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Abstract

The concept of security is a contested one. The United Nations definition in UNDPs 
Development report of 1994 is the most authoritive and commonly cited. The civil war in 
Sudan has led to 2 million deaths and over 5.5 million refugees. In a resolution from 2005, the  
UN decided that the war in Sudan was a threat to international security and peace. The 10th of 
January UN decided that a peace commission ought to be send with 10 000 military and civil 
men including 700 policemen.

The main purpose of this thesis is to improve our knowledge of those factors which can cause 
an increased risk of conflict within a state, and how that can affect the social conditions for 
individuals. First, I analyse which kind of threats to human security that are to be identified  in 
Sudan. Secondly, I discuss and analyse the role of UN in Sudan, focusing on the human 
security issues. Different information from sources is analyzed through qualitative content 
analysis, with quantative components. The theoretical perspective is based on Johan Galtungs 
theory concerning positive and negative peace, but also on the concept of human security. 

Based on the collected data and the theoretical framework the conclusions are that it is a  clear 
connection between the direct violence and the structural and cultural violence in south 
Sudan. It depends on the historical legacy but also because of the deep rooted structures of the 
institutions in Sudan. The conflict is about the oil and the ethnic and cultural identification. 
All this is a threat to the human security in Sudan, due to the condition about social equitable 
and the right to have a decent life. The UN has resolved the immediate military threat in the 
south of Sudan. There are a lot of things to be done before the security situation reach the UN 
definition of human security. The Sudan government must be responsible for implementing 
policies to assure this security. 

This thesis consist of 35 pages, excluding table of contents and the bibliography.

Keywords: Security, human security, Sudan, direct violence, structural violence, cultural 
violence, conflict, UN
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1. Inledning

Krig och konflikter utkämpas idag mestadels inom en stat istället för mellan stater. Dessa 
inomstatliga konflikter påverkar ett lands utveckling och innebar ofta en ökad fattigdom för 
de människor som bor i det utsatta området. Inbördeskriget i södra Sudan har varit en av de 
konflikter i världen som varit mest långvarig. Kriget har utkämpats mellan den muslimska, 
arabiska regimen i Khartoum och de svarta rebellerna i söder, där de flesta är kristna eller 
enimister. Kriget har handlat om de naturresurser som finns i landet, som t ex vatten och olja 
men också om etnicitet och religion.(säkerhetspolitik 2007) Transitionen från kolonialism 
blev början till en rad politiska konflikter som kretsat och kretsar kring identitet i den 
postkoloniala staten och södra Sudans status i den postkoloniala staten och en konflikt över 
konfliktens natur (Idris 2005:44). De 800 brittiska tjänstemän som suttit i den sudanesiska 
förvaltningen ersattes av britterna med 792 personer från muslimska och arabisktalande norra 
Sudan och 8 från södra Sudan (Gardell 2005:22). Nord blev politisk hegemoni och syd 
marginaliserades. När konstitutionen formades 1956 blev Sudan en arabisk-muslimsk stat. En 
revolt i syd, som krävde en federation, markerar första fasen i Sudans inbördeskrig som 
varade i 17 år (Idris 2005:49f). De femtio år som inbördeskriget pågått har inneburit en stor 
humanitär kris för Sudans befolkning med etnisk rensning, kidnappningar, massvåldtäkter, 
påtvingat arbete, barnsoldater, torka och ekonomisk kris. 

Arvet efter slaveriet har rotat sig i sydsudanesiska medvetandet och kopplas samman med 
norra Sudan. Detta har gjort det svårt för centralstyret att påtvinga dess auktoritet i södra 
delen. Människor i norra Sudan ser annorlunda på konflikten än de som bor i södra Sudan. 
Här ses den brittiska kolonialismen som en rot till inbördeskriget. Många intellektuella i norra 
Sudan kopplar inte samman det som sker med de övertramp som regimen gjort och som har 
haft rasistiska förtecken. Historien i Sudan kopplas alltid samman med statens institutioner 
och den styrande eliten. Makt, privilegier och ägandeskap har alltid varit fördelade ojämlikt 
sedan bildandet av staten Sudan. De som tjänat på statens institutioner har varit araber, 
överklassen och män. Det har varit inom denna ojämlika maktstruktur och privilegier som den 
nationella identiteten definierats (Idris 2005:16, 95). Våldet sker inte bara i den södra delen. 
Darfurkonflikten började år 2003 när två beväpnade rörelser Sudan Liberation 
Army/Movement (SLA/M) och Justice and Equality Movement (JEM) gjorde uppror mot 
regeringen i Khartoum som de ansåg hade marginaliserat Darfurregionen. De båda rörelserna 
kräver rättvis utveckling, landrättigheter, social och allmän service, demokrati och regional 
autonomi. I de båda regionerna pågår det ett direkt våld mot människor, men också ett 
strukturellt våld där den sociala orättvisan med en ojämlik fördelning, mellan regim och 
minoritetsgrupperna i södra Sudan, ständigt skapar nya konflikter.(International Crisis Group 
2007)

Världen har sedan 2002 utövat ett hårt tryck på både regeringssidan och rebellsidan i söder, 
för att få till stånd ett fredsavtal. De senaste 20 åren har ca 2 miljoner människor dött av både 
krigets effekter men också av svält och sjukdomar och andra umbärande som en direkt följd 
av kriget. Vändpunkten kom den 9 januari 2005 då företrädarna för National Congress Party 
(NCP) d v s Government of Sudan (GoS), och och SPLM/A, Sudane People´s Liberation 
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Movement/Army signerade det s.k. Comprehensive Peace Agreement (CPA). Detta avtal 
bestod av fyra protokoll, två ramavtal och två bilagor som beskriver själva implementeringen 
av protokollet och ramavtalen. Avtalet beskriver att södra Sudan har en tillfällig regering 
under en 6 ½ års period samt att en internationell övervakningsstyrka finns på plats. Södra 
Sudan skall efter dessa 6 ½ år rösta för om de vill ha ett enat eller delat Sudan.(UN 2007a) 
Avtalet beskriver också att en samlingsregering skall vara verksam med delad makt. Den 
kallas för Government of National Unity (GNU) och består främst av NCP samt SPLM.(CIA 
2007)  Den 24 mars 2005 beslöt säkerhetsrådet i FN att situationen i Sudan var och bedöms 
fortsätta vara ett hot mot internationell säkerhet och fred. Genom resolutionen 1590, 
etablerades UNMIS, United Mission In the Sudan. (ibid) 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för de faktorer som kan orsaka en ökad 
konfliktrisk inom en stat och därigenom påverka den enskilda människans sociala stabilitet. 
Referensland är Sudan. Det finns två anledningar av valet till land. Det första är att landets 
interna säkerhetsproblematik är internationellt högaktuellt. Den andra anledningen är att jag 
tjänstgjort i områden under 2003 som militär observatör och hyser ett stort intresse för landet. 
Jag skall i denna studie analysera de bakomliggande faktorerna till konflikten i Sudan efter 
fredsavtalet (CPA) den 9 jan 2005, inom ramen för säkerhetsbegreppet mänsklig säkerhet. För 
att kunna svara på studiens syfte ställer jag upp följande frågeställningar:

1. Vilka hot mot mänsklig säkerhet går att identifiera i Sudan?
2. Vad har FN gjort för att stärka den mänskliga säkerheten i landet efter 2005?

1.2 Avgränsningar

I denna uppsats har vissa avgränsningar gjorts för att besvara frågeställningarna inom den 
tidsram och omfattning som angivits. Konfliktområdet har till stor del begränsats till södra 
Sudan, men även konflikten i Darfurregionen lyfts här upp som exempel på hur komplicerade 
konflikterna är i Sudan. I den historiska bakgrundsbeskrivningen har jag valt att inte göra 
någon begränsning utan lägger vikt vid åren efter 1400-talet. Skälet till detta är att spridningen 
av islam och den arabiska kulturen i regionen påbörjades under 1400-talet, och år 1504 
grundades ett arabiskt/muslimskt kungadöme, Funji, i centrala Sudan. Mellan år 1504 och år 
1820 var islam den officiella religionen i kungadömet. I kungadömet lades stor vikt vid den 
arabiska härkomsten, vilket föranledde att under dessa drygt trehundra åren var Sudans svarta, 
icke-muslimska och icke-arabiska befolkning speciellt utsatta genom att de var en vara i den 
slavhandel som bedrevs av arabiska, muslimska ledare. Detta är en segregering som än idag 
lever mellan de som kallas svarta och de som kallas araber. (se vidare kapitel 3)

FN och internationella aktörers inblandning i konflikten påbörjades 1993 och ledde till 
Machakosprotokollet i Kenya 20 juli 2002. Det empiriska materialet angående FN:s roll i 
konflikten har begränsats från 2005 och fram till 2007. Motivet till detta är att FN:s 
deltagande med fredsbevarande styrkor i Sudan blev verklighet den 24 mars 2005 genom 
beslut av FN:s säkerhetsråd. För att kunna besvara frågorna avgränsas det empiriska 
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materialet om Sudan som suverän stat och deras institutionella förhållningssätt till säkerhet, 
från 1989 fram till 2007. Det finns två orsaker till detta. Det första är att den islamiska 
militärregimen kom till makten i Sudan 1989 efter en kupp och heligt krig mot södra Sudan 
infördes (Idris 2005:54). Det andra är att det var 1999 som den 1610 km långa oljeledningen 
från södra Sudan upp till Port Sudan i norr invigdes (Gardell 2005:5). Oljan är en viktig del i 
Sudans sociala orättvisa och en stark komponent till konflikten mellan rebeller och regering i 
dagens Sudan.

1.3 Metod 

Uppsatsen är en fallstudie där jag analyserar Sudan och dess förhållningssätt till att uppfylla 
mänsklig säkerhet. Metoden som används är av kvalitativ art som utgår från empiriskt 
material. Kvantitativa inslag förekommer också i form av statistik. Studien är deduktiv till sin 
karaktär och har alltså sin utgångspunkt i en teori, med empirisk data som ska analyseras. 
(Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:99,121)

Metoden utgår från det material jag valt. Analysen handlar inte om att kritiskt granska det 
som står i texterna utan snarare systematisera innehållet i dem. Det handlar även om att 
klargöra tankestrukturen hos aktörer som är viktiga i säkerhetsdebatten, vad Sudans regering 
och parlament samt SPLM tänker kring säkerhetspolitiken. (Esaiasson et al 2007:238f) I detta 
fall handlar det främst om förhållningssättet till mänsklig säkerhet och därmed på mänskliga 
rättigheters roll för den nationella säkerheten. 

Validitet handlar om att bedöma en undersökningsmetod och dess överrensstämmelse med 
forskningsfrågan (Bergström och Boréus 2005:78ff). Valideringen innebär att kontrollera 
trovärdigheten, förvissa sig om styrkan i de empiriska bevisen och bedöma rimligheten av 
mina tolkningar (Wolming 1998:97). Resultatet skall återspegla de teoretiska antaganden som 
jag förväntas mäta. Reliabiliteten i denna uppsats kan sägas vara specifik för Sudan och inte 
generell. Problemet med detta är att olika forskare kan göra olika bedömningar av ett material 
och det kan uppstå brister i mina jämförelser (Bergström och Boréus 2005:172). Analysen i 
denna uppsats har gjorts utifrån mänsklig säkerhet och Galtungs teori om positiv och negativ 
fred. En viktig del i undersökningen har varit att definiera säkerhetsbegreppet eftersom det är 
ett sådant mångtydigt och värdeladdat begrepp.

Den teoretiska ansatsen om säkerhetsbegreppet, har främst utgått från Buzan, Waever och de 
Wilde (1998) i boken Security- A New Framework for Analysis. Vidare har jag använt Alan 
Collins (2007) Contemporary Security Studies, som även diskuterat begreppet mänsklig 
säkerhet. Mänsklig säkerhet som begrepp är också hämtat från flera ledande författare genom 
olika artiklar och litteratur. Det är Roland Paris, Rob McRae, Kanti Bajpaj, UNDP och den 
Kanadensiska skolan för att nämna några.

