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Summary 

Since the 1990’s, sexual crimes, and rape in particular, have been a hot topic in international 

crime law. With the foundation of the International Criminal Court, ICC, were founded in the 

aftermath of the horrors of the genocide in Rwanda and Former Yugoslavia, grand 

expectations were raised regarding the possibilities of ending impunity for such crimes. The 

results were, however, not immediate. The delay brought about criticism against the work of 

the ICC and the Prosecutor of the ICC. Therefore, the Prosecutor published a policy paper, 

which set out the Prosecutor’s ambition regarding gender sensitive approaches and efficiency 

in investigations and prosecutions of people allegedly responsible of sexual crimes in armed 

conflicts.  

 

It was not until 2016 the ICC found a person guilty for international sexual crimes, committed 

by their soldiers within the context of an armed conflict. The judgement was eagerly awaited 

and is now a frequent article subject for feminist legal scholars. Thus, jurisprudence is brand 

new and a closer examination of its implications is called for. 

 

The purpose of this essay is to find out what legal protection under international law against 

sexual violence and rape is guaranteed for women in armed conflicts. The case is analysed 

from a feminist discourse analysis point of view, aiming to cast light upon how the ICC have 

regarded potential ambitions in relation to sexual crimes in armed conflicts, and if there is 

need for improvement.  

 

The essay will argue that the ambitions laid out in the Prosecutor’s policy paper are 

significant, that the legal protection of women have developed, but it is not enough to 

adequately ensure sufficient legal protection from sex crimes and rape in armed conflicts.   
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Sammanfattning 

Sexualbrott, särskilt våldtäkt, i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt 

upp på den folkrättsliga tapeten. Förväntningarna var höga för att straffriheten för sådana brott 

skulle minska när den internationella brottsmålsdomstolen, ICC, grundades i kölvattnet av 

folkmorden i Rwanda och Forna Jugoslavien. Resultaten kom dock inte så snabbt som många 

hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot ICC och dess åklagarkammares arbete. Åklagaren 

vid ICC publicerade därför ett policydokument med starkt genusfokus, med målsättningar för 

hur arbetet skulle blir mer effektivt vad gällde att åtala och fälla ansvariga för sexualbrott i 

väpnade konflikter.  

 

Det skulle dröja fram till 2016 innan ICC för första gången dömde en person till individuellt 

straffansvar för folkrättsbrott som dennes trupper begått i samband med en konflikt. Domen 

har varit hett efterlängtad och är ett frekvent artikelmaterial bland feministiska rättsvetare. 

Rättsläget är rykande färskt och dess implikationer tål därför att närmare examineras.  

 

Uppsatsens syfte är att utreda vilket skydd kvinnor har mot våldtäkt i väpnade konflikter, i 

förhållande uttalade målsättningar. Utifrån en feministisk diskursanalys analyseras det nya 

rättsfallet för att se hur ICC beaktat eventuella målsättningar och vad som har potential att bli 

bättre.  

 

Uppsatsen kommer att argumentera för att ambitionerna är tydliga och att det rättsliga skyddet 

mot våldtäkt för kvinnor har utvecklats. Däremot kommer uppsatsen argumentera för att 

utvecklingen ännu inte lett till ett tillräckligt rättsligt skydd mo våldtäkt i väpnade konflikter. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”The boys are entitled to their fun” 

- Stalin, apropå anklagelser om att hans soldater våldtagit civila kvinnor.1 

 

Först under 1990-talet erkändes sexualbrott mot kvinnor i väpnade konflikter som 

folkrättsbrott.2 Genom ICTY och ICTR:s avgöranden fastslogs att våldtäkt kunde utgöra 

krigsbrott och brott mot mänskligheten.3 Avgörandena betraktades (och betraktas) som 

feministiska milstolpar – därmed svängde världssamfundets opinio juris och sexuellt våld i 

väpnade konflikter var inte längre rättsligt osynligt, eller som beklagliga men oundvikliga 

konsekvenser av krig ingen kunde ställas till svars för.
4
 Rättsutvecklingen kodifierades senare 

i ICC:s stadga 2002.5 Syftet med ICC och dess Stadga var bl.a. att minska straffriheten för 

sexualbrott i väpnade konflikter samt förhindra och avskräcka från att begå brotten.6  

 

Vid Stadgans tillblivelse hyllades den som ett ”landmark” för att säkerställa kvinnors rätt i 

väpnade konflikter. På senare tid har den dock kritiserats, framförallt för att den inte snabbt 

ledde till några fällande domar för sexualbrott i väpnade konflikter. Framförallt feministiska 

rättsvetare har menat att ICC inte tillämpat Stadgan på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.7  

 

Med anledning av kritiken utkom ICC:s Åklagarkammare 2014 med ett policydokument om 

sexualbrott och genusbaserade brott (Sexual and Gender Based Violence, hädanefter SGBV). 

Policydokumentets syfte var att tydliggöra ambitionen att integrera och implementera 

                                                 
1 G. Robertsson, Crimes against humanity: the struggle for global justice, (London : Penguin, 2002, 2nd ed..), 

[hädanefter Robertsson] s. 325-326 
2 Ibid. 
3 Exempelvis The Prosecutor v. Akayesu och The Prosecutor v. Furundžija 
4 M. A. Fineman, E. Zinsstag (red.), Feminist Perspectives on Transitional Justice – From International and 

Criminal to Alternative Forms of Justice, (Cambridge : Intersentia 2013) [hädanefter Fineman m.fl.] s 16.  
5 International Criminal Court, Elements of Crimes, [hädanefter Elements], https://www.icc-

cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf, besökt 

2017-05-16 
6 The Office of the Prosecutor of the ICC,  Policy paper on Sexual and Gender Based Crimes, (juni, 2014), 

https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf, 

besökt 2017-05-16. 
7 Fineman m.fl. s. 14 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf
https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf
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genusperspektiv- och analys i Åklagarens och ICC:s arbete.8 2016 kom det första avgörandet 

från ICC, där en person dömts till personligt straffansvar för krigsbrott respektive brott mot 

mänskligheten genom bl.a. våldtäkt.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen analyserar ICC:s avgörande The Prosectutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo 9, för 

att utreda hur ICC förhåller sig till Stadgans och åklagarens målsättningar om kvinnors 

rättsliga skydd från sexuellt våld i väpnade konflikter. Uppsatsen försöker besvara följande 

frågor:  

1. Vilka målsättningar finns vad gäller rättsligt skydd mot våldtäkt för kvinnor i 

väpnade konflikter? 

2. Har målsättningarna enligt 1. fått genomslag i ICC jurisprudens? 

3. Om målsättningarna inte är uppnådda, vilka åtgärder kan vidtas för att ICC 

bättre ska uppnå sitt syfte?  

1.3 Forskningsläge och avgränsning 

ICC är, i egenskap av sin status som permanent internationell brottmålsdomstol, ett intressant 

studieämne för många folkrättsvetare. Mycket feministisk rättsvetenskaplig litteratur har 

skrivits om dess arbete under 2000- och 2010-talet. Uppsatsen fokuserar på ett rättsfall från 

2016, som än så länge endast hunnit utvärderas i rättsvetenskapliga artiklar. Domen har av 

rättsvetare spåtts bli ett viktigt prejudikat och viktig utgångspunkt för framtida åtal om SGBV 

i väpnade konflikter.10  

 

Med hänsyn till uppsatsens omfång kommer dess fokus att vara begränsat till SGBV i form av 

våldtäkt, samt på ICC:s policydokument med målsättningar och rättsfallet Prosecutor v. 

