landet till 

sitt första regelrätta, smidiga och demokratiska presidentval (ECOWAS, 2016). När Jammeh kallat till 

nyval var Ecowas återigen snabba med att meddela honom att han måste acceptera resultatet och det 

gambiska folkets vilja för nationell och internationell säkerhet. De bad samtidigt befolkningen i landet 

att behålla lugnet och därmed inte ta till våld (Ecowas, 2017). 10 december, dagen efter att han tog 

tillbaka sitt accepterande av valresultatet, placerades militära trupper ut i huvudstaden Banjul av 

Jammeh. Hans trupper placerades även vid kontoren för the electoral commission och samtliga 

anställda förbjuds inträde till sina arbeten. (Maclean, 2016). Företrädare för Ecowas, bland annat Ellen 

Johnson Sirleaf, flög till Gambia för att ingå förhandlingar tillsammans med Jammeh om hans avgång. 

Ecowas uttryckte seriös oro för säkerheten på den västafrikanska regionen ifall Jammeh inte 

upprätthåller de demokratiska krav som Ecowas ställer på sina medlemsländer. Ett flertal 

förhandlingar om Jammehs avgång misslyckades och Ecowas hotade om att invadera landet och 

tvinga Jammeh bort från presidentposten. Jammeh, sa under sitt nyårstal i direktsänd tv att om Ecowas 

skulle korsa landets gräns så är det en “declaration of war” och att han är redo försvara landet; 
 

“Let me make it very clear that we are ready to defend the country against any 

aggression and there will be no compromise on this” (Jammeh, 2016). 

 
Adama Barrow tvingades fly landet och fick gömmas i Senegal för sitt livs säkerhet. Senegal, Ghana, 

Mali och Nigeria placerade trupper längst den gambiska statsgränsen -- Nigeria skickade även sitt 

flygvapen till Senegal. Även om Ecowas fortfarande hoppades på en diplomatisk lösning invaderade 

Ecowas Stand-By Force landet samma dag som Adama Barrow skulle sväras in som ett legitimt hot 

om att Jammeh måste acceptera förhandlingarna med Ecowas.  
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Oroligheterna i landet resulterade i att upp emot 45 000 vid den här tidpunkten flytt till närliggande 

länder, dock flydde den absolut största majoriteten till Senegal (United Nation's Refugee Agency, 

2017). Afrikanska Unionen, FN, Ecowas samt ett flertal andra internationella aktörer (bland annat 

Storbritannien och USA) hade samtliga accepterat Barrow som den rättfärdiga makthavaren i Gambia 

och skickade representanter till Senegal. Den 19 Januari svors Barrow in på den gambiska ambassaden 

i Dakar, Senegals huvudstad (Maclean, 2017). 21 januari kom en överenskommelse om att Jammeh 

kommer lämnar landet i utbyte av exil i Guinea. Vissa medier skriver även att Jammeh stal en stor del 

av den gambiska statskassan (ca 11 miljoner pund) innan han lämnade landet (Burke, 2017).  
Ecowas snabba agerande på krisen och det det snabba beslutsfattandet har hyllats av internationella 

organisationer men även kritiserats. Ecowas, som hade FN och andra organisationer på sin sida, 

saknade däremot FNs tillåtelse att ta sig in i Gambia med militära styrkor; detta enligt FNs fördrag 

angående regionala organisationer  
 

“The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements 

or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action 

shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the 

authorization of the Security Council --  Chapter VIII, Regional Arrangements, Art 

53” (un.org) 

 
Av säkerhetsskäl har Ecowas, på Barrows förfrågan, ca 2500 trupper kvar i Gambia (Akwei, 2017) 
 

2.4 “Operation Restoring Democracy” 
 
Även om Ecowas, till synes, gör ett bra jobb, och att det är lätt att hålla med om att deras syfte är 

positivt, så bör det tittas närmare på vilka rättigheter de faktiskt har. Bör demokrati tvingas fram via 

militära hot? Ecowas fördrag har uppdaterats regelbundet sedan det skrevs om 1993 och år 2001 

skrevs stycket “democracy and good governance” in i fördraget, vilket la grunden till att de även 

applicerades FNs idé om Responsibility to Protect (R2P). (Hartman, 2017). En vidare utveckling var 

att de, år 2005, startade The Electoral Assistance Unit (EAU) för att observera de politiska valen i 

medlemsländerna. Ecowas valde dock inte inte sända en observatör till Gambia inför presidentvalet 

2011 för att bevaka valet eftersom ett tidigare “fact-finding”-uppdrag upplevt regeringens hot mot 

civilbefolkningen samt en oacceptabel mediakontroll av det sittande partiet (BBC News, 2011). Den 

här typen av uppdrag utförs av organisationen inför ett politiskt val i en medlemsstat enligt sektion III 

i “democracy and good governance”. Enligt fördraget har de rätten att, bland annat, samla in de 

officiella dokument de anser vara relevanta, all information som rör omständigheterna kring valet och 

all relevant data angående de som medverkar i valet (Protocol on Democracy and Good Governance). 

Inför valet 2016 förbjöd Jammeh EAU från att bevaka och kontrollera valprocessen (Hartman 2017). 

Valet, som inte går att kalla “free and fair” (enligt fördraget), fick trots en positiv reaktion från det 

mellan och överstatliga organ i Afrika. Den 13 januari fanns det dock fortfarande inga tecken på att 

Jammeh skulle ha lämnat sin maktposition innan presidentinvigningen som skulle ske den 19 januari. 

Den 18 januari erkände FN, enligt Resolution 2337, Adama Barrow som Gambias officiella och 

legitima president (UN Security Council, 2017). Den 19 januari hade Gambia två sittande presidenten. 