Vid konflikt- och fredsteoretiska ansatsen använder jag mig av Johan Galtungs (1969, 1990, 
1996) verk om ett utvidgat våldsbegrepp och hans teori om direkt, strukturellt och kulturellt 
våld. De teoretiska ansatserna, tillsammans med bakgrundsbeskrivningen, ligger sedan till 
grund för analysen i kapitel 4. Förutom den empiriska delen inom ramen för de teoretiska 
ansatserna, har jag använt mig av Johan Gardell och Amir Idris och deras arbete om Sudan. 
Jag har även använt mer officiella dokument som beskrivit fakta om våldet och situationen i 
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Sudan. Det är främst källor från FN, Human Security Report (2005), International Crisis 
Group, Freedom House och artiklar samt litteratur där säkerhetsbegreppet argumenteras. Det 
innebär att det mesta av materialet är andrahandsinformation och därmed präglat av de 
författare som skriver. Tendensen i det material som är studerat är att det finns en stark kritik 
till Sudans regering gällande konfliktens ursprung och varaktighet. Källkritik har därför varit 
ledande i mitt arbete kring frågorna.

1.4 Tidigare forskning

Det finns spaltmeter av forskare som använt Galtungs teori om positiv och negativ fred och 
omfattande forskning har bedrivits kring fredsarbete och konfliktlösning. Intressant är att flera 
argumenterar mot Galtungs definition och anser den är för vag och generell. Andra forskare 
stödjer den och skapar egna definitioner om vad våld och fred innebär för internationell nivå, 
men också på nationell och individuell nivå. Kenneth Boulding, Peter Wallensteen och Svante 
Karlsson är här några namn värda att nämna. Galtungs resonemang blir därför viktigt då den
påverkat debatten om fred och konflikt på ett tydligt sätt inom den statsvetenskapliga 
disciplinen men också inom internationella relationer. Konflikten i Sudan kopplat till 
mänsklig säkerhet och positiv-negativ fred är det lite skrivet om. Jag hoppas därför att med 
denna uppsats kunna öka på förståelsen mellan dessa faktorer inför t ex en framtida EU insats 
i Sudan.

1.5 Disposition

Uppsatsen har följande disposition. Kapitel ett har börjat med inledning, syfte och 
frågeställningar, begreppsdefinition samt studiens metodologiska förutsättningar. Härefter 
följer det teoretiska ramverket som jag förhåller mig till i studien. I det ramverket belyses de 
teoretiska perspektiven mänsklig säkerhet och den norske fredsforskaren Johan Galtungs teori 
om positiv och negativ fred. Begrepp som Galtung bryter ned i perspektiven direkt och 
indirekt våld, som påverkar en människas grundläggande värden och rättigheter. Dessa 
perspektiv använder jag sedan i kapitel 4 för att analysera konflikten i Sudan och kopplingen 
till mänsklig säkerhet. I kapitel 3 beskrivs en bakgrund- och faktabeskrivning om konflikten i 
Sudan. I kapitel 4, analyskapitlet, svarar jag på studiens två frågor. Uppsatsen avslutas med en 
avslutande diskussion i kapitel 5.
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2. Teori

Jag har valt att lägga betoning på säkerhetsbegreppet med utgångspunkt från mänsklig 
säkerhet i den interna konflikten i Sudan. Säkerhet kan diskuteras på olika nivåer. Det kan 
antingen vara på den internationella nivån, statens nivå eller på den individuella nivån (Buzan 
et al 1998:5f). Jag avser att förhålla mig i denna studie till de båda sistnämnda nivåerna, då 
säkerhet på den individuella nivån är relaterbar till säkerhet på statens nivå (Baldwin 1997:7). 
Effekten av säkerhet på statens nivå påverkar alltså säkerheten på den individuella nivån. Om 
en stats yttersta mål är att garantera medborgarnas säkerhet utgår det från att det finns ett 
yttre, oftast militärt, hot mot landet. Om däremot staten inte kan garantera det sociala 
kontraktet och exkluderar vissa grupper eller utövar politiskt våld, skapar det istället en 
individuell osäkerhet som riskerar att öka våldet inom landets egna gränser (Collins 
2007:94ff). Galtung beskriver detta våld som indirekt eller direkt våld. För att möta våld 
mobiliserar en stat säkerhetsfrämjande medel inom ramen för sitt egna våldsmonopol. Detta 
sker oftast med militären, polis eller säkerhets styrkor av olika slag. Säkerhet är inte längre 
idag enbart ett begrepp som rör yttre hot, utan även det som sker inom en stat, i såväl 
demokratier som odemokratiska länder.  

Jag avser i detta kapitel att först klargöra säkerhetsbegreppets olika dimensioner samt 
begreppet mänsklig säkerhet, för att därefter gå igenom Galtungs teori om det direkta och 
indirekta våldet, inom det som han kallar positiv och negativ fred. Dessa teoretiska ansatser 
ligger sedan till grund för analysen i kapitel 4.

2.1 Säkerhetsbegreppets olika dimensioner

95% av de väpnade konflikterna de senaste decenniet har varit inom en stat. Glädjande nog 
har antalet konflikter sjunkit de senaste åren (Human Security Report 2005a:17ff). 
Mediebevakningen samt FN:s ökade engagemang kring nya konflikter och områden kan vara 
en anledning till detta resultat. Andra anledningar är ökningen av demokrati, det nukleära 
hotet och en gradvis ökning av respekten för internationell lag. Omvärldens påtryckning och 
sanktioner blir en börda för den aktuella staten i detta fall. Å andra sidan så har det politiska 
våldet inom en stat ökat. Data om hälsoläget, miljön, utbildningsnivån kan erhållas från ett 
lands officiella dokument. Det är däremot svårare att få någon officiell fakta om folkmord 
eller övergrepp mot medborgaren eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna från 
en stat.(Ibid) 

Säkerhet är inte längre ett begrepp som innebär makt och överlevnad utifrån statens 
perspektiv, som det realistiska paradigment betonar, (Baylis & Smith 2005:172ff) utan 
begreppet kan också återfinnas hos den enskilde medborgarens säkerhet, inom ramen för de 
mänskliga rättigheterna. Begreppet säkerhet är omdiskuterat i världen både av akademiker, 
politiska representanter och vanliga människor. ”The key issue is for whom security becomes 
consideration in relation to whom” (Buzan et al 1998:18). Det finns alltså inga frågor som 
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objektivt och automatiskt är säkerhetsfrågor, utan det är aktörernas uppfattning som är 
avgörande. Säkerhet är ett begrepp som har utvecklats från att till stor del har berört den 
nationella säkerheten, att försvara en nation mot yttre hot, till att innefatta ickemilitära hot 
som miljöfrågor, droger och sjukdomar. Enligt Buzan m fl kan företeelser inom fem sektorer 
säkerhetiseras och dessa kan överlappa och påverka varandra inom ett och samma 
problemområde. De fem sektorerna, som utvecklats av den s k Köpenhamnsskolan, är den 
militära, politiska, samhälliga, ekonomiska och miljö säkerheten. Dessa fem sektorer kan 
analyseras utifrån fyra olika nivåer. Dessa är det internationella globala systemet, grupper av 
stater eller organisationer, regional nivå som t ex stater eller transnationella företag, samt 
lokal nivå vilket är grupper eller individer (Collins 2007:135, Buzan et al 1998:5f). Collins 
går ett steg ytterligare gällande säkerhetsbegreppet. Han ser även regimsäkerhet, 
könsrelaterad säkerhet och mänsklig säkerhet som en del av säkerhetsbegreppet (Collins 
2007:). En annan viktig källa för indelningen och diskussionen kring säkerhetsbegreppet är 
FN, den Kanadensiska skolan och United Nation Development Programme (UNDP). De 
fokuserar sina säkerhetsfrågor mer direkt kopplat till individen och mänsklig säkerhet. Här 
återfinns också säkerhetsfrågor som rör mat, hälsa och egen personlig säkerhet.

Vad finns det för skillnader i de olika säkerhetsbegreppen. Jag redogör nedan för de olika 
begreppen i generella termer och går sedan in mer på djupet gällande det mänskliga säkerhets-
begreppet.

2.1.1 Säkerhetisering- Ett vidgat säkerhetsbegrepp

Barry Buzan m fl upp ”Säkerhetisering” som en mer extrem version av politisering (Buzan et 
al 1998:23). Säkerhetisering innebär att om det uppstår ett ”existentiellt hot” kan det kräva 
omedelbara åtgärder som normalt ligger utanför den politiska processen, och som därigenom 
kräver laglig grund för att kunna genomföra de åtgärder som krävs (ibid:24). Då själva 
handlingen ligger utanför den politiska normala proceduren skall man enligt Buzan studera 
diskurser och politiska konstellationer (ibid:25). Enligt Buzan innehåller en lyckad 
säkerhetisering tre steg: Ett existentiellt hot, omedelbara åtgärder och påverkan på 
internationella relationerna genom att bryta givna regler (ibid:26). Det som Buzan tar upp är 
att de åtgärder som måste vidtagas utifrån ett hot, kan belysas ur ett flertal sektorer: militärt, 
politiskt, samhällelig, ekonomiskt och miljön. 

De som diskuterar säkerhetsbegreppet, t ex politiska ledare, regering, byråkrater, lobbyister 
etc, är de facto aktörerna i själva säkerhetiseringen. En fara med dessa aktörer är att fokus och 
kraften mer är på aktörernas sida och därigenom blir de privilegierade, medan de som är 
mottagare blir marginaliserade. Aktörerna agerar och argumenterar utifrån en socialt 
konstruerad enhet (ibid: 41ff). 

Dynamiken i varje sektor är enligt Buzan bestämd av säkerhetiserande aktörer och 
referensobjekt. Säkerhetiseringen beskriver alltså när ett område lyfts från den politiska 
processen till att bli en säkerhetsfråga (Collins 2007:109f). Referensobjekt kan vara stater 
(militär säkerhet), nationell suveränitet eller en ideologi (Politisk säkerhet), national 
ekonomin (ekonomisk säkerhet), kollektiv identitet (samhällig säkerhet) eller 
miljö/omgivning (miljösäkerhet). Referensobjekten är ”things that are seen to be existentially 
threatened and have a legimitate claim to survival”  och säkerhetiserade aktörer är “actors 
who securitize issues by declaring something, a referent object, existentially threatened”.
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Säkerhetiseringens process sker genom en s k “speech act” av en aktör i syfte att lyfta upp en 
fråga till att bli säkerhetsrelaterad.(Buzan et al 1998: 32,36ff) Säkerhetisering sker på olika 
nivåer kopplat till aktör och referensobjekten. Med utgångspunkt från effekterna av 
globaliseringen, regionaliseringen och lokal förankring sker en säkerhetisering på olika nivåer 
om man jämför de fem sektorerna. Vid miljö- och ekonomisektorn sker ofta säkerhetiseringen 
på global nivå i jämförelse med de tre övriga sektorerna, som kan återfinnas i huvudsak på 
den regionala nivån. (ibid:165f). Säkerhetisering kan ses som en del av det neo-liberala 
synsättet där transnationella aktörer har globala intressen. Det finns naturligtvis, och 
framförallt, motiv som makt och att dra fördel mot andra stater genom att skapa starka 
förhandlingspositioner (Kegley, & Wittkopf  2004: 46).

2.1.2 Säkerhetsbegreppens innebörd inom de olika sektorerna

i. Militär säkerhet

Den moderna staten bygger på suveränitetsprincipen. Det innebär en stats exklusiva rätt till 
eget självstyre över ett specifikt geografiskt område och dess befolkning (Buzan 1998:49).  
Militär säkerhet fokuserar främst mot organiserat våld med politiska förtecken mot den egna 
staten, främst från ett yttre hot. Det innebär att våld inom ramen för kriminalitet, 
inrikesproblem som t ex trafikolyckor och socioekonomiska omfattas inte av den militära 
säkerheten (Collins 2007:130). Stater är det primära referensobjektet när det gäller militär 
säkerhet. Detta säkerhetstänkande, på statens nivå, är särskilt utmärkande för demokratiska 
stater då de oftast omges av geostrategiska och ekonomiska ömsesidiga relationer (Buzan et al 
1998:70, Collins 2007:136). I en konstellation där integrationen mellan människor blivit 
genuin kommer inte dessa människor eller grupper att börja slåss mot varandra, utan de 
kommer att lösa konflikten på ett mer fredligt och rationellt sätt (Adler, Barnett 1998: 6). En s 
k säkerhetsgemenskap uppstår alltså när det finns ett säkerhetsberoende mellan stater och där 
ingen kan tänkas använda militära medel i sina relationer med de andra i den gemenskapen
(Karlsson 2004: 64). I de stater som benämns som svaga stater kan enheter på lägre nivå än 
statsnivån bli bärare av militär säkerhet, då kampen handlar om vem som skall ha makten i det 
aktuella området inom statens gränser (Buzan et al 1998:70, Collins 2007:136). 