Bemba. Fallet är unikt, då det är första gången ICC fällt en ledare till personligt ansvar för 

våldtäkt som begåtts av dennes trupper, samt för att våldtäkt mot män adresseras.11 Även om 

uppsatsen inte kommer att behandla sexualbrott mot män, är det intressant att nämna.  

                                                 
8 Policy Paper 
9 [Hädanefter Prosecutor v. Bemba] 
10 A. de Brouwer, , C. Ku, R. Römkens, , L. van den Herik, (red.), Sexual Violence as an International Crime: 

Interdisciplinary Approaches (Cambridge : Intersentia, 2013) [hädanefter de Brouwer m.f l] s. 59 
11 de Brouwer, s. 51 
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1.4 Metod och teori 

Uppsatsens frågeställningar besvaras med utgångspunkt i feministisk teori återfunnen i 

rättsvetenskaplig litteratur och en kritisk analys av Stadgan, Policydokumentet och rättsfallet. 

Slutsatser dragna av utvärderingen av Policydokumentet används som analysverktyg av 

rättsfallet, tillsammans med analys inspirerad av diskursanalysens angreppssätt.  

Utgångspunkten för diskursanalys är att diskursiva praktiker producerar och reproducerar 

ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala grupper, som män och kvinnor.12 Metoden 

appliceras på materialet, för att analysera uttryck och kontext samt identifiera eventuella 

mönster och attityder, för att sedan utvärderas i en rättslig kontext. Dessa metoder vilar i sin 

tur på en kritisk rättsdogmatisk metod. En kritisk rättsdogmatisk metod handlar om att utreda 

gällande rätt och påvisa brister och förändringsbehov.13  

 

Materialet består av primärkällor, i form av Romstadgan, ICC:s åklagares policydokument för 

SGBV samt ICC:s avgörande Prosectutor v. Bemba från 2016, samt av sekundärkällor i form 

av rättsvetenskaplig litteratur. Den rättsvetenskapliga litteraturen är skriven av erkända 

feministiska rättsvetare, exempelvis professor Catharine A. MacKinnon och professor Martha 

Albertson Fineman.14 Materialet jämförs och analyseras löpande, för att se om och hur de 

förhåller sig till varandra samt vilken betydelse de har för kvinnors rättsliga skydd i väpnade 

konflikter. Läsaren uppmärksammas på att allt material ursprungligen är på engelska. Alla 

översättningar är författarens.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är feministisk, vilket innebär en medvetenhet om att 

kvinnors olika erfarenheter i olika kontexter generellt sett förbisetts och osynliggjorts i både 

rättskipning och inom akademin.15 I förlängningen har kvinnors erfarenheter inte erkänts som 

allmänmänskliga erfarenheter. Ansatsen i feministisk teori är därför att synliggöra kvinnor 

som människor genom att utgå från kvinnors liv och erfarenheter. Vidare vill feministisk teori 

                                                 
12 W. Jörgensen, L. Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund : Studentlitteratur, 2000), s. 66 ff. 
13 Kleineman, Jan. Rättsdogmatisk metod. I Juridisk metodlära, Fredric Korling & Mauro 

Zamboni (red.), 21-45, 1. (uppl., Lund: Studentlitteratur, 2013) s. 39. 
14 Harvard Law School, Catharine A. MacKinnon, http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10540/MacKinnon/, 

besökt 2017-05-22 och Emory Law, Martha Albertson Fineman, http://law.emory.edu/faculty-and-

scholarship/faculty-profiles/fineman-profile.html, besökt 2017-05-22 
15 Tickner, J. Ann, Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security, 

(Columbia University Press : 1992), s. 11, 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.44&rep=rep1&type=pdf, besökt 2017-05-07 

http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10540/MacKinnon/
http://law.emory.edu/faculty-and-scholarship/faculty-profiles/fineman-profile.html
http://law.emory.edu/faculty-and-scholarship/faculty-profiles/fineman-profile.html
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.44&rep=rep1&type=pdf
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förklara orsaken till ojämlikhet och orättvisa på grund av kön och därigenom hitta strategier 

för att åtgärda dem.16 Uppsatsen fokuserar därför på att synliggöra just kvinnors erfarenheter 

av väpnade konflikter och hur de beaktas i folkrätten.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen delas in i fyra kapitel. där analyser görs löpande för att kunna kontextualisera 

gällande rätt i förhållande till den feministiska teorin och kritiken. Det följande kapitlet 

redogör för Stadgans bestämmelser om SGBV och åklagarens policydokument för SGBV.  

Indelningen av kapitlet är gjord för att skapa tydlighet, varför analyserna av respektive del 

kommer i egna, efterföljande avsnitt. Det tredje kapitlet redogör för rättsfallet och 

kommenterar det löpande utifrån policydokumentet och teorier. Det fjärde kapitlet innehåller 

en sammanfattning av de slutsatser som dragits och avslutande kommentarer. 

                                                 
16 Ibid. 
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2 Våldtäkt i internationell straffrätt 

2.1 Stadgan och Elements of Crimes 

Våldtäkt som brott mot mänskligheten och krigsbrott i internationell respektive icke-

internationell karaktär behandlas i artikel 7(1)(g) och 8(2)(b)(xxii) respektive 8(2)(e)(vi). 

Enligt artikel 9 fastställs brottens rekvisit i Elements of Crimes, ett förklarande dokument som 

antas av Stadgans ratificerande stater. 

 

Bestämmelserna  

Artikel 7 behandlar brott mot mänskligheten. Brott mot mänskligheten förutsätter handlingar 

som begås som en del av utbredda eller systematiska attacker, direkt riktade mot civila, i 

enlighet med eller i främjandet av en stats eller organisations policy. Förövaren måste ha vetat 

att handlingen var del av en sådan utbredd eller systematisk attack mot en civilbefolkning, 

eller avsett att handlingen skulle vara det.17 

 

7(1)(g) listar följande SGBV som brott mot mänskligheten:  

 

”Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet, 

tvångssterilisering eller vannan form av sexuellt våld av jämförbar dignitet.” 

 

Våldtäkt definieras som en ”invasion”18 av en människas kropp, genom handlingar som 

resulterar i penetration, oavsett hur ringa den är, på någon del av offrets eller förövarens kropp 

med ett könsorgan, eller offrets anala eller genitala öppning, med ett föremål eller en 

kroppsdel. Invasionen måste begås genom våld eller med hot om våld eller tvång, orsakad 

genom rädsla för våld, fångenskap, fängelsevistelse, psykologiskt förtryck, maktmissbruk mot 

en sådan eller annan person, eller genom att utnyttja en tvingande miljö, eller när invasionen 

begicks mot en person som inte var förmögen att ge ett genuint samtycke.19  

 

                                                 
17 Elements, s. 8  
18 Egen översättning 
19 Ibid. 
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Artikel 7(3) definierar termen ”gender” som: ”de två könen, man och kvinna, i en samhällelig 

kontext.20 Termen ’kön’ indikerar ingen annan mening än ovanstående.”21 

 

Artikel 8 behandlar krigsbrott. Krigsbrott är allvarliga förbrytelserna enligt Genève-

konventionerna 1949gemensamma artikel 3 och listas i artikel 8(2)(a). Artikel 8(2) definierar 

andra allvarliga brott mot lagar och sedvanerätt inom internationella väpnade konflikter som 

finns i etablerad folkrätt, som också utgör krigsbrott. I artikel 8(2)(b)(xxii) återfinns 

bestämmelser om sexualbrott, däribland våldtäkt, i internationella väpnade konflikter:   

 

”Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad prostitution, påtvingad graviditet 

(definierad i artikel 7(2)(f)), tvångssterilisering, eller annan form av sexuellt 

våld som också utgör ett allvarligt brott mot Genève-konventionerna.” 