Även om FN accepterade Barrow så gav de inte sitt medgivande att använda militära styrkor för att 

avsätta Jammeh då det menade att situationen inte var kritisk nog och att det fortfarande fanns plats för 

diplomati -- detta enligt Kapitel 8 i FNs fördrag om “Action with respect to threats to the peace, 

breaches of peace and acts of aggression”. 
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 “Article 39” 

“The Security Council shall determine the existence of any threat to peace, breach 

of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide 

what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain 

or restore international peace and security”. (Charter of the United Nations) 

 

Officiellt nekade FN Ecowas förfrågan om att använda militären men inom FNs säkerhetsråd det rådde 

olika åsikter om just detta. Bolivias representant i FN menade att den erkännandet av Barrow som 

legitim makthavare inte är ett godkännande av ett militärt agerande i regionen, då situationen inte är ett 

hot mot internationell fred och säkerhet. Kinas och Egyptens representanter uttryckte sin support för 

Ecowas beslut om att använda militären; deras position är att det finns “African solutions to African 

challenges”, och att de bör lita på Ecowas beslutsamhet (UN security Council, 2017).  
 
När Barrow svurits in i Senegal meddelade Ousmane Badjie, Gambias militärchef, att han nu tjänar 

den nya presidenten. Den inledda attacken på gambisk mark fick ett abrupt uppehåll då Guineas 

president och Mohamed Ibn Chambas (FN) höll en sista förhandling med Jammeh i Banjul. Under den 

här förhandlingen kunde parterna komma överens, och Jammeh godkänner villkoren för hans avgång. 

Ecowas lyckades alltså att “restore democracy” (som även var namnet på det militära uppdraget) i 

Gambia med utan något fysiskt våld. Men kritiken om interventionen var stark, då de underminerade 

FN och bröt mot internationella lagar om staters suveränitet.  
 

3 Suveränitet och intervention 
 
Vad innebär det med att en stat är suverän? En suverän stat har fullständig kontroll över allt som 

befinner sig inom landets territorium och dess befolkning, utan utomstatliga tvång. Samtliga stater har 

samma rättigheter som stater oavsett geografisk storlek, populationsnivån, eller ekonomi och kan inte 

bli tvingad att agera ur en annan stats intresse eller använda sina resurser på ett speciellt sätt av en 

annan stat eller organisation. I relevanta termer har exempelvis inte Senegal befogenhet att tvinga 

Gambia att handla på ett specifikt sätt. Vid kriser ska förhandlingar mellan stater ske via FN eller 

regionala institutioner och vid användandet av våld måste först tillåtelse komma från FN. 

Interventioner måste enligt internationell rätt också godkännas av FN och dess säkerhetsråd. Den 

moderna globaliseringen har dock påverkat synen på suveränitet; det som sker inom ett lands 

territorium kan ha effekter på flera stater -- som exempelvis utsläpp eller nedhuggningen av 

regnskogar längst ekvatorn. Inbördeskrig som resulterar i enorma flyktingströmmar kan inte längre 

endast anses vara en interna angelägenheter då effekterna har en påverkan på de länder dit flyktingarna 

anländer (Globalization 101). Efter andra världskrigets grymheter behövdes en ny plan för hur stater 

bör agera när ett land tar sig rätten att utrota sin egna befolkning. Den moderna tankeskolan kallas 

“Responsibility to protect” (R2P) 
 
Tanken bakom statlig intervention och R2P är den att mänskligt liv är viktigare än en stats suveränitet. 

På Storbritanniens officiella hemsida för parlamentet definieras humanitär intervention enligt följande:  
 

“Forcible military action by an external agent in the relevant political community 

with the predominant purpose of preventing, reducing or halting an ongoing or 

impending grievous suffering or loss of life”. (parliament.uk)  
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Syftet med intervention är att stoppa eller hindra kränkningar mot mänskliga rättigheter i staten där 

brotten begås. Problematiken uppstår när det sker en humanitär kris och en tredje stat beslutar sig för 

att agera utan tillåtelse från FN, vilket skedde i Gambia och i Bosnien under 1990-talet. Några av de 

mest uppmärksammade fallen av intervention skedde under just 90-talet, då FNs arbete kritiserades för 

att vara för ineffektivt. I Rwanda var dödades över en halv miljon människor utan att FN hann agera 

med våld mot regeringen i landet (Winfield, 1999). I Kosovo ,1999, valde FN att inte ge militärt stöd i 

området, vilket resulterade i att NATO tog beslutet att attackera. Enligt Internationell rätt var alltså 

NATOs attack olaglig eftersom NATO inte hade tillåtelse från FNs säkerhetsråd att använda våld; det 

kunde inte heller kategoriseras som självförsvar då inga NATO-länder var inblandade i striden; men 

NATO uppmärksammade FNs ineffektiva arbete och försöka hitta en lösning för att stoppa dem brott 

mot mänskliga rättigheter som ägde rum på området. NATOs generalsekreterare argumenterade att 

NATO är en seriös organisation och att de demokratiska medlemsländerna fattar gemensamma beslut; 

det ger dem en legitim anledning till varför det kan fatta sådana beslut som att attackera utan FNs 

tillåtelse (Ayoob). Det internationella spelplanet behöver regler och lagar för att behålla stabilitet och 

för att det inte ska bryta ut i anarki. Det är dock lätt att se förstå varför stater väljer att agera olagligt 

när det finns legitima anledningar till det. Argumentet att individen och folket måste stå över tanken 

om statssuveränitet är förståeligt. Balansen mellan olagligt agerande -- med en legitim anledning -- 

och lagligt icke-agerande är dock svår att hitta. Det blir en svår prövning för FN då de förespråkar 

både staters suveränitet och rätt att inte bli utsatta för hot och våld samtidigt som fördraget säger att 

mänskliga rättigheter måste respekteras i alla fall. I Rwanda-fallet går det att argumentera att FNs 

icke-agerande var i sig ett brott mot mänskligheten. Tanken om Responsibility to Protect blev återigen 

aktuell efter NATOs “inspirerande” bomb-attack i Kosovo. R2P kommer behandlas ytterligare senare i 

uppsatsen.  
 