Den militära säkerheten bygger alltså på att det är staten som är det legitima referensobjektet 
och har rätten att använda militärt våld (Buzan et al 1998:52). Staten har också en skyldighet 
att skydda människor som hotas av våld och kan som en sista utväg använda militärt våld för 
detta ändamål enligt ICISS1 (Collins 2007:97) Resonemanget utgår från den Westfaliska 
tanken om statsbildning och staten som garant för den egna säkerheten, som i grund och 
botten är en västerländsk konstruktion av ett samhälle. Denna samhällsstruktur är inte 
densamma överallt i världen. Det finns många pågående konflikter idag mellan de som 
regerar och de som förväntas följa fattade beslut. Denna spänning ger utrymme för andra 
aktörer, som t ex stamhövdingar och klanledare, att själva använda militära medel för att 
uppnå säkerhet. Ett faktum som är tydligt i många delar av den afrikanska kontingenten 
(Buzan et al 1998:52). Sudan är ett sådant land.

                                                
1 International Commission on Intervention and State Sovereignty- The Responsibility to Protect (2001)
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ii. Samhällelig säkerhet

Den samhälliga sektorn behandlar inte samhälliga eller socioekonomiska frågor utan frågor 
om språk, kultur, religion, människor och nationell identitet. Referensobjekt är nationer, 
civilisationer, kulturer och raser. Företeelser som kan uppfattas som hotfulla kan vara 
kulturell dominans eller massinvandring (Buzan et al 1998:119ff, Collins 2007:165). Denna 
säkerhetssektor är en del av statens säkerhet då hoten mot den samhälleliga säkerheten kan 
återfinnas i instabilitet i de ovan nämnda företeelserna. Det finns två olika sätt att se på ett 
samhälle. Det är territoriella gränser mot andra och den sociala interaktionen som bygger på 
t ex lag och ordning. Ett samhälle bygger alltså på en gemensam identitet. Den samhälleliga 
säkerheten utgår från denna kollektiva identifikation. Förlorar samhället denna identitet så 
kommer samhället i förlängningen inte att överleva. Vi kan här blottlägga två olika 
förklaringar till begreppet säkerhet i diskussionen gällande samhället och de grupper av 
människor som lever i det. Samhällelig säkerhetsfokus är att skapa säkerhet för hela samhället 
som ett institutionellt kollektiv, men inte att skapa säkerhet åt grupperna av människor i 
samhället. Det sistnämnda är social säkerhet vilket handlar om individer och är starkt 
ekonomiskt fokuserat (Buzan et al 1998:119f, Collins 2007:166ff). 

Buzan m fl har delat upp hoten mot samhällelig säkerhet i tre olika kategorier. Migration är en 
kategori. Människor flyttar från ett ställe till ett annat då det samhälle som de varit vana vid 
nu ändrat sig, med anledning av andra inflyttande grupper av människor som har påverkat den
rådande kollektiva identiteten. (Buzan et al 1998:121) Oavsett skälet till en flytt har migration 
alltid varit påverkat av förändringar i de ekonomiska, sociala och politiska strukturerna i en 
stat och mellan stater (Bali i White, Little, Smith 2005:173).  De två andra är horisontell – och 
vertikal konkurrens. Den horisontella beskriver att människorna i ett land måste ändra sina 
levnadsvillkor med anledning av det kulturella och språkliga influenser som andra fört med 
sig in. Den vertikala konkurrensen beskriver att en individ slutar se sig som en medborgare i 
sitt egna land då det inte finns något som skapar förutsättningar till en gemensam ny identitet 
(Buzan et al 1998: 121).

En problematik i detta är att dessa hot skapar en vi och dem relation. Jag nämnde 
inledningsvis att den samhälleliga säkerheten är en del av statens säkerhet. Det är den genom 
att statens militära medel används för att upprätthålla den samhälleliga säkerheten, d v s 
skydda den kollektiva identiteten. Å andra sidan så är statens säkerhet fokuserad mot 
statssuveränitet medan den samhälleliga säkerheten handlar om just identitet. Territoriella 
gränser kan vara deras gemensamma nämnare (Collins 2007:178f).

iii. Ekonomisk säkerhet

Buzan m fl beskriver den ekonomiska säkerheten som ”den som har access till resurser, 
finanser och marknader för att på en tillräcklig nivå upprätthålla såväl välfärden som statens 
makt” (Buzan et al 1998:8). Det handlar alltså om de finansiella nödvändigheter samt 
tillgången på resurser för att kunna upprätthålla en tillräcklig välfärd i landet för dess 
medborgare. Ekonomisk säkerhet delas vanligtvis upp i två olika kategorier. En kategori, 
mikronivån, fokuserar mot individers förutsättningar att klara sin egen försörjning. Den andra 
nivån, makronivån, fokuserar på statens roll i det internationella ekonomiska systemet 
(Collins 2007: 205ff). Logiken är ändå densamma avsett om det är makro eller mikronivån. 
Båda är beroende att ekonomin fungerar och grundläggande behov blir uppfyllda. Om 
ekonomin blir negativt föränderlig på makronivån kan den säkerhetiseras på ett legitimt sätt. 
Negativa förändringar på mikronivå påverkar den politiska säkerheten (se kap 2.1.2:v) då 
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medborgarnas grundläggande behov inte blir uppfyllda. Konflikt uppstår om inte staten kan 
erbjuda stöd. Det är alltså en strukturell aspekt av uppfyllandet och vidmakthållandet av 
ekonomisk säkerhet i ett land. Det handlar om att minimera riskerna och maximera vinsterna i 
en globaliserad konkurrensutsättning och samtidigt säkerställa grundläggande behov inom 
landet. Denna strukturella aspekt är därför ett mycket viktig del gällande ekonomisk säkerhet.
(Buzan et al 1998:105f, Collins 2007: 209ff)

Ekonomin har också en stor genomslagskraft i de andra sektorerna då den utspelas 
internationellt genom växelkurser, finansiella system och aktiemarknaden, men också 
nationellt genom miljöutsläpp, politiska landvinningar och fördelaktiga resursfördelningar till 
olika kulturella och etniska grupper i landet. Konflikter blir till följd. Den militära 
komponenten blir här ett medel för statsmakten att uppfylla säkerheten (Buzan et al 1998: 
105f). Enligt Buzan så handlar ekonomisk säkerhet om att det inte blir en internationell
ekonomisk kris. I övrigt är ekonomisk säkerhet de facto ett resultat av överlevnad i de övriga 
sektorerna som diskuteras i detta kapitel 2.1.2 (ibid: 116).

iv. Miljö säkerhet

De fysiska aspekterna av miljön är endast en del av människors miljö (o)säkerhet. Andra 
aspekter är den omfattning som människor är beroende av miljön för sin egen trygghet och 
förmågan att kunna anpassa sig till förändringar i miljön. Miljön är alltså en viktig del av 
mänsklig säkerhet (Collins 2007:199). Miljö sektorn har två agendor. En är den vetenskapliga 
och den andre är den politiska. De problem och hot som kan konstateras på den vetenskapliga 
agendan är oftast sådana som är spårbara globalt. Denna globala nivå har ingen politisk kraft i 
miljöfrågor utan själva säkerhetiseringen sker sedan på lokal nivå (Buzan et al 1998:91).  

De hot som kan ingå i miljö sektorn kan även till del återfinnas i de andra sektorerna. 
Klimatförändringarna i världen är en självklar del i denna sektor liksom övriga delar i 
påverkan av vårt ekosystem. Andra områden är energin, överbefolkningen, mattillgången
såväl fattigdom som överkonsumtion och brukbar jord samt vatten. Andra delar är 
ekonomiska problem och våld relaterat till miljöfrågan (ibid:74f). I utvecklingsländerna är 
enligt UNDP vatten en av det största miljöhotet mot den enskilda människan. Det är inte bara 
att vattentillgången minskar utan även att salthalten i det vatten som finns ökar och blir 
därigenom på sikt oanvändbar (UNDP 1994: 29). Miljösäkerhet kan fortfarande återfinnas 
inom området ”low politics” jämfört med säkerhetsfrågor på traditionell nivå som ingår i s k 
”high politics”(Levy 1995:44). Distinktionen emellan dessa två kan diskuteras då effekterna 
av miljöhoten nu är globala och inte bara regionala eller lokala. De nya traditionella hoten 
som berör den nationella säkerheten är idag också globala. 

När det gäller den globala hotbilden inom miljösektorn kan ett likartat resonemang ske. Vi 
kan återfinna fattigdom och sjukdomar, kriminalitet, migration och trafficking som rörelser 
mellan internationella gränser. Det är det internationella samfundets ansvar att respondera på 
dessa problem men det är en enskilds stats faktiska problem att hjälpa dessa människor att 
erhålla ett drägligt liv och inte leva i en osäker miljö. (UNDP 1994: 24) Malaria och 
HIV/AIDS är idag ett hot mot den mänskliga säkerheten i flera delar av världen. Det insjuknar 
varje år 300-500 miljoner människor i malaria och ca 20 miljoner människor har smittats av 
HIV de senaste 20 åren.(Elbe 2002:159) Det är i detta resonemang som 
säkerhetsproblematiken kan urskönjas och logiken att miljösäkerhet borde vara lika viktigt 
som den nationella säkerheten. De båda perspektiven går hand i hand.(White et al 2005: 212)
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v. Politisk säkerhet

Den dominerande organisationsformen inom den politiska sektorn är den territoriella staten. 
Aktörerna är regering och makthavare. Statens suveränitet och principerna inom FN-systemet 
utgör ofta referensobjekt. De hot som kan finnas mot en stat är de som kan påverka 
internationell fred och säkerhet eller statens egen suveränitet. Säkerhetiserade hot i denna 
sektorn möts oftast med (militärt) medel hämtade från den militära sektorn.(Buzan et al 1998: 
145ff) Politisk säkerhet omfattar en stats stabilitet och legitimitet (ibid:142).