 

Artikeln stadgar att bl.a. våldtäkt som begås i internationella väpnade konflikter, om den 

begås som en del av en plan, policy eller som del av ett storskaligt utförande är ett allvarligt 

brott mot Genèvekonventionerna 1949 gemensamma artikel 3. Definitionen av våldtäkt är 

densamma som för brott mot mänskligheten. Definitionen ”invasion” anses bred nog för att 

vara könsneutral.22 Vad gäller definitionens könsneutralitet, se artikel 7. 

 

Artikel 8(2)(c) stadgar att allvarliga brott mot Genève-konventionernas gemensamma art 3 

anses som krigsbrott, även i väpnade konflikter av icke-internationell karaktär. Artikeln listar 

handlingar som begås mot personer som inte deltar aktivt i fientligheterna. Våldtäkt i konflikt 

av icke-internationell karaktär behandlas i artikel 8(2)(e)(vi)-1. Våldtäkt definieras på samma 

sätt som våldtäkt i internationell väpnad konflikt. För både krigsbrott i internationella 

respektive icke-internationella konflikter gäller att förövaren ska ha varit medveten om de 

faktiska omständigheterna som utgjorde grunden för konflikten.23 

 

Utöver de materiella bestämmelserna adresseras sexuellt våld även i Stadgans bestämmelser 

om ICC:s arbete. Dessa behandlas i Policy Paper.  

 

 

                                                 
20 [Hädanefter översätts gender till genus] 
21 Robertsson menar att artikel 7(3) är en hemsk men realistisk påminnelse om att majoriteten av stater 1998 inte 

var redo att låta mänskliga rättigheter till att omfatta transsexuella män och kvinnor, se Robertsson s. 360-361 
22 Elements, s. 8  
23 Ibid.  
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2.2 Policy Paper on Sexual and Gender Based 

Crimes 

2014 publicerade ICC:s Åklagarkammare ett policydokument om SGBV.24 Policydokumentet 

ska inte ge detaljerade riktlinjer eller ge per se upphov till några juridiska rättigheter.25 

Policyns huvudsyfte är att Åklagarkammaren, inom ramen för sitt mandat enligt Stadgan, ska 

använda genusanalys på alla brott inom ICC:s jurisdiktion. Det innebär undersökningar av 

underliggande skillnader och ojämlikheter mellan kvinnor och män, maktförhållanden och 

andra dynamiker som bestämmer och formar könsroller i ett samhälle och ger upphov till 

fördomar och stereotyper. Åklagaren menar att ambitionen kräver hänsyn till hur och på vilket 

sätt SGBV hänger ihop med genusnormer och ojämlikheter. För att kunna motarbeta 

straffrihet ska åklagarens angreppssätt av SGBV därför innefatta en förståelse för hur olika 

brott används.26  

2.2.1 Policydokumentets begreppsdefinitioner av SGBV 

Genusbaserade brott definieras som brott mot män och kvinnor, på grund av kön och/eller 

socialt konstruerade genusroller. Genusbaserade brott yttrar sig inte alltid som sexuellt våld, 

utan kan vara icke-sexuella attacker mot kvinnor och män på grund av deras genus.27  

 

Sexualbrott faller under Stadgans universella jurisdiktion och räknas upp i artiklarna 7(1)(g), 

8(2)(b)(xxii) och 8(2)(e)(vi) i Stadgan. Våldtäkt förutsätter att förövaren begår en sexuell 

handling mot en person, eller förmått annan att delta i en sådan handling, genom våld, hot om 

våld eller tvång mot offret eller annan person, eller genom att förövaren utnyttjat en tvingande 

miljö eller en persons oförmåga att ge genuint samtycke.28 

 

Genusperspektiv beskrivs som en förståelse för skillnader i status, makt, roller och behov 

mellan män och kvinnor, samt vilken påverkan genus har för människors möjligheter. Policyn 

                                                 
24 Policy Paper, s. 3  
25 Ibid.  
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
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uttrycker att detta perspektiv en bättre förståelse för såväl brott som individers erfarenheter 

och grupperingar/gemenskaper i olika samhällen.29 

 

Genusanalys undersöker enligt policyn skillnader och ojämlikheter mellan kvinnor och män 

och de maktförhållandena som avgör och formar genusroller i samhällen, och utgör grunden 

för fördomar och stereotyper. Policyn menar att inom ramen för åklagarens arbete innebär 

genusanalys att beakta hur och på vilka sätt genusbaserade brott förhåller sig till genusroller 

och ojämlikheter.30 

 

2.2.1.1 Analys av begreppsdefinitionerna 

Definitionen (och ansatsen att inkludera) genusperspektiv- och analys har efterfrågats av 

flertalet feministiska rättsvetare, för att på ett adekvat sätt kunna adressera SGBV som begås 

mot kvinnor i väpnade konflikter.31 Även om dokumentet behandlar åklagarens arbete är det 

ett ICC-organ som regleras av Stadgan. 

 

Utifrån Åklagarens definition av genusperspektiv respektive genusanalys, är det märkligt att 

män inkluderas i gruppen som kan utsättas för ”genusbaserade brott”. Det är tveksamt om det 

är ändamålsenligt för att minska straffriheten för de sexualbrott som begås mot kvinnor – 

brott begås sällan mot män för att de är män. Genom definitionen befästs att ICC rent formellt 

inte erkänner strukturell diskriminering mellan könen. Gardam & Jarvis menar att den 

internationella straffrätten därmed misslyckas med att beakta den grundläggande ojämlika 

samhällsstrukturer och orsaker till sexuellt våld mot kvinnor i väpnade konflikter.32 

 

Vad gäller definitionen av sexualbrott är det viktigaste de omständigheter som måste 

föreligga; våld, hot om våld eller genom att förövaren utnyttjat en tvingande miljö. En väpnad 

konflikt kan i sig utgöra en tvingande miljö. Därmed blir frågan om ett eventuellt samtycke 

förelegat irrelevant. Detta är annars något som ICL kritiserat för av feministiska rättsvetare.33 

Vidare har definitionen av våldtäkt som ”en invasion av någons kropp” hyllats för att vara 

könsneutral. Då ICL kritiserats för att stereotypisera kvinnor som offer, finns kanske en 

                                                 
29 Ibid., s. 4 
30 Ibid., s. 9 
31 de Brouwer m. fl., s. x 
32 J. G. Gardam, M.J. Jarvis, Women, Armed Conflict and International Law (Kluwer Law International : Haag 

2001) [hädanefter Gardam & Jarvis], s. 97. 
33 Fineman m. fl.¸s. 16 
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vinning i att lagtexten är öppen för möjligheten att även kvinnor kan begå sexualbrott och att 

män kan vara offer i väpnade konflikter.34 Kriteriet om att våldtäkten ska vara en del av en 

stats- eller organisationspolicy har också kritiserats, då sexualbrott historiskt ansetts falla 

utanför den sfär som staten eller organisationer har makt över, och därmed utanför ICL:s 

tillämpningsområde – frågan har länge varit hur våldtäkter kan tillskrivas en officiell 

makthavares ansvar.35 

 

2.2.2 Policyns målsättningar 

Stadgan 

Artikel 21(3) är speciell. Den ger mandat att tillämpa och tolka Stadgan i enlighet med 

internationellt erkända mänskliga rättigheter. Åklagaren förtydligar att dennes tolkning och 

tillämpning i enlighet med internationellt erkända mänskliga rättigheter kommer att 

innefatta:36 

• Kvinnors mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen. Åklagaren lyfter bland 

annat CEDAW, en konvention där de ratificerande staterna förbinder sig att eliminera 

diskriminering mot kvinnor  

• Undvika könsdiskriminering i alla aspekter av sitt eget arbete, inklusive utredning och 

åtal samt påtala sådan diskriminering om andra organ, som ICC, är den som utför det. 

