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Abstrakt 

Darfurkonflikten är en av de mest våldsamma och brutala konflikter som har präglat 2000-talet. 

Vad som har orsakat konflikten är en fråga som har delat den akademiska världen i två tydliga 

läger, ett som argumenterar för att klimatförändringarna är den primära orsaken till konflikten. 

Medan andra hävdar att politiska beslut ligger bakom det hatt och splittringar som har präglat 

konflikten. Samtidigt är den enskilda individens rätt till vatten och sanitet hotad av konflikten, 

där tusentals civila fortfarande lever utan rent eller rinnande vatten. Vattnets status som en 

mänsklig rättighet är hotad. 

Syftet med den här uppsatsen är analysera Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker. Vilket 

görs genom att analysera Sudans historia efter sin självständighet 1958, och de tre första åren 

av Darfurkonflikten. Därtill syftar uppsatsen till att undersöka vattenrättens position, både 

internationellt och för Sudan under själva konflikten.  

Resultaten som denna uppsats finner är att Darfurkonflikten har drivits av årtionden av politisk 

diskriminering av personer med en icke-arabisk etnicitet. Vilket inkluderar lika rätt och tillgång 

till egendom och mark, oviljan eller oförmåga från den sudanska regeringen att upprätthålla 

alla medborgares rättigheter, och att beväpna och välja en sida i en intern etnisk konflikt. En 

av de utlösande händelserna till konflikten, var effekterna av klimatförändringarna där torkan 

under 1980-talet hade en betydande inverkan på både tillgången vatten och bördiga 

landområden. Under Darfurkonflikten har Sudans regering även misslyckats med att tillämpa 

både internationell och nationella åtaganden. Där regeringen bland annat har förstört 

vattenkällor i vissa delar av regionen, något som har drabbat vissa etniska grupper hårdare än 

andra. 

 

Nyckelord: Darfurkonflikten, mänskliga rättigheter, rätten till vatten, Sudan 

 

  



The Right to Freshwater and sanitation 

in the Path of the Darfur Conflict 

 

Abstract  

The Darfur conflict is one of the most violent and brutal conflicts during the 21st century. There 

is still an ongoing debate over the cause of the conflict that has split the academic world in 

primarily two different camps. One that argues that climate change is the primary cause of the 

conflict, and another that argues that political decisions are the main factor for the conflict. At 

the same time the individual right to fresh water is under threat by the conflict, with thousands 

of civilians still living without access to clean or running water. The situation and status for 

fresh water as a human right is therefore under threat.  

The purpose of this essay is to analyse the primary cause of the Darfur conflict, that is 

accomplished by going back to the independence of Sudan in 1958, and to the first three years 

of the conflict. In addition, will this essay also analyse the position of fresh water law and rules, 

both international, and in Sudan during the Darfur conflict. 

The results that this essay finds, are that the Darfur conflict have been driven by decades of 

political discrimination of non-Arabic ethnicities, that includes the equal right and access to 

own land and property, the negation of the civic duties that the government has, and arming 

and taking side in an ethnic conflict by arming their own militia force. One of the triggering 

events to the conflict, was the impact of climate change, where the droughts in the 1980's had 

a significant impact regarding both the access of resources as both water and fertility land. 

During the Darfur conflict, the government of Sudan, has also failed to enforce both the 

international law, in regard to the access of fresh water for its citizens, by both targeting water 

sources, and not taking appropriate decisions to avoid a water crisis. 
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Begreppsdefinitioner:  

 

Afrikan Uppsatsen kommer att använda begreppet 

afrikan, för att inkludera och beskriva 

stammarna, Fur, Masaalit och Zaghawa i 

likhet med Human Rights Watch1. 

Arab Uppsatsen kommer att använda begreppet 

arab, för att inkludera och beskriva stammen 

Arabized och andra arabtalande nomad 

människor i Darfur2. 

Internflyktingar  Är personer som tvingas fly, men är 

fortfarande inom hemlandets gränser3. 

Vattenkällor Omfattar i stort olika varianter av vatten 

installationer som pumpar, brunnar och 

kranar. 

 

 

 
1 Human Right Watch, Darfur destroyed ethnic cleansing by government and militia forces in western Sudan, 

2004, Microsoft Word - darfuralh.doc (hrw.org), s. 5, hämtad den 20 april 2021. 
2 Ibid.  
3 UNHCR Sverige, Internflyktingar, Internflyktingar – UNHCR Sverige, hämtad den 22 april 2021. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0504full.pdf
https://www.unhcr.org/neu/se/om-oss/vem-vi-hjaelper/internflyktingar
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1 Inledning:  

 

 

Encyclopedia Britannica, ‘Darfur’, hämtad den 7 april 2021
4
. 

 

Darfurregionen ligger i den sydvästra delen av Sudan, vilken gränsar mot Libyen i norr, Chad 

i väster och Centralafrikanska republiken och Sydsudan i söder. Från att konflikten och 

oroligheterna kulminerade i februari 2003, uppskattar Förenta nationerna (FN) att runt 300,000 

människor har dödats, och runt 2,5 miljoner människor har tvingats fly från sina hem5. 

 
4 ‘Darfur’, Encyclopaedia Britannica, Darfur | historical region and former province, Sudan | Britannica, hämtad 

den 7 april 2021. 
5 AFP, ‘Death toll from fighting in Sudan's Darfur rises to 56: UN’, France 24, 2021, Death toll from fighting in 

Sudan's Darfur rises to 56: UN - France 24, hämtad den 7 april 2021. 

https://www.britannica.com/place/Darfur
https://www.france24.com/en/live-news/20210406-death-toll-from-fighting-in-sudan-s-darfur-rises-to-56-un
https://www.france24.com/en/live-news/20210406-death-toll-from-fighting-in-sudan-s-darfur-rises-to-56-un
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Konflikten har under de senaste åren uppmärksammats för bland annat rapporter och 

anklagelser om krigsbrott, brott mot mänskligheten, folkmord och etnisk rensning. Där både 

den sudanska regeringen och de olika rebellgrupperna anklagar varandra för att ha begått grova 

våldsbrott. Sedan 2005 har den Internationella brottsdomstolens (ICC) en pågående utredning 

för att utreda anklagelserna om brott har begåtts. År 2021 står sex personer från den sudanska 

regeringen och militären på ICC:s utredningslista. Endast en av de misstänkta har infunnit sig 

hos ICC, medan de resterande fem fortfarande är på fri fot.6  

Mellan 2007 och fram tills årsskiftet 2020 hade FN och Afrikanska unionen (AU) en gemensam 

fredsbevarande insats i Darfur7. Missionens mandat av säkerhetsrådet var bland annat att 

skydda civilbefolkning, assistera och bistå organisationer som arbetar med humanitärt 

bistånd/hjälp8. Emellertid har oroligheter brutit ut i regionen efter att insatsen avslutades vid 

årsskiftet 2020, där över hundra människor har dödats och tusentals tvingas fly från sina hem9. 

Det har vid ett flertal tillfällen kommit initiativ om att skapa en stabilitet i regionen, där tre 

huvudsakliga fredsavtal finns idag: Abuja Agreement 2006, Doha Agreement 2011 och Juba 

Agreement 2020.  

Vad som har orsakat konflikten i Darfur, är något som har splittrat både akademiker och 

strateger sedan konfliktens utbrott. En sida argumenterar för att Darfurkonflikten orsakats av 

klimatförändringar, vilket innebär att konflikten bör betraktas som den första klimat 

konflikten10. Bland annat argumenterar den tidigare vicepresidenten för Världsbanken Ismail 

Serageldin, för att Darfurkonflikten delvis berodde på klimatförändringar, där vattenbrist och 

osäkerhet har orsakat konflikten11. Där även den tidigare generalsekreteraren i FN Ban Ki-

moon sa”… the Darfur conflict began as an ecological crisis, arising at least in part from 

climate change.”12. På andra sidan finns det personer som argumenterar för att konflikten 

 
6 Dennis. Dumo, ‘Sudan signs peace deal with key rebel groups, some hold out’, Reuters, 2020, Sudan signs 

peace deal with key rebel groups, some hold out | Reuters, hämta den 7 april 2021. 
7 Michael. Fleshman, ‘Darfur: an experiment in African peacekeeping’, december 2010, Darfur: an experiment 

in African peacekeeping | Africa Renewal (un.org), hämtad den 7 april 2021. 
8 United Nations - African Union Hybrid Operation in Darfur, ‘UNAMID Mandate’, UNAMID Mandate | 

UNAMID (unmissions.org), hämtad den 9 april 2021. 
9 British Broadcasting Corporation, ‘Sudan's Darfur region: 'More than 80 killed' in clashes’, BBC, 2021, 

Sudan's Darfur region: 'More than 80 killed' in clashes - BBC News, hämtad den den 7 april 2021. och AFP, 

‘Death toll from fighting in Sudan's Darfur rises to 56: UN’, France 24. 
10 Chase. Sova, ‘The First Climate Change Conflict’, november 2017, The First Climate Change Conflict 

(wfpusa.org), hämtad den 7 april 2021. 
11 Ismail. Serageldin, ‘Water Wars? - A Talk with Ismail Serageldin’, World Policy Journal, Vol. 26, Nr. 4, 

2009, s. 26. 
12 Ban Ki-moon, ‘A Climate Culprit In Darfur’, juni 2007, A Climate Culprit In Darfur | United Nations 

Secretary-General, hämtad den 7 mars 2021. 

https://www.reuters.com/article/uk-sudan-darfur-idUKKBN25R14T?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/uk-sudan-darfur-idUKKBN25R14T?edition-redirect=uk
https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2010/darfur-experiment-african-peacekeeping
https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2010/darfur-experiment-african-peacekeeping
https://unamid.unmissions.org/unamid-mandate
https://unamid.unmissions.org/unamid-mandate
https://www.bbc.com/news/world-africa-55695118
https://www.wfpusa.org/articles/the-first-climate-change-conflict/
https://www.wfpusa.org/articles/the-first-climate-change-conflict/
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2007-06-16/climate-culprit-darfur
https://www.un.org/sg/en/content/sg/articles/2007-06-16/climate-culprit-darfur
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bygger på etniska och religiösa skillnader kombinerat med politiska beslut, vilket i slutändan 

har utlöst konflikten i Darfur. Akademikern Harry Verhoeven är en av personerna som 

argumenterar att mänskliga och politiska beslut som tagits, har orsakat, bidragit och utlöst 

konflikten13.  

 

1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning: 

Med den här uppsatsen syftar jag att undersöka Darfurkonfliktens ursprung och tidiga förlopp, 

för att analysera på vilket sätt vattenbrist och osäkerhet har spelat in i konflikten. Därtill om 

det är möjligt att dra några slutsatser, gällande vattenbristens påverkan och effekt för 

konflikten. Detta utifrån att det idag finns flera potentiella konflikter, som har sina rötter i 

vattenbrist och osäkerhet. Exempelvis pågår det en spänd och infekterad dialog kring Etiopiens 

stora vattenkraftsutbyggnad vid Nilen. Där vattenkraftsutbyggnaden kommer sannolikt att 

påverka stater som ligger nedströms, till följd av att Etiopien kan reglera vattentillflödet och 

därigenom påverka vattennivån i Nilen. Framför allt har Egypten, men även Sudan varnat för 

att Etiopiens fortsatta utbyggnad kan leda till konflikter mellan de båda länderna.14 Utöver att 

analysera Darfurkonfliktens bakgrund och konfliktstart, kommer uppsatsen att undersöka 

civilbefolkningens rätt och tillgång till vatten och sanitet, enligt diverse internationella 

konventioner, folk- och sedvanerätt. Detta med anledningen av anklagelser om att civilas rätt 

till vatten och sanitet har kränkts under Darfurkonflikten.  

Syftet till att göra en konfliktanalys av Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker, och en 

redogörelse av konflikters tre första år, grundar sig i en vilja och ambition att analysera och 

diskuterar Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker och förlopp, eftersom orsaksförloppet är 

omdiskuterat. Därtill att undersöka vattenrättens position före och under själva konflikten, då 

vattenfrågan är ett omdiskuterat ämne. Vidare är det även min avsikt att lyfta fram, bidra till 

forskningen och debatten om både Darfurkonflikten och de effekter vattenbrist och osäkerhet 

har på en konflikt. Utifrån bland annat individens rätt till vatten och sanitet. 

Genom att använda en konfliktmetod från Försvarshögskolan, kombinerat med en egen teori, 

bestående av Thomas E. Homer-Dixons konfliktresursteori och neoklassisk realism. Strävar 

jag efter att undersöka de bakomliggande orsakerna, de utlösande faktorerna och själva 

 
13 Harry. Verhoeven, ‘Climate Change, Conflict and Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives 

and Local Power Struggles’, Development and Change, Vol. 42, Nr. 3, 2011, s. 701-703. 
14 Reuters Staff, ‘Egypt's Sisi warns of potential for conflict over Ethiopian dam’, Reuters, april 2021, Egypt's 

Sisi warns of potential for conflict over Ethiopian dam | Reuters, hämtad den 2 maj 2021. 

https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam-egypt-sudan-idUSKBN2BU2C3
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-dam-egypt-sudan-idUSKBN2BU2C3
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förloppet för Darfurkonflikten. Därtill hur vattenrätten för civilbefolkning såg ut under 

konfliktens tre första år. Frågeställningen för uppsatsen lyder följande: 

På vilket sätt har vattenbrist och tillgång påverkat Darfurkonflikten som antingen en direkt 

eller indirekt orsak till konflikten, och enskildas rätt till vatten? 

 

1.2 Material, avgränsningar och källkritik:  

Uppsatsen kommer använda material som kan delas in i fem huvudsakliga kategorier: statligt, 

icke statliga organisationer, internationella organisationer, akademiska verk och 

nyhetsmaterial. Där det huvudsakliga primärmaterialet kommer att bestå av material från de tre 

första kategorierna. Akademiska verk och nyhetsmaterial, kommer att ha rollen som 

sekundärmaterial. För att bland annat tillämpa och bidra med akademiska argument och om 

händelser som har skett nyligen. I den statliga kategorin ingår exempelvis det första 

fredsavtalet, som den sudanska regeringen undertecknade 2006, Abuja avtalet. Utöver över 

fredsavtalet, kommer även olika internationella konventioner och avtal att användas för att 

bland annat utreda individens rätt till vatten och sanitet. Material för icke statliga 

organisationer, finns rapporter från bland annat Human Rights Watch (HRW) och Small Arms 

Survey (SAS). Material från internationella organisationer kommer att bestå av rapporter från 

FN, både officiella och interna rapporter eller från organisationer som är under FN:s mandat. 

Akademiska verk kommer bland annat vara Verhoevens artikel, där flera andra akademiker 

kommer att omfattas. Nyhetsmaterial kommer att bestå av material som kommer från flera 

olika redaktioner. 