Den moderna suveränitetsprincipen har övergått till handla om statens ansvar att skydda snarare än 

staten som endast auktoritär över sitt territorium. Kritiker till detta perspektiv hävdar att när det läggs 

för mycket fokus på statens ansvar går tankarna lätt till den historiska idén om statssuveränitet; att 

endast stater med en speciell -- utvecklad -- civilisation är endast den som får statusen som en suverän 

stat -- de andra staterna, blir “barbarians” eller “savages”.  För ett par hundra år sen tog sig de 

Europeiska makterna på sig att “ta hand om” (eller äga) de afrikanska områdena för att en utveckling 

skulle ske på kontinenten (självfallet för att gynna Europa, inte det lokala). Kritiken menar att stater 

som inte klarar av att ta hand som sin befolkning blir av med sin legitima status som suverän vilket i 

sin tur resulterar att andra stater använder sig av humanitär intervention för att gynna deras egna 

intressen. Även om samtliga stater idag har lika rättigheter och ska behandlas lika finns möjligheten att 

de mindre välutvecklade länderna, hamnar i en  underkategori inom suveräna stater: “suverän, 

men…”.  
 

3.1 Vad ger rätten till en intervention? 
 
I sektion tre, paragraf nio i Ecowas protokoll står det “[t]he party and/or candidate who loses the 

elections shall concede defeat to the political party and/or candidate finally declared the winner, 

following the guidelines and within the deadline stipulated by the law”; i följande paragraf står det att 

samtliga i en maktposition inte får visa någon form av hot mot oppositionen eller dess supportrar 

(Ecowas, 2017). Jammehs order om placeringen av soldater i staden och utanför the electoral 

commission -- och förbjuda dem från att arbeta -- efter att han dragit tillbaka sitt godkännande kan 

mycket väl uppfattas som en hot från hans sida. Ecowas gör det även tydligt att demokratin, under alla 

omständigheter, måste upprätthållas i första hand. I Jammehs fall finns det inget som stödjer att valet 

inte skulle skett i enlighet med Ecowas protokoll om demokrati -- åtminstone inte till hans fördel.  
I kapitel två -- under rubriken “Modalities for implementation and sanctions” , paragraf tre, skrivs det 

“[I]n the event that democracy is abruptly brought to and end by any means [...], Ecowas may impose 

sanctions on the State concerned”(Ecowas Protocol). Dessa påföljder kan gälla en avstängning från 

beslutsfattande eller det som Ecowas anser vara nödvändigt för situationen -- enligt “Mediation and 
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Security Council and the Authority of Head of State and Government  (Hartman, 2017). Motargument 

mot Ecowas intervention kan tyda att det aldrig står uttryckligen att de får använda sig av militären, 

och att medlemsstaterna inte bör behöva “antyda” vad fördraget innebär. I det reviderade fördraget, 

från 1993, ingår några av de mest fundamentala principerna för Ecowas medlemsländer som säger att 

dispyter mellan staterna skall lösas fridfullt och “[...] promotion of a peaceful environment…”  ska 

råda samt att aggression inte får ske stater emellan (Ecowas, 2017).  
 
Afrikanska Unionen är den enda organisationen som har uttryckligen har givits rätten att gå in på en 

suverän medlemsstats territorium vid en intern konflikt. AUs fördrag krockar dock med FNs fördrag 

om intervention; alla regionala samarbetsorganisationer “under” FN måste, som nämnts, få tillåtelse av 

dem för att använda våld vid en krissituation. Den rätten som Afrikanska Unionen givit sig själv när 

det gäller intervention garanterar inte heller att en intervention skulle vara nödvändig i Gambia. AUs 

fördrag skriver att militär intervention endast är aktuell vid krig, folkmord eller liknande situationer 

(Williams, 2016). Ecowas tidigare interventioner i exempelvis Liberia och Sierra Leone har generellt 

sätt accepterats av den Afrikanska unionen, och i efterhand även den i Gambia. De som kritiserar 

interventionen i Gambia menar att situationen skilde sig avsevärt från dem i Liberia och Sierra Leone 

och att det fortfarande fanns utrymme för diplomatiska förhandlingar.  
Ecowas första militära intervention var den i Liberia 1990, vilket var innan det officiella protokollet 

om säkerhet och upprätthållandet av demokratiska värden hade trätt i kraft (Molnar, 2008). Ett av 

argumenten när organisationen valde att använda sig av sin gemensamma militära styrka (då kallad 

ECOMOG, Economic Community of West African States Monitoring Group) var för att återinföra den 

stabilitet som försämrats för hela västafrikanska regionen; mycket på grund av dem flyktar som sökte 

skydd i grannstaterna under Liberias inbördeskrig (1989-1996). Stabilitet återinfördes, uppdraget blev 

lyckad. Däremot vände sig aldrig Ecowas  till FNs säkerhetsråd innan interventionen i Liberia för att 

få tillstånd att agera. FN varken hyllade eller fördömde Ecomogs offensiva strategi. Fred Nkusi skriver 

att med facit i hand, går det möjligen att tolka FNs lilla uppmärksamhet på situationen som en 

godkännande, då de aldrig explicit uttryckte att Ecomog inte fick ingripa (Nkusi, 2017). FN 

bearbetade dock situationen 1992 och gav då ett godkännande av Ecomogs ingripande i Liberia, vilket 

officiellt gör handlingen laglig och legitim (United Nations Mission In Liberia). Till skillnad från det i 

Liberia så uttryckte det officiella säkerhetsrådet att krisen i Gambia ska lösas via diplomatiska medel, 

inte militära. Å andra sidan bör möjligtvis FNs mellanstatliga agerande ifrågasättas huruvida det bör 

vara absolut i alla situationer. Det råder ingen tvivel om att FNs arbete är nödvändigt för världsfred 

och säkerhet, men, som i fallen i Rwanda och Liberia kanske det krävs ett mer “lokalt” perspektiv och 

lokal handling för att krisen ska kunna hanteras. Termen om afrikanska lösningar på afrikanska 

problem kommer undersökas ytterligare i texten. 
 