• Främja inkludering av SGBV och ett genusperspektiv i rättsprocessen. 

 

Offer och vittnen 

Enligt artikel 54(1)(b) ska åklagaren tillse att offers och vittnens personliga intressen 

respekteras i utredning och åtal.37  

 

Artikel 68 är central vad gäller skydd för offer och vittnen genom rättsprocesser och är 

bindande för ICC:s alla organ.38 Enligt artikel 68(1) ska Åklagarkammaren vidta lämpliga 

åtgärder för att skydda offer och vittnens säkerhet, fysiska och mentala hälsa, värdighet och 

privatliv, särskilt under utredning och åtal. Stadgans regler för process och bevis beskrivs som 

                                                 
34 Fineman m. fl., s. 17  
35 C. A. MacKinnon, Are Women Human? And Other International Dialogues, (Cambridge, Mass. : Belknap 

Press of Harvard University Press 2006) [hädanefter A. MacKinnon] s. 32 
36 Ibid., s. 15-16 
37 Policy Paper, s. 14 
38 Ibid., s. 33 
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ett framsteg för att harmonisera utvecklingen avskydd för offer och vittnens intressen – flera 

bestämmelser är särskilt utformade för det ändamålet.39 Åklagaren lyfter att personal ska 

integrera genusperspektiv och analys i sin interaktion med offer och vittnen, deras familjer 

och samhället, genom rätt träning och ha en approach som är lyhörd för offer.40 Åklagaren 

menar att ett genusperspektiv- och analys kan hjälpa åklagarkammarens att komma tillrätta 

med att SGBV sällan, eller inte alls, rapporteras av människor som utsatts. Orsaken är ofta 

sociala, kulturella eller religiösa faktorer, som kan innebära stigman för offer.41  

 

Utredning och åtal 

Enligt artikel 54(1)(b) ska åklagaren vidta lämpliga åtgärder i utredning och åtal av brott som 

faller inom ICC:s jurisdiktion. Åklagarens arbete ska primärt fokusera på att utreda och åtala 

de som är mest ansvariga för de allvarligaste brotten. Åklagaren kan dock åtala lägre rankade 

officerare och individer. Avgörande är deltagande och ansvar för särskilt allvarliga eller 

upprepade brott, inkl. SGBV. Möjligheten är viktig för att kunna ge full effekt åt Stadgans 

syfte att maximera ICC:s avskräckande effekt och därmed minska straffriheten.42  

 

Process, bevis och följder 

Artikel 54(1)(b) ålägger Åklagaren att:  

• Vidta lämpliga åtgärder för att utreda och åtala brott inom domstolens jurisdiktion på 

ett effektivt sätt 

• Respektera offer och vittnens personliga omständigheter och intressen, däribland 

genus enligt definition i artikel 7(3) 

• Beakta brottets natur, särskilt när det inbegriper bl.a. SGBV.43  

 

Åklagaren ska yrka på domar som på ett tillbörligt sätt beaktar den dimension som SGBV 

medför i form av påverkan på offer, familjer och samhällen.44 Åklagaren uppmuntrar ett 

genusinkluderande angreppssätt till kompensation, som beaktar genusspecifik påverkan, 

skada och lidande för offer.45 Regler för bevis innehåller viktiga principer för bevis i 

                                                 
39 Ibid., s. 5 och 9 
40 Ibid., s. 5  
41 Ibid.  
42 Ibid.  
43 Ibid., s. 17 
44 Ibid., s. 7  
45 Ibid. 
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sexualbrottsmål och tillåter bland annat särskilda åtgärder för att underlätta bevisningen, som 

vittnesmål från sexualbrottsoffer.46 

 

2.2.2.1 Policydokumentet i ett kritiskt perspektiv 

Stadgan 

Möjligheten att tolka Stadgans bestämmelser i enlighet med internationellt erkända mänskliga 

rättigheter är spännande, särskilt då Åklagaren exemplifierar med CEDAW. Det är en 

konvention som i FN-sammanhang omnämns som den internationella rättighetsdeklarationen 

för kvinnor.47 MacKinnon har dock kritiserat den; till skillnad från CERD som förklarar att 

diskriminering på grund av ras är ovetenskapligt och felaktigt, uttrycker sig CEDAW i 

mildare formuleringar: Diskriminering mot kvinnor försvårar för kvinnor att bidra till fred och 

samhällens utveckling.48 Att tolka Stadgan i enlighet med exempelvis CEDAW innebär rent 

krasst inte att diskriminering mot kvinnor är felaktigt i sig, utan för att samhället inte i lika 

stor utsträckning kan dra nytta av dem.49 

 

Offer och vittnen 

Ett ökat fokus på offer för SGBV, offrens rättigheter och intressen, är fundamentalt för att 

kunna uppnå målet att minska straffriheten för dylika brott i väpnade konflikter. Många 

väpnade konflikter utspelar sig i områden där patriarkala strukturer är särskilt starka, vilket 

har betydelse för syn på familjens och samhällets heder. Kvinnor (och män) som blivit utsatta 

underlåter att berätta om övergreppen, av rädsla för att bli stigmatiserade och utstötta. Kan 

åklagaren på ett bättre sätt beakta detta i sitt arbete, kan eventuellt fler offer och vittnen våga 

träda fram och därmed bidra till att fler förövare och/eller ansvariga fälls. Det skulle i sin tur 

förhoppningsvis bidra till ICC:s förebyggande syfte genom att verka avskräckande för 

potentiella förövare. 

 

 

 

                                                 
46 Ibid., s. 20  
47 UN Development Fund for Women, CEDAW and Security Council Resolution 1325: 

A Quick Guide (1 januari 2006),  http://www.unwomen.org/-

/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?vs=1006, besökt 2017-05-21 
48 A. MacKinnon, s. 56 
49 Kritiken är intressant, då Åklagaren tillsatte MacKinnon som specialistrådgivare för SGBV 2012, se Policy 

Paper s. 42 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?vs=1006
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/media/publications/unifem/cedawandunscr1325eng.pdf?vs=1006
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Utredning och åtal   

Inkludering av genusperspektiv- och analys i Åklagarens arbete är något som efterlysts av 

feministiska rättsvetare. Visseur Sellers menar att grunden för kriminaliseringen av 

exempelvis brott mot mänskligheten är att skydda civila, vilket kräver en genusanalys av den 

attackerade gruppen. Hon framhåller att kvinnor statistiskt sett utgör en majoritet och 

befolkningen och därför majoriteten av den civila eller icke-militära gruppen som Stadgan 

avser att skydda.50 Visseur Sellers menar vidare att åklagararbetet i folkrättsbrott måste vara  

uppmärksamt på vilket sätt kvinnor och män attackeras, samt ha insikt hur attackernas 

konsekvenser skiftar beroende på genus.51 Möjligheten att åtala lägre rankade officerare för 

brott som begås i väpnade konflikter är, som Åklagaren själv nämner, viktigt för att kunna nå 

ICC:s avskräckande och förebyggande syfte. 