Genom att använda och delvis analysera Abuja avtalet, blir det möjligt att både kartlägga 

konfliktens fokusområden och vilka frågor som har varit mest kontroversiella. Därtill en 

möjlighet att analysera och diskutera, huruvida alla parter i avtalet har levt upp till och 

respekterat innehållet. Vidare blir ett användande och analys av fredsavtalet, en möjlighet att 

undersöka avtalets styrkor och svagheter. Inte minst på grund av att konflikten de facto 

fortfarande pågår i regionen våren 202115. Där nu två andra fredsavtal har skrivits under av 

olika parter. När det kommer till internationella konventioner och avtal gällande vatten och 

sanitet, är syftet att kartlägga och analysera vilka rättigheter som finns om vatten och sanitet. 

 
15 British Broadcasting Corporation, ‘Sudan's Darfur region: 'More than 80 killed' in clashes’. 
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Därtill huruvida Sudan uppfyller sina obligationer utifrån ratificerandet av exempelvis 

konventioner. 

Valet av att använda rapporter från icke statliga organisationer som HRW och SAS, beror på 

möjligen att inkludera ett perspektiv som delvis skiljer sig från resten av materialet. En balans 

mellan att återberätta vad som har hänt, med att vara saklig och nyanserad. Kriterierna som 

fanns vid ett användande av material och rapporter från icke statliga organisationer, var att 

organisationen hade information på deras hemsida om organisationen och i vilket syfte 

rapporten skrevs i. Därtill att det på något sätt att bekräfta uppgifterna genom andra källor, eller 

att andra väletablerade aktörer refererar till materialet.  

Material från internationella organisationer bygger till största delen på rapporter från FN och 

dennes tillhörande eller under institutioner. Från Kommissariatet för mänskliga rättigheter till 

rapporter från generalsekreteraren till humanitära koordinatorn i Sudan. I och med att det finns 

en stor mängd material från FN, har uppsatsen gjort ett antal urval i materialet. För det första 

måste materialet behandla Darfurkonflikten, och att rapporten innehåller relevant information 

för uppsatsens syfte och frågeställning. Detta kan exempelvis vara att materialet beskriver 

konfliktens bakgrund eller händelseförlopp, till specifika ämnen och situationer inom ramen 

för konflikten.  

Syftet med att använda akademiska verk som sekundärmaterial, är delvis för att fylla på 

områden där primärmaterialet inte räcker till eller skapa en nyans i analysen och redogörelsen. 

Därtill att bidra med teoretiska och akademiska argument och perspektiv, för att bidra till att 

förstå komplexiteten i Darfurkonflikten. Artiklarna som används har olika syften i uppsatsen, 

från att medföra ett annat perspektiv än primärmaterialet, till att bidra med teoretiska 

infallsvinklar. Exempel på akademiska verk som kommer användas är artikeln The Sudan 

Peoples' Liberation Movement (SPLM) and Liberation Army (SPLA) skriven av Philippa Scott, 

som redogör för en av aktörerna i Darfurkonflikten. Där Scotts artikel används för att 

komplettera primärmaterialet, utifrån de kunskapsluckor som finns. Brendan Bromwichs 

artikel Power, contested institutions and land: repoliticising analysis of natural resources and 

conflict in Darfur, används för att analysera, tillföra kunskap och perspektiv om rollen som 

naturresurser har haft på konflikten. Verhoevens artikel Climate Change, Conflict and 

Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives and Local Power Struggles och 

Homer-Dixons artikel om hans konfliktteori On the Threshold: Environmental Changes as 

Causes of Acute Conflict.  
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När det kommer till nyhetsmaterial, är syftet att fånga och inkludera dels en nutida bild av 

konflikten. Därtill även möjligheten att använda information som ännu inte har inkluderats eller 

undersökts av olika organisationer, då händelsen är aktuell. Därtill brukar även vissa 

redaktioner finnas på plats, för att rapportera eller undersöka en specifik händelse. Vilket 

innebär att uppgifterna antingen kommer direkt från teamet på plats, eller genom andra kanaler 

som redaktionen har valt att lita på. I och med att uppsatsen enbart kommer att använda stora 

etablerade redaktioner, minskas risken för att uppgifterna är felaktiga. Utifrån bland annat 

redaktions roll som public service aktör, eller utifrån strävan att bevara sitt varumärke.  

Som tidigare nämnt kommer uppsatsen att ha en avgränsning från att Sudan blev självständigt 

1956 fram tills 2006 då Abuja avtalet undertecknades. Valet av avgränsningen beror på 

omfånget av konflikten, och relevansen till uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Genom att ha en strikt och tydlig avgränsning, blir det möjligt att på djupet 

analysera händelser och aktörer. Vidare kommer även en avgränsning om aktörer som kommer 

att presenteras och analyseras. Kraven för att en aktör ska finnas med är dels relevansen som 

aktören har, vad som aktören har gjort eller blivit utsatt för. Utifrån att det finns bland annat 

över 80 stammar i Darfurregionen, kommer uppsatsen att avgränsa sig till de tre största, Fur, 

Masaalit och Zaghawa16.  

 
16 Sudan, ‘Understanding Darfur conflict’, Reliefweb, januari 2005, Understanding Darfur conflict - Sudan | 

ReliefWeb, para. 2, hämtad den 20 april 2021. 

https://reliefweb.int/report/sudan/understanding-darfur-conflict
https://reliefweb.int/report/sudan/understanding-darfur-conflict
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2 Forskningsöversikt:  

Darfurkonflikten är ett forskningsområde som har både åtnjutit en stor och liten 

uppmärksamhet genom åren. Något som kan förklaras genom den aktivitet och mediapublicitet 

som konflikten har haft i omgångar. I och med att konflikten har både på gott och ont blivit 

uppmärksammad, finns det därför enorma mängder material att tillgå inom vissa områden. Från 

rapporter av icke statliga och internationella organisationer till akademiska artiklar. Detsamma 

gäller även för vattenrätt, osäkerhet och brist, där ämnena har åtnjutit en allt större 

uppmärksamhet och forskningsintresse de senaste åren. Nedanstående kommer en redogörelse 

för tre akademiska verk inom vattenrätten och Darfurkonflikten. 

Rätten till vatten och det folkrättsliga läget, är områden som på senare tid åtnjutit ett större 

fokus och intresse inom den akademiska kretsen. Något som delvis kan förklaras av de 

pågående klimatförändringarna, och vikten av att inte ta tillgången till vatten som en 

självklarhet. Patrick MacQuarries och Aaron T. Wolfs kapitel Understanding water security i 

antologin Environmental Security, analyserar hur man bör förstå vattensäkerhet. Genom att 

analysera det geopolitiska området som vatten har i politiken, analyserar och diskuterar 

MacQuarries och Wolfs hur vatten har använts historisk, och nutida som en politisk spelbricka 

i kampen mellan nationer och företag. Från kontrollen av sjöar och floder, möjligheten att 

navigera på olika typer av vattenområden, till vatten som en resurs i produktion av produkter. 

Därtill belyser författarna vattentillgångar och vattenbrist som två olika fenomen, vilket 

analyseras och diskuteras i och med att vissa områden av världen åtnjuter mer grundvatten och 

ytvatten än andra delar. Exempelvis belyser MacQuarrie och Wolf, hur vissa delar av Afrika 

och mellan östern har extremt låga vattentäkter. Där vattenaspekten blir en betydande bricka i 

det politiska spel som förekommer i bland annat Afrika och mellanöstern. Detta kan sedan 

kopplas till frågan om framtida vattenkrig och konflikter, där vatten antingen kommer ha rollen 

som utlösande faktor eller katalysator i ett större perspektiv och förståelse.17 

I kapitlet Responsibility and liability in international law for damage to transboundary 

freshwater resources i antologin Research Handbook on Freshwater Law and International 

Relations undersöker Owen MacIntyre, om hur internationell vattenrätt ser ut och vad som 

gäller. Bland annat analyserar och redogör MacIntyre för de tre största reglerna som finns i 

vattenrätten: likvärdig användning av vatten, plikten att inte orsaka internationell skada och 

 
17 Patrick MacQuarrie, Aaron T. Wolf, Understanding water security i Environmental Security, Rita Floyd, 

Richard Matthew ed., Routledge, Abingdon-on-Thames, 2012. 
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plikten, och delvis skyldigheten, att samarbeta. MacIntyre redogör sedan för det folkrättsliga 

läget för vattenrätt, där han förklarar vad som gäller med bland annat olika exempel. Där hans 

slutsatser är att det rättsliga läget för internationell vattenrätt är både komplex och odefinierad 

inom vissa specifika områden. Vilket bland annat beror på att vissa regler inte följs eller att det 

aldrig används av olika anledningar.18  

I serien International Studies in Human Rights analyserar och kartlägger och analyserar Knut 

Bourquain om hur vatten rätten från ett människorättsligt perspektiv. Genom att börja med att 

analysera och kartlägga internationell vattenrätt, skapar Bourquain en förståelse kring hur 

förvaltningen av vatten som en resurs ser ut och går till. Från hur individens rätt till vatten ser 

ut, till frågor som rör navigering på floder och hav. Det tredje kapitlet analyserar hur rätten till 

vatten är en mänsklig rättighet och hur den är kopplad till andra rättigheter, som rätten till en 

ren miljö. Där det fjärde kapitlet undersöker den legala delen av rätten till vatten som en 

mänsklig rättighet i relation till bland annat folkrätten och sedvanerätten. Vilket både berör vad 

stater har får obligationer inom och utanför sina statsgränser. Det sista och femte kapitlet 

innehåller en diskussion kring arbetet att förstärka ett människorättsligt perspektiv till vatten i 

internationell lag. Där olika perspektivs för och nackdelar kommer presenteras och diskuteras 

i utifrån vilka reella möjligheter som finns.19 

Att narrativet om en konflikt är central, är något som jag har understrukit i inledningen av 

uppsatsen, där olika narrativ kan i vissa fall orsaka en felaktig bild av en situation. I artikeln 

The evolving narrative of the Darfur conflict as represented in The New York Times and The 

Washington Post, 2003–2009 skrivna av Joel Gruley och Chris S. Gruley. Analyserar och 

diskuterar duon om hur tidningarna New York Times och The Washington Post narrativ av 

Darfurkonflikten såg ut och utvecklades mellan åren 2003–2009. Genom att bland annat 

fokusera på hur konflikten porträtterades, skapar det en förståelse och en tankeställare om hur 

västvärlden delvis såg på konflikten i Darfur som en stamkonflikt enligt de två tidningarna. 

Gruley och Gruley asner dock att det är ett problematisk narrativ och en förenkling av 

konflikten, eftersom det skapar en felaktig politisk förståelse och bild av konflikten. Därtill 

spelas rollen som den sudanska regeringen har haft ner, då det centrala fokuset har legat på 

stammarna i Darfur. Resultatet som presenteras i artikeln, är att narrativet från båda tidningarna 

 
18 Owen. MacIntyre, Responsibility and liability in international law for damage to transboundary freshwater 

resources i Research Handbook on Freshwater Law and International Relations, Mara Tignino, Christian 

Bréthaut och Laura Turley ed., Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018. 
19 Knut. Bourquain, Freshwater Access from a Human Rights Perspective i International Studies in Human 

Rights, Brill Nijho, Boston, 2008. 
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har förändrats med tiden. Där nya röster och en ny förståelse om konflikten, medförde ett nytt 

narrativ i artiklarna. Något som Gruley och Gruley anser är positivt, i och med att vissa 

stereotypiska och fördomsfulla bilder har försvunnit. Men att det fortfarande finns en hel del 

arbete kvar inom området.20 

Att det råder en diskussion om Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker, är något som redan 

har presenterats och som kommer att analyseras och diskuteras i en större utsträckning. Ett av 

de områden som akademiker har diskuterat är klimatförändringens roll i konflikten. I artikeln 

Climate: The Forgotten Culprit. The Ecological Dimension of the Darfur Conflict 

argumenterar och diskuterar Younes Abouyoub, att Darfurkonflikten grundar sig i tillgång av 

naturresurser som vatten och land. Utifrån att tillgångarna har fördelats rättvist och jämnt 

mellan de olika samhällsgrupperna. Vilket sedan har förvärrats av bland annat etniska och 

religiösa faktorer och splittringar. Abouyoub anser även att det enda logiska tillvägagångssättet 

att lösa Darfurkonflikten, både politiskt och socialt, är att lösa och säkerställa bland annat en 

jämlik och rättvis fördelning av naturresurser. Utifrån att debatten till största delen har kretsat 

om att lösa konflikten genom politiska lösningar. Där både frågan om klimatförändringarna 

och en jämlik fördelning av naturresurserna inte har prioriterats. Vilket är problematiskt enligt 

Abouyoub, genom att klimatförändringarna är direkt kopplade till sociala och ekonomiska 

systemen. Något som ofta drabbar utvecklingsländer i större utsträckning, då länderna ofta är 

ekonomiskt och politiskt svaga eller instabila. Efter bland annat exploatering av de tidigare 

kolonialmakterna.21 

En annan inriktning av Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker, är äganderätten av land 

enligt Jon D. Unruh. I hans artikel Land and Legality in the Darfur Conflict analyserar och 

beslyer Unruh om hur äganderätten har påverkat konflikten, och hur det kan påverka 

möjligheterna till en stabil fred. Inklusive tills att alla parters intressen inte tillgodoses, kommer 

konflikten att fortsätta de facto att fortsätta. En intressant aspekt som Unruh lyfter fram är 

relationerna som finns mellan både sedvanerätten, den traditionella äganderätten och den 

islamska lagen. Vilken framhäver olika intressesfärer som i vissa fall kolliderar med varandra. 

Ett ytterligare perspektiv som Unruh lyfter fram, är att frågan om äganderätten om vissa 

landområden inte har berörts eller tagits upp i de två första fredsavtalen. Där bland annat de 

 
20 Joel. Gruley, Chris S. Gruley, ‘The evolving narrative of the Darfur conflict as represented in The New York 

Times and The Washington Post, 2003–2009’, GeoJournal, Vol. 77, 2012. 
21 Younes. Abouyoub, ‘Climate: The Forgotten Culprit. The Ecological Dimension of the Darfur Conflict’, 

Race, Gender & Class, Vol. 19, 2012. 
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arabiska gruppers rätt och anspråk på betesmarker och vattenhål, vilket inte har inkluderats 

eller berörts i avtalen. Något som Unruh understryker som mycket problematisk, i och med att 

det var därför bland annat Janjaweed skapades. För att lösa konflikten och skapa en hållbar 

fred, måste det ske stora juridiska lösningar för att inkorporera alla parters perspektiv och 

intressen. Något som Unruh anser inte har gjorts med de två första fredsavtalen. Där bland 

annat tydliga och fungerande mekanismer om dispyter om äganderätten av land ska fungera 

och se ut.22   

Utifrån de sex olika artiklarna inom både vattenområdet och Darfurkonflikten, är det tydligt att 

det både råder delade meningar om både lösningar och ursprung. Men även en förståelse kring 

hur områdena ser ut. Genom att det bland annat finns vissa luckor och otydligheter i forskning, 

innebär det att det finns områden som min uppsats kan undersöka närmare. Från att undersöka 

individens rätt till vatten i och under en konflikt, till att förstå de bakomliggande orsakerna för 

Darfurkonflikten.    