3.2 Responsibility to Protect 
 
Enligt ICISS (International Commission on Intervention and State Sovereignty) är interventionen i en 

suverän stat inte tillåten såvida det inte sker extrema fall av brott mot mänskliga rättigheter och staten i 

fråga inte vill, eller har möjlighet, att avbryta dåden; eller om det är staten som är förövaren (Evans 

och Sahnoun, 2002). Där humanitär intervention övervägs bör det ses ur ett annat perspektiv än ur ett 

“statlig suveränitets-perspektiv”. Fokus måste vara på de som behöver hjälp, nämligen befolkningen i 

landet där krisen råder. Det är dock viktigt att det, först och främst, är statens egna ansvar att skydda 

sina medborgare. Evans och Sahnoun menar att interventioner ska diskuteras utifrån perspektivet att 

staten har  “ansvar att skydda” sina medborgare. När staten inte längre klarar av detta är det den 

internationella församlingarnas arbete att ta över ansvaret. Skyddsansvaret gäller inte endast när en 

kris redan råder, utan en del av tanken bakom R2P är även att förhindra katastrofer från att 

inträffa.“Responsibility to React” och “Responsibility to Prevent” innebär att när en kris utvecklas 

måste regionala organisationer, eller gärna FN, vara beredda på att reagera med diplomati och 

sanktioner, vilka är dem vanligaste typen av förstareaktion vid en krisutveckling. Vid extrema fall bör 

in militären placeras i området för att stabilisera eller upprätthålla de värden som förespråkas av 

institutionerna.  
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3.3 Grundläggande principer för en legitim intervention 
 

För att en intervention ska ske, skriver Gareth och Mohamed, måste sex stycken fundamentala 

principer kunna appliceras på interventionen för att den ska kunna rättfärdigas. Den första principen 

säger att det måste vara en “just cause” -- rättfärdig orsak --; exempelvis om det sker, eller går att 

förutspå, stora förluster av liv eller etnisk rensning. Förlust av liv gäller inte endast folkmord utan kan 

vara att en stor del av befolkningen svälter och staten inte har kapacitet (eller tar initiativ att) hjälpa 

dem. Utmaningen för internationella samfund är här att veta när det är rätt tid att använda sin kapacitet 

för att hjälpa till i det drabbade området. En regel om att ett bestämt antal människor måste ha förlorat 

sina liv innan hjälp kommer fungerar naturligtvis inte. Ett grundkrav för en intervention är att den inte 

får orsaka skada mer än om den inte hade skett. Genom att inte agera kan grymheterna i staten fortsätta 

ostört; men en militär reaktion kan också vara att hälla bensin på elden.  
 
En stat ska inte heller ha dolda motiv bakom sitt agerande, som exepelvis egen ekonomisk vinning 

eller utökad makt. Evans och Sahnoun är dock realistiska i antagandet om egenintresse. Det är 

omöjligt att inte se eventuella vinster för den egna staten om konflikten kan upplösas. Fred och 

stabilitet kan till exempel förbättra handel och den ekonomiska situationen för staten. Däremot menar 

de att den primära anledningen till intervention inte får vara grundat i ett egenintresse. Den tredje 

principen innebär att en humanitär intervention skall vara en sista utväg; det är dock inte att säga att all 

annan diplomati och eventuella lösningar måste provas först och misslyckas, utan snarare att ett 

antagande skall göras om att inga andra lösningar inte kommer anses fungera. 
 
Interventionen måste ske i proportion till krisen, lyder den fjärde principen. Den här idén har en 

utilitaristisk grundmoral som säger att konsekvenserna av en intervention måste vara det att den skapar 

bättre förutsättningar för civilbefolkningen än ett icke-agerande hade gjort. Ett agerande från den 

tredje parten i konflikten måste respektera mänskliga rättigheter i alla fall; överdrivet våld som riskerar 

att gå emot minimikraven för mänskliga rättigheter går ej att rättfärdiga. Den här principen går att 

överväga i Gambias situation. När Jammeh hotat med att kriga mot Ecowas trupper om de skulle gå in 

i landet är risken för fysiskt våld en verklighet. Ecowas agerade för de demokratiska värden som de 

värdesätter högt, däremot är demokrati ingen garanti för att mänskliga rättigheter upprätthålls och att 

människors tillvaro i livet förbättras avsevärt. I en demokrati kan beslut fattas under lång tid och 

förändring kan gå långsamt. Demokrati är generellt sett -- inte helt förvånande -- mer önskvärt än 

auktoritärt styrelseskick (eller en “icke-västerländsk” demokrati), men det sistnämnda är inte heller en 

garanti för politisk katastrof (Kina och t.o.m. Singapore kan användas som exempel här). Här är frågan 

huruvida det är legitimt att bryta mot staters suveränitet för en ideologi.  
 
Det gäller även att det finns goda förutsättningar för att agerandet från de andra staterna kommer 

hjälpa situationen. Om det finns det en möjlighet att interventionen kommer försämra och försvåra 

krisen ska andra stater inte agera. Det här förutsätter även att arbetet inte avslutas direkt efter att 

stabiliteten återinförs. Interventionen ska innebära att man ger landet goda förutsättningar byggas upp 

på nytt och att nya kriser inte uppkommer. Den femte punkten säger att en intervention ska ske med 

rätt intention. När det gäller motiv och egenintresse bakom interventionen så är det inte den 

intervenerande staten som ska kunna motivera sitt agerande, utan det handlar till stor del om vilken 

intention andra stater (inom det internationella samfundet) anser att den agerande staten har som avgör 

vilket motiv som ligger bakom handlingen.  
 