 

Process, bevis och följder 

Åklagaren upprepar vikten av att beakta offer och vittnens intressen i rättsprocessen. Som 

nämnts ovan är det viktigt. Fokuset på reparerande åtgärder och gottgörelse intressant. Många 

feministiska rättsvetare har lyft rättsprocesser efter väpnade konflikter som en unik möjlighet 

att göra upp med de underliggande faktorerna till SGBV och skapa förutsättningar för hållbar 

fred och jämlikhet.52 

 

                                                 
50 de Brouwer m. fl., s. x 
51 Ibid. 
52 Ibid., s. 9 
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3 ICC: The Prosecutor v. Jean-
Pierre Bemba Gombo 

Den militära grenen av Mouvement de libération du Congo (Kongos frihetsrörelse, hädanefter 

MLC) befann sig i Centralafrikanska Republiken (hädanefter CAR) från 26 oktober 2002 till 

15 mars 2003. CAR:s president hade bett MLC:s ledare Jean-Pierre Bemba Gombo 

(hädanefter Bemba) om militär hjälp mot den avsatte generalen Bozizé. Under perioden 

anklagades MLC-trupperna för att ha begått mord, våldtäkt och plundring mot CAR:s 

civilbefolkning. Bemba åtalades av ICC:s åklagare som ansvarig för brotten.53 

 

Rättsfallet kommer att analyseras mot bakgrund av de målsättningar som Åklagaren ställt upp 

för sitt arbete och hur de olika aspekterna beaktats i rättsfallet. Med hänsyn till uppsatsens 

omfång kommer analysen utgå från sammanfattande referat av det som identifierats som 

viktigast för uppsatsens frågeställningar.  

3.1 Avgörandet och analys 

Avgörandet inleds med definitioner av tillämpliga rättsregler i Stadgan samt fastställande av 

om kriterierna för våldtäkt var uppfyllda.54 ICC valde att behandla våldtäkt som brott mot 

mänskligheten respektive krigsbrott samtidigt, då den ansåg att skillnaden endast var 

kontextuell.55  

 

Lämpligheten i att slå samman bedömningarna för våldtäkt som krigsbrott 

respektive brott mot mänskligheten är tveksamt. Då brotten skiljer sig i 

bevekelsegrunder, missar ICC att resonera kring exempelvis 

förföljelsegrunden kön och därmed att identifiera och lagföra våld mot kvinnor 

för att de är kvinnor.  

 

 

 

                                                 
53 Prosecutor v. Bemba, para 380 
54 Kriterierna har redogjorts för i föregående kapitel. 
55 Ibid., para 98 
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Tvingande miljö 

Brotten innefattar kontextuella rekvisit, vilka måste vara uppfyllda för att våldtäkt ska falla 

inom artiklarnas tillämpningsområde: Våld, hot om våld eller utnyttjande av en ”tvingande 

miljö”. 56 ICC tolkade tvingande miljöer på följande sätt: 

 

”[De] behöver inte manifesteras genom fysisk kraft, utan hot, skrämsel, 

utpressning och andra former av tvång som riktar in sig på rädsla eller 

desperation kan utgöra tvång och tvång kan vara en inneboende faktor i vissa 

situationer […]”57 

 

ICC uteslöt inte möjligheten att det kunde funnits andra tvingande miljöer och omständigheter 

som en förövare kunde utnyttja, utöver den militära närvaron i området. ICC menade också att 

fler faktorer kunde bidra till att skapa tvingande miljöer, som antalet människor inblandade i 

brottets utförande, om våldtäkten begås i samband med en stridssituation eller andra brott. 

Avslutningsvis framhöll ICC att förövaren måste ha utnyttjat en sådan tvingande miljö, inte 

bara att den funnits.58 Offrets bristande samtycke uppställs inte som rekvisit för våldtäkt, 

vilket ICC förklarade med att ett sådant krav i de flesta fall skulle motverkat ansträngningar 

att minska straffriheten för brott i väpnade konflikter. Åklagaren behövde därför inte bevisa 

offrens bristande samtycke.59  

 

Att en väpnad konflikt i sig kan utgöra en tvingande miljö och att frånvaro av 

samtycke därmed inte behöver bevisas anses av vissa som en brist i 

rättssäkerhet för tilltalade.60 Andra har länge påtalat det svåra bevisläget i 

väpnade konflikter.61 Även om rättssäkerhetsdiskussioner alltid är viktiga, bör 

även offers möjligheter till rättslig upprättelse för brott som begåtts i väpnade 

konflikter. Att ICC befäster bevislättnaden i sitt avgörande får därmed anses 

vara ett viktigt steg för särskilt kvinnors rättsliga skydd under Stadgan och 

Åklagarens målsättning vad gäller möjlighet att åtala och bevisa brott.  

 

                                                 
56 Ibid., para 102-103 
57 Ibid., para 688 
58 Ibid., Bemba, para 104 
59 Ibid., para 105-106 
60 Robertsson, s. 325-326 
61 Fineman m. fl., s. 14 
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3.1.1 Modus operandi 

MLC-trupperna hade ett omvittnat handlingsmönster, ett modus operandi: först säkerställdes 

att Bozizés rebeller redan hade försvunnit innan de själva ”moppade upp” området, letade 

efter kvarvarande rebeller, plundrade, våldtog och dödade civila. Bevis fanns också för att 

MLC-soldater ville straffa civila i CAR för de förluster som MLC lidit, för att de var 

misstänkta fiender eller sympatisörer. De ville också utöka sin otillräckliga lön i enlighet med 

den inofficiella ”artikel 15”.62 MLC-soldaterna betraktade civila, framförallt kvinnor, som 

krigsbyten och ville destabilisera, förnedra och straffa civila, misstänkta rebeller och 

rebellsympatisörer. Våldtäktsoffren upplevde också omfattande medicinska, psykologiska och 

sociala konsekvenser, HIV, social utstötning, stigma, känslor av förnedring, ångest och skuld. 

MLC-soldater mördade ofta, eller hotade att mörda de som gjorde motstånd mot plundring 

och våldtäkt.63  

 

ICC beaktar de konsekvenser som offren lidit av brotten, om än på ett sätt som 

kan uppfattas som förbigående. Det får senare betydelse straff och reparerande 

åtgärder. Åklagarens målsättning att i högre utsträckning beakta offers 

omständigheter har på ett sätt uppnåtts. 