Politisk säkerhet kan direkt kopplas till individer genom t ex internationell lag. Mänskliga 
rättigheter är ett sådant konkret exempel. Enligt Buzan m fl är det i den politiska sektorn som 
den individuella nivån först dyker upp som en del av säkerhetsagendan. (ibid:141) Majoriteten 
av människorna i utvecklingsländerna möter olika typer av hot i sin vardag. Många möter de 
hårda villkor som ett internt krig medför. Det handlar om fattigdom och hungersnöd, politisk 
instabilitet, social och ekonomisk kollaps. Det dör ca 40 000 människor varje dag av
hungersrelaterade orsaker och tiotalet miljoner dör av sjukdomar som malaria, HIV/AIDS och 
tuberkulos årligen. Lika många saknar möjlighet till arbete, utbildning och möjlighet till 
adekvat vård. Lika självklart som det är att leva i en tryggad tillvaro i de industrialiserade 
länderna, lika självklart är det att leva i en otrygg och osäker miljö för de flesta av världens 
människor.(Collins 2007:147) Staten är referensobjektet och det är i en stark stat som det kan 
återfinnas de grundläggande komponenterna för en stat, nämligen en effektiv administration 
med lagar och skatteintäkter, våldsmonopol och en vision för statens framtid. Skillnaden i vad 
en svag och en stark stat är, förutom det som nyss är nämnt, är att en stark stat inte är sårbar 
mot politiska hot. Den är inte etnisk delad eller riskerar att demokratiska partier begär utträde 
från sin folkvalda position. Regeringen är också folkvald och kan inte avsättas så fort det 
blåser lite snålblåst. Regeringen kontrollerar också ekonomin och tillhandahåller nödvändig 
social service. Det finns också en identitet som medborgarna känner igen och accepterar det 
sociala kontraktet.(Buzan et al 1998:152, Collins 2007:149f) 

Collins beskriver fyra olika interna hotbilder som en svag stat har som kan vara relevant för 
denna studie. Den första är ett kontinuerligt hot om våldsanvändning i politiken av beväpnade 
grupper, kriminella gäng, och det andra är krigsherrar eller religiösa ledare som genom egen 
vinning utmanar den styrande eliten i landet. Den tredje hotbilden är olika sociala grupper 
med olika etniska, religiösa eller ideologiska sammansättingar som organiserar sig själva för 
självförsvar mot staten. Avslutningsvis, som det fjärde hotet, beskriver Collins att 
försvagningen av statens institutioner, ökad laglöshet och en eventuell statskollaps skapar ett 
maktvakuum och den styrande eliten blir bara en av andra grupper som kämpar om makten. 
Denna sårbarhet inom staten öppnar också upp för externa hot då staten inte längre klarar av 
att garantera säkerheten mot yttre hot. Okontrollerbar vapensmuggling inom regionen är ett 
sådant exempel. I en sådan här situation där staten håller på att förlora den interna kontrollen 
skapar man som oftast ett yttre hot som överbryggar de interna oroligheterna. Vidare ökas det
militära etablissemanget upp med säkerhetsstyrkor. Uppror samt missnöjesyttringar från 
minoriteter eller oppositionella grupper mot den rådande eliten, slås kraftfullt ned.(Collins 
2007:150ff) Michael E Brown härleder svaga stater och deras inomstatliga säkerhetsfrågor till 
de strukturella faktorerna som underliggande orsaker till interna konflikt. Han ser också den 
etniska geografiska grupperingen som en del av detta konfliktmönster. Brown delar Collins 
resonemang om de hotbilder som en svag stat kan identifieras med.(Brown, Coté, Lynn, 
Miller 2001:5f) Igen, politisk säkerhet omfattar en stats stabilitet och legitimitet. Har den inte 
något av detta finns det ingen politisk säkerhet enligt Brown och Collins.
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2.2 Mänsklig säkerhet

Human Security, eller mänsklig säkerhet som jag i fortsättningen kommer att benämna 
begreppet, är ett relativt nytt koncept, där en av utmaningarna är att försöka förstå de hot som 
är kopplade till inbördeskrig, folkmord och förflyttningar av människor. Hot som idag även 
inkluderar hunger, sjukdomar och naturkatastrofer. Dessa hot är starkt sammankopplade till 
individen och den rådande situation som uppstår i kölvattnet av en konflikt. Mänsklig 
säkerhet är alltså en del av den socio-ekonomiska och politiska orättvisan inom en 
stat.(Human Security Report 2005b) Det sociala kontraktet mellan medborgaren och staten är 
inte uppfyllt. Statens säkerhet, state security, fokuserar mot att försvara staten mot en yttre 
attack. Det innebär inte med automatik att om staten klarar av att säkerställa den säkerheten så 
existerar det mänsklig säkerhet inom landet. Alla förespråkare för mänsklig säkerhet är 
överens att det primära målet gällande mänsklig säkerhet är skyddet av individer och det 
samhälle som de lever i, från alla former av politiskt våld.(ibid)

Jämför man mänsklig säkerhet med miljösäkerhet och det mycket aktuella klimathot som 
världen idag upplever, kan viss likartad retorik kunna användas. Miljöfrågor avtalas idag på 
den internationella nivån med en egen agenda. Det görs genom förändringar i den ekonomiska
sektorn som i miljösektorn med krav som omfattar och påverkar både samhället och 
individen.(McRae, Hubert 2001:15ff) Det bygger på att individen är en del av vårt ekosystem, 
både fysiskt som psykiskt. Om individen, med risk att få kroniska sjukdomar till följd av 
negativ miljösäkerhet, inte kan få hålla sig frisk är det meningslöst att arbeta för att 
medellivslängden skall öka. Det är, enligt McRae, i denna kontext som mänsklig säkerhet 
ytterst handlar om. Det är livskvalitet under de åren som man lever och inte antal år som 
räknas.(Ibid)

Utmaningen blir att utveckla nya instrument inom en stat som möjliggör skydd av civila i en 
tid av konflikt (ibid:20).  Mänsklig säkerhet handlar alltså ytterst om hot mot den personliga 
säkerheten och den egna livslängden. När våldtäkt blir en del av konfliktstrategin och den 
egna befolkningen blir måltavlor för nationella säkerhetsstyrkor, då blir inte en policy om 
nationell säkerhet till någon större nytta. Då konflikterna idag är interna så kan de riktiga 
säkerhetshoten återfinnas i alla de fem sektorerna enligt Köpenhamnsskolan.(Thakur R i:  
Burgess & Owen 2004:347)

Det gäller att skilja mellan statens säkerhet och mänsklig säkerhet. När det gäller begreppet 
säkerhet, speciellt begreppet mänsklig säkerhet är FN:s definition från UN Development
Programme (UNDP) Report från 1994 den mest citerade och auktoritära:

”Human security can be said to have two main aspects. It means, first, safety from such  
chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means protection from 
sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life – whether in homes, in jobs or in 
communities. Such threats can exist at all levels of national income and development”.
(UNDP 1994:23)

2.2.1 UNDP och Kanada- två olika definitioner

Mänsklig säkerhet delades inledningsvis 1945 in av FN i två olika komponenter. FN beskrev 
mänsklig säkerhet som frihet från rädsla och frihet från begär vilket är i fokus för mänsklig 
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utveckling (Collins 2007:95, UNDP 1994:24). Mänsklig säkerhet delas idag upp i två 
kategorier och i en mängd olika definitioner. De mest använda definitionerna är från UNDP 
och Kanada. De kategoriseras som en bred och smal definition. (Burgess& Owen 2004:345, 
Paris 2001:87) De båda definitionerna, den breda UNDP och den smala Kanadensiska, är till 
del lika i sina uttryck när det gäller hot mot mänsklig säkerhet. Definitionerna har dock 
skillnader, främst när det gäller vilka säkerhetshot som finns och vilka medel som skall 
användas för att främja mänsklig säkerhet. Den kanadensiska definitionen är mer kopplat till 
konsekvenserna av det direkta våldet mot individer d v s frihet från rädsla (Collins 2007:95), 
till skillnad mot UNDP:s som lägger sin tyngdpunkt på indirekta hot. (Bajpai 2000:29) Den 
kanadensiska metoden arbetar också mer mot en politisk utveckling genom ett aktivt 
deltagande i fredskapande åtgärder inom ramen för FN, men också genom att främja 
institutionella förändringar som syftar till att utveckla de demokratiska rättsprinciperna. 
UNDP, i kontrast till Kanada, betonar vikten av en ekonomisk och mänsklig utveckling,
istället för den politiska, då den leder till våld. (ibid: 29,33) De båda definitionerna identifierar 
direkt och indirekta hot mot mänsklig säkerhet. Den kanadensiska betonar däremot den 
transnationella och internationella/globala direkta våldet mer än definitionen från UNDP.
(ibid: 25f).

UNDP:s rapport redogör för fyra karakteristiska delar av mänsklig säkerhet för att det 
internationella samfundet skall förstå innebörden av mänsklig säkerhet. Förutom frihet från 
rädsla och frihet från begär beskrivs att mänsklig säkerhet är universell. Den gäller för alla 
oavsett var man bor i välden eller hur rik/fattig man är. Mänsklig säkerhet är gränslös och inte 
en isolerad händelse. Den berör och påverkar alla. Det är också billigare för en stat att 
förebygga mänsklig säkerhet än att reparera den uppkomna skadan t ex HIV/AIDS 
problematiken. Mänsklig säkerhet är också koncentrerad och fokuserad till människor.
(UNDP 1994:22f) Mänsklig säkerhet är också normativ. Det är svårt att finna mänsklig 
säkerhet som eget begrepp i det internationella statssystemet och som är anpassat och
accepterat i de enskilda staterna. Globaliseringen har möjliggjort, eller tvingat, enskilda 
aktörers agenda att bli en del av den internationella agendan som oftast bygger på 
konsensusbeslut. Det är här mänsklig säkerhet blir normgivande då en stat inte kan blunda för 
de skyldigheter den har mot civila, både i freds och krigstid. Problemet är att alla stater inte 
accepterar detta resonemang. Det är därför mycket viktigt att betydelsefulla aktörer, såväl 
stater som organisationer, uttrycker sina värderingar och förhållningssätt i denna 
fråga.(Collins 2007: 96, McRae, Hubert 2001:253f).

Orsaker och hot som är direkt relaterat till begreppet mänsklig säkerhet och betonas i UNDP:s 
definition, nämligen trygghet och säkerhet från hunger, sjukdomar och förtryck (Collins 
2007:92). UNDP delar upp hoten mot människors säkerhet i sju kategorier:
1. Ekonomisk säkerhet: alla skall ha en inkomst genom arbete eller bidrag från staten 
2. Säkerhet för matförsörjning: tillgång till mat genom egna tillgångar eller arbete
3. Hälsosäkerhet: alla skall ha tillgång till vård med anledning av sjukdomar och infektioner
    och rent vatten, 
4. Säkerhet för miljö: tillgång till mark, luft och vatten som gör att en människa kan bo på en
    plats, luftföroreningar, odlingsbar mark, vattentillgång, naturkatastrofer
5. Individuell/personlig säkerhet: Kriminalitet, droghandel, människohandel, våld, utnyttjande
    av kvinnor och barn, hot från den egna staten, 
6. Säkerhet för gemenskapen/samhället: Rätten till sin kultur och språk, etnisk diskriminering,
    rivalitet, folkmord  och etnisk rensning, familjesplittringar,
7. Politisk säkerhet: brott mot mänskliga rättigheter, strukturellt våld av regeringsmakten mot
    den egna befolkningen. (Bajpai 2000:16, UNDP 1994:24f)
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2.2.2 Val av definition.

Jag avser att följa UNDP:s definition i min analys. Den präglar världssamfundets 
grundläggande syn på mänsklig säkerhet genom en bred definition som berör det direkta och 
strukturella våldet, men också det kulturella våldet. Båda definitionernas referensobjekt är 
individen och är centralt i säkerhetsdiskussionen. Det handlar om fysiskt och psykiskt 
välbefinnande och individuell frihet (Bajpai 2000:21f). UNDP:s definition är kritiserad för att 
vara alltför bred och vag i sin tolkning av mänsklig säkerhet. Den täcker det mesta och 
kritiken riktar sig mot att vad kan egentligen uteslutas från denna lista till att inte omfatta 
mänsklig säkerhet. Det är enligt Paris en utmaning att kunna definiera kärnpunkten i 
begreppet som blir globalt tillämpningsbart.(Paris 2001:90, 95) Begreppet är ändå användbart 
som en etikett på individers rätt till en säker livsmiljö inom ramen för alla sju kategorier som 
UNDP listar.