Sista punkten som Evans och Sahnoun tar upp är att humanitära och militära interventioner måste 

godkännas av FN. Då de är medvetna om att FN inte alltid är ett perfekt organ, och att det bör 

förbättras, så måste det finnas en auktoritär stiftelse när det gäller kriser på stora skalor.  
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3.4 Legaliteten i Gambia 
 

För att förstå om Ecowas hade legitim rätt att ta sig in, med militära resurser, i en suverän stat bör 

förståelsen för deras perspektiv utvecklas. Eftersom att FNs beslut gällande interventionen i Gambia 

var att krisen ska lösas med hjälp av diplomati och inte militär, går det att säga att Ecowas agerande 

olagligt enligt FNs protokoll. Tar man istället positionen att Ecowas tog det som sitt ansvar, istället för 

FNs, att upprätthålla Responsibility to Protect, är interventionen möjligt att försvara och legitim. 

Ecowas “track-record” visar att tidigare interventioner har varit lyckosamma, även utan rådgivning 

från FN (som i Liberia). Med motivationen att Jammeh utsätter det gambiska folket för osäkerhet och 

fara, samt inte upprätthåller demokratiska minimikrav som Ecowas kräver för sina medlemsländer, 

kan interventionen rättfärdigas. 
 
Genom att applicera Evans och Sahnouns sex principer på situationen i Gambia är det möjligt att hitta 

argument som legitimerar den militära interventionen. Trots att ett krig i Gambia inte än hade brutits 

ut är det fullt möjligt att argumentera att det fanns allvarliga tecken som var indikerande att krisen i 

landet hade kunnat förvärras utan ett agerande från den Västafrikanska organisationen. Jammehs svar 

på Ecowas hot om att använda sin militär om han inte avgår på den utsatta tiden var att ett krig 

kommer brytas ut och att han kommer, under alla omständigheter, försvara sitt land mot detta olagliga 

intrång. Detta, i enligt min tolkning, förvärrar situationen. Jammehs första påstående om att valet 

skulle varit felaktigt stod på lösa grunder; däremot togs det seriöst och diskuterades i Gambias högsta 

domstol. Inga “irregularities” gick att finna (Barrows vinst var dock, men en liten marginal, inte lika 

stor som vid den första rösträkningen). När Jammeh, vid sitt nyårstal meddelande att ett intåg på 

gambisk mark var ett “declaration of war”, blev hans tomma ord plötsligt reella; han vägrar avgå och 

han har en militär till sitt försvar. Ecowas var snabba med att svara och försöka lösa situationen med 

diplomatiska medel, men efter ett flertal möten med Jammeh, utan succe, är det förståeligt, ju närmare 

Barrows invigning var, att det behövdes ett faktiskt hot för att bli av med den sittande presidenten.  
 
Det bör däremot uppmärksammas att situationen är speciell; Gambias geografiska placering öppnar 

upp för frågan ifall det militära intåget egentligen var nödvändigt eller om det hade varit tillräckligt 

med endast ett hot då Gambia är helt och hållet omringat av Senegal. Ecowas som hade trupper från 

Senegal, Ghana, Mali och Nigeria till sitt förfogande och ett geografiskt övertag behövde kanske inte 

faktiskt ta sig in i den suveräna staten då de redan hade placerat trupper längst hela den Gambiska 

gränsen. Gambia, som har en armé på ca 1200 soldater vars militärchef redan svurit att tjäna Barrow, 

utsätter inte något reellt hot mot trupperna tillhörande Ecowas. Alltså, enligt den fjärde principen går 

det att argumentera att Ecowas intervention inte var i proportion till krisen. Å andra sidan, även om 

armén officiellt tjänade Barrow hade Jammeh en stor grupp soldater till sitt försvar; och inte endast 

gambiska anhängare utan Jammeh tog även in legosoldater från andra länder till sitt förfogande (Mark 

och Prothero. 2017). Utav samtliga medlemsländer i Ecowas har Nigeria, med stor marginal, den 

absolut största och kraftigaste armén. Jammeh bör ha förstått att ett krig (och inte endast) mot Nigeria 

endast hade skadat den oskyldiga civilbefolkningen. Med Nigerias militär och flygvapen och Senegals 

trupper som omringade landet, hade Jammeh ingen chans att stå emot. Det är dock en intressant, och 

relevant, tanke är ifall Gambias president hade avgått även utan det invaderingen.  
 

Under det Liberiska inbördeskriget var det dels flyktingkrisen som skapade en instabilitet i hela den 

Västafrikanska regionen som i sin tur motiverade Ecomogs offensiva strategi. När Jammeh i december 

inte godkände valresultatet blev den politiska stämningen spänd i landet och ca 45000, mestadels barn, 

flydde till Senegal på grund av den osäkra stämningen i området (UN Refugee Agency, 2017). Den 

första principen om en rättfärdig anledning till en intervention kan argumenteras i Gambias fall. Att 

det skulle förekomma fysiskt våld, som kan resultera i dödsfall, är kanske inte helt omöjligt att 

förutspå. Jammeh, trots sina brott mot mänskliga rättigheter och auktoritära beteende, har en 

signifikant andel anhängare -- statskupper som eskalerat till ett dödsfall har skett i Gambias historia. 

Det är möjligt att Ecowas historiska kunskap, om Gambia och hela den västafrikanska regionen, kunde 
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misstänka att situationen kunde eskalerat till något värre om de inte gjorde något drastiskt. Ecowas tog 

det som sitt ansvar att skydda folket -- Responsibility to Protect and to Prevent. 
 