3.1.2 Krigsbrott 

ICC fann att en väpnad konflikt av icke-internationell karaktär förelåg. Konflikten utspelades 

mellan Bozizés rebeller respektive president Patassés trupper med allierade, däribland 

Bembas trupper. MLC-trupperna stred för CAR:s president och rebellerna tillhörde en avsatt 

CAR-general.64 ICC fann att de respektive väpnade grupperingarna uppfyllde kraven på 

organisation i artikel 8(2)(f). Båda grupperingarna hade intern hierarki, befälsstrukturer, 

kommunikationsverktyg och vapen, förmåga disciplinera samt planera och utföra militära 

aktioner.65 Konflikten ansågs uppnå tillräcklig grad av intensitet och långvarighet för att fylla 

rekvisiten i art 8(2)(d) och 8(2)(f).66 Den var utbredd över ett stort geografiskt område, varade 

under en längre period och karaktäriserades av regelbundna stridigheter med flertalet 

                                                 
62 Prosecutor v. Bemba, para 567 
63 Ibid.  
64 Ibid., para 653-646 
65 Ibid., para 658, 661 
66 Ibid., para 663 
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dödsoffer.67 MLC-truppernas brott begicks i en kontext av och i samband med konflikten.68 

Konflikten var avgörande för truppernas möjlighet att begå brotten. Närvaron och kontrollen i 

de utsatta områdena kunde härledas direkt till delaktigheten i konflikten. Vidare syftade 

brotten dels till att ”självkompensera” i brist på tillräcklig ersättning från MLC, dels att 

destabilisera, förnedra, eller straffa civila som misstänktes för att vara rebeller, 

rebellsympatisörer eller de som gjorde motstånd mot plundring och våldtäkter.69 ICC fann att 

MLC-trupperna varit medvetna om de faktiska omständigheter som utgjorde grunden för 

konflikten – förövarna var soldater som stred för att stötta en part i konflikten. ICC fann att de 

kontextuella rekvisiten för krigsbrott var uppfyllda.70 

 

Även om de kontextuella elementen som redogörs för ovan är viktiga för 

soldaternas möjlighet att begå brotten, finner jag inget som Åklagarens 

målsättning direkt kunde eller borde påverkat. 

 

3.1.3 Brott mot mänskligheten 

Kriterierna definieras i artikel 7(2)(a)(i) som ”ett handlande som involverar flera handlingar 

som listas i art 7(1) och de ska vara riktade mot en civilbefolkning och vara i enlighet med 

eller understödja en stats eller organisations policy att begå sådana attacker”. Är båda 

kriterierna uppfyllda föreligger en ”attack riktad mot civilbefolkningen”.71 

 

ICC fann att MLC-truppernas modus operandi innefattade flertalet handlingar listade i artikel 

7(1).72 Handlingarna överensstämde med vad som bevisats om MLC:s modus operandi. ICC 

underströk att de brott som kunnat bevisats i fallet var en liten del av alla brott som 

rapporterats. ICC menade därför att attacken var betydligt mer utbredd och omfattande. ICC 

fann att handlingarna inte bara varit indirekt riktade mot civilbefolkningen i CAR; 

civilbefolkningen var det primära målet. Utredningen visade att MLC-trupper begått brotten i 

                                                 
67 Ibid., para 662 
68 Ibid., para 666 
69 Ibid., para 664 
70 Ibid., para 667-668 
71 Ibid., para 669-670 
72 Ibid., para 671-672 
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områden där de varit de enda väpnade styrkorna. Mord och våldtäkt begicks regelmässigt och 

urskillningslöst i samband med soldaternas plundringståg.73 

 

Mot bakgrund av MLC:s politiska grund, maktposition och kontroll över DKR:s territorium 

samt militära kapacitet och struktur fann ICC att MLC var en organisation i enlighet med art 

7(2)(a):s definition.74 ICC fann att MLC:s attacker mot civilbefolkningen i CAR inte var en 

formell praxis. Däremot menade ICC att organisationen som sådan hade ett modus operandi.75 

ICC menade att handlingsmönstret var uppenbart, regelbundet och konsekvent återkommande 

under CAR-operationen.76 Därför var truppernas modus operandi indikativt för en 

organisationspolicy, eller var åtminstone tolererat av MLC-ledningen och Bemba.77  

 

ICC ansåg att det fanns stark bevisning för att seniora MLC-befälhavare inte bara tolererade 

soldaternas plundring, utan även drog nytta av den. ICC fann liknande indikationer vad gäller 

mord och våldtäkt.78 MLC-trupper fick order om att vara vaksamma mot civila inklusive i 

utövandet av våldet mot dem. ICC fann att befälhavare ”på marken” var medvetna om och 

godkände sådan behandling.79 Framförallt var MLC-befälhavare – inklusive Bemba – 

medvetna om de brott som begicks av soldaterna, men misslyckades med att vidta nödvändiga 

och rimliga åtgärder för att förhindra eller stävja brotten.80  

 

ICC drog slutsatsen att brottenen inte var spontana eller oplanerade. ICC fann därför att 

attackerna mot civilbefolkningen reflekterade en organisationspolicy – om än informell. ICC 

menade att ansvariga ledares underlåtenheten att vidta åtgärder utgjorde ett medvetet sätt att 

uppmuntra attackerna.81 ICC fann därför att det fanns tillräckligt starka kopplingar mellan 

beteendemönstret och organisationens policy. Attackerna ansågs därför begångna i enlighet 

med organisationspolicyn.82 MLC-truppernas attacker mot civilbefolkningen ådrog sig 

uppmärksamhet från lokal och internationell media, varför ICC ansåg att förövarna visste att 

deras brott var, eller avsåg att vara en del av en utbredd attack riktad mot den civila 

                                                 
73 Ibid., para 673-674 
74 Ibid., para 675 
75 Se föregående avsnitt 
76 Ibid., para 676 
77 Ibid., para 677-678 
78 Ibid., para 679-680 
79 Ibid., para 682 
80 Ibid., para 684 
81 Ibid., para 685 
82 Ibid., para 686-687 
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befolkningen. ICC fann därmed att de kontextuella rekvisiten för brott mot mänskligheten är 

uppfyllda.83 

 

Det viktigaste från ICC:s resonemang är hur de resonerar sig fram till att det 

finns en organisation med ett utpräglat beteendemönster som 

organisationsledningen vet om, och i sin tur en policy som soldaterna måste ha 

varit medveten om. En av svårigheterna med att bevisa våldtäkt som brott mot 

mänskligheten är just att påvisa och tillskriva våldtäkter en organisations- eller 

statspolicy. Genom att fastslå att det räcker att ansvariga kände till policyn, 

underlåta att vidta åtgärder och därmed tolerera brotten för att det ska anses 

finnas ett icke-slumpmässigt modus operandi, undgås problematiken med att 

våldtäkter (och sexuellt våld överlag) undgås den svårigheten. Det torde skicka 

en viktig och avskräckande signal till krigsherrar världen över, som kan bidra 

till att maximera ICC:s avskräckande syfte i enlighet med Åklagarens 

målsättning. 

 

3.1.4 Individuellt straffansvar 

ICC fann att MLC-trupperna hade begått krigsbrott och brott mot mänskligheten i form av 

plundring, våldtäkt och mord under CAR-operationen 2002-2003.84 ICC fann Bemba 

straffrättsligt ansvarig under artikel 28(a) för de brott MLC-trupperna begåtts.85 

3.1.5 Rekvisit för individuellt straffansvar 

Bemba hade effektiv kontroll över de trupper som begick brotten under CAR-operationen 

2002-2003 i egenskap av president och överbefälhavare. Enligt ICC avgörs effektiv kontroll 

om en person har faktisk makt att förhindra eller stävja att brott begås, eller hänskjuta saken 

till en behörig myndighet.86 Bembas effektiva kontroll utgjordes av att han kontrollerade 

MLC:s finansiering, hade direkta kommunikationslinjer till befälhavare på fältet, 

väletablerade rapporteringssystem, samt gav operationella order. Bemba hade disciplinär makt 

                                                 
83 Ibid., para 691-692 
84 Ibid., para 694 
85 Ibid., para 742 
86 Ibid., para 697-698 
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över MLC-medlemmar. Som exempel kunde han ta initiativ till förhör, etablera domstolar och 

befogenhet att skicka fram eller dra tillbaka trupper i CAR. Då Bemba hade regelbunden 

kontakt med alla med befälhavare på fältet i CAR och fick flertalet detaljerade rapporter, hade 

han också effektiv kontroll över de specifika trupper som opererade i CAR. Bemba 

överlämnade inte styrkorna helt till president Patassé, utan fortsatte att företräda MLC-

styrkorna i externa frågor, som i diskussioner med FN-representanter i CAR och i media. 