 
22 Jon D. Unruh, ‘Land and Legality in the Darfur Conflict’, African Security, Vol. 5, Nr. 2, 2012. 
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3 Teorier och metoder:  

 

3.1 Teorier:  

För att analysera Darfurkonflikten, kommer jag att använda två teorier, Homer-Dixons 

konfliktresursteori och en inriktning av den neoklassisk realismen. Genom att kombinera de 

båda teorierna till en egen teori, blir det möjligt att använda deras styrkor och infallsvinklar för 

att analysera Darfurkonflikten på ett mer genomgripande sätt. Exempelvis fokuserar Homer-

Dixons teori på de möjliga samband som finns mellan naturresurser och konflikter. Medan 

neoklassisk realismen kommer fokusera på statens roll i relation till dels omvärlden, men även 

till den egna befolkningen. I de två första avsnitten kommer de båda teorierna att presenteras 

var för sig, och den tredje avsnittet kommer att förklara och redogöra för hur uppsatsen kommer 

skapa den egna teorin. 

 

3.1.1 Konfliktteori: 

I likhet med alla konflikter, finns det sällan ett svar eller en anledning till konfliktens utbrott. 

För att förstå konflikten i Darfur och situationen i Sudan, krävs det ett teoretiskt perspektiv som 

varken är svart eller vitt. Utan istället en teori som fokuserar på de gråzoner som finns, för att 

kunna ta in alla perspektiv och konsekvenser. För att kunna göra detta kommer uppsatsen att 

använda Homer-Dixons konfliktresursteori vilken till viss del bygger på Thomas Robert 

Malthus teori även kallad för malthusianism. Till skillnad från malthusianism och 

nymalthusianism, fokuserar Homer-Dixons teori istället på de kausala samband som finns 

mellan brister på naturresurser och de sociala upplösningar som sker. Något som kan leda till 

både att människor emigrera ut från landet/området eller blir internflyktingar. Vilket kan 

resultera till både uppror och sociala oroligheter samt en minskad ekonomisk produktion av 

både monetär karaktär, störningar eller upphörandet i produktionen av livsmedel och andra 

väsentliga produkter. Detta får den slutgiltiga konsekvensen att staten blir försvagad och inte 

kan agera på de brister och sprickor som uppstår.23 Något som skiljer sig från både den 

traditionella malthusianism och nymalthusianism, som fokuserar på sambandet mellan 

 
23 Brian E. Green, ‘A General Model of Natural Resource Conflicts: the Case of International Freshwater 

Disputes’, Sociológia, Vol. 37, Nr. 3, 2005, s. 4. 
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population i relation till möjligheten att producera livsmedel. Vilket slutligen skulle stabilisera 

populationstillväxten, när den når taket för livsmedelsproduktionen.24 

Homer-Dixons konfliktteori är intressant och relevant för uppsatsen på flera plan. Dels för att 

teorin fokuserar på utvecklingsländer, vilket enligt Homer-Dixon är betydligt mer känsliga för 

bland annat klimatförändringar.25 Anledningen till det beror på att samhällena som finns i 

utvecklingsländer, använder i större utsträckning oförädlade naturresurser och produkter. 

Därtill att staterna inte har kommit lika långt i den tekniska och infrastrukturella utvecklingen, 

något som har bland annat orsakats av den exploatering som de forna kolonialmakterna 

utövade. Vilket sedan synliggörs vid olika varianter av kriser som konflikter och 

klimatförändringar, där exempelvis samhällsskillnader tydliggörs eller avsaknaden av olika 

infrastrukturer som vatten, el och avloppsnät.  Exempelvis används ofta ved till att både tillreda 

måltider, belysning och värme. Vid en klimatförändring och konflikt kommer bland annat 

vegetationen att förändras, förstöras eller bli otillgänglig.26 Resultat blir att civilbefolkningen 

blir både lidande, och tvingas söka sig allt längre ut för att få tag på virke för att tillgodose sina 

behov. Vidare belyser Homer-Dixons konfliktteori en central fråga, hur och vilka 

klimatrelaterade problem som är skapade av människan, och vilka som kan slutligen orsaka 

konflikter. Höjd temperatur27, förstörandet av det stratosfäriska ozonlagret, försurning, 

avskogning, dirigerandet28 av jordbruksmark, överanvändning och förorening av 

vattentillgångar samt överfiske.29 Bortsett från att alla dessa problem är orsakade av människan 

själv genom generationer, poängterar Homer-Dixon att många av klimatproblemen är även 

relaterade och kopplade till varandra. Exempelvis att försurning som orsakats av förbränningen 

av fossila bränslen, leder till både skador på jordbruks- och skogsmark samt på fiskbestånd.30 

Något som kommer få förödande konsekvenser för befolkningen ur flera olika perspektiv, inte 

minst i och med att många utvecklingsländer har en stor andel i jordbrukssektorn. Exempelvis 

stod jordbrukssektorn för 39% av bruttonationalprodukten i Sudan år 200331. 

 
24 ‘Neo‐Malthusian’, Oxford Reference, Neo‐Malthusian - Oxford Reference, hämtad den 1 april 2021 och 

‘Malthusian’, Oxford Reference, Malthusian - Oxford Reference, hämtad den 1 april 2021. 
25 Thomas. F. Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, 

International Security, Vol. 16, Nr. 2, 1991, s. 78. 
26 Ibid. s. 90–91. 
27 Växthuseffekten 
28 Att jordbruksmarken förlorar sin bördighet, och antingen får en längre fertilitet eller obrukbar. 
29 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s 88-89. 
30 Ibid. s. 90. 
31 Sida, ’Bra lantbruk minskar fattigdomen på landet’, bra-lantbruk-minskar-fattigdomen-p229-landet_1197.pdf 

(sida.se), s. 2, hämtad den 6 april 2021. 

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826320.001.0001/acref-9780191826320-e-5368?rskey=lxFGJW&result=1
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191844386.001.0001/acref-9780191844386-e-2684?rskey=bAmwwX&result=2
https://publikationer.sida.se/contentassets/d6f0006386694a258797954f45612f2c/bra-lantbruk-minskar-fattigdomen-p229-landet_1197.pdf
https://publikationer.sida.se/contentassets/d6f0006386694a258797954f45612f2c/bra-lantbruk-minskar-fattigdomen-p229-landet_1197.pdf
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Ett annat resonemang som Homer-Dixon framför är att det finns fyra primära sociala effekter 

som kan leda till eller utlösa en kris eller konflikt: minskad jordbruksproduktion, ekonomisk 

nedgång, internflyktingar/tvångsflyttade av personer, avbrott i legitima eller auktoritära 

institutioner och sociala relationer. Anledningen till att Homer-Dixon belyser dessa fyra 

effekter, beror på att dom är kopplade och relaterade till varandra. Vid en missväxt eller torka, 

innebär det två huvudsakliga problem, att tillgången av mat blir mindre och att maten blir 

dyrare. Detta ledare sedan i sin tur till att bönderna får mindre inkomster, antingen för att de 

har en mindre skörd än vanligt, eller att ingen har råd att köpa den. Detta har i sin tur en direkt 

koppling till ekonomin, eftersom det första alla köper är mat och inte kläder eller andra 

produkter. När priserna pressas upp på grund av en minskad tillgång, innebär det att andra 

yrkesgrupper kommer bli drabbade i sin tur när folk tvingas lägga mer pengar på mat än 

tidigare. Konsekvenserna blir att affärer går i konkurs och att staten får en minskad 

skatteinkomst, både genom moms och genom direkta skatteintäkter i och med att inga eller få 

kommer ha råd att betala skatt. Något som troligen kommer leda till att personer kommer söka 

sin lycka och möjlighet på annan ort, antingen efter jakten på arbete i närliggande städer eller 

på grund av bristen på bördig jordbruksmark.  

Resultatet av att människor tvingas att flytta och söka lycka på annan plats, blir att risken för 

konfrontationer mellan olika samhällsgrupper kan uppstå. Utifrån att staten har fått en minskad 

inkomst, innebär det att vissa grundläggande tjänster och skydd kan upphöra eller försvagas, 

eller att staten inte har kapaciteten att agera för att undvika konfrontationer mellan olika 

samhällsgrupper. Konsekvenserna blir ett förtroendetapp för regimen eller de personer som har 

en maktposition. Detta då staten och regimen har en skyldighet att skydda sina egna invånare 

från våld och otrygghet.32 För att framhäva betydelsen av de olika effekterna och varför de är 

kopplade till varandra, illustrerar Homer-Dixon det genom två olika figurer som även 

innehåller nyckelområden/effekter. De två figurerna analyserar de möjliga samband som finns 

mellan klimatförändringar på jordbruksproduktionen, och hur klimatförändringarna kan 

påverka den ekonomiska produktiviteten i utvecklingsländer.33  

Avslutningsvis kommer uppsatsen även att använda en av Homer-Dixons figurer i analysen av 

Darfurkonflikten. Modellen utgår i stora drag från de fyra primära sociala effekterna, minskad 

jordbruksproduktion, ekonomisk nedgång, internflyktingar/tvångsflyttade av personer, avbrott 

 
32 Green, ‘A General Model of Natural Resource Conflicts: the Case of International Freshwater Disputes’, s. 

91-98. 
33 Ibid. s. 92 och 96.  
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i legitima eller auktoritära institutioner och sociala relationer. Skillnaden mellan effekterna och 

modellen, är fokuset och analysen på vilken typ av konflikt som kan uppstå.34 Syftet att 

använda den här modellen grundar sig i den typ av konflikter som finns i Darfur och i Sudan. 

Genom att använda modellen, öppnar det upp för att göra vissa antaganden och möjligen dra 

vissa slutsatser. Därtill att det tydliggör den problematik som kan uppstå vid allvarliga 

våldsbrott, som krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Utifrån att det är 

etablerat att flera olika krigsbrott och människorättsliga brott har begåtts, är det relevant att 

analysera hur brotten kunde uppstå. 

 

3.1.2 Neoklassisk realism: 

Neoklassisk realism bygger till stor del på neorealismen, som fokuserar på att förklara staters 

agerande utifrån den anarki som råder mellan stater. Till skillnad från neorealismen, analyserar 

och fokuserar neoklassisk realism på staternas interna agerande och situation. Vilket i sin tur 

kommer påverka statens utrikespolitiska agenda och agerande. Det är bland annat statens 

agerande och relation till olika grupper i samhället, och statens förmåga och vilja att fördela 

både inflytande och resurser som är centralt för neoklassisk realism. Ett tydligt exempel på 

detta är Nazityskland, där regimen systematiskt och brutalt fördelade både inflytandet och 

resurser mellan olika samhällsgrupper och individer. Vilket även expanderades till de områden 

som kontrollerades och erövrades.35  Där lojala och önskvärda grupper och personer belönades 

både materiellt och genom inflytande, medan de oönskade deporterades eller dödades och deras 

egendom konfiskerades av regimen.  

I och med att statens överlevnad är central i realismen, innebär det att staten kommer göra allt 

den kan för att överleva. Detta är ett av motargumenten och del av kritiken som finns gentemot 

realismen, med utgångspunkt från resonemanget att staten ska göra allt den kan för att överleva. 

Där konsekvenserna enligt kritikerna blir att det inte finns några gränser för vad en stat kan 

göra för att överleva.36 Å andra sidan är kritiken mot realismen motsägelsefull i det här 

avseendet, då det genom historiens gång har visat att stater gör extremt mycket för att 

säkerställa den egna överlevnaden. Då uppsatsen är delvis intresserad av att förstå varför staten 

 
34 Thomas E. Homer-Dixon, ‘A Combined Model’, Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence 

from Cases, juni 1991, figur 2, Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases • Thomas 

Homer-Dixon, hämtad den 10 april 2021. 
35 Tim Dunne, Brian C. Schmidt, Realism i The Globalization of World Politics, John Baylis, Steve Smith, 

Patricia Owens red., uppl. 8, Oxford University Press, Oxford, 2020, s. 138. 
36 Ibid. s. 139-140. 

https://homerdixon.com/evidence-from-cases-full-article/
https://homerdixon.com/evidence-from-cases-full-article/
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agerar på olika sätt. Inte minst i en situation när landet befinner sig i ett inbördeskrig som Sudan 

gör. Därtill att den rådande visionen och acceptansen kring en stats suveränitet, innebär att 

statens agerande och förhållande måste analyseras och diskuteras. Inte minst när det kommer 

till internationell rätt, och de brott som en stat kan begå mot sin egen befolkning och andra 

befolkningar.37 Något som är extremt relevant att analysera utifrån ett människorättsligt 

perspektiv, då staten har det största ansvaret för tillgodoseendet av sina medborgares 

rättigheter. 

En ytterligare central del i neoklassisk realism, är den eller de personer som har makten eller 

inflytandet. Då deras agerande och filosofi kommer att influera statens agerande.38 Vilket 

innebär att staten39 blir frånkopplad från resten av samhället, på grund av att regimen dels har 

ett ovanifrån perspektiv och därmed saknar ett perspektiv bland allmänheten. Därtill att 

personerna även får tillgång till information som resten av samhället inte har tillgång till, något 

som ofta leder till en raison d’état kultur inom regeringen.40 Resultatet blir att regimen kan 

komma att sakna ett perspektiv från både samhället i stort, och för vissa grupper och speciellt 

för minoritetsgrupper.  

 

3.1.3 Egen teori:  

Som tidigare nämnt kommer uppsatsen att skapa en egen teori, genom att kombinera Homer-

Dixons konfliktresursteori med neoklassisk realism. Syftet med att skapa en egen teori, är att 

kombinera de olika infallsvinklar och fokusområden som de båda teorierna har. Detta i och 

med att Darfurkonflikten bör analyseras utifrån olika perspektiv, då flera olika bakomliggande 

orsaker har skapat konflikten. Som tidigare nämnt finns det en diskussion inom både den 

akademiska kretsen och media. Huruvida konflikten beror på politiska beslut och agarenanden 

eller om det är klimatförändringarna som ligger bakom konflikten. Genom att utgå från de båda 

perspektiven, blir det möjligt att analysera perspektivens argument och slutsatser. För att sedan 

kunna göra en egen analys och slutsats om Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker. Det är 

min uppfattning att saker och ting är varken svart eller vit, utan mer av en gråskala. Vilket 

 
37 Samantha. Besson, ‘Sovereignty’, Oxford Public International Law, april 2011, sektion 1-2, Oxford Public 

International Law: Sovereignty (ouplaw.com), hämta den 12 april 2021. 
38 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
39 Vilket inkluderar statschefen och andra nyckelpersoner som ministrar. 
40 Norrin. M. Ripsman, ‘Neoclassical Realism’, International Studies, december 2017, Distinguishing 

Neoclassical Realism from Other Approaches, sektion 3, Neoclassical Realism | Oxford Research Encyclopedia 

of International Studies, hämtad den 6 april 2021. 

https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1472
https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-36#acrefore-9780190846626-e-36-div1-0003
https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-36#acrefore-9780190846626-e-36-div1-0003
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innebär att det finns flera olika perspektiv och faktorer som bör räknas in och analyseras, för 

att kunna förstå exempelvis konflikter av alla slag. 