Gambias geografiska position bidrar till att det bli Senegal som tvingas ta emot de som flyr. Det här 

skulle kunna gå emot den andra principen om militär intervention som Evans och Sahnoun skriver om, 

angående egenintresse. Däremot är det tveksamt om detta “räknas” som ett agerande ur egenintresse. 

Det är inte märkvärdigt att ett land, speciellt inte i Västafrika där rättvis politik och ekonomi varit 

svåruppnått de senaste 50 åren, faktiskt inte klarar av att ta emot flyktingar. Det kan sägas att Senegal 

agerande “själviskt” efter statskuppen mot Dawda Jawara 1981 när de tillsammans med Gambia 

skapade federationen Senegambia vilket gav Senegal mer politiskt inflytande i Gambia. De kom 

däremot inte till Jawaras undsättning vid statskuppen 1994 eftersom att Gambia dragit sig ut ur 

federationen. Att Senegal ska ha agerat utifrån ett egenintresse när deras trupper placerades längst 

statsgränsen känns inte anmärkningsvärt.  
 
John Stuart Mill argumenterade att interventioner inte bör förekomma då den genuina viljan till 

förändring och frihet undermineras i den interna konflikten. Befolkningen som får friheten med hjälp 

av en främmande stat har inte kapaciteten att behålla den. I många fall där intervention övervägs, eller 

sker, så är det för att snabbt stoppa massmord eller liknande. Under ungefär tre månaders tid mördades 

upp mot 800 000 i Rwanda -- utan att FN intervenerade (Rashid 2012).  
 
Mill, och andra filosofer och tänkare som förespråkar icke-interventionism menar att det är just 

respekten för staters suveränitet som upprätthåller ordningen på den internationella politiska arenan. 

De som förespråkar icke-interventionism menar, och enligt lag inte helt felaktigt, att intervention är 

olagligt och inte legitimt och att statssuveränitet finns för att skydda dem små svaga mot de stora 

kraftfulla staterna. Som nämnts ovan kan ju FNs icke-agerande i Rwanda snarare ses som mindre 

legitimt än vad än intervention (möjligtvis) hade varit. Genom att vidareutveckla argumentet går det 

att dra slutsatsen att genom att göra intervention till en internationell standard introduceras en hierarki 

i relationen mellan stater vilket skulle resultera i att den internationella världsordningen skulle rubbas. 

Både stora och små nationer skulle känna av förändringen i politiken. De mindre, svagare, staterna 

skulle tappa en del av sin suveränitet i förhållande till dem större; medan de större staterna skulle tappa 

makt i det beslutsfattande som sker på den internationella planen.  
 
Ett annat problem som kan uppstå vid accepterandet av intervention som normen i internationella 

relationer är att stater kan utnyttja det för egen vinning -- vilket är Evans och Sahnouns andra princip i 

rättfärdigandet om interventioner. Som nämnts bör målet för en tredje part att intervenera i en stat vara 

för att hjälpa den lokala befolkningen samt stoppa brott som begås mot mänskligheten. Idag går det 

inte att veta vilken intention den intervenerande staten faktiskt har, men om R2P blir normen går det 

att argumentera att det är lättare för stater (stora och små) att dölja de riktiga motiven. Dessa dolda 

motiv kan handla om naturresurser eller makt i området. I fall där, exempelvis, folket försöker avsätta 

regeringen kan det vara så att det är ekonomiskt gynnsamt för den tredje staten att regeringen sitter 

kvar. Om R2P ska ha någon legitimitet är det viktigt att det regleras hårt, annars är risken att det 

upplöses helt eller att det blir ännu svårare att få FNs godkännande för ett agerande. Genom att 

försvåra FNs besulutfattande kring intervention kan processen bli långsammare och bli alltför 

ineffektiv -- som i sin tur kan leda till att folkmord eller svält kan fortsätta oavbrutet. David Reiff 

(2011) skrev i The New York Times att R2P i den västerländska världen inte längre handlar om att 

skydda mänskliga rättigheter, utan idag är syftet ett regimskifte som ska gynna deras ändamål -- och 

R2P används som skydd för att dölja detta motiv; och detta i sig självt skadar R2Ps legitimitet.  
 
Responsibility to Protect inkluderar, som nämnt, även responsibility to “prevent” och “rebuild”. Hur 

ska organisationer förhålla sig till R2P -- i dess original och rättfärdigade form att bara skydda 

människors välmående -- när det krävs ett regimskifte för att det ska kunna ske. Ecowas argument för 

att ta sig in med militära styrkor i Gambia var att Jammehs vägran att lämna makten utsatte hot mot 
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internationell fred och säkerhet; men som nämnts, en icke-demokrati (i all dess form) är inte 

nödvändigtvis en garanti för krig, svält undertryckande.   
 
Declan Amaraegbu skrev om humanitär intervention i Västafrika, med fokus på Liberia, och 

uppmärksammade ett citat från Kofi Anna -- FNs tidigare generalsekreterare. Då citatet varken var 

direkt relaterat till Liberia eller till Gambia bör det uppmärksammas. 
 

“The genocide in Rwanda showed us how terrible the consequences of inaction 

can be in the face of mass murder. But … conflict in Kosovo raised equally 

important questions about the consequences of action without international 

consensus and clear legal authority …On the one hand, is it legitimate for a 

regional organisation to use force without a UN mandate? On the other, is it 

permissible to let gross and systematic violations of human rights, with grave 

humanitarian consequences, continue unchecked? The inability of the 

international community to reconcile these two compelling interests … can be 

viewed only as a tragedy” (Kofi Annan) 

 
Då situationen i Rwanda inte återspeglar situationen i Gambia är Annans tankar relevanta. Den första 

principen om “just cause” menade att stora förluster av liv, verkliga eller förutsedda, legitimerar en 

intervention, om möjligheten att förhindra det finns (och interventionen inte förvärrar situationen). 