Exempelvis gav Bemba den exekutiva ordern om att trupperna skulle dra sig tillbaka den 15 

mars 2003.87 

 

Under CAR-operationen befann sig Bemba huvudsakligen i MLC:s högkvarter i DRK och var 

frånkopplad operationerna på marken. Han var dock organisationens högste befälhavare och 

organisationens frontfigur. Bemba hade i praktiken ultimat auktoritet över militära operationer 

och strategier. Han vidtog vissa åtgärder, som att hålla tal till trupperna (där han benämnde 

brotten som ”dåligt uppförande”) och mötte FN-representanter för att adresser anklagelserna 

om brott – dock utan större resultat. Han informerades om särskilda fall och som reaktion på 

anklagelserna om plundring och våldtäkt grundade Bemba Zongo-kommissionen. 

Kommissionens sista rapport till Bemba drog slutsatsen att det inte gick att fastställa om det 

var MLC-soldater som plundrat.88 Zongo-kommissionen behandlade endast plundring, inte 

mord eller våldtäkt. Kommissionen bestod bara av MLC-representanter, samt baserade sina 

rapporter på åtta invånare från en ort.89 

 

ICC fann att det mot bakgrund av den sammantagna bevisningen gick att fastställa att Bemba 

under hela CAR-operationen 2002-2003, visste att MLC-styrkor under hans direkta och 

effektiva kontroll begick eller skulle gå brott mot mänskligheten genom mord och våldtäkt, 

samt krigsbrott genom mord, våldtäkt och plundring.90 

 

ICC fann inga bevis för att Bemba vidtog konkreta åtgärder som svar på anklagelserna om 

mot MLC-soldater, eller för att han följde upp och gett publika generella varningar till 

trupperna. Bemba hade kommunicerat till andra att det kunde bli aktuellt med åtgärder, men 

inget gjordes.91 Sammantaget sträckte sig Bembas åtgärder inte mer än till allmänna varningar 

                                                 
87 Ibid., para 700, 702-705 
88 Ibid., para 706-713 
89 Ibid., para 719-722 
90 Ibid., para 714-717 
91 Ibid., para 723-724 



26 

 

om att inte attackera civila, inrättandet av två utredningskommissioner samt prövning av sju 

lågt rankade soldater för plundring av mindre värdefulla saker. ICC fann att Bembas åtgärder 

var orimligt inadekvata. Otillräckligheten av de minimala åtgärder Bemba tog förvärrade 

situationen då de inte verkar ha varit genuina försök.92 ICC gav exempel på åtgärder som 

kunde ha vidtagits:  

• Ordentlig träning för soldater i regler om IHL,  

• Genuina och ordentliga brottsutredningar 

• Avskeda officerare som begått eller tolererat brott 

• Ändra utstationeringen för trupperna för att minimera kontakten med 

civilbefolkningen 

• Dela relevant info med CAR-myndigheter eller andra som stöttade dem i 

ansträngningar för att utreda anklagelser om brott.93   

 

ICC fann att Bemba inte fullgjort sin skyldighet att vidta alla nödvändiga och rimliga åtgärder 

för att förebygga och förhindra att brott begicks av hans underordnade under CAR-

operationen 2002-2003, trots att många möjliga åtgärder stod till hans förfogande.94 ICC 

noterade att Bemba var den behöriga auktoriteten för att utreda och åtala brott och att hans 

underlåtenhet att uppmana sina officerare att utreda anklagelser om brott inneburit att han inte 

hänskjutit frågan till behöriga myndigheter för utredning och åtal.95  

  

ICC framhävde att Bemba hade en klar skyldighet enligt IHL att säkerställa att medlemmar i 

väpnade styrkor är medvetna om sina skyldigheter enligt Genèvekonventionerna och 

Tilläggsprotokollen i förebyggande syfte. Soldater fick dock otillräcklig eller ingen träning.96 

ICC menade att det faktum att Bemba vidtog vissa åtgärder, om än otillräckliga, innebar att 

han hade auktoritet och möjlighet att vidta åtgärder som skulle kunna ha förhindrat och 

förebyggt att brotten begicks. Sådana åtgärder skulle ha avskräckt eller åtminstone minskat 

det tillåtande klimatet som omgav CAR-Operationen 2002–2003. ICC framhöll att det 

tillåtande klimatet var en konsekvens av oklara order och att soldaterna kunde se sina 

befälhavare begå eller medverka till brott. ICC fann att Bembas misslyckande i detta avseende 

                                                 
92 Ibid., para 726-727 
93 Ibid., para 729 
94 Ibid., para 730 
95 Ibid., para 733 
96 Ibid., para 736-737 
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bidrog direkt till fortsatt brottslighet.97 ICC menade att tydlig träning och hierarkiska exempel 

skulle minskat brott mot civilbefolkningen. I och med Bembas position som högste befäl var 

han skyldig att behandla sådana frågor personligen.98  

 

ICC fann att om Bemba hade vidtagit ovan föreslagna åtgärder, skulle brotten inte begåtts 

eller åtminstone inte begåtts i samma omfattning. ICC fann att brott mot mänskligheten 

genom mord och våldtäkt, respektive krigsbrott genom mord, våldtäkt och plundring, som 

begicks av MLC-trupper under CAR-operationen 2002-2003 var en konsekvens av att Bemba 

underlåtit att utöva tillräcklig kontroll.99 Exempelvis skulle han kunnat dra tillbaka trupperna 

redan i november 2002, en möjlighet Bemba själv medgav som vid tiden.100 ICC fann därför 

Bemba skyldig till bl.a. våldtäkt som brott mot mänskligheten under art 7(1)(g) respektive 

som krigsbrott under art 8(2)(e)(vi). 

 

Personligt straffansvar för underlåtenhet att vidta åtgärder torde utgöra ett 

viktigt incitament för ansvariga ledare att vidta adekvata åtgärder för att ta 

ansvar för soldaters beteenden i väpnade konflikter. ICC ger uttryck för 

effektiv kontroll över styrkor inblandade i väpnade konflikter förpliktigar. 