Den kanadensiska är högt respekterad men är för denna uppsats mer snäv i sin definition och 
lägger inte så mycket kraft åt de kulturella perspektiv som denna uppsats även försöker att 
belysa. Den är också mer riktad åt konsekvenserna av det direkta våldet på nationell och 
internationell nivå istället för de indirekta hot som finns mot mänsklig säkerhet (Bajpai 2000: 
36). Collins hävdar också att den smalare definitionen av mänsklig säkerhet oftast riktar in sig 
mot f d kolonialländer och försöker införa västerländsk värderingar gällande mänsklig 
säkerhet och innebörden av suveränitetsbegreppet. Det har också lite fokus på våldet och de 
mänskliga rättigheterna inom en stat jämfört med UNDP. (Collins 2007:103f)

2.3 Hot mot mänsklig säkerhet- Galtungs fredsteori

Fredsteorin utgår från att man måste främja den positiva fredens principer. Medan negativ 
fred grundar sig på frånvaron av krig och lämnar de sociala orättvisorna och den ekonomiska 
exploateringen olösta innebär positiv fred social rättvisa, ekonomiskt välstånd och politisk 
maktfördelning (Kazuki Iwanaga: Föreläsning 2006-01-16). Medan den negativa freden mer 
inriktas på frånvaron av det direkta våldet är positiv fred mer inriktad på frånvaro av 
strukturellt och kulturellt våld (Karlsson 2004:24, 28f). Distinktion mellan positiv och negativ 
fred samt direkt och indirekt våld kan åskådliggöras på bild nedan (ibid:32):

                          Våld

Direkt                      Strukturellt

Frånvaro av  Frånvaro av 
direkt våld   strukturellt våld
    eller     eller
Negativ fred Positiv fred

                            Fred
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Begreppet säkerhet är tätt sammankopplat med begrepp som våld, konflikt/krig och fred. 
Fredsforskaren Johan Galtung beskriver fred som avsaknaden av våld. Han definierade våld 
som direkt eller indirekt våld. Han gör alltså en skillnad på det fysiska våldet mot en 
människa och det våld som kan återfinnas i de sociala strukturerna. Galtung delade upp sin 
våldsdefinition i tre dimensioner: direkt, strukturellt och kulturellt. Direkt våld är fysiskt makt 
eller tvång som riktar sig direkt mot en person för att skada denna. Den som skadas vet vem 
förövaren är. Organiserat direkt våld återfinns i krig. Strukturellt våld är inbyggt i olika 
sociopolitiska strukturer. Den som skadas vet inte vem förövaren är eller ifall förövaren hade 
detta som mening. Det handlar ofta om en ojämlik fördelning av mat, hygien, utbildning eller 
makt. IMF och Världsbanken har fått mycket kritik för sina strukturprogram som haft 
negativa konsekvenser för medborgarna i länderna de riktat sig mot. Kulturellt våld är det som 
legitimerar direkt och strukturellt våld. Det legitimeras ofta av myter, ideologier, religion.
(Webel & Galtung 2007:151, Karlsson 2004:30f) Ett exempel på kulturellt våld är nazisterna i 
Tyskland som ansåg sig tillhöra en högre stående ras, den ariska, och använde detta för att 
legitimera sin etniska resning och utrotning av andra människor. Störst genomslag har det 
strukturella våldet som dödar mer människor än vad krig gör (Svenska FN 2007:6).

De mer empiriska observationerna är kollapsen av existerande stater till följd av konflikter 
med och mellan militia, krigsherrar och kriminella organisationer som försöker ta kontroll   
över både tillgångar och makt. Det finns också tydliga signaler att etniska grupper försöker 
skapa egna stater.(Kegley & Wittkopf 2004:425) Konfliktmönstret och karaktären av denna 
trend är alltså ett ifrågasättande av de strukturella, politiska, ekonomiska, sociala, kulturella 
och perceptuella styrningarna (Brown et al 2001:5ff). De svaga staterna är alltså mycket 
utsatta för en inre konflikt. Många stater var konstruerade under kolonialtiden och är 
fortfarande försvagade i sin maktutövning. En sådan försvagning kan leda till ojämlik 
resursfördelning, ojämna livsvillkor och utveckling mellan regioner i ett land. Det är det som 
Galtung lägger inom ramen det strukturella våldet som är en av de vanligaste 
konfliktorsakerna (Rupeshinge 1998:28ff).

En intressant del är aktörsperspektivet. Trenden som gått från konflikter mellan block och 
senare stater till mer inom staten har också förändrat aktörerna. Terrorismens aktörer agerar 
självständigt. Terrorismens aktörer kan vara enskilda grupper, enskilda individer som med 
eller utan mål, med eller utan support från någon annan stat eller organisation, försöker 
påtvinga någon annan aktör eller stat sin vilja utifrån rädsla.(Kegley & Wittkopf  2004:437)
En annan trend är också bristen på respekt för folkrätten. Förödmjukelser med våld blir allt 
vanligare. Kriget i Sudan har tydligt visat detta.

Det finns kritik mot Galtung om vad fred är och vad som bär upp freden. Kenneth Boulding 2

gör åtskillnad mellan stabil fred och instabil fred. Den stabila freden är en situation där ingen 
kan räkna med att det blir en väpnad konflikt. Den instabila freden å andra sidan, innebär att 
det finns en stor fara för konflikt, eller att det finns ett ständigt överhängande hot för en 
krigsliknande konflikt i närtid. Ett sådant hot finns alltid närvarande om det finns konflikt 
mellan grupper i en stat som Sudan. Den stora skillnaden mellan de båda är att Galtung 
betonar närvaron av det strukturella våldet på ett tydligare sätt än Boulding. Boulding hävdar 
att just i frågan om det strukturella våldet, så omfattar det allt för mycket om man skall följa 
Galtungs resonemang.
                                                
2

En brittisk-amerikansk ekonom som hade ett livslångt gräl med Galtung om vad fred egentligen innebär. En

mer detaljerad beskrivning av Bouldings kan återfinnas i : Boulding, Kenneth E., 1977. Twelve Friendly 
Quarrels with Johan Galtung. Journal of Peace Research Vol. 14, No.1, s. 75-86
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2.3.1 Direkt våld

Det direkta våldet har av Galtung beskrivits som en handling för att uppnå vissa 
grundläggande mål. Han delar in dem i fyra olika delar. Det handlar om överlevnad, välfärd, 
identitetsbehov och frihetsbehov.(Galtung 1990:292) Medlen för att uppnå dessa mål är till del 
mycket våldsamma till sin natur. För att överleva kan det krävas att man måste döda någon 
annan. Det kan också vara att inte fördela resurserna lika utan förfördela sig själv eller sin 
grupp i förhållande till andra. Har man makten kan man också, enligt Galtung, internera 
oliktänkande eller minoriteter för att det egna jaget skall få sina behov uppnådda. Vänder man 
på begreppen och ser till att sträva efter att alla aktörer skall få sina behov uppnådda, oavsett 
ideologi, ras, religion eller kultur får man i stället fred. (Galtung 1990:292) Detta är 
naturligtvis en väldigt bred tolkning av det faktiska läge som pågår i Sudan och särskilt i 
Darfur området. Medlen för att uppnå de olika beskrivna behoven har blivit folkmord och 
utrotning likväl som en allmän förstörelse av fertil mark och vatten för dem som inte tillhör 
den arabiserade/islamistiska rörelsen. Galtung definierar våld som en orsak till skillnaderna 
mellan den faktiska situationen och möjligheter/resurser (Galtung 1969:168). Faktorer som 
har en direkt koppling till att uppnå de grundläggande behoven enligt ovan.

Det direkta våldet har en tydlig aktör, t ex  en individ, grupp av människor eller en stat och ett 
tydligt offer. Direkt våld föreligger när människor blir utsatta för ett kroppsligt våld. Det 
direkta våldet är synligt och uppenbart.(Ibid) Det direkta våldet kallas även personligt våld. 
Det direkta våldet syftar dels till att försämra en människans fysiska förmåga till aktivitet. 
Exempel är mord och kroppsskada. Det andra är det rena fysiska våldet, som begränsar 
människans fysiska rörlighet. Det kan uttryckas genom att infrastrukturen i ett samhälle är så 
dåligt att det under vissa tider, eller alltid, är omöjligt att lämna sin nuvarande plats. Detta 
undergräven en människas möjlighet att kunna påverka sin egen livssituation.(Galtung 
1969:169) Psykiskt våld är en annan dimension av det direkta våldet. Vi kan här återfinna hot 
om våld, förstörelse, förnedring, hjärntvättning och lögner. Detta våld kan hindra såväl 
rörligheten som förmågan, då hoten kan bli så verkliga för ett offer. (ibid:169f)

2.3.2 Strukturellt våld

Det indirekta våldet benämns även strukturellt våld. Man finner sällan någon aktör som utför 
våldshandlingarna, utan de ligger inbäddade i den samhälleliga strukturen oavsett ideologiskt 
system. Det visar sig som ojämlikhet i fråga om makt eller olika livsmöjligheter beroende 
vilken social grupp som man tillhör. Det indirekta våldet berövar människans grundläggande 
värden d v s fysiska eller psykiska. Värden som är nödvändiga för att kunna leva ett drägligt 
och meningsfullt liv. Det kan vara arbete, utbildning, vård och omsorg och egen bostad.
(Karlsson 2004:31, Galtung 1969:170f) Om resursfördelningen i ett land inte är rättvis kan det 
strukturella våldet visa sig i stora skillnader i ekonomi och utbildningsförutsättningar. 
Förutsättningar som längre fram skapar maktpositioner i ett samhälle och därmed blir 
inflytelserika. Möjlighet att få en adekvat vård och därigenom en bättre hälsa ökar också om 
du har kapital och makt. Den grupp som lever längst är de som är rika. Det ojämlika utbytet
av välfärd är en del av det strukturella våldet. Det kan yttra sig i stora skillnader i makt och 
inkomst, men också i möjligheten till utbildning och vård. Det handlar om social orättvisa 
som blir inbäddat i systemet. Dessa sociala strukturer är svårföränderliga men innefattar 
mycket frustration och ilska. Strukturen finns inbäddad och systemet ifrågasätts inte, då den är 
en del av vardagen. (Karlsson 2004:31, Galtung 1969:171ff)
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Galtung hävdar att förtryck och att vara exkluderad från möjligheter kan resultera i 
direktkonfrontationer mot den sittande eliten i en kamp om rättvisa och rasera det strukturella 
våldet. Å andra sidan kan den sittande eliten använda direkt våld i syfte att behålla makten 
och den rådande strukturen intakt.(Galtung 1996:198f, 270) Det strukturella våldet kan 
återfinnas inom flera områden, som t ex det ekonomiska, politiska, sociala och kulturella. 
Galtung kategoriserar det strukturella våldet med utgångspunkt från människors behov som är 
handlar om överlevnad, välmående, mening och frihet. Varje behov är kopplat till en aspekt 
av det strukturella våldet. (ibid:197)

2.3.3 Kulturellt våld

Det kulturella våldet ses ibland som en del av det strukturella våldet. Det kulturella våldet 
refereras oftast till religiösa, ideologiska och språkliga uttryck som tillsammans med symboler
legitimerar förtryck eller direkt våld på andra människor.(Galtung 1990:296ff) Skillnaden 
ligger att i det strukturella våldet är det den samhälleliga strukturen, där människans 
grundläggande värden berövas, som är dominerande. (Karlsson 2004:31) Galtung menar här 
att det ”direkta och strukturella våldet legitimeras av kulturen det existerar inom”(Svenska 
FN 2007:12 ). Exempel på de uttryck som kan rymmas inom ramen för kultur är i detta fall, 
förutom det som nämnts inledningsvis, konst, flaggor, nationalsång, militära parader, porträtt 
av ledare och olika symboler med religiös bakgrund, t ex röda korset (Galtung 1990:291, 
1996:196, 201ff).

Galtung beskriver förhållandet mellan våldsbegreppen och konflikt som en del av en triangel. 
Han menar att det finns ett inbördes förhållande där de påverkar varandra och därigenom 
förstärker och legitimerar t ex det kulturella våldet. (Galtung 1990:294) Skillnaden, å andra 
sidan, mellan det direkta, strukturella och kulturella våldet delar Galtung upp i tre olika 
tidsskeden. Han menar att det direkta våldet är en händelse som åsamkar en skada. Det 
strukturella våldet är en process som är föränderlig, men med lidande till följd. Det kulturella 
våldet är permanent under en lång tidsperiod som legitimerar skadandet och lidandet.(Galtung 
1996:199, Webel & Galtung 2007:31) Galtung beskriver som exempel den afrikanska 
slavhandeln som skeppades över till bl a Amerika och hur många miljoner människor som 
dog till följd av denna process. Detta direkta våld mot de svarta sedimenterade ett strukturellt 
våld med de vita som var i toppen och de svarta i botten. Det skapade en rasistisk syn på det 
svarta som senare spred sig över världen. Det intressanta här är att efter en viss tid glöms 
grymheterna bort, likaså slaveriet men två delar kvarstår. Det är diskrimineringen (strukturellt 
våld) och fördomarna (kulturellt våld) av ett utsatt folkslag. (Galtung 1996:200) De mänskliga 
rättigheterna i bl a FN:s deklaration från 1948 betonar rätten till lika värde, lika möjligheter 
och rätten att fritt uttrycka sig och behålla sitt kulturella arv. Faktorer som idag inte 
respekteras i många av de länder som är utsatta för interna konflikter. Vi kan återigen sätta 
Sudan på denna karta.
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3. Bakgrundsbeskrivning till konflikten

Sudans bakgrundshistoria är komplex. Författaren Amir Idris, (Idris 2005:xiii) som är 
assisterande professor i Afrika studier vid Fordham universitetet, betonar att historien och den 
historiska konstruktionen är viktig för att förstå de konflikter som uppstått i Sudan. Han
menar att de historiebeskrivningar som tidigare givits av konflikten i Sudan ofta förenklar den 
problematiska historien. Han menar också att förklaringarna till konflikterna går att finna i 
både det koloniala arvet, men även i det prekoloniala arvet. Jag skall i detta kapitel försöka att
redogöra den komplexa historia som ligger till grund för konflikterna i Sudan.