Då det finns en narrativ och meningsskillnad om Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker, är 

det relevant och praktiskt att utgå från de båda perspektiven. Homer-Dixons konfliktresursteori 

kommer att stå för narrativet om att bristen på naturresurser och klimatförändringen har orsakat 

konflikten. Medan neoklassisk realismen representerar statens agerande och makt. På grund av 

att staten har ett extremt stort ansvar och inflytande på hur den egna befolkningen kommer att 

behandlas. Genom att använda och resonera kring de olika teoretiska perspektiven, blir det 

möjligt att komma fram till en egen uppfattning om de bakomliggande orsakerna i 

Darfurkonflikten.  

 

3.2 Metoder:  

Den huvudsakliga metoden som kommer att användas i uppsatsen är en metod från 

Försvarshögskolan i Stockholm, av Göran Grönberg, Stefan Ring och Mariam Persson. Syftet 

med att använda Grönbergs, Rings och Perssons konfliktanalysmetod, är att dels säkerställa att 

viktiga aspekter kommer med i analysen. Där exempelvis områden som ekonomi och miljö i 

vissa fall får för stor eller för litet utrymme i analysen, eller analysen och beaktandet av normer 

och värderingar som lätt kan exkluderas i en analys. Genom att även utgå från en tydlig struktur 

blir det även lättare att analysera en komplex konflikt, med hjälp av tydliga steg och ramar.  

Syftet med konfliktanalysmetoden är att kombinera flera olika arbetssätt och perspektiv med 

varandra, för att förstå och analysera konflikten.41 Det ska understrykas att jag är väl medveten 

om att jag själv inte innefattar alla de olika kunskaper och perspektiv som metoden kräver eller 

belyser, samt att metoden utgår från att det finns flera olika personer som gör olika moment i 

metoden. Däremot anser jag att metoden ändå går att genomföra, fast på en betydligt mer 

grundläggande och ödmjuk nivå, än vad den är tänkt att användas till. Anledningen till 

användandet av metoden beror på de olika steg och aspekter som framförs i metoden, något 

som i min mening krävs för att försöka förstå konflikt i sin helhet. 

Själva metoden består av sju steg som arbetas igenom. Det första steget är att skapa en 

övergripande analys av konfliktens förlopp och utveckling. Detta inkluderar från vad som har 

 
41 Göran. Grönberg, Stefan. Ring, Mariam. Persson, ’Handbok konfliktanalys’, 2010, FULLTEXT01.pdf (diva-

portal.org), s. 9–10, hämtad 7 mars 2021. 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:377614/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:377614/FULLTEXT01.pdf
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hänt till en övergripande kartläggning av de involverade aktörerna. Det andra steget är en 

händelseförloppsanalys och utredning av vilka konsekvenser händelserna har fått på 

omvärlden. Det tredje steget är en aktörsanalys, som har syftet att både förstå och kartlägga 

vilka aktörer som involverade i konflikten. Det fjärde är en analys om hur Sverige berörs och 

vilka och engagemang och åtaganden som finns. I och med att uppsatsen har sitt fokus på 

Darfur och vattenbrist och osäkerhet, kommer det här steget att förbigås utifrån relevans och 

prioriteringar. Det femte steget utgår från fem olika områden, politik, säkerhet, samhälle, 

ekonomi och miljö, där syftet är att olika områden och perspektiv förenas för att få en korrekt 

bild av konflikten. Metoden förespråkar att två olika utgångspunkter görs, dels ””Vad får 

samhället att fungera” och ”vad skapar konflikt”?”42.  Det sjätte steget är en hotanalys, där 

fokuset är att utreda vad som är hotat. Det sjunde och sista steget är en hotanalys med fokuset 

på vilka som är hoten, där en analys av aktörerna ska göras utifrån deras roll och påverkan i 

konflikten. Här kommer även en analys av normer och värderingar att ingå, för att tydliggöra 

vilka normer och värderingar som finns i landet.43 I och med att vad som hotas och vilka som 

hotar är kopplade till varandra, har jag valt att kombinera de båda stegen till ett och samma. 

Anledningen är att det blir mer sammanhängande att analysera och diskutera vilka som hotas 

utifrån vilka som hotar.  

Uppsatsen kommer inte strikt att genomföra alla steg i den ordning och format som original 

metoden gör. Istället kommer metodens olika steg att appliceras i den analys och kartläggning 

allt eftersom. Utifrån att skapa en tydlig struktur och genomgång. 

  

 
42 Grönberg. Ring, Persson, ’Handbok konfliktanalys’, s. 12. 
43 Ibid. s. 12–13. 
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4 Vattenaspekten i Darfurkonflikten: 

Enligt Världshälsoorganisationen saknar uppskattningsvis 785 miljoner människor tillgång till 

grundläggande vatten infrastrukturer, varav 144 miljoner människor är helt eller delvis 

beroende av rinnande vatten i floder och sjöar. Där ytterligare minst två miljarder människor 

dricker kontaminerat vatten runt om i världen, vilket bland annat kan leda till en ökad spridning 

av sjukdomar och dödsfall.44 Utöver spridningen av sjukdomar som är kopplat till kontaminerat 

vatten, påverkas även livsmedelsproduktionen av vattenbrist och osäkerhet. I en rapport 

publicerad av FN, är det uppskattat att miljardtals människor runt om i världen kan komma att 

drabbas av matbrist. Något som kan bli verklighet om inte vattenbristen och osäkerheten 

förebyggs.45 

Syftet i de kommande avsnitten, är att kartlägga och analysera den sudanska regeringens ansvar 

och skyldigheter utifrån rätten till vatten och sanitet. I det första avsnittet kommer det 

geografiska läget i Darfur att presenteras. För att bättre förstå hur vattenbrist och osäkerhet 

påverkar individer som lever i Darfurregionen. I det andra kommer en redogörelse för hur rätten 

till vatten är reglerad och kopplad till de mänskliga rättigheterna. Där det tredje avsnittet 

kommer att innehålla en analys av Darfurkonflikten, utifrån rätten till vatten och sanitet. 

 

4.1 Geologiska läget i Darfur: 

Darfurregionen ligger mellan Sahelian zonen och mindre ökenområden. Den norra delen av 

regionen består främst av stäpplandskap, medan den södra delen åtnjuter mer regn och bördiga 

områden. Regnperioden infaller mellan juli och september, där den norra delen av regionen 

vanligtvis får mellan 50–200 mm nederbörd under regnsäsongen. Medan den södra delen ligger 

på 300–500 mm och i vissa områden över 800 mm.46 När det kommer till grundvattnet i 

Darfurregionen, är det primärt i den norra och södra delen av Darfur som stora mängder finns. 

Dessa reservoarer har en central roll vid torrare perioder eller år, då de traditionella dalarna inte 

fyllda med regnvatten. Under regnsäsongen, blir dessa dalar en viktig del i att ge de boende 

 
44 World Health Organization, ‘Drinking-water’, juni 2019, sektion 4-5 och 9-10, Drinking-water (who.int), 

hämtad den 8 mars 2021. 
45 Food and Agriculture Organization, ‘Overcoming water challenges in agriculture’, 2020, The State of Food 

and Agriculture 2020 (fao.org), hämtad den 8 mars 2021. 
46 Food and Agriculture Organization, ‘Seed System Security Assessment Report for Darfur Region’, 2012, s. 

35, Seed system security assessment report for Darfur region (fao.org), hämtad den 12 mars 2021. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/en/
http://www.fao.org/3/i2787e/i2787e.pdf
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tillgång till både dricksvatten och odlings och betesmarker.47 Områdena runt Marrah highlands 

i södra delen av Darfurregionen är ett av områdena som åtnjuter en större andel nederbörd. 

Vilket möjliggör en större och mer utbrett jordbruk, där grödor som ris, olika sorters av 

sädesgrödor och frukt kan odlas.48 Detta innebär att den norra delen av Darfurregionen är 

betydligt mer utsatt för torka, där växtligheten och bördigheten varierar från regnsäsong till 

regnsäsong. Under de senaste årtiondena har däremot den genomsnittliga nederbörden minskat, 

vilket resulterat i fler och längre nederbördsuppehåll och missväxter. Något som slår extra hårt 

mot både jordbrukare och boskapsägare är helt beroende på regnsäsongen, där en missväxt eller 

en lång toka innebär en lång och svår period. Vilket beror på att runt 80% av populationen i 

Darfurregionen är beroende på sin jordbruks och boskapsskötsel som både mat och 

inkomstkälla.49 

 

4.2 Mänskliga rättigheter, vatten och sanitet: 

Även om rätten till vatten i sig inte är en separat mänsklig rättighet, är det ingen tvekan om att 

alla människor måste ha tillgång till vatten för att överleva. Däremot röstade FN:s 

generalförsamling igenom resolutionen 64/292 den 28 juli 2010, om att vatten är en del av en 

mänsklig rättighet50. I och med att detta skedde utanför uppsatsens avgränsning, kommer detta 

inte att inkluderas i analysen och redogörelsen. 

Genom olika konventioner och avtal har däremot individers rätt till vatten och sanitet förankrats 

som en mänsklig rättighet innan resolution 64/292. Exempelvis står det i kvinnokonventionens 

14 artikel sektion 2 (h), att staten ska säkerställa att kvinnor har möjligheten att njuta av ett 

adekvat levnadsförhållande som inkluderar både sanitet och vattentillgång51. 

Barnkonventionens 24 artikel sektion 2, belyser bland annat vikten av tillgången till rent vatten 

och sanitet för barnets bästa och överlevnad52. Eller genom konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter art. 12 sektion 2, tilläggskommentar nummer 14 som 

 
47 United Nations Environment Programme, Water resource management in humanitarian programming in 

Darfur: The case for drought preparedness, 2008, s. 9, hämtad den 20 mars 2021. 
48 ‘‘Darfur’, Encyclopaedia Britannica, para. 2. 
49 Food and Agriculture Organization, ‘Seed System Security Assessment Report for Darfur Region’, s. 35, 

hämta den 20 april. 
50 General Assembly resolution 64/292, 64/292. The human right to water and sanitation, A/RES/64/292, juli 

2010, UNITED (undocs.org). 
51 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, New York, december 1979, 

art. 14, sek. 2 (h), OHCHR | Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. 
52 Convention on the Rights of the Child, New York, november 1989, art. 24 sek. 2, OHCHR | Convention on 

the Rights of the Child. 

https://undocs.org/pdf?symbol=en/a/res/64/292
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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förtydligar och erkänner att rätten till hälsa även inkluderar och omfattar tillgången till rent 

dricksvatten och sanitet53. Av dessa tre har Sudan ratificerat barnkonventionen och 

konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter år 202154.  

När det kommer till förhållanden under krig och konflikter, reglerar Genevekonventionen flera 

olika förhållanden och situationer. I 26 artikeln framgår det att krigsfångar måste 

tillhandahållas tillräckligt med vatten, där 28 artikeln inkluderar vatten för den personliga 

hygienen.55 Sudan är även enligt internationell rätt bunden att följa internationell humanitär 

rätt56, vilket även gäller vid interna konflikter där sedvanerätten utövas eller vid anklagelser 

som krigsbrott57. Utöver den internationella humanitära rätten, kan även sedvanerätten 

användas som tidigare nämnt. Detta genom bland annat både helsingsforsreglerna för 

användningen av vatten i internationella floder och berlinreglerna för vattenresurser. Enligt 50 

artikeln i berlinreglerna, står det att kombattanter inte får förgifta eller på annat sätt orsaka att 

vattnet blir odrickbart för människor. I 51 artikeln framgår det att kombattanter inte får förstöra 

vattenkällor eller styra bort vatten som oproportionerligt kommer skada civila eller riskerar 

deras hälsa och liv.58  

Av ovanstående stycken är det möjligt att dra slutsatsen att rätten till rent vatten och sanitet, är 

en del av de mänskliga rättigheterna. Även stridande parter i en konflikt har en skyldighet att 

inte orsaka onödigt lidande och risk för civila, genom att exempelvis förstöra vattenkällor. 

Detta innebär att både den sudanska regeringen och rebellerna är bundna enligt internationell 

rätt, sedvanerätt eller andra konventioner att antingen tillhandahålla rent vatten och sanitet eller 

avstå från att förstöra vattenkällor. 

 

 
53 High Commissioner for Human Rights, The Right to Water, Fact Sheet No. 35, 2010, s. 5-6, 

FactSheet35en.pdf (ohchr.org), hämtad den 26 april 2021. 
54 High Commissioner for Human Rights, Human rights situation in Darfur 2013, 2014, s. 8, Human Rights 

Public Report (ohchr.org), hämtad den 29 april 2021. 
55 The Geneva Convention, Geneva, 2012, art. 26 och 28, THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 

1949 (icrc.org). 
56 Unitec Nations, Security Council, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United 

Nations Secretary-General, 2005, s. 44, Microsoft Word - FINAL REPORT.doc (un.org), hämtad den 16 april 

2021. 
57 Ibid. s. 46. 
58 International Law Association, Berlin conference (2004) water resources law, s. 43, INTERNATIONAL 

LAW ASSOCIATION (unece.org). 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SD/UNAMID_OHCHR_situation_Darfur2013.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SD/UNAMID_OHCHR_situation_Darfur2013.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/com_inq_darfur.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal_board/2010/annexes_groundwater_paper/Annex_IV_Berlin_Rules_on_Water_Resources_ILA.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/water/meetings/legal_board/2010/annexes_groundwater_paper/Annex_IV_Berlin_Rules_on_Water_Resources_ILA.pdf
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4.3 Rätten till vatten i Darfurkonflikten: 

När det kommer till individers rätt och tillgång till vatten och sanitet under Darfurkonflikten, 

finns det tyvärr ingen exakt data och information hur tillgången eller avsaknaden såg ut mellan 

2003 och 2006. Däremot är det möjligt att uppskatta och anta att den stor del av invånarna i 

Darfur inte hade tillgång till rent vatten och sanitet. I en FN rapport från 2020, uppskattade FN 

att 70% som bor i städer i Darfurregionen hade tillgång till rent vatten, där tillgång till avlopp 

och vattentoaletter låg på 54%. På landsbygden var siffran på 63,5% och 22% för tillgång till 

rent vatten respektive avlopp och vattentoaletter.59 Utöver att det är en betydande andel 

individer som saknar tillgång till rent vatten, är det även flera personer som tvingas gå långa 

avstånd för att hämta vatten. Det är uppskattat att mellan 43–49% av invånarna i Darfur tvingas 

gå mer än 30 minuter för att hämta vatten.60 Vidare är det även uppskattat att missväxten i 

Darfurregionen kommer att öka till runt 70% år 2050 från dåvarande 40% år 2000. Detta beror 

på bland annat den minskade nederbörden i regionen, och den minskade tillgången till vatten 

som grundvatten. Konsekvenserna är uppskattade till att fler kommer att drabbas av svält och 

undernäring. Vilket kan leda till att olika typer av sjukdomar kommer att spridas, genom 

antingen undernäring, genom intaget av kontaminerat vatten eller bristen på vatten för att sköta 

om den personliga hygienen.61 

Under själva konflikten 2003–2006, begicks flera olika övergrepp och krigsbrott mot civila. 