Jammeh svor att försvara sitt land om Ecowas trupper går in på Gambias mark. Kritiker mot Ecowas 

militära intåg skulle hävda att Ecowas riskerade mer än nödvändigt vid interventionen när det gick in 

på Gambisk mark då Jammeh svurit att försvara landet och sin position. Samtidigt, går det att första att 

Jammehs trupper är försvarslösa mot Ecowas styrka och Jammeh inte skulle ha något annat väl än att 

överge makten när hotet mot våld blir en verklighet.   
 
Den 17 januari, dagar innan militära trupper tog sig in i landet, utlöste Jammeh en “state of 

emergency” och förbjöd Jammeh demonstrationer och andra civila (demokratiska) rättigheter, vilket 

stärker Ecowas argument för att göra vad som krävs för att upprätthålla demokratin i landet (BBC 

News, 2017). Utöver detta har Jammehs hatiska uttalanden mot mandinka-befolkningen tagits seriöst. 

Med historien i bakhuvudet är det lätt att förstå att Ecowas använde sin rätt (återigen dock utan FNs 

tillåtelse) att “protect and prevent”. Adama Dieng som är FNs “special adviser on the prevention of 

genocide” gjorde ett uttalande där han fördömde Jammehs hat mot Mandinka-befolkningen och 

homosexuella och menade att de gav seriösa varningstecken för för etnisk rensning och massmördande 

(Shelby Vcelka). En politiskt taktik från Jammeh -- som trots allt fick nästan 40% av rösterna i valet -- 

kan ha varit att försöka splittra upp befolkningen, vilket i sin tur ökar risken för våld (BBC News, 

2016). 
 
Jammehs hatiska uttalanden, det stora antalet flyktingar, placeringen av trupper på gatorna, lovord om 

att han kommer kriga mot Ecowas och att förbjuda grundläggande demokratiska rättigheter ger 

upphov ett antagandet om brott mot mänskliga rättigheter kan bli en verklighet i landet.  Vilket i sin 

tur då också en legitimerar en intervention från Ecowas sida. Ecowas handlande skulle även i sin tur 

kunna inspirera och påverka hur andra Afrikanska ledare ser på sin egna maktposition. Ecowas har 

visat att de är väldigt seriösa med att upprätthålla demokratiska värden och att de tar problemen i egna 

händer för att införa dem. När statssuveräniteten ställs högre än R2P underlättar det för icke-

demokratiska ledare att behålla sin maktposition när den lokala befolkningen inte är stark nog att 

avsätta regeringen och en tredje stat inte har befogenheten eller legitimiteten att ta agera. Ur det här 

perspektivet kan interventionen i Gambia ses som legitim eftersom de tar ansvar att förhindra en 

situation från att eskalera.  
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3.5 ECOWAS misslyckande? 
 

Att lösa en så pass problematisk situation som var i Gambia utan att eskalera i fysiskt våld är 

imponerande och inspirerande. Den västafrikanska organisationen har hyllats för sitt snabba agerande 

efter tvistens uppkomst. Trots alla hyllningar har de fått en del kritik. 
Kritik som inte endast handlar om huruvida ett militärt agerande var legitimt eller inte; den här 

kritiken kommer från de som menar att Jammeh kom undan för lätt. Under 22 års tid utsatte han sin 

befolkning för tortyr, kidnappningar samt mördade eller fängslade journalister eller medlemmar i 

oppositionspartier (och som nämnt: hans hat mot både Mandinka och homosexuella)(Human Rights 

Watch, 2016). I april och maj 2016 arresterades ca 90 fridfulla protestanter varav två stycken avled i 

polisens händer (Wormington, 2016). En teori till att Jammeh vägrade ge upp makten har att göra med 

hans rädsla för att bli åtalad efter hans tid som president gått ut. Kritiken mot Ecowas är den att 

förhandlingarna som de hade med Jammeh inte kan ses som lyckosamma eftersom han blev erbjuden 

exil och inte blev åtalad. I skrivande stund har Ecowas inget aktuellt intresse av att arrestera den forne 

presidenten, utan fokus ligger på se till att Adama Barrow upprätthåller de demokratiska värden som 

han lovat den gambiska befolkningen och att blicka framåt. Däremot väntar nio stycken före detta 

medlemmar i Gambias National Intelligence Agency på rättegång gällande mordet på en 

oppositionsaktivist (Smbc News, 2017). Barrow har däremot sagt att han vill starta en “truth and 

reconciliation commission”. Innan de kan agera för att åtala Jammeh, menar Barrow, krävs faktiska 

bevis för att fastställa faktan om Jammehs brott (BBC News, 2017). Även om organisationer som 

Amnesty och Human Rights Watch menar att Jammeh bör åtalas visar Barrows ståndpunk att 

demokratiska rättigheter måste gälla samtliga Gambiska medborgare -- inklusive Yahya Jammeh.  

 

4 Slutdiskussion: Afrikanska lösningar på afrikanska 

problem 
 
Eftersom Ecowas har till mestadels har lyckats med sina uppdrag när det gäller att införa och 

upprätthålla demokrati kan det vara lätt att se att de kommer fortsätta agera i samma anda även i 

framtiden. Det är dock viktigt att komma ihåg att den största drivkraften bakom politisk förändring 

fortfarande är folket; där folket gör sig hörda är sannolikheten till förändring större. Det är fortfarande 

ett flertal länder på den afrikanska kontinenten som lever i icke-demokratiska nationer. Enligt 

Freedom House är det endast 11 länder som kan klassificeras som “fira”, 23 länder är “delvis fria” och 

22 är “inte fria” (Freedom House och Solomon) 
 
Den Afrikanska Unionen stället inga krav på sina medlemsstater om att det måste vara demokratiska, 