3.1 Den nord-sydliga konflikten

Invånarmässigt är Sudan en väldigt splittrad stat, där det talas över 400 olika språk och där det 
finns över 570 olika stammar (Gardell 2005:10). Historiska befolkningsförflyttningar och 
giftermål har påverkat sammansättningen av de stora etniska och lingvistiska 
huvudgrupperna. Ingen av grupperna är vare sig rasmässigt eller historiskt sett homogena 
(Idris 2005:16). Sudan är Afrikas största land med ungefär 39 miljoner invånare. De är 
fördelade på fyra stora etniska grupper: svarta (52 %), araber (39 %), Beja (6 %) och andra (3 
%). De stora religiösa grupperna i landet är sunni muslimer (70 %), inhemsk religion (25 %) 
och kristna (5 %) (Freedom House 2006).

Sudan var från 500-talet till 1400-talet uppdelat bland olika kristna kungadömen. Spridningen 
av islam och den arabiska kulturen i regionen påbörjades under 1400-talet och år 1504 
grundade ett arabiskt/muslimskt kungadöme Funji i centrala Sudan (Gardell 2005:10). Mellan 
år 1504 och år 1820 var islam den officiella religionen i kungadömet. I kungadömet lades stor 
vikt vid den arabiska härkomsten, som inte ens en konvertering till islam kunde kompensera. 
Under de drygt trehundra åren var Sudans svarta, icke-muslimska och icke-arabiska 
befolkning speciellt utsatta genom att de var en vara i den slavhandel som bedrevs av 
arabiska, muslimska ledare (Idris 2005:26). Carl Johan Gardell, historiker och 
frilansjournalist, menar att denna slavproblematik i Sudan inte var något nytt utan fenomenet 
med slavar kunde spåras tillbaks till 2000 f.Kr. (Gardell 2005:15).

År 1820 invaderades landet av en turkisk-egyptisk armé. Slaveriet fortsatte under detta styre 
och det var först under vicekungen Isma`il Pascha (1863) som slavhandeln förbjöds (Gardell 
2005:18). När de europeiska stormakterna började sin kapplöpning om Afrika hamnade Sudan 
under brittiskt kolonialstyre (1898-1956). I Sudan kvarstod då problemen med slaveri och det 
fanns ett behov av lag och ordning (Idris 2005:32). Amir Idris menar att det fanns ett intresse 
hos den koloniala makten att bibehålla systemet eftersom mycket av ekonomin byggde på den 
arbetskraft som slaveriet gav. Britterna reproducerade de rasistiska identiteterna genom att 
dela upp befolkningen i följande kategorier: arab, sudanese (ex-slavar) och fallata 
(västafrikaner), där kategoriseringen baserades på antropologiska antaganden om kvalitén på 
befolkningens arbetskraft (Idris 2005:34f). Efter problem i den södra delen decentraliserade 
britterna styret och södra Sudan fick ett indirekt styre 1921. Britterna ansåg att den södra 
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delen skulle vara lättare att styra om man använde existerande strukturer med lokala 
hövdingar. Konsekvenserna av detta styre blev två parallella system under kolonialtiden. Ett 
centralt styre med officiella lagar och ett lokalt styre där lagar från gamla sedvänjor användes. 
Konsekvenserna blev att de olika politiska identiteterna ytterligare förstärktes (Idris 2005:20, 
36f,). 

Transitionen från kolonialism blev början till en rad politiska konflikter som kretsat och 
kretsar kring identitet i den postkoloniala staten, södra Sudans status i den postkoloniala 
staten och en konflikt över konfliktens natur (Idris 2005:44). De 800 brittiska tjänstemän som 
suttit i den sudanesiska förvaltningen ersattes av britterna med 792 personer från muslimska 
och arabisktalande norra Sudan och 8 från södra Sudan (Gardell 2005:22). Nord blev politisk 
hegemoni och syd marginaliserades. När konstitutionen formades 1956 blev Sudan en 
arabisk-muslimsk stat. En revolt i Syd, som krävde en federation, markerar första fasen i 
Sudans inbördeskrig som varade i 17 år (Idris 2005:48ff).

Inbördeskriget i den heterogena sudanesiska statsbildningen har därefter pågått i femtio år, 
med undantag för åren 1972 till 1983 (Gardell 2005:3). Vid Addis Ababa överenskommelsen 
år 1972 skedde ett temporärt uppehåll i inbördeskriget. Denna överenskommelse innebar 
självstyre för syd samtidigt som syd, med utgångspunkt att syd hade en egen kultur och 
historisk identitet, skulle homogeniseras (Idris 2005:52). Anledningarna till att inbördeskrig 
åter blossade upp år 1983 var att Sudans ekonomiska kris, Numeiriregimens upplösande av 
regeringen i syd och införandet av Sharialagar (Gardell 2005:24). Denna revolt leddes av 
SPLM/A (Sudan People Liberation Movement/Army) och utlöste statssponsrat våld i syd 
vilket tog religiös karaktär, där militären talade om jihad. Vid en militärkupp 1989 kom 
National Islamistic Front (NIF) till makten och införde en fundamentalistisk regim som 
innebar ytterligare islamisering/arabisering (Idris 2005:58f). Efter militärkuppen infördes 
undantagstillstånd, den provisoriska författningen avskaffades och politiska partier och 
fackföreningar förbjöds.1991 bildade SPLM/A två grupper och lade till självbestämmande på 
sin politiska agenda (Idris 2005:72).

De femtio år som inbördeskriget pågått har inneburit en stor humanitär kris för Sudans 
befolkning med etnisk rensning, kidnappningar, massvåldtäkter, påtvingat arbete, 
barnsoldater, torka och ekonomisk kris. Arvet efter slaveriet har rotat sig i sydsudanesiska 
medvetandet och kopplas samman med norra Sudan. Detta har gjort det svårt för centralstyret 
att påtvinga dess auktoritet i södra delen. Människor i norra Sudan ser annorlunda på 
konflikten än i de södra områdena. Här ses den brittiska kolonialismen som en rot till 
inbördeskriget. Många intellektuella i norra Sudan kopplar inte samman det som sker med de 
övertramp som regimen gjort, som haft rasistiska förtecken. Historien i Sudan kopplas alltid 
samman med statens institutioner och den styrande eliten. Makt, privilegier och ägandeskap 
har alltid varit fördelar ojämlikt sedan bildandet av staten Sudan. De som tjänat på statens 
institutioner har varit araber, överklass och män. Det har varit inom denna ojämlika 
maktstruktur och privilegier som den nationella identiteten definierats (Idris 2005:16, 95). Vid 
slutet av 1900-talet var det totala antalet människor som dött i södra Sudan som ett resultat av 
den postkoloniala statens våldsamma och diskriminerande agerande fler än 2 miljoner 
(Gardell 2005:3, Idris 2005:54). Inbördeskriget i Sudan har lett till ungefär 5,5 miljoner 
sudanesiska flyktingar både inom och utom landet. Många finns grannländerna Uganda, 
Kenya, den demokratiska republiken Kongo, Centralafrikanska republiken och Egypten (Idris 
2005:57).
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År 2002 påbörjades fredsförhandlingarna mellan GoS (Goverment of Sudan) och SPLM/A i 
och 2004 skrevs ett ramavtal på i Kenya. I överenskommelsen har man förhandlat om 
vapenvila och maktfördelning. Områdena som berördes var Södra Kordofan, Nuba bergen och 
Blue Nile. De båda parterna har kommit överens om att reformera staten, fördela makten och 
det välstånd som ges av landets oljeinkomster. Sydsudan kan få självständighet efter 
folkomröstning om 6 år d v s 2011 (Idris 2005:90f). Dessa förhandlingar bottnar i ett 
samförstånd om oljan där det finns drömmar om rikedom på båda sidorna. I detta finns också 
en internationell faktor. Exploateringen av olja började på 1990-talets mitt och finansieras 
bland annat av oljeföretag från Asien, exempelvis Kina, Indien och Malaysia. De 
västerländska länderna har inte varit lika snabba på att följa med i denna oljeboom, delvis 
beroende på inbördeskriget men även på att regimen tidigare hyst islamistiska 
terrororganisationer som al-Qaida (Gardell 2005:3f).

3.2 Darfurregionen

Det nuvarande politiska våldet i västra regionen Darfur visar på komplexiteten i Sudans 
tragedi. Medan GoS och SPLM/A förhandlat fram ett fredsavtal har konflikten utvecklats i 
Darfur. Gardell menar att ”bakom den skenbart så enhetliga (muslimska och arabiska) fasaden 
i norra och centrala Sudan döljer sig följaktligen ett spektrum av folkgrupper, klaner och 
subklaner som lätt kan etnifieras om den nuvarande samhällskrisen förvärras (Gardell 
2005:10). Under tiden som GoS och SPLM/A fokuseras på att lösa nord-sydkonflikten över 
identitet, makt och resurser med hjälp av stöd från USA, andra västländer och afrikanska 
länder så pågår det många regionala konflikter i Sudan. Ett problem har varit att 
fredsprocessen begränsats till GoS och SPLM/A (Idris 2005:77, Gardell 2005:3ff).

Darfurkonflikten började år 2003 när två beväpnade rörelser Sudan Liberation 
Army/Movement (SLA/M) och Justice and Equality Movement (JEM) gjorde uppror mot 
regeringen i Khartoum som de ansåg hade marginaliserat Darfurregionen. De båda rörelserna 
kräver rättvis utveckling, landrättigheter, social och allmän service, demokrati och regional 
autonomi. Regeringen har svarat på upproret genom att mobilisera en militant grupp kallad 
Janjawidd. Denna milis har använt okonventionella metoder som att bränna jord, massakrera
och svält för att besegra rebellgrupperna. Denna uppblossande konflikt har gjort att 
observatörer i Sudan ifrågasätter varaktigheten i fredförhandlingarna mellan GoS och 
SPLA/M. Det finns vissa likheter mellan våldet i Darfur och det våld som skett i södra Sudan 
de senaste 20 åren. Skillnaden är att de etniska afrikanarna i Darfur är muslimer. Trots detta 
har de varit utsatta för diskriminering och rasism (Idris 2005:78ff). Spänningen i 
Darfurområdet beror till stor del på resursbrister. Kringvandrande nomader konkurrerar med 
bönder om gräs och vatten. Denna spänning har fått etniska och rasistiska förtecken då 
bönderna som odlar är svarta afrikaner och nomaderna tillhör arabiserade folkgrupper 
(Gardell 2005:7). Konflikten i Darfur hotar den sköra freden, förhandlingarna avstannade 
2004 under den värsta krisen i Darfur (Freedom House 2005).
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4. Analys

Jag avser att i detta kapitel analysera Sudan utifrån teorin om direkt, strukturellt och kulturellt 
våld som ett hot mot den mänskliga säkerheten. Vidare analyserar jag FN.s roll för att stärka 
den mänskliga säkerheten i Sudan. I kapitel 4.1 besvaras delfråga 1 och i kapitel 4.2 besvaras 
delfråga 2. 