Enligt uppgifter till FN, finns det överväldigande bevis för att hela byar och samhällen har 

bränts ner där även vattenpumpar och brunnar har förstörts62. Det finns även uppgifter och 

bevis för att sudanska regeringsstyrkor eller Janjaweed, har använt vattenkällor för att döda 

eller tillfångata civila. Detta då vattenkällorna är knutpunkter som måste besökas och användas 

för att överleva.63 Vidare finns även vittnesuppgifter om att brunnar ska ha förgiftats och blivit 

oanvändbara, genom nerkastningen av boskapskadaver vilket resulterat att vattnet blir 

kontaminerat64. När FN kommissionen undersökte om ovanstående anklagelser och rapporter 

 
59 United Nations Environment Programme, Sudan First state of Environment and Outlook Report 2020, 2020, 

s. 36, SSoEESEN.pdf (unep.org), hämtad den 29 april 2021. 
60 United Nations, Beyond emergency relief, 2010, s 18, Darfur | Beyond Emergency Relief (reliefweb.int), 

hämtad den 9 april 2021. 
61 Ibid. s. 10-11. 
62 United Nations, Security Council, Letter dated 31 January 2005 from the Secretary-General addressed to the 

President of the Security Council, S/2005/60, 2005, s. 68, Letter dated 2005/01/31 from the Secretary-General 

addressed to the President of the Security Council, hämtad den 28 april 2021. 
63 Ibid. s. 81. 
64 Ibid. s. 87. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34012/SSoEESEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/6AAEE62B2DC5EE8D852577AE0071F8E7-Full_Report.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/540780#record-files-collapse-header
https://digitallibrary.un.org/record/540780#record-files-collapse-header
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stämde, fann kommissionen klara bevis för att regeringsstyrkor och anhängare hade 

systematiskt förstörts vattenkällor, i syftet att skapa en direkt och indirekt tvångsmigration.65 

Utifrån teorin är det tydligt att flera olika problem finns. Det första problemet är dels den ökade 

risken för torka på grund av klimatförändringar, och förstörandet av vattenkällor. Som tidigare 

nämnt är jordbruket en central del av Sudans ekonomi, där jordbrukssektorn står för 39% av 

Sudnas bruttonationalprodukt år 200366. Vilket innebär att både statens och individers 

ekonomier står på spel, utan även tillgången till mat. Enligt teorin kan en vattenbrist orsaka 

flera olika effekter. Exempelvis kan förstörandet av vattenkällor, leda till en ökad intern 

migration, ekonomisk nedgång på grund av en större efterfrågan på basvaror som vete på grund 

av en minskad produktion av basprodukter som används inom brödtillverkning.67 Vidare har 

även den sudanska regeringen tydligt markerat och agerat att den aktivt diskriminerar och 

särbehandlar olika etniska tillhörigheter. Genom bland annat förstörandet av vattenkällor, och 

nedbränningen av byar68. För det tredje är det även extremt problematiskt, utifrån ett rättsligt 

perspektiv att staten har implementerat och har begått systematiska våldshandlingar som bryter 

mot internationell humanitär rätt och enskilda individers rätt till vatten och sanitet.   

 
65 United Nations, Letter dated 31 January 2005 from the Secretary-General addressed to the President of the 

Security Council s. 88–89. 
66 Sida, ’Bra lantbruk minskar fattigdomen på landet’, s. 2. 
67 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 91-98. 
68 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
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5 Analys av Darfurkonflikten: 

Även om Darfurkonflikten bröt ut i februari 2003, när Sudan Liberation Movement/Army 

(SLM/A) attackerade regeringsinstallationer i Darfurregionen69, krävs det en tillbakablick till 

mitten av nittonhundratalet när Sudan blev självständigt från det brittisk-egyptiska styret. 

Genom att dela upp avsnittet i tre delar, är syftet att kartlägga och redogöra för parterna i 

konflikten, analysera konflikten före konfliktens utbrott 2003 och slutligen de tre första åren i 

konflikten. I det första avsnittet kommer fem olika aktörer att presenteras för att få en djupare 

förståelse vilka aktörerna är, samt vilka relationer de har till varandra. Det andra och tredje 

avsnittet kommer att kartlägga och analysera de bakomliggande orsakerna till konflikten innan 

2003, respektive efter 2003 och de första tre åren fram tills 2006. 

 

5.1 Aktörer i Darfurkonflikten:  

I det här avsnittet kommer de olika aktörerna i konflikten att presenteras, för att förstå vilka de 

är och vilka relationer de har till varandra. Genom att presentera dels aktörens historia och 

bakgrund, är syftet att skapa en förståelse för vad aktörens historia är och vilka syften eller 

uppgifter aktören har. 

 

5.1.1 Popular Defence Forces: 

Den första aktören som kommer presenteras är Popular Defence Forces (PDF), som har en 

direkt koppling till och samarbete med den sudanska regeringen. Styrkan grundades 1989 

genom Popular Defence Forces act, och är en paramilitär organisation bestående av 

sudanesiska medborgare som uppfyller vissa krav. PDF rekryterar sina rekryter genom olika 

stammar, där stammens ledare ansvarar för rekryteringen från sin stam. 70 Det finns däremot 

uppgifter från SAS om att PDF rekryterar barnsoldater, något som har avfärdats från officiellt 

håll men enligt vissa stamledare ändå sker71. Syftet med PDF är att bistå den sudanska armén 

när det behövs, genom både defensiva och offensiva operationer. Detta kan inkludera allt från 

att bistå regimen med försvaret av landet, till att hjälpa till vid naturkatastrofer eller när 

 
69 The Human Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, s. 4. 
70 High Commissioner for Human Rights & African Union-United Nations Hybrid Operations, The Human 

Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, 2017, s 28, UNAMID_OHCHR_situation_Darfur 

2017 (reliefweb.int), hämtad den 16 april 2021. 
71 Jago. Salmon, ‘A Paramilitary Revolution: The Popular Defence Forces’, Small Arms Survey, december 2007, 

s. 25, HSBA-WP-10-Paramilitary-Revolution.pdf (smallarmssurveysudan.org), hämtad den 20 april 2021. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMID_OHCHR_situation_Darfur2017.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAMID_OHCHR_situation_Darfur2017.pdf
http://www.smallarmssurveysudan.org/fileadmin/docs/working-papers/HSBA-WP-10-Paramilitary-Revolution.pdf


Simon Thulin 

Rätten till vatten och sanitet i Darfurkonfliktens spår 

 

24 

 

överbefälhavaren ber om hjälp till rådet för PDF. Rådet har syftet att bistå och ge råd till 

överbefälhavaren om olika frågor som påverkar PDF och dess aktiviteter/plikter.72 På frågan 

om PDF har utfört eller varit delaktig i krigsbrott eller brott mot mänskligheten, argumenterar 

SAS att det inte råder någon osäkerhet om saken. Bland annat utifrån den roll Ali Muhammad 

Ali Abd–Al-Rahman, hade under 2004. Där Abd–Al-Rahman var PDF:s koordinator på en av 

de platser där krigsbrott och andra grova brott begicks. Abd–Al-Rahman står även som står 

misstänkt på ICC utredning om krigsbrott och brott mot mänskligheten i Darfurkonflikten.73 

 

5.1.2 Janjaweed: 

Historiskt har begreppet Janjaweed används för att beskriva rövare, laglösa som attackerar och 

terroriserar boende på landet, genom bland annat boskapsstöld och rån. Enligt FN kommer 

begreppet Janjaweed från arabiskan som kan översättas till "a man (a devil) on a horse.". 

Begreppet börjades användas mer frekvent under 90-talet för att urskilja miliser vars 

medlemmar kom från arabiska samhällen/stammar, som attackerade andra byar och stammar.74 

Denna definition får även medhåll från HRW som i rapporten Empty Promises, ger en liknande 

beskrivning som FN. Det finns dock en skillnad mellan FN:s och HRW:s definition eller 

omfång av vad som ingår i begreppet Janjaweed, vilket är att HRW argumenterar för att det 

finns minst två olika typer av Janjaweed. Begreppet kan användas för att beskriva milisgrupper 

som samarbetar med regimen, eller som optimistiska och beväpnade personer och grupper som 

använder maktvakuum som uppstått för att begå grova brott.75 FN-rapporten understryker även 

att termen Janjaweed inte implicerar att alla araber slås på eller för Janjaweed. Tvärtom finns 

det även ett stort motstånd bland de arabiska samhällen/stammar mot Janjaweed.76 Uppsatsen 

kommer att använda begreppet Janjaweed, utifrån dess koppling till den sudanska regeringen 

och inte som en utomstående aktör som enskilda grupper med rövare eller laglösa.  

När oroligheterna bröt ut i början av 2003, användes Janjaweed som en extra styrka av 

regeringen i Khartoum för att slå ner rebellgrupperna. Själva rekryteringen för Janjaweed 

 
72 High Commissioner for Human Rights & African Union-United Nations Hybrid Operations, The Human 

Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, s 28. 
73 Salmon, ‘A Paramilitary Revolution: The Popular Defence Forces’, s 30. 
74 High Commissioner for Human Rights & African Union-United Nations Hybrid Operations, The Human 

Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, s. 32. 
75 Human Rights Watch, ‘Empty Promises: Continuing Abuses in Darfur Sudan’, augusti 2004, s. 11, Microsoft 

Word - sudan0804.doc (hrw.org), hämtad den 19 april 2021. 
76 High Commissioner for Human Rights & African Union-United Nations Hybrid Operations, The Human 

Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, s. 32. 

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/sudan/2004/sudan0804.pdf
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skedde i hela Sudan, där det finns uppgifter om att rekrytering även förekommer i västafrika. 

Det finns även uppgifter på att de som går med i Janjaweed, har ambitioner att begå 

våldshandlingar och vill erövra andras tillgångar som krigsbyten.77  

Janjaweed beskrivs ofta av sina våldsoffer som arabiska milissoldater, som opererar med 

reguljära sudanesiska soldater/styrkor och som även får stöd från regeringen enligt en FN-

rapport. Bland annat genom träning, rekrytering och beväpning. Rapporten argumenterar att 

gruppen är de facto under regeringens kontroll och bör därför betraktas som regeringssoldater, 

i de handlingar som gruppen har utfört.78 Vilket bland annat bevisas genom att 

regeringsföreträdare inom militären har besöket läger för Janjaweed, betalat ut både lön och 

överlämnat militär materiel som vapen och ammunition till gruppen. Det är i dagsläget oklart 

hur stort styrka som Janjaweed har. Däremot finns det bevis för att Janjaweed består av en 

större grupp och ett antal mindre grupper i Darfurregionen. Regeringen har avfärdat att den 

samarbetat med gruppen, då Janjaweed är bland annat laglösa banditer enligt en utsaga av den 

sudanska regeringen79.  

 

5.1.3 Sudan Liberation Movement/Army: 

Sudan Liberation Movment/Army (SLM/A) eller Darfur Liberation Front som den hette innan 

ett namnbyte 2003. Är en av de två största rebellgruppen som opererar i Darfurregionen, både 

genom antalet medlemmar och det geografiska området gruppen är aktiv i. SLM/A består 

främst av personer från stammarna, Fur, Masaalit och Zaghawa, men även från vissa arabiska 

stammar och samhällen.  

SLM/A kämpar för ett förenat demokratiskt Sudan och en separation mellan stat och religion. 

Där jämlikhet och en rekonstruering av fördelningen av makt, utveckling, kultur och materiella 

tillgångar ska finnas för alla sudaneser. Utifrån att alla regeringar efter självständigheten har 

fört en aggressiv, destruktiv, rasistisk, exkludering och exploatering i Darfur. Vilket har 

negativt påverkat relationen mellan de olika afrikanska och arabiska samhällen som levt 

tillsammans i fred och utveckling i flera år. Rörelsen understryker att dess agenda kommer från 

 
77 Helen. Young, Abdul M.K. Osman, Yacob. Aklilu, Rebecca. Dale, Babiker. Badri, Abdul J.A. Fuddle, 

‘Darfur – Livelihoods under Siege’, Publications, 2005, s. 23, Darfur: Livelihoods Under Siege - Tufts - 

Feinstein International CenterTufts – Feinstein International Center, hämtad den 29 mars 2021. 
78 High Commissioner for Human Rights & African Union-United Nations Hybrid Operations, The Human 

Rights Situation of Internally Displaced Persons in Darfur, s. 36-37. 
79 Ibid. s. 35. 
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ett nationellt håll och inte från ett stamperspektiv, därtill att deras attacker inte riktar sig mot 

de arabiska stammarna/samhällena i Darfur utan mot regeringen i Khartoum.  

SLM/A har tagit efter och blivit influerade av Sudanese People's Liberation Movement 

(SPLM/A) i södra Sudan, som grundades 20 år tidigare.80 Likheterna syns i bland annat den 

ideologi som de båda grupperna har, och det övergripande mål att skapa ett demokratisk och 

sekulärt Sudan.  

SLM/A består av två olika grenar, Sudan Liberation Movment eller Army, där SLM är den 

politiska delen av Sudan Liberation med Abdel Wahid Mohamad al Nur som ledare. SLA är 

den väpnade grenen av Sudan Liberation, där Minnie Arkawi Minawi är ledare.81 För att 

förenkla det hela, och utifrån rådande praxis, kommer SLM/A att benämnas som en grupp och 

inte två systerorganisationer. SLM/A skulle i stort behålla sin struktur som en organisation, 

men slutet av 2005 splittrades rörelsen i två olika grupper. En ledd av Abdul Wahid Mohamed 

al Nour som kom från Fur, och Suliman Arcua Minnawi som kom från Zaghawa. Efter 2006 

splittrades gruppen ytterligare i mindre fraktioner sedan Minnawi skrev under Abuja 

fredsavtalen 2006.82 

 

5.1.4 Sudan People's Liberation Movement/Army: 

Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) grundes 1983 som en motreaktion efter 

Sudans upplösande av fredsavtalet Addis Ababa år 197283. SPLM/A består av två olika 

falanger, en militär och en politisk, men är i praktiken en och samma organisation84. SPLM/A 

har ett antal övergripande mål innan Sydsudan blev ett självständigt land, vilket var att avskaffa 

Sharialagar som ett juridiskt system för alla medborgare i Sudan. Införandet av en sekulär stat 

med religionsfrihet och religiös tolerans, SPLM/A:s huvudsakliga ideologi är socialism.85 

Under 80-talet rekryterade SPLM/A främst sina medlemmar från södra delar av Sudan, men 

även från stammarna i Darfur som exempelvis Fur86. I och med att SPLM/A bland annat 

 
80 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-

General, s. 37-38. 
81 Ibid. s. 37-38. 
82 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

september 2007, s. 32, Microsoft Word - sudan0907_forinsert.doc (hrw.org), hämtad den 30 mars 2021. 
83 Philippa. Scott, ‘The Sudan Peoples' Liberation Movement (SPLM) and Liberation Army (SPLA)’, Review of 

African Political Economy, Nr. 33, 1985, s. 70. 
84 SPLA - Uppslagsverk - NE.se (lu.se), den 18 april 2021 
85 Scott, ‘The Sudan Peoples' Liberation Movement (SPLM) and Liberation Army (SPLA)’, s. 69. 
86 Ibid. s. 72-73. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0907web.pdf
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rekryterade och var aktiv i Darfurregionen, blev även SPLM/A anhängare/allierade en måltavla 

för den sudanesiska regeringen. Kombinerat med gruppens aktivitet i Darfur, som ett steg mot 

att slå ner regeringen i Khartoum.87 Det är värt att belysa att SPLM/A inte såg sig själva som 

en befrielsearmé, utan snarare som en irreguljär armé88. 