även om det är att föredra och de arbetar för att uppmuntra stater till användandet av demokrati 

(African Charter On Democracy). Inom den AU är det stor variation på de olika styrelseskicken. Vissa 

är demokratier andra är monarkier eller fullständiga diktaturer. I en del stater är det förbjudet att visa 

en negativ inställning till regimen. I dessa länder blir det därmed svårt för folket att starta 

demokratiska rörelser. Att uttrycka sympati med oppositionen var till viss del olagligt i Gambia (det 

var lagligt enligt konstitutionen, inte enligt Jammeh), men på grund av landets relativt demokratiska 

historia sedan självständigheten (Jawara största problem var korruption, inte anti-demokratiska 

värden), har det alltid funnits en oppositionsrörelse -- även om den innan Barrow aldrig lyckats vinna 

ett val. Återigen, kan man lägga vikt vid Ecowas historiska kunskap som en anledning att legitimera 

interventionen i Gambia. På grund av att så pass stor andel av länderna i Afrika är fullständigt “ofria” 

kan det vara svårt att hoppas på en liknande trend om intervention för demokratins rätt; då det finns 

inte tillräckligt mycket --  åtminstone “officiellt” -- folkstöd för att påtvinga demokratin i dessa 

suveräna stater (Mattheis, 2017). Däremot skulle det eventuellt ge hopp om att afrikanska nationer inte 

behöver “västerländsk” hjälp i samma utsträckning för att lösa de konflikter som råder på kontinenten. 

Barack Obama sa i ett tal inför ca 500 afrikanska deltagare i “Young African Leaders Initiative “; “at 
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some point, we have to stop looking elsewhere for solutions, and you have to start looking for 

solutions, internally” (Peter Pham, 2015). Ironiskt nog förmedlade Jammeh (2017) ett liknande citat i 

sitt tal när han till slut sa upp sin position som president. 
 

“I believe in dialogue and the capacity of Africans to resolve, among themselves, 

all the challenges on the way towards democracy, economic and social 

development”  

 
Då krisen inte varit helt fri från oro kan resultatet av Ecowas handlingar kan ge ett ökat förtroende för 

deras och liknande samarbetsorganisationer. Möjligen inspireras fler folkrörelser i de “delvis fria” 

afrikanska länderna vilket i sin tur kan leda till demokratiseringar i dessa nationer (om det är det 

önskvärda). Afrika har länge haft problem med ledare som vägrar ge upp makten och det har givit 

upphov till många blodiga konflikter. Ecowas intervention kan ge upphov till att flera av dessa ledare 

ger upp makten innan en strid bryter ut i, på gott och ont, utbud av exil. I syn på dagens politiska 

situation kan ett mer självständigt Afrika anses vara mer önskvärt. Flertal högerpopulistiska partier tar 

plats på den politiska spelplanen i väst; partier som vill isolera från omvärlden kan tänkas ha mindre 

avsikt att skicka hjälpmedel, i all dess form, till länder där det råder kriser och konflikter (Allison 

2017). Det vakuum som ett ostabilt och uppdelat Europa lämnar efter sig kan utnyttjas av afrikanska 

aktörer; vilket även öppnar upp för mer befogenhet på Internationell plan.  
 
Det är lätt att förstå varför ledarna inom Ecowas var så aktiva och snabba med att upprätthålla de 

demokratiska värdena som hela organisationen står för. Många av statscheferna inom Ecowas är själva 

tillvalda i sina respektive länder som oppositionenskandidater; och som med hjälp av Ecowas strikta 

principer och normer om demokrati lyckats vinna. Hartman skriver att “democratic density” -- antalet 

demokratier inom en regional organisation -- har stor påverkan på hur väl dessa samarbeten kan 

implementera demokrati på sina medlemsländer. “Democratic density” kan vara en avgörande faktor i 

Ecowas, genom historien, goda arbete när det gäller att införa demokratiska normer; å andra sidan, kan 

detta också vara en anledning att tro att Ecowas demokratiska påtryckningar kan ha svårt att sprida sig 

till andra delar av Afrika. Även om det funnits, och fortfarande finns, ett antal makthavare inom 

Ecowas som styrt sina länder längre än rekommenderat (Togos president har suttit 12 år) så är det 

tydligt att rotation av ledare är något som konstant försöker uppmuntras. I genomsnitt har Ecowas -- 

Gambia och Jammeh exkluderade -- ett genomsnitt på 5.7 år på sina maktpositioner; jämfört med 

ECCAS, Economic Community of Central African States, där genomsnittet är 19.5 år (Hartman 2017).  
 
Uppdraget i Gambia var ett mycket viktigt uppdrag för hela organisationen. Hade de misslyckats med 

att avsätta Jammeh, eller om ett större antal liv gått förlorade i innan de lyckats, hade det hela Ecowas 

demokratiseringsprocess förlorat sin legitimitet. Då Gambia inte nödvändigtvis kommer bli en 

fullbordad demokrati direkt, har Ecowas visat att ett arbete för det måste påbörjas. Att gå emot FNs 

beslut och ändå använda sina militära medel visar att den västafrikanska organisationen var i full 

kontroll över situationen och inte lät sig “pressas” av de västerländska normerna. Ecowas tog på sig 

ansvaret att få igenom det gambiska folkets vilja och skydda dem innan den politiska situationen 

eskalerade. Gambia -- som även kallas “the smiling coast of Africa”-- är ett av världens absolut 

fattigaste länder kan nu, utan Jammeh, förhoppningsvis börja utvecklas i större utsträckning 

tillsammans med Ecowas. Lösningen av Ecowas var inte perfekt, och Jammeh bör bli åtalad för brott 

mot mänskliga rättigheter, men handlingen står på en legitim grund och var, på gott och ont, ett 

afrikanskt problem som krävde en afrikansk lösning.  
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