4.1 Hot mot mänsklig säkerhet i Sudan

När det gäller säkerheten för den civila befolkningen i Sudan har den varit ett problem under 
låg tid. En av rötterna till denna osäkerhet hittar man i den slavhandel som människorna 
historiskt sett varit utsatt för. Detta har varit ett hot som speciellt den sudanska svarta 
befolkningen varit utsatt för och som säkerligen påverkat mönstret i dessa människors 
vardagsliv, ett slags direkt våld. Detta direkta våld har sedan verkat utnyttjas för att med åren 
bedriva strukturellt våld av dem som suttit vid makten i Khartoum mot befolkningen. Här 
utgör staten en del av hotet. När det gäller ekonomisk säkerhet så är Sudan ett av världens 
fattigaste länder. Istället för ett välfärdssystem förlitar sig invånarna sig till familjen eller 
religiösa grupper. När det gäller den politiska säkerheten så försvårar sharialagarna3 den för 
den icke-muslimska befolkningen, speciellt för kvinnor som är starkt underordnade männen i 
samhället. När det gäller tillgången till mat så har Sudan under åren drabbats av svår torka och 
svältkatastrofer. Vatten är något som befolkningen kämpar med, speciellt i regionen Darfur. 
Tillgången till mat och vatten inverkar på människornas hälsa. Problem med undernäring är 
vanligt. Spädbarnsdödligheten är hög och så är även dödstalen. Detta försvåras av att det råder 
brist på hälsovårdscentraler och vårdpersonal (Holmén 2006). Den sudanska befolkningen 
lever inte ett liv fritt från rädsla. Den civila befolkningen skyddas inte, det finns miljontals 
flyktingar i grannländerna, det sker överträdelser mot de mänskliga rättigheterna och det finns 
problem med barnsoldater. Regeringstrupper rapporteras plundra byar, bränner hem, dödar 
invånare och kidnappar kvinnor och barn som används som slavar i norr.

4.1.1 Direkt våld som hot mot mänsklig säkerhet

Vi matas dagligen av övergreppen i Darfur och den svaga freden i södra Sudan. Ett södra 
Sudan som har mist ca 2 miljoners människors liv som ett resultat av den postkoloniala 
statens våldsamma och diskriminerande agenda (Gardell 2005:3, Idris 2005:54). I Darfur har 
det blivit en humanitär katastrof. Mer än 200 000 döda, tusentals kvinnor och barn har blivit 
våldtagna och ca 2,6 miljoner människor är fördrivna. Gärningsmännen är de lokala 
milismännen, Janjaweed, som betalats och utrustats av regimen i Khartoum ( Fischer i DN: 
2007-05-08). Det var samma retorik och understöd av regeringen i södra Sudan under min 
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tjänstgöringstid i området. Våldet blir så extremt och svårläkt. Det handlar naturligtvis om 
maktfördelning och resursfördelning och då särskilt oljan som råvara. Effekterna av detta 
direkta våld blir ett hot mot den mänskliga säkerheten på det individuella planet, men också 
på det samhälleliga planet genom t ex krig och orättvisa fängelsestraff.

Huvudaktören i ett anarkiskt system är staten, men också internationella organisationer, 
multinationella företag och NGOs återfinns som aktörer i detta system. Värdeorden för detta 
system är frihandel och institutioner och demokratiska värden. I Sudan kan detta bäst 
åskådliggöras på statens nivå. Det handlar om att uppnå absoluta vinster samtidigt som man är 
ovillig att förändra inom landets konstitution och överge en del av sin makt till förmån för 
andra grupperingar i landet. Säkerhetsbegreppet i Sudan måste utvidgas eftersom man står 
inför ekonomiska hot snarare än de militära. Det finns däremot ett samband mellan interna 
militära konflikter och ekonomin. Interna väpnade konflikter uppstår då eliter är ovilliga att 
förändra rådande ekonomiska och sociala förhållanden som är till deras fördel (Tickner 
1995:180). Det stämmer väl överens med situationen i Sudan där snedfördelningen av bl a 
ekonomiska resurser är tydlig i både södra Sudan och i Darfurregionen.

UNDP:s definition på hoten mot människor säkerhet var uppdelat i sju (7) stycken kategorier. 
Var och en av dessa kategorier skapar antingen fred eller konflikt. De är i sin grund kategorier 
för att uppnå de grundläggande behov som Galtung beskriver gällande överlevnad, välfärd, 
identitetsbehov och frihetsbehov (Galtung 1990:292). Det strukturella och institutionella 
förhållningssätt som Sudan har, ur ett religiöst och etniskt perspektiv, till minoriteten i söder 
ligger inbäddat i den historiska kontexten sedan långt tid tillbaka. Det strukturella våldet blir 
oftast inte synligt eller påtagligt förrän det övergår till direkt våld (Karlsson 2004:34). Det 
direkta våldet, handlar om när människor blir utsatta för ett somatiskt våld som syftar till en 
kroppslig nedsatthet i sin fysiska förmåga, eller att bli dödad. Det direkta våldet är också 
psykologiskt, som syftar till att bryta ned eller påverka en individ.(Galtung 1969:169) I detta 
fall handlar det om effekterna av det direkta våldet utifrån det fysiska och psykologiska. I 
Sudan blir det direkta våldet så tydligt, p g a av den pågående konflikten, men också vilka de 
olika aktörerna är, såväl i södra Sudan som i Darfurområdet.

Den andra dimensionen är hotet att bli utsatt för ett direkt våld d v s det latenta våldet till 
skillnad mot det manifesta våldet som är observerbart (ibid:172). UNDP (men även den 
kanadensiska skolan) har identifierat vad direkta hot mot mänsklig säkerhet i realiteten är
(Bajpai 2000: 40). En identifikation som omfattar många länder i dag, men i synnerhet Sudan. 
Hoten är t ex dödandet av kvinnor och barn, sexuellt utnyttjande och tortyr. I SG rapport om 
Sudan, 2007-08-20, utreds ett massmord på 54 kvinnor och barn, där Toposa stammen angrep 
Didinga stammen i södra Sudan. De stal även 800 kor och jordbruksredskap. Ett angrepp som 
påverkar dessa människor direkt då deras möjlighet till självförsörjning försvann i samband 
med detta övergrepp.(UN 2007e:1,12) De andra är avhumanisering genom slaveri, 
barnsoldater och trafficking, drogmissbruk, diskriminering och dominans av såväl kvinnor, 
minoriteter, möjlighet till att ordna val och underminering av de politiska institutionerna. 
(Bajpai 2000:40)

Konflikten i Sudan har gjort att många har flytt från sina hemtrakter till nya ställen inom 
Sudan eller till andra närliggande länder som jag tidigare nämnt i detta kapitel. Kvinnors roll i 
en stat som Sudan är mycket utsatt. Jag analyserar kvinnans roll mer i kapitlet om strukturellt 
våld, men några delar är viktiga att ta upp inom ramen för det direkta våldet och de hot som 
det skapar. Förflyttning från sin hembygd gör att kvinnorna får det svårare att ta hand om sin 
familj rent ekonomiskt sett men också en ökad osäkerhet över sin egen överlevnad. I Halifax 
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(Kanada) hölls 1985 en konferens om nationell säkerhet för kvinnor. Det var svårt att 
definiera just säkerhetsfrågan utifrån västerländska och övrigas perspektiv. Kvinnor från 
tredje världen definierade mer säkerhetsfrågan i termer om imperalism, militarism, racism och 
sexism. Alla på konferensen var däremot överens om att säkerhet inte betydde någonting om 
det var byggt på någon annans osäkerhet. (Tickner 1992:54f) Det är alltså inte endast militära 
hot som spelar in på ett lands säkerhet. Det finns även social, ekonomiska, miljö och politiska 
faktorer. Faktorer som påverkar den enskilda människan på en individuell nivå. Feminismen t 
ex, tar sitt uttryck i att internationell politik har varit och är konstruerade av män. Det tas inte 
hänsyn till kvinnors situation när det gäller säkerhet. Säkerhet är så viktigt för stater att de 
driver fram sanktioner och begränsningar och t o m krig i syfte att intensifiera och bevara den 
nationella säkerheten. Detta på bekostnad att det strukturella våldet ökar, vilket i en stat som 
Sudan med stark hierarkisk struktur och ekonomiska samt religiösa förtecken, främst påverkar
kvinnor och barn.(Tickner, Sjoberg 2007:199)
  

4.1.2 Strukturellt våld som hot mot mänsklig säkerhet.

I en situation av strukturell fred lyfter Galtung fram fem (5) olika faktorer som är viktiga för 
att uppnå social rättvisa. Faktorer som i Sudan kan härledas till det strukturella våldet. De är:

 Frihet utan förtryck och rättvis exploatering, genom: 
 Dialog istället för tvång,
 Integration istället för segmentering,
 Solidaritet istället för fragmentering,
 Deltagande istället för marginalisering.(Galtung 1996:32)

Sudan styrs av en militärregim och det islamistiska partiet NCP 4, tidigare National Islamic 
front (INF), sedan 1989. Presidenten Omar Hassan Ahmad al Bashir styr ett postkolonialt land 
som har mer än 34 miljoner invånare. Det talas över 400 språk och dialekter och vid 
folkräkningen 1955 fanns det över 570 olika stammar och en mycket stor mängd 
underordnade substammar och klaner. Dinka stammen, som är en av de mest inflytelserika 
stammarna i södra Sudan, består av 4-5 miljoner människor uppdelade på 26 olika klaner som 
kontrollerar egna territorier. (Gardell 2005:10) SPLM beskriver på sin hemsida att den 
centrala orsaken till konflikten är fördelningen av makten samt den historiska och nuvarande 
mångfalden inom landet. Mångfalden består av två komponenter och det är etnicitet och 
religion.(SPLM 2007a: 2)

Den sudanesiska regeringen i Khartoum har sedan självständigheten 1956 fokuserat sina 
resurser på hur den religiösa fördelningen av människor är grupperat inom landet. Det är 
antingen den arabiska/islamistiska delen eller den kristna varav den förstnämnda prioriteras av 
den sittande regeringen. Enligt SPLM har Sudan ett institutionellt system som exkluderar 
majoriteten (etniskt) av befolkningen deras rättigheter och rätten till den centrala makten 
sedan 1956. Vid militärkuppen 1989 delade INF upp det institutionella systemet ytterligare.
Icke fundamentalistiska muslimer exkluderades och det sociala, ekonomiska och politiska 
institutionerna arabiserades och islamiska tolkningar förstärktes. (Idris 2005:54) SPLM kallar 
detta för det ”gamla Sudan”. Det är de som anser att politiken skall utgå från islam och 
arabism. SPLM, i sin ursprungsskepnad från 1983, var fokus på att skapa ett enat Sudan 
oavsett religion, ras eller andra identiteter, som till motsats till INF var sekulärt, demokratiskt 
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och pluralistiskt. (Idris 2005:72, SPLM 2007a:2) Detta förhållningssätt är kvar men efter 
delningen av SPLM 1991 lades även rätten till ett självbestämmande för södra Sudan på 
agendan (Idris 2005:72). Det är detta som nu kallas för det ”nya Sudan” i de politiska 
diskussionerna som SPLM officiellt för. En problematik som idag kan återkopplas till den 
struktur och giltighet som Sudan har i sitt institutionella system, är att det har inte hållits några 
allmänna val sedan 1989. Man höll ändå ett val 1996 men många distrikt i Sudan kunde inte 
deltaga. Enligt Sudans officiella hemsida berodde misslyckandet på logistik problem och det 
interna krig som just då pågick. (Sudan.net 2007:Government). Den sittande presidenten vann 
ändå klart enligt bedömare. Presidenten gjorde då klart att han skulle följa den islamiska 
inriktningen och inte arbeta efter s k partipolitiskt program enligt sudan.net. Liknande val 
hölls år 2000 som bojkottades av de flesta andra partierna (Freedom House 2007).