 

5.1.5 Etniska grupper i Darfur:  

Som tidigare nämnt i avgränsningen, kommer uppsatsen inte att redogöra för alla 80 stammar 

och etniska grupper som finns i Darfurregionen89, utan istället fokusera på de tre största 

grupperna, som identifierar sig med den afrikanska identiteten90: Fur, Masaalit och Zaghawa. 

Tyvärr finns det knapphändig information om stammarna, vilket medför en mindre detaljerad 

förklaring och kartläggning av stammarna. 

Både stammen Fur och Masaalit är traditionella jordbrukare i Darfurregionen, medan Zaghawa 

är traditionella boskapsskötare i södra Darfur91. När det kommer till befolkningsfördelningen, 

representerar Fur och Masaalit en majoritet av befolkningen i Darfurregionen, medan Zaghawa 

står för 15%92. 

  

 
87 Scott, ‘The Sudan Peoples' Liberation Movement (SPLM) and Liberation Army (SPLA)’, s. 79. 
88 ’SPLA’, National Encyclopedia, SPLA - Uppslagsverk - NE.se, hämtad den 18 april 2021. 
89 Sudan, ‘Understanding Darfur conflict’, para. 2. 
90 Human Right Watch, Darfur destroyed ethnic cleansing by government and militia forces in western Sudan, s. 

5. 
91 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-

General, s. 20. 
92 Human Right Watch, Darfur destroyed ethnic cleansing by government and militia forces in western Sudan, s. 

5. 
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5.2 Från självständighet till 2006: 

I den här sektionen kommer uppsatsen att analysera och redogöra för några av de viktigaste 

bakomliggande orsakerna och händelser innan 2003. Där tre olika regeringars ageranden 

kommer att analyseras och redogöras, utifrån teoretiska och akademiska argument och 

perspektiv. Genom att analysera och diskutera dessa händelser, är syftet att ge en representativ 

och korrekt bild av förloppet. Därtill en förkunskap och förståelse till Darfurkonfliktens tre 

första år, som kommer att presenteras i nästa avsnitt. 

 

5.2.1 Bakgrund till Darfurkonflikten 

Enligt en FN rapport om Darfurkonflikten, belyser rapporten vikten av att förstå de sociala, 

etniska och religiösa förhållanden som uppstod vid Sudans självstyre. Bland annat har General 

Ibrahim Abbouds agerande fått betydande konsekvenser, efter hans maktövertagande år 1958 

genom en militärkupp. Det ena var att Abboud var en aktiv förespråkare av att använda och 

sprida det arabiska språket i Sudan, kombinerat med spridningen och implementerade av islam 

som en statsreligion. Något som den södra delen av Sudan motsatte sig93, utifrån hur den 

geografiska fördelningen av olika samhällsgrupper såg och ser ut i Sudan. Islam är den 

dominerande religionen i norra delen av Sudan medan den södra delen har en blandning av 

kristendom och traditionella religioner. Därtill att den islam-afrikansk-arabisk kulturen 

betydligt mer dominant och utbredd i norra delen i Sudan jämfört med den södra.94 

Konsekvenserna av Abbouds ageranden, är att han splittrade landet i olika grupperingar. Vilket 

enligt Homer-Dixons konfliktteori ligger till grund för en potentiell gruppkonflikt, av både 

etniska och religiösa skäl95. Den kan exempelvis uppstå vid klimatförändringar, där en eller 

flera olika grupper måste förflytta sig för att överleva. Resultatet blir att förhållandena mellan 

grupperna blir ovänskapliga på grund av den stressiga situationen, och på grund av att olika 

kulturer blandas med varandra.96  

När Abboud avgick som statschef år 1964, efter flera våldsamma sammandrabbningar i både 

huvudstaden Khartoum och i södra delen av Sudan, efterföljdes han av en övergångsregering 

med Mohmmed Ahmed Mahjub som statschef. De behöll makten fram till 1969 när en 

 
93 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-

General, s. 18. 
94 Ibid. s. 17. 
95 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 105. 
96 Ibid. s. 108. 
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militärkupp ledd av överste Gaafar Mohamed Al-Nimeiri tog över makten. Under Nimeiris 

styre mellan 1969 och 1985 finns det fem ageranden som är betydelsefulla för 

Darfurkonflikten. Det ena är Nimeiris övergång från ett socialistiskt styre till ett islamistisk, 

vilket slutade år 1983 med införandet av Sharialagar. Detta skedde med bland annat inflytande 

och påtryckningar från det muslimska brödraskapet. Det andra är att Nimeiri skriv under Addis 

Ababa-avtalet med rebeller i södra Sudan år 1972, vilket innebar viss autonomi för Södra 

Sudan. Avtalet som hade en effektiv livslängd på 11 år, där resultat var fred och stabilitet i 

regionen. Det tredje som skedde under Nimeiris regeringen var upplösandet av Addis Ababa 

avtalet, efter att stora oljefynd hade upptäckts i Södra Sudan. Vilket även ledde till det andra 

inbördeskriget om Södra Sudan 198397. Konsekvenserna av Nimeiris agerande blev att 

SPLM/A bildades som en motreaktion på Nimeiris förkastande av fredsavtalet 1972, genom 

bland annat upplösandet av Södra Sudans autonomi.98 Vidare introducerade Nimeiris regering 

ett nytt administrativt system som ersatte det gamla stamsystemet, där administratörerna 

tillsattes av regimen. Konsekvenserna av att ersätta det gamla stamsystemet, var att staten inte 

längre sågs som en neutral part som den tidigare gjorde i stamsystemet. Utan nu som en part 

som tog sida i olika frågor och stationer, neutraliteten fanns inte längre.99 Det sista som 

Nimeiris regering gjorde innan den blev avsatt av en annan militärkupp 1985, var att ändra på 

äganderätten av mark och det traditionella administrationssystemet som fanns.100  

Syftet med att ändra äganderätten av mark var enligt Verhoeven tvådelat. Dels för att 

säkerställa Nimeiris vision om att Sudan skulle vara mellanösterns och östra Afrikas brödkorg, 

med hjälp av ett modernt och kapitalstyrt jordbruk. Men även som ett belöningssystem för 

politiska grunder. Konsekvenserna av Nimeiris blev en katastrof för det sudanska folket vilket 

beroende på flera orsaker. En av orsakerna var en övertro på gratis och tillgängligt vatten för 

jordbruk, något som skulle realiseras genom ett nytt automatiskt insamlingssystem för 

regnvatten som skulle transformera tidigare ökenområden till bördiga jordbruksmarker. Genom 

att traditionella jordbruksaktörer och producenter tvingades att överlämna sin mark till staten, 

för att ge marken vidare till de nya moderna jordbruksproducenterna. Detta hade även ett annat 

syfte, vilket var som tidigare nämnt att kunna dela ut mark som politiska belöningar eller 

grunder. Problematiken med Nimeiris vision är enligt Verhoeven var den tvingade bort 

 
97 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-

General, s. 18. 
98 Ibid. s. 19. 
99 Ibid. s. 22. 
100 Ibid. s. 18. 
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människor som i generationer varit jordbrukare på samma mark. Vilket la grunden för ett hat 

mot den sudanesiska regimen, och enandet av flera olika samhällsgrupper. Därtill att Nimeiri 

inte lyssnade på klimatexperter, som varande för att hans planer var orealistiska och 

överambitiösa.101 

Utifrån teorin, blir det tydligt att Nimeiris agerande skulle få katastrofala konsekvenser. Dels 

utifrån att staten mer eller mindre har konfiskerat landområden som tillhört bönder i 

generationer, där bönderna sedan har tvingats flytta till andra områden för att kunna försörja 

sig. Konsekvenserna blir att det kan orsak eller leda till konflikter mellan olika etniska grupper 

och mellan boende och migrerande grupper, över exempelvis tillgång till jordbruksmark eller 

landområden generellt.102 Något som även har förvärrats i och med att den ideologiska och 

religiösa policy som Nimeiris regering förespråkade, där det tydligt att vissa samhällsgrupper 

kommer att behandlas olika. Därtill att staten även tar en position i konflikten, och därmed även 

belönar grupper och personer som har samma linje som staten.103 Vilket kommer att orsaka en 

vi och dem känsla mellan de olika grupperna i Sudan, vilket verkligen syns mellan den arabiska 

och afrikanska delen av befolkningen. Vidare blir det även en möjlighet för både politiska och 

religiösa ledare att exploatera och dra nytta av den splittring som kommer uppstå mellan de 

olika grupperna. Det kan genomföras med att stärka den egna politiska legitimiteten och 

kraften, genom att attackera en utomstående eller rivaliserande grupp.104 Det är även tydligt att 

Nimeiris agerande tydligt har influerat statens Sudans agerande105. Islam infördes som 

statsreligion, även om det är tydligt att valet skulle skapa åtskilliga splittringar inom landet. 

Under både 1970 och 1980-talet, drabbades Darfurregionen av svår torka och en ökad 

ökenspridning, vilket orsakade konflikter och spänningar mellan olika grupper. Där framför 

allt spänningar mellan jordbrukare och boskapsherdar blev allt värre, på grund av herdarnas 

försöka att hitta både vatten och betesmarker för sina boskapsdjur.106 Det är uppskattat att 

torkan 1984–1985 orsakade att 95,000 personer dog och flera hundra tusen civila flydde sina 

hem i desperationen med hopp om att få krisstöd från regeringen107. Det är här värt att belysa 

 
101 Verhoeven, ‘Climate Change, Conflict and Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives and 

Local Power Struggles’, s. 687-691. 
102 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 85-86. 
103 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
104 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 105. 
105 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
106 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary-General, s. 21. 
107 Brendan. Bromwich, ‘Power, contested institutions and land: repoliticising analysis of natural resources and 

conflict in Darfur’, Journal of Eastern African Studies, Vol. 12, Nr. 1, 2018, s. 9. 
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den fördelningen av etnicitet och tillhörighet som finns i regionen, där identiteten till antingen 

arab eller icke-arab och afrikan är central för att förstå konflikten. Traditionellt är det icke-

araber som har varit jordbrukare, medan araber har livnärt sig genom boskapsskötsel. Denna 

kulturella uppdelning mellan de båda yrkesgrupperna är central för att förstå en av de 

bakomliggande orsakerna till konfliktens start 2003.108 Därtill kommer att identiteten som 

afrikan/icke-arab eller arab, som tidigare varit symbolisk, under senare delen av historien har 

kommit att symbolisera på vilken sida av konflikten en person står på.109 På grund av att även 

andra regioner och stater påverkades av torka och ökad ökenspridning, tvingades även 

nomadiska grupper från Sudans grannländer att emigrera och söka sig till andra områden. Ett 

av dessa områden var Darfurregionens bördiga områden, vilket resulterade i en irritation och 

konflikt mellan de bofasta jordbrukare (afrikaner/icke-araber), nomader och herdar (araber). 

Vilket resulterade i att den sudanska regeringen under mitten av 1980-talet började beväpna 

olika milisgrupper bestående av araber för att delvis skydda gruppen, men även för att ta över 

land som historiskt tillhört afrikaner/icke-araber.110  

Ur en människorättslig ståndpunkt, är det även möjligt att konstatera att den sudanska 

regeringen misslyckades med att tillhandahålla och erbjuda vatten och sanitet till invånarna i 

Darfur. Där bland annat barnkonventionens s 24 artikel sektion 2, understryker vikten av att 

barn ska ha tillgång till rent vatten och sanitet111. Barn är en av de mest utsatta grupperna vid 

extrema situationer, där exempelvis undernäring och sjukdomar är faktorer som troligen 

kommer skörda många liv. Rent allmänt går det även att argumentera för att Sudan 

misslyckades med sina åtaganden i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter art. 12 sektion 2, tilläggskommentar nummer 14. Där rent vatten och sanitet omfattas 

av rätten till god hälsa och liv.112 

Även här blir det tydligt ur ett teoretisk perspektiv att urskilja flera samband mellan de 

bakomliggande orsaker och konsekvenserna som exempelvis politiska beslut. Det är bland 

annat möjligt att konstatera att det har skett en minskning, i framför allt mängden förnybara 

resurser som finns. Vilket i Darfurs fall är vatten, betesmarker och odlingsmarker. Kombinerat 

 
108 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

s. 28. 
109 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary-General, s 22. 
110 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

s. 28. 
111 Convention on the Rights of the Child, art. 24 sek. 2. 
112 High Commissioner for Human Rights, The Right to Water, Fact Sheet No. 35, s. 5-6. 
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med en kraftig ökning av befolkningen i Darfur113, från 1,3 miljoner människor år 1973 till 7,5 

miljoner år 2008, något som motsvarar en årlig befolkningsökning på 2,8% enligt en rapport 

från FN114, blir det tydligt att den skeva och medvetna fördelningen av resurser kommer att 

leda till en ökad klimatosäkerhet. Konsekvenser blir dels en ökad migration, samt en minskad 

ekonomisk produktivitet. Det får som följd att staten blir försvagad. Vilket i sin tur i detta fall 

har orsakat en etnisk konflikt, i och med att staten inte har förmåga eller vilja att säkerställa 

säkerheten och ordningen.115 Det är även tydligt att staten har valt att tydligt favorisera vissa 

grupper över andra, där arabiska stammar belönas medan afrikanska stammar straffas. 

Exempelvis när staten väljer att beväpna en samhällsgrupp och sedan inte ge något stöd till den 

andra.  

Däremot argumenterar Verhoeven att det inte enbart går att förklara alla problem med torkan 

som slog till mot Sudan. Felet är dels de politiska beslut som togs innan torkan slog till 1980, 

som resulterade i en kollaps i jordbrukssektorn, dels den övertro som Nimeiris regering hade 

på de moderna regnvattensystemen, och den storskaliga och centraliserade 

jordbruksproduktionen. Verhoeven belyser att torkan 1980 istället utlöste en redan existerande 

kris, vilken hade orsakats av inkorrekta politiska beslut. Bland annat på grund av Nimeiris 

förstatligande av privat mark, resulterade i att afrikanska/icke-araber tvingades bort sin mark. 