Vidare framgår av ICC:s bedömning att halvdana åtgärder, som mer framstår 

som ögontjänare, inte är tillräckliga –den som har vetskap om brott kan 

därmed inte friskrivas från ansvar genom halvhjärtade insatser. ICC:s 

uppräkning av möjliga åtgärder kan ses i olika ljus: Som ett argument för att 

Bemba inte vidtagit möjliga åtgärder, men också som en uppräkning av vad 

ansvariga ledare måste göra för att undgå personligt straffansvar. Därigenom 

uppnår domen ICC:s avskräckande och förebyggande syfte. Bland ICC:s 

förslag nämns dock inte explicit vad som kan göras för att åtgärda SGBV. Där 

snubblar ICC på mållinjen. Åklagarens målsättning att denne själv och ICC 

tydligt ska beakta genusperspektiv i sin dömande verksamhet blir smått 

avtrubbad 

 

                                                 
97 Ibid., para 738 
98 Ibid., para 739 
99 Ibid., para 741 
100 Ibid., para 740 
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Att undermåligt kontrollutövande hos ansvarig ledare anses som direkt orsak 

till brotten, genom att indirekt bidragit till ett tillåtande och accepterande 

klimat inom vilket brotten kunde begås, är bra. Det innebär att ledare inte kan 

slå ifrån sig, eller att våldtäkter och sexuella övergrepp ses som ”en olycklig 

men oundviklig konsekvens av krig”, utan något som faktiskt kan förebyggas 

med hjälp av rätt åtgärder på ledarnivå. Dock efterlyser jag explicita förslag 

om hur befälhavare kan arbeta mot SGBV, inte bara mot brott i allmänhet.  

 

ICC menar att tillräcklig betalning hade förebyggt våldtäkter och plundring. 

Jag ställer mig frågande till uttalandet – även om ICC förhåller sig till det 

faktum att soldater såg kvinnors kroppar som rättmätiga krigsbyten, kan ICC:s 

formulering ses som ett accepterande av att kvinnors kroppar är att jämställa 

med betalning. Jag menar att ICC inte beaktat genus i enlighet med Policyns 

målsättning i detta avseende.  
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4 Avslutande synpunkter 

4.1 Vilka målsättningar finns vad gäller rättsligt 

skydd mot våldtäkt för kvinnor i väpnade konflikter? 

 

Stadgan uttrycker att dess syfte är att minska straffriheten för sexualbrott i väpnade konflikter. 

Målsättningen är klar och mätbar – exempelvis kan antalet fällande domar jämföras med 

rapporter om övergrepp. Det dröjde dock till 2016 innan en fällande dom kom.  

  

Åklagarens ambition att använda artikel 21(3) för att beakta internationellt erkända mänskliga 

rättigheter som bl. a. CEDAW i sitt arbete är intressant. I sig är det inte okonventionellt att 

använda en multilateral konvention om mänskliga rättigheter. Däremot är det inom folkrätten 

fortfarande inte solklart hur kvinnors mänskliga rättigheter ska beaktas, sett till exempelvis 

den villkorslösa utformningen av CERD i jämförelse med den mer vaga CEDAW. 

Policydokumentet ger dock inget tydligt svar på ”hur”, vilket gör målsättningen något 

ogripbar. 

 

Åklagarens ambition att i högre utsträckning beakta offers och vittnens intresse i 

rättsprocessen, är viktigt – det kan vara fundamentalt för att minska straffriheten. Rädsla för 

socialt stigma ligger ofta till grund för att offer inte vill eller kan vittna. Det leder till att 

förövare går fria och offer blir utan upprättelse. Huvudsaken är att offer ses som människor 

med agens. Helst skulle offer i högre utsträckning inta status som målsägande, eller på annat 

sätt få en aktiv roll. Det är givetvis svårt att samordna någon form av gemensam 

målsäganderoll, då offer för krigsbrott respektive brott mot mänskligheten ofta är många. Det 

skulle dock möjligtvis bidra till att stärka offren och möjligheten att få rättslig upprättelse.  

 

Åklagaren ger uttryck för en ambitiös målsättning vad gäller att inkorporera genusperspektiv 

och genusanalys i utredningar och åtal, och i förlängningen ICC:s dömande verksamhet.  

Ambitionen är viktig, då det bidrar till att synliggöra kvinnor. Som det konstateras i 

uppsatsens inledning, var SGBV i stort rättsligt osynliggjort i ICL innan 1990-talet. Däremot 

är ambitionen diffust uttryckt och svår att följa upp. Det kräver exempelvis mer ingående 

analyser av åklagarens inlagor i de rättsfall som utreds och prövas av ICC. 



30 

 

Arbetet i rättsprocesser bör ta mer hänsyn till exempelvis offers omständigheter och intressen. 

Frågan är då om ICC omfattas av Åklagarens policy – hur bra arbete Åklagaren än gör, äger 

processen rum inför en domstol som också måste kännas vid målsättningen och efterleva den.  

Det finns alltså en målsättning, men hur den ska efterlevas är oklart.  

 

4.2 Har målsättningarna enligt 1. fått genomslag 

i ICC:s jurisprudens? 

Åklagarens målsättning har delvis fått genomslag i ICC, sett till hur domstolen resonerat i 

Prosecutor v. Bemba. Inledningsvis slår ICC ihop bedömningen av våldtäkt som krigsbrott 

respektive folkrättsbrott. Det torde inte rimma väl med målsättningen om att adressera SGBV 

på ett tydligt sätt. Exempelvis missar ICC att resonera kring kön som en förföljelsegrund. Hur 

kommer det sig att kvinnor ständigt blir attackerade på ett visst sätt i väpnade konflikter? Det 

är, enligt mig, en klar brist i avgörandet. Däremot är det en framgång att ICC slår fast att en 

väpnad konflikt räcker för att etablera att det inte kunnat föreligga något samtycke – det kan 

ses som ett uttryck för att Åklagarens målsättning om att arbetet ska genomsyras av en 

offervänlig approach fått genomslag.  

 

I ICC:s bedömning av gruppens modus operandi, identifieras både gruppens syfte med 

attackerna (förnedring, destabilisering av civilsamhället) och konsekvenserna för offren. 

Däribland räknas sociala stigman upp. Liksom Åklagaren och feministiska rättsvetare gör 

gällande, är detta fundamentalt för att förstå de underliggande faktorerna till övergreppen. Att 

detta beaktades är, utifrån detta perspektiv, konstruktivt. Dock var ICC:s fokus på detta 

marginellt. Däremot ägnas mycket uppmärksamhet åt fastställandet av om det funnits en 

organisationspolicy och hur soldaternas modus operandi reflekterade den. Huvudsaken är att 

ICC kommer fram till att det räcker med underlåtenhet att vidta möjliga och nödvändiga 

åtgärder, för att en befälhavare ska kunna träffas av personligt straffansvar. ICC för också 

utförliga resonemang för att motivera varför Bembas underlåtenhet föranleder personligt 

straffansvar. Min bedömning är att det är en viktig signal till potentiella förövare och kan 

verka förebyggande.  
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4.3 Avslutande kommentarer 

Sammantaget har ICC till viss del uppnått de målsättningar som Åklagaren uppställt för sitt 

och ICC:s arbete. Jag anser att ICC i större utsträckning, med tanke på att Stadgan enligt 

artikel 21(3) ska tolkas i enlighet med internationellt erkända mänskliga rättigheter, kunde 

lagt mer vikt vid att rättsligt utreda de underliggande orsakerna till sexuellt våld och 

våldtäkter i Prosecutor v. Bemba. ICC snubblar på mållinjen och missar att på ett adekvat sätt 

inkorporera genusanalys i sitt arbete. För att komma till rätta med detta (och besvara min sista 

frågeställning), måste Åklagarens ambitiösa policy i högre grad ”spilla över” på ICC:s 

dömande verksamhet. ICC klara strategier för hur domstolen ska utreda våldtäkter i form av 

krigsbrott och folkrättsbrott.  
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