Vilket fick utlöste ett missnöje mot både regeringen och mot araber som övertog marken.116 

Detta är något som även förstärks utifrån neoklassisk realism, då staten tydligt fördelar resurser 

och tillgångar ojämnt mellan de olika grupperna117.  

Den sista händelse som kommer att redovisas och analyseras är kuppen av Revolutionary 

Command Council ledd av brigadör Umar Hasan Ahmad al-Bashir som avsatte den civila 

regeringen i Sudan juni 1989. Tillsammans med stöd från bland annat partiet National Islamic 

Front (NIF)118 tog al-Bashir över makten i Sudan.119 På grund av att NIF hade ett stort inflyttade 

och närvaro i militären, tilldelades fler NIF medlemmar tunga poster inom den nya regeringen. 

 
113 Homer-Dixon, ‘A Combined Model’, figure 2. 
114 United Nations, Beyond emergency relief, s. 14. 
115 Homer-Dixon, ‘A Combined Model’, figure 2. 
116 Verhoeven, ‘Climate Change, Conflict and Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives and 

Local Power Struggles’, s. 389-391. 
117 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
118 National Islamic Front är ett politiskt parti i Sudan, som har en direkt koppling till den sudanesiska islamiska 

brödraskapet – Oxford Islamic Studies,’ National Islamic Front (Sudan)’, Oxford Islamic Studies Online, 

National Islamic Front (Sudan) - Oxford Islamic Studies Online, hämtad den 15 april 2021. 
119 Young, Osman, Aklilu, Dale, Badri. Fuddle, ‘Darfur – Livelihoods under Siege’, s. 18. 

http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e1731
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Där posterna som utbildningsminister och finansminister tilldelades till NIF medlemmar.120 

Genom det inflyttade som NIF hade i al-Bashirs regering, implementerade NIF flera 

strukturella förändringar för att åstadkomma ett fulländat islamiskt Sudan. En av dessa var att 

skapa en milisstyrka kallad för Murahaleen, vars syfte var att slås mot SPLM/A. i kampen om 

södra delen av Sudan (nuvarande Sydsudan). Samt skapandet av PDF som en milis och 

reservstyrka, vilken absorberade andra mindre milisgrupper till PDF.121 Konsekvenserna av 

satsningen på milisen blev i att hela det darfurianska samhället blev militariserat. Detta genom 

att Darfur var ett av de områden där Murahaleen milisen rekryterade sina milissoldater, men 

även på grund av det våld och attacker som lokala grupper med laglösa och banditer utsatte 

regionen för.122  

Genom att islam hade blivit en statsreligion, innebar det att flera viktiga beslut genomsyrades 

av religionen. Verhoeven argumenterar bland annat att ordet jihad hade blivit ihopkopplat med 

utveckling och straffrihet. Vilket innebar att den nya regeringen kunde använda religiösa 

budskap som ett sätt att legitimera sitt agerande. Exempelvis genom att PDF kunde användas 

som ett vapen mot grupper som gått med i eller stöttade SPLM/A. 123. Något som förverkligades 

genom att al-Bashir använde begreppet jihad för att legitimerade regimens övervåld mot 

grupper som inte samarbete med regimen. Bland annat genom att säkerställa statens fortsatta 

grepp och tillgång på land och resurser, och en möjlighet att fördela gruppernas tillgångar till 

staten.124 Något som även delvis bekräftas av en HRW:s rapport 2007, som belyser 

problematiken med att regeringen gav ut fördelar till den arabiska delen av populationen. Där 

konsekvenserna blev att den afrikanska/icke-arabiska populationen kände sig både rasistiskt 

och politiskt diskriminerade jämfört med araberna.125  

Från ett teoretiskt perspektiv är det möjligt att analysera al-Bashirs agerande utifrån 

perspektivet att med alla medel säkerställa statens fortsatta överlevnad, och därmed även sin 

egen överlevnad och ställning inom staten126. Därtill att staten tydligt har valt en ställning i 

konflikten och oroligheterna mellan de två samhällsgrupperna. Där ena sidan får vapen av 

 
120 David. Patterson, A Genealogy of Evil Anti-Semitism from Nazism to Islamic Jihad, Cambridge University 

Press, Cambridge, 2010, s. 152-153. 
121 Young, Osman, Aklilu, Dale, Badri. Fuddle, ‘Darfur – Livelihoods under Siege’, s. 18, s. 18–19. 
122 Ibid. s. 18-19. 
123 Verhoeven, ‘Climate Change, Conflict and Development in Sudan: Global Neo-Malthusian Narratives and 

Local Power Struggles’, s. 691. 
124 Ibid. s. 697. 
125 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

s. 28. 
126 Dunne, Schmidt, Realism, s. 139-40. 
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staten, medan den andra gruppen får acceptera att gruppen diskrimineras och riskerar att 

förgöras.127 

Runt början av 2000-talet började primärt två olika rebellgrupper att organisera sig för att 

motarbeta regeringen i Khartoum. Både SLM/A och Justice and Equality Movement (JEM), 

ansåg att det problemen och situationen och i Darfur berodde på misskötsel och aktiv 

diskriminering mot populationen i Darfur. Enligt en intern FN rapport till FN:s 

generalsekreterare och säkerhetsrådet, belyser rapporten att verken SLM/A eller JEM 

förespråkade eller tog ställning utifrån en eller flera stammar. Utan istället för hela 

befolkningen i Darfurregionen, även om medlemmarna i de båda grupperna kom från primärt 

tre stammar, Fur, Massalit och Zaghawa.128 

Misslyckandet med att agera kraftfullt och förhindra konfliktens utbrott och spridning kan i 

första hand riktas mot den sudanska regeringens agerande och tidigare politik. På grund av att 

regeringen systematiskt och omotiverat diskriminerat en del av Sudans befolkning utifrån 

etnicitet, är det tydligt att en etnisk konflikt skulle uppstå.129 Utifrån Homer-Dixons modell av 

källor för konflikter utifrån miljöinstabilitet, är det möjligt att applicera flera av hans 

antaganden på Darfurkonflikten. Bland annat att det skedde en minskning i tillgängligheten av 

förnyelsebara resurser som vatten, en ökad population och en ojämn fördelning av resurser 

bland invånarna i Darfurregionen. Detta orsakade en instabil och ohållbar livsmiljö för vissa 

invånare, där migration av vissa grupper och individer orsakades av dels politiska beslut och 

den stora torkan i början av 80-talet. Där små jordbruk ersattes av större och mer centraliserade 

jordbruksproducenter, något som misslyckades på grund av okunskap bland makthavarna 

bland annat. Resultatet blev att staten fick en minskad inkomst från jordbruks sektorn, som var 

och är en central del av Sudans BNP. Det lede till att staten blev försvagad och inte kunde eller 

ville lösa de problem som uppstått vid den plötsliga migrationen. Där staten sedan har valt att 

särbehandla och diskriminera en del av populationen i Darfur utifrån etnicitet, för att kunna 

behålla makten inom en av grupperna. Vilket leder enligt modellen till en etnisk konflikt mellan 

olika grupper.130 

 

 
127 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
128 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary-General, s. 22-23. 
129 Dunne, Schmidt, Realism, s. 138. 
130 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 91-98. 
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5.2.2 Darfurkonflikten 2003–2006:  

I början av 2002 och 2003 genomförde olika rebellgrupper riktade attacker mot olika 

regeringsinstallationer och speciellt mot lokala polisstationer, med syftet att bland annat 

komma över vapen. Den sudanska regeringen ledd av al-Bashir, misslyckades att agera 

kraftfullt och snabbt mot attackerna på deras installationer. Vilket enligt en FN-rapport berodde 

på att regeringen inte ansåg attackerna som hotfulla, och att rebellerna inte utgjorde ett seriöst 

militärt hot. En annan orsak till regeringens långsamma reaktion var att stora delar av Sudans 

reguljära styrkor befann sig i södra delen av Sudan för att bekämpa SPLM/A var stationerade 

i de urbana delarna av Darfurregionen, och saknade både manskap och materiel för att operera 

utanför städerna. Konsekvenserna av regeringens oförmåga att agera, resulterade i att 

rebellgrupperna fick ett kraftigt övertag över regeringen. Som genom sin passiva 

handlingsförmåga inte kunde erbjuda ett kraftigt motstånd, för att trycka bort rebellerna. 

Rebellerna hade därigenom de facto kontroll över stora områden i Darfurregionen, medan 

regeringsstyrkor kontrollerade de urbana områden.131 Som motreaktion beväpnade den 

sudanska regeringen Janjaweed. Vilka sedan attackerade främst samhällen och byar som bestod 

av afrikaner/icke-araber. Där tusentals tvingades fly undan attacker utförda av bland annat 

Janjaweed.132 Flera attacker både utförda av rebellerna och regeringsstyrkor skakade det första 

året av konflikten. Där flera byar attackerades för samarbete, misstanke eller association med 

de olika sidorna eller rent av etnicitet. Hundratals dödades i attackerna och tusentals tvingades 

att fly från sina hem, antingen till grannländerna Chad och Libyen, eller till andra delar av 

Darfur och Sudan.133 

Under den första halvan av 2004, ökade al-Bashirs regering trycket på rebellerna, efter att 

fredssamtal misslyckades med att lösa och lugna ner konflikten. Efter flera attacker mot 

rebellkontrollerade och byar skedde runt Sindu Hills, och den 9 februari deklarerade regimen 

att den vunnit. Detta var dock en förhastad deklaration, då SLM/A kraftsamlade sig och slog 

tillbaka mot al-Bashirs styrkor. Som svar implementerade regeringen den brända jordens taktik 

för att eliminera allt stöd som SLM/A möjligen kunde få genom de närliggande Fur byarna i 

området. Nästan alla byar kring Sindu Hills som ligger vid Jebel Marra, brändes ner och 

byarnas invånare flydde eller tvångsförflyttades av regeringssoldater. Under en av dessa 

 
131 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary-General, s. 23-24. 
132 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

s. 29. 
133 Human Rights Watch, ‘Targeting the Fur: Mass Killings in Darfur a Human Rights Watch Briefing Paper’, 

januari 2005, s. 6-10, Microsoft Word - Targeting the Fur 01-21-05-1.doc (hrw.org), hämtad den 16 april 2021. 

https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/darfur0105/darfur0105.pdf
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attacker, skedde ett av de första krigsbrotten i konflikten. Områdena Mukjar, Garsila och 

Deleig rensades på män från stammen Fur och sedan avrättades. Det är uppskattat att minst 200 

personer avrättades av antingen sudanska regeringssoldater eller av Janjaweed.134 

Med anledning av att al-Bashirs styrkors användande av den brända jordens taktik, 

argumenterar Bromwich för att konflikten inte i första hand handlar om tillgång och kontroll 

av naturresurser. Då förstörandet hade syftet att orsaka social skada för rebellerna och dess 

allierade, istället som materiell vinst och tillgång för den sudanska regeringen.135 Bromwichs 

argument får även stöd av Verhoeven, som redan nämnt tidigare hävdar att konflikten i Darfur 

beror på etniska och religiösa grunder. Något som blir tydligt utifrån att bland annat byar och 

personer från Fur drabbades brutalt och skoningslöst, under regimens attacker runt Sindu Hills. 

Ur ett människorättsligt perspektiv, är al-Bashirs agerande och tolererande av att använda den 

brända jordens taktik ett grovt krigsbrott. Som redan nämnt i tidigare avsnitt, reglerar 

Genevekonventionen och sedvanerätten förhållandena och agerandet i ett krig eller konflikt. 

Där 51 artikeln i Berlin reglerna understryker vikten av att inte orsaka oproportionerligt skada 

eller risk för civila, genom att får förstöra vattenkällor eller styra bort vatten.136 Inte minst i och 

med att Darfurregionen mer eller mindre består av ett extremt torrt klimat, där vatten är en 

central aspekt för att kunna överleva.   

Vidare är al-Bashirs agerande ett ytterligare tecken på att konflikten grundar sig på etniska 

grunder, utifrån ett applicerande av Homer-Dixons teori. Där kombinationen av politiska val 

och bristen och fördelningen av naturresurser har skapat ett ohållbart samhälle, som är präglat 

av en polarisering mellan olika etniska grupper.137 Det är även tydligt att staten har uppfattat 

rebellerna som icke önskvärda, där alla alternativ till våld är acceptabla och möjliga. Dels 

genom att beväpna egna miliser, som delvis styrs av personer med koppling till regeringen. 

Därtill det har funnits ett långtgående nationellt intresse att bland annat särbehandla och 

diskriminera afrikanska/icke-arabiska grupper och samhällen. Där Abbouds politiska agenda 

från 1960-talet fortfarande finns i det sudanska politiska sfären.138 Vilket ur ett 

 
134 Human Rights Watch, ‘Targeting the Fur: Mass Killings in Darfur a Human Rights Watch Briefing Paper’, s. 

10–11. 
135Bromwich, ‘Power, contested institutions and land: repoliticising analysis of natural resources and conflict in 

Darfur’, s. 6. 
136 International Law Association, Berlin conference (2004) water resources law, s. 43. 
137 Homer-Dixon, ‘On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict’, s. 91-98. 
138  Ripsman, ‘Neoclassical Realism’, sektion 3. 

https://oxfordre.com/internationalstudies/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-36#acrefore-9780190846626-e-36-div1-0003
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människorättsligt ståndpunkt är oacceptabelt och djupt kränkande, för de grupper som utsatts 

för kränkningen. 

I början av april 2004 initierade Chads president Idriss Déby samtal om ett humanitärt 

eldupphör i Darfur. Anledningen till Débys initiativ beroende på det ökade antalet flyktingar 

som tagit sig till Chad. Det är uppskattat att runt 200,000 Darfurer hade sökt sig dit i början av 

2005.139 Samtalen om ett humanitärt eldupphör ledde först till ett 45 dagars eldupphör i Darfur 

den 8 april 2004, med målet att förlänga och utveckla avtalet till ett långvarigt fredsavtal. I 

avtalet kom även parterna överens om att AU, skulle inleda en fredsbevarande insats i Darfur 

under namnet African Union Mission in Sudan. Syftet med missionen var att övervaka den 

tillfälliga vapenvilan, och skydda civila och humanitära hjälparbetare140. Trots flera samtal 

efter det planerade eldupphöret fortsatta striderna mellan rebellerna och den sudanska 

regeringen, med flera våldsamma övergrepp mot både rebeller och civila.141 Den 30 juli 2004 

godkände FN:s säkerhetsråd resolution 1556, ett år efter de första rapporterna och 

anklagelserna om extrema våldsbrott. Resolution riktade skarp kritik mot al-Bashirs regering, 

och förordade att regeringen omgående måste avväpna Janjaweed, fördöma användandet av 

våld och övergrepp mot civila, samt sträva efter att finna en fredlig lösning på konflikten.142  

Under 2005 skedde tre viktiga händelser i Darfurkonfliktens historia. Det första var 

godkännandet av Resolution 1593 den 31 mars i FN:s säkerhetsråd, som klargjorde att ICC 

skulle genomföra en undersökning om anklagelserna om grova våldsbrott i 

Darfurkonflikten143. FN:s säkerhetsråd beslutade även i en resolution att FN och AU 

tillsammans skulle bilda en gemensam fredsbevarande insats i Darfur144. Avslutningsvis skede 

det en fraktion i SLM/A, vilket orsakade att stammedlemmar från både Fur och Zaghawa slogs 

mot varandra. I en kamp mot lojalitet mellan två olika ledare i SLM/A som kom från Fur 

 
139 Arvid. Ekengard, ‘The African Unions Mission in Sudan (AMIS)’, augusti 2008, s. 13-14, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjducDT4cPwAhVyk4

sKHWfnBlMQFjADegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.foi.se%2Frest-api%2Freport%2FFOI-R--2559--

SE&usg=AOvVaw2r974HfXU4DNrP5lV6vLpV, hämtad den 22 april 2021. 
140 United Nations, Humanitarian ceasefire agreement on the Conflict in Darfur, april 2004, 

SD_040408_Humanitarian Ceasefire Agreement on the Conflict in Darfur.pdf (un.org), hämtad den 12 april 

2021. 
141 Human Rights Watch, ‘Entrenching Impunity Government Responsibility for International Crimes in 

Darfur’, december 2005, s. 38-39, Microsoft Word - darfur1205.doc (hrw.org), hämtad den 19 april 2021. 
142 Security Council resolution 1556 (2004), Resolution 1556 (2004), S/RES/1556 (2004), juli 2004, Resolution 

1556 (unscr.com). 
143 Security Council resolution 1593 (2005), Resolution 1593 (2005), S/RES/1593 (2005), mars 2005, Microsoft 

Word - 0529273e.doc (icc-cpi.int). 
144 Security Council resolution 1590 (2005), Resolution1590 (2005), S/RES/1590 (2005), mars 2005, Refworld | 

Security Council resolution 1590 (2005) [on establishment of the UN Mission in Sudan (UNMIS)].  
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respektive Zaghawa stammen. De interna striderna var extremt våldsamma, där även civila från 

de båda stammarna blev föremål för våldshandlingar och vedergällningar.145  

Det ska även förtydligas att anledningen till att både JEM och SLM/A hade möjligheten att 

både närvara och skriva under fredsavtalet och eldupphöret var att de båda organisationerna 

hade uppnått en viss nivå av organisationsstruktur, stabilitet och de facto kontroll över 

områden, vilket möjliggjorde att både JEM och SLM/A kunde skriva under avtalen. Vilket 

även innebär att organisationerna även är bundna av relevanta delar av sedvanerätten gällande 

inhemska konflikter.146 

Efter många vändor skrevs det första fredsavtalet under, den 5 maj 2006. Vilket innehöll fem 

stora punkter i avtalet. Darfur kan bli en region med egen regional regering, om en majoritet 

av invånarna i Darfur röstar för det147. Personer som har drabbats av kriget ska kompenseras 

för skador eller förlust av egendom, därtill att mark som konfiskerats under kriget, ska 

återlämnas till de rättmätiga ägarna148. Sudans regering ska betala ett engångsbelopp på 300 

miljoner dollar, samt under två år en årlig summa på 200 miljoner dollar, som ska gå till att 

bygga upp/restaurera, investera och utveckla Darfurregionen149. Land som tillhört stammar, 

både nutid, historiskt och traditionellt ska erkännas och skyddas150. Milisgruppen Janjaweed 

ska neutraliseras och avväpnas i enlighet med FN-resolutioner och andra avtal151. 

Problematiken med fredsavtalen var att inte alla rebellgrupper skrev under avtalet, därtill att 

SLM/A splittrades ytterligare i mindre fraktioner på grund av interna oenigheter. Ett annat 

problem för fredsavtalet var även att de rebellgrupper som inte hade skrivit på avtalet fick utså 

våldshandlingar från den sudanesiska regimen.152 

Utifrån teorin är det möjligt att analysera flera intressanta och viktiga aspekter av fredsavtalet. 

Bland annat målsättningen att stoppa och påbörja återuppbyggnaden av samhället, men även 

relationerna mellan de olika etniska grupperna i Darfur. Dels genom att land som har 

konfiskerats av staten, ska återges till den rättmätiga ägaren. Vilket skulle både stoppa den 

 
145 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, 

s. 32. 
146 Unitec Nations, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations 

Secretary-General, s. 51. 
147 Abuja agreement – Darfur peace agreement, maj 2006, art. 6 sek. 59, Microsoft Word - ~8457029.doc 

(un.org). 
148 Ibid. art. 17 sek. 108. 
149 Ibid. art. 19 sek. 153. 
150 Ibid. art. 20 sek. 158. 
151 Ibid. art. 22 §F. 
152 Human Rights Watch, ‘Darfur 2007: Chaos by Design Peacekeeping Challenges for AMIS and UNAMID’, s 

32-33. 
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pågående migrationen från regionen, därtill möjligen återhämta jordbrukssektorn som är 

extremt viktig för Sudan. Sedan är även möjligheten för Darfur att skapa en egen delvis 

autonom regional regering ett stort steg framåt för att kunna skapa och säkerställa en regional 

demokrati och säkerhet. Vilket skulle kunna vara en möjlig väg till att förbättra både 

förutsättningarna i regionen och relationerna mellan de olika samhällsgrupperna.  
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6 Resultat och avslutande diskussion: 

 

6.1 Resultat:  

Att Darfurkonflikten är komplicerad och kantad av flera olika perspektiv, är i sig inte 

förvånande för någon. I likhet med alla konflikter finns det flera aspekter och perspektiv som 

måste analyseras för att förstå helheten i konflikten.  

I det första avsnittet om Darfurkonfliktens bakgrund, finns det två huvudsakliga områden som 

är centrala för konflikten. Fördelningen och tillgången av naturresurser som exempelvis vatten, 

och politiska beslut och agendor. Som uppsatsen har redogjort i analysen, finns det primärt två 

olika läger för frågan. En sida som argumenterar att konflikten beror på klimatförändringar och 

vatten, medan andra anser att konflikten beror på politiska beslut och agendor. Enligt analysen 

av materialet, är det möjligt att dra slutsatsen att konflikten bygger både på politiska beslut och 

agendor, kombinerat med klimatförändringar. Detta därför att det krävs flera komponenter för 

att Darfurkonflikten skulle eskalera, och omfatta det grova våld som konflikten tyvärr har 

präglats av. Politiska beslut har både skapat och påverkat utvecklingen, vilket bland annat har 

resulterat i etniska konflikter mellan olika grupper och den sudanska regeringen. Exempelvis 

genom en historiska diskriminering och särbehandling som exempelvis stammarna Fur, 

Masaalit och Zaghawa har blivit utsatta för. Där ändrandet av äganderätten, och valet att införa 

islam som statsreligion kombinerat med Sharialagar är tydliga exempel på politiska beslut. Det 

finns även tydliga bevis och kopplingar, för att politiska beslut som fattades innan 2000-talet 

fortfarande lever kvar och påverkar konflikten än idag. Där exempelvis de riktade attackerna 

mot stammen Fur är ett exempel av många.  

Däremot har även klimatförändringen och tillgången och delningen av vatten varit en starkt 

bidragande och även utlösande faktor i konflikten, vilket inte ska nerspelas. Utifrån 

redogörelsen och analysen av den stora torkan under 80-talet, som bland annat drabbade 

Darfurregionen hårt, är det tydligt att både spänningar och konflikter uppstod kring bland annat 

vatten och betningsmarker, mellan jordbrukare, herdar och nomader. Där även utdelningen av 

bördig mark har använts som ett politiskt belöningssystem av regeringen i Khartoum, för att 

belöna sina allierade.  

Utifrån denna analys är det möjligt att dra slutsatsen att politiska beslut är det som i grund och 

botten orsakat och föranlett Darfurkonflikten. Vilket sedan har utlöst inbördeskrigen om 
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naturresurser i södra delen av Sudan, nuvarande Sydsudan, efter perioder av torka som 

drabbade Darfurregionen under 80-talet. Vilket resulterade att regionen blev instabil, där sedan 

politiska beslut och ageranden tydliggjorde de klyftor och spänningar som skapats sedan 

självständigheten 1958. 

När det kommer till vattenrätten av Darfurkonflikten, är det tydligt att den sudanska regeringen 

har misslyckats med att upprätthålla sina åtaganden och plikter utifrån bland annat 

sedvanerätten och konventionsåtaganden. Antingen genom att inte agera och utreda vid 

överträdelser gällande brott mot individens rätt till vatten och sanitet. Eller genom att tillåta 

och närvara när sådana brott begick. Detta har dokumenterats och analyserats av olika 

internationella organisationer, där FN och HRW har upprättat och genomfört flera rapporter 

och undersökningar. Resultatet av analysen om vattenaspekten i Darfurkonflikten, är att det 

har skett flera grova brott och överträdelser gällande individers rätt till vatten och sanitet, 

utifrån både en sedvanerättslig och konventionsrättslig aspekt. I och med att Sudans regering 

inte har åtagit aktiva och kraftfulla åtgärder för att skydda och upprätthålla individens rätt till 

vatten och sanitet. Därtill att regeringen även har tillåtit och orsakat att civila har drabbats extra 

hårt av konflikten, genom att aktivt förstöra vattenkällor. Vilket har vållat oproportionerlig och 

onödigt lidande för civila. Det är därför möjligt att dra slutsatsen att Darfurkonflikten har haft 

en negativ inverkan på enskildas rätt till vatten. Något som har skett genom bland annat 

förstörandet av vattenkällor, där även vissa etniska grupper drabbas betydligt mer än andra.  

 

6.2 Avslutande diskussion:  

Att rätten till vatten är en mänsklig rättighet är något som länge har tagas som en självklarhet, 

och som fortfarande är i stora delar av världen. I och med ett skiftande klimat, har det blivit 

tydligt att rätten till vatten och sanitet, inte är något som någon bör ta för givet. Samtidigt finns 

det flera situationer som riskerar att utlösa en konflikt, eller i värsta fall ett krig. Genom att 

undersöka Darfurkonfliktens bakomliggande orsaker och en kartläggning av individens rätt till 

vatten och sanitet är det möjligt att konstatera att politiska beslut och ageranden, är centrala i 

att förhindra vatten och sanitetsbrist. Men vilka risker finns det för kommande vattenkrig och 

konflikter? Var Darfurkonflikten i grund och botten en ekologisk kris vilken hade sina rötter i 

klimatförändringen? 

Om man ska utgå från analysen och resultaten av Darfurkonflikten, är risken stor om ledande 

politiker inte tar sitt ansvar för sina medborgare och för mänskligheten. Det är tydligt att den 
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politiska viljan kan undvika vattenkonflikter eller krig, under förutsättningarna att politikerna 

vill det. I Darfurkonfliktens fall, är det tydligt att den sudanska regeringen i flera år haft en 

tydlig intention att skapa splittringar mellan olika etniska grupper. Både genom att ändra 

äganderätten av mark och att beväpna och ge stöd för en sida i konflikten mellan jordbrukare 

och boskapsägare. Vilket i praktiken var att ge stöd till den arabiska delen av befolkningen, 

medan den afrikanska/icke-arabiska delen skulle acceptera att läget var som det var. Däremot 

har inte uppsatsen analyserat eller fokuserat på möjligheterna av framtida vattenkrig och 

konflikter. Vilket är ett forskningsområde som fortfarande behöver breddas och analyseras. 

Inte minst utifrån de mänskliga rättigheterna som alla individer åtnjuter, utan även den 

påverkan som klimatförändringarna för med sig.   

Det är även tydligt att vattenfrågan har en central del i konflikten, inte minst för att 

vattensituationen inte kan förbättras innan konflikten når ett slut. Där problemet är att 

konflikten driver på vattenbristen och osäkerheten, genom exempelvis förhindrandet eller 

svårigheterna att genomföra reformer. Kombinerat med den osäkra miljön som civila är utsatta 

för, där exempelvis Sudans användande av vattenkällor som ett lockbete är både vedervärdigt 

och olagligt. En ond cirkel som är svår att bryta, där båda faktorerna driver på varandra. I och 

med att både vatten och konflikten bör ses som två separata katalysatorer som driver på 

konflikten vilket gör det extremt komplicerat.   

När det kommer till Ban Ki-moons uttalande om att Darfurkonflikten började som en miljökris, 

med rötter i klimatförändringen, skulle jag argumentera för att anspråket och resonemanget är 

för förenklat för att kunna förklara konfliktens bakgrund och förlopp. Som analysen och 

resultatet har påvisat, har de politiska besluten och agerandena varit centrala för konfliktens 

bakgrund och förlopp. Där splittringarna och intoleransen i samhället har lagt grunden för det 

grova våld som vissa grupper har blivit utsatta för. Däremot var torkan under 80-talet en av de 

många utlösande faktorer till konflikten, genom att bland annat nomader och boskapsskötare 

och ägare kom i konflikt med jordbrukare. Genom att projicera att klimatförändringarna var 

den grundläggande faktorn som utlöste konflikten 2003 väljer Ban Ki-moon att blunda eller 

utesluta de systematiska diskrimineringarna som den sudanska regeringen har fört mot bland 

annat Fur, Massalit och Zaghawa. Det finns även en risk med att den politiska ledningen i 

Sudan, kommer att själva att framhäva att konflikten började som en klimatkris och inte på 

grund av bland annat politisk diskriminering. Vilket skulle förbättra och legitimera deras 

agerande för både sin egen befolkning och mot omvärlden.  
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Samtidigt som vissa forskare framhäver risken med framtida vattenkrig och konflikter, finns 

det idag flera tekniska lösningar som kan motverka vattenbrist och osäkerhet. Allt ifrån att 

anlägga stora avsaltningsanläggningar som drivs av förnyelsebar energi, till 

vattenreningstabeller och pulver som kan distribueras vid en akut kris eller konflikt. Däremot 

finns det samtidigt signaler på att vatten kan skapa spänningar och konflikter, där Nilen är en 

situation som kan orsaka en regional konflikt och instabilitet. Å andra sidan har bland annat 

uppsatsen påvisat, att de politiska agerandena är centrala för att förhindra vatten och 

sanitetsbrist. Det ska emellertid understrykas att ämnet och frågan om framtida vattenkrig och 

konflikter, är ett område som kräver mer forskning, innan ett slutgiltigt svar kan ges om det är 

ett framtida fenomen som vi bör förvänta oss. Vad som än händer, är det däremot centralt att 

rätten till vatten och sanitet alltid kommer att respekteras och tillgodoses. Inte minst utifrån att 

båda komponenterna är grundläggande för ett hälsosamt liv.  
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