Galtungs strukturella fred som är beskriven inledningsvis i detta kapitel fokuserar på social 
rättvisa. Enligt SPLM kan inte fred uppnås i Sudan om inte det politiska och institutionella 
systemet förändras så att det behandlar alla människor lika (SPLM 2007a:2). Enligt Galtung 
visar sig ojämlikheten genom den makt eller de olika livsmöjligheter som en social grupp har. 
Oljan skapar olika ekonomiska skillnader mellan det styrande Khartoum och den södra delen 
av landet. Det visade sig tydligt i oktober 2007 då SPLM hoppade av den samlingsregering 
som finns i Khartoum enligt CPA. Motsättningarna handlade om att SPLM anklagade sina 
motparter att de inte arbetade tillräckligt för att implemetera CPA tillräckligt fort. Vidare 
handlade dispyten om oljefördelningen i den oljerika regionen Abiye, samt en långsam 
demokratiprocess.(Göteborgsposten 2007-10-14: 27, Sudan Tribune 2007)

I mitten av 1990-talet fattades det beslut i Sudan om att påbörja exploateringen av olja i 
landet, med huvudfinansiärer från främst Kina, men också från Indien och Malaysia. Det är 
inte bara regeringen i Khartoum som vill ha mandat på oljan. Det gäller även SPLM sidan 
med Dinka stammen som dominerande aktör. Oljan har skapat en kamp om makten mellan 
många olika samhällsaktörer i Sudan, inklusive kriminella organisationer och krigsherrar. Det 
är alltså viktigt att det sker en jämlik resursfördelning av oljan som CPA omfattar. Vi kan 
annars få uppleva nya blodiga inbördeskrig i Sudan.(Gardell 2005:4, 9) Det strukturella våldet 
återfinns i de sociopolitiska strukturerna. Strukturer, enligt Galtung, som inte möjliggör den 
positiva freden på lång sikt. Dessa strukturer är starkt knutet till begreppet mänsklig säkerhet 
då den berör det ekonomiska och politiska delarna men också det sociala. Maktstrukturen i 
Sudan utgår från den arabiska minoriteten. Rent institutionellt har Sudan samlat maktcentrat i 
Khartoum och den styrande eliten besitter alla maktpositioner. Som institutioner i detta fall 
menar jag även domstolar, universitet, sjukhus etc.(Freedom House 2007) Detta gäller även
möjlighet till utbildning, vård, bostad och arbete (Galtung 1969:170f). Faktorer som är 
grundläggande inom mänsklig säkerhet enligt UNDP.

Makt kan ha flera olika innebörder. Makt över resurser, makt över andra aktörer eller makt 
över händelser och dess utfall. Resurser kan här betyda befolkningsstorlek eller 
territoriestorlek, råvaruresurser, ekonomisk kapacitet, militär styrka, politisk stabilitet och 
kompetens. Samarbetet kan vara en kollektiv handling för att öka materiella tillgångar eller en 
balans mot yttre hot (i detta fall NCP- SPLM), en rationell handling. Tanken med samarbetet 
kan vara att öka påverkan på andras beteende. (Strömvik 2005:43ff) Makt och samarbete är 
alltså nära knutet till den fredsprocess som kom till stånd i Södra Sudan. Oljan finns som 
bekant i den södra delen av landet (resurserna) och makten finns i Khartoum. Samarbetet med 
SPLM/A skapar alltså en möjlighet för Khartoum att säkerställa det ekonomiska samarbetet 
med de externa (olje) intressenter som finns i Sudan (t ex Kina), samt att långsamt införa de 
islamska grundvärderingarna och lagar i den södra delen av Sudan, där den kristna 



26

minoriteten finns. Det innebär att staten utökar sin makt och kapacitet genom att samarbeta 
med andra. Det är dock inte alla som tjänar på detta samarbete. De som sitter vid makten för 
ofta en säkerhetspolitik som försvagar potentiella fiender och ökar den egna makten gentemot 
andra.(Baldwin 1997:21f, Lamy i Baylis & Smith 2005:210) Sudanproblematiken med 
regeringen i Khartoum, dess institutionella struktur och SPLM är ett tydligt exempel på denna 
strategi.

En mycket utsatt grupp i Sudan är kvinnorna. Kvinnorna i den norra delen är underställda 
sharia lagarna och upplever ett stort hot mot den egna säkerheten. Problematiken dessa 
kvinnor möter återfinns inom ramen för äktenskap, skilsmässa och arvsrätten. Sudan är 
förövrigt ett av de länder i Afrika som inte ratificerat kvinnors rättigheter 5 med argumentet att 
det står i motsatsförhållande till landets värderingar och traditioner. (Freedom House 2007)
Trots att kvinnor är representerade i det Sudanesiska parlamentet övervakas de ute i 
samhället. Polis kontrollerar klädsel, kvinnor utsetts för könsstympning och våldtäkter. 
Systematisk våldtäkt har blivit en del i krigsstrategin, framförallt i Darfurregionen. Det finns 
flera internationella NGOs i Sudan, men de har haft problem att arbeta då regeringen hindrar 
förflyttningar och arbete (Freedom House 2007). Sudanesiska kvinnor och barn är speciellt 
utsatta i sin vardag, då de ofta måste lämna sitt hem för att trygga familjens grundläggande 
behov som vatten, ved och boskapsskötsel. De riskerar vid utförandet av dessa uppgifter att 
utsättas för kidnappningar som kan leda till trafficking och tvångsrekrytering samt även risken 
att våldtas General-Sekreteraren för FN redogjorde i sin decemberrapport 2005, om den 
utbreddhet i Sudan som gäller barnsoldater och tvångsrekryteringar.(UN 2007c:12) 
Säkerhetsbegreppet får härvid en flerdimensionell innebörd som inte bara fokuserar på 
konflikt mellan stater och det direkta våldet, utan även mellan män och kvinnors livssituation.

Galtung har hävdat att det strukturella våldet är inbyggt i strukturen vilket visar sig i ojämlik 
maktfördelning och ojämna livsmöjligheter för såväl kvinnor som män, men också ojämlik 
utveckling mellan regioner. Det är framförallt makten att besluta över resurserna som är 
ojämlikt fördelat i samhället, vilket visar sig med tydlighet i människors vardag i 
Sudan.(Galtung 1969:71) Medelåldern i Sudan är 18,7 år. Kriget och det direkta våldet är en 
bidragande orsak till denna låga ålder, men även det strukturella våldets påverkan genom att 
inte få tillgång till vård och sociala förmåner.(CIA 2007) Human Security Report 2005 
redovisar antalet döda i Sudan mellan 1983-2002. Effekten av denna konflikt är skrämmande. 
Det är endast ca 3% av totalt ca 2 000 000 som dött till följd av konflikten, som är 
stridsrelaterat. De andra 97% beror på andra orsaker, framför allt enkla sjukdomar och 
undernäring. (Human Security Report 2005c:128).

Den sociala rättvisa som Galtung beskriver inledningsvis blir svår att i dagen Sudan uppnå. 
En problematik är enligt Idris tanken att skapa ett arabiskt/islamistiskt Sudan (Idris 2005:81). 
Denna segregering av så många folkgrupper som står utanför denna tanke skapar bara 
konflikter. Det som saknas är en trovärdig demokratiprocess samt ett 
återuppbyggnadsprogram som människor, befolkningsgrupper och regioner omfattas av. De 
viktigaste faktorerna enligt Galtung är frihet utan förtryck och en rättvis exploatering
(Galtung 1996:32). Det är grunden för en fortsatt positiv utveckling. Det strukturella våldet 
kommer annars att fortgå och rätten till ett värdigt liv minska för många i Sudan. Den 
politiska demokratiprocessen och implementeringen av CPA måste fortsätta. Det är idag, 
enligt mig, det bästa sättet att säkerställa en ökad mänsklig säkerhet gällande det strukturella 
våldet, främst i de södra delarna av Sudan.

                                                
5 The International Convention on the Eradication of all Forms of Discrimination Against Women
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4.1.3 Kulturellt våld som hot mot mänsklig säkerhet

Den politiska säkerheten i Sudan är låg. Sudan räknas som ett odemokratiskt, totalitärt land 
och korruptionen är hög. Det råder ingen pressfrihet och utländska tidningar utsätts för statlig 
censur. Godtyckliga gripanden, häktningar och tortyr är vanligt. När det gäller säkerheten för 
gemenskapen och samhället så har den icke-arabiska, icke-muslimska befolkningen under 
årens lopp utsatts för degradering i samhället av sina kulturella och etniska grupper. Islam är 
den officiella religionen och enligt konstitutionen är sharialagarna lagstiftande. (Detta är dock 
undantaget fram till 2011 i den södra delen m a a CPA) Det stora majoriteten av flyktingarna 
är icke-muslimer och regeringen i Khartoum förstör de kristnas byggnader. (Freedom House 
2007) Skolutbildningen är obligatorisk i Sudan. Under 2002 var 78 % av alla barn i Khartoum 
inskrivna i skolan i jämförelse med södra Sudan, där det endast var 15% som var inskrivna. 
Det är ett av världens lägsta tal. Osmickrande tal är också flickornas möjlighet till studier i 
södra Sudan. Där finner vi det lägsta talet i världen. Det är endast mellan 1-16 % av flickorna 
som är inskrivna. (UD 2006:11) Det kulturella våldet legitimerar ofta förtryck på människor 
och kan ibland ses som en del av det strukturella våldet. Enligt Karlsson så är den 
dominerande skillnaden att det är människans grundläggande värden som berövas (Karlsson 
2004:31). Värden som för många delar av (väst) världen omfattas av yttrandefrihet, 
skolutbildning och rätten till sitt språk, konst, musik och religion. 

Sudans historiska kontext präglas av en utsatt afrikansk/sudanesisk folkgrupp där förtryck och 
slaveri funnits med. Fördomarna lever kvar. Enligt Galtung är det en del av det kulturella 
våldet mot denna grupp av människor (Galtung 1996:200). UNDP tar upp inom ramen för 
säkerhet för gemenskapen /samhället t ex rätten till sin kultur och språk samt etnicitet. Det 
handlar också om svag utveckling och otillräckliga satsningar på grundläggande 
samhällsfunktioner enligt Amnestys rapport från 2007. De menar att förekomsten av t ex oljan 
leder till försämringar hos människor då orsaken var hög korruption, konflikter och 
maktkamp.(Amnesty 2007:Afrika) Orsaker som blir hot mot den mänskliga säkerheten 
eftersom marginaliseringen är så stor mellan den norra delen och södra delen av Sudan.
SPLM:s vision för framtiden är att alla människor skall få individuell frihet från alla former 
av politisk, ekonomisk, social och förtryck från att t ex utöva sin kultur eller språk (SPLM 
2007b:4). Förtryck som idag är påtagligt närvarande i Sudan.

2004 års rapport om mänsklig utveckling, utgiven av UNDP, beskriver att:
“Cultural liberty is about allowing people the freedom to choose their identities - and to lead 
the lives they value - without being excluded from other choices important to them (such as 
those for education, health or job opportunities)". (UNDP 2004:6) 

Denna rapport identifierar två olika exkluderingar. I den ena handlar det om att en grupp 
människor inte får leva utifrån den livsstil som de väljer att ha eller att enskilda individer 
måste leva som alla andra i samhället. Detta berör naturligtvis den religiösa och kulturella 
friheten för envar i Sudan, men det påverkar också alla de immigranter som kommer till 
Sudan. De tvingas överge sin kultur och språk till förmån för ett nytt liv.(ibid) En realitet som 
Buzan beskriver som horisontell konkurrens inom ramen för samhällelig säkerhet (Buzan et al 
1998:121) I den andra exkluderingen beror det på den kulturella bakgrunden att en individ 
inte får samma rättigheter gällande ekonomi, socialt skyddsnät och politisk rättigheter. Det är 
just dessa två exkluderingar som enligt rapporten ökar sannolikheten för en konflikt i ett land 
och är ett hot mot den mänskliga säkerheten (UNDP 2004:6, 14).
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Brown tar upp två hotbilder inom det kulturella begreppet och i en intern konflikt. Det första 
är den kulturella diskrimineringen som Sudan bedriver mot dem som inte är 
arabiska/islamistiska.(Brown et al 2001:12) Det är militärregimen som ytterst styr landet och 
definierar hotbilden. Minoritetsgrupperna är ett hot mot den levnadsexistens och islamistiska 
förändring som Presidenten i Sudan redogjort för år 2000 i sitt val. Eliten styr landet och 
besitter landets viktigaste positioner. NCP har 52 % av platserna i parlamentet, SPLM endast 
28%. Övriga platser är fördelat på minoritetsgrupperna.(CPA 2005:20) Detta innebär 
naturligtvis en snedfördelning av makten och möjlighet till påverkan redan från början.

Det andra är hur grupper ser sig själva utifrån sin historiska kontext. Dessa historier 
legitimeras ofta genom myter, ideologier eller religion och uttrycks i våld eller 
demoniseringar mot sin motpart på olika sätt.(Brown et al 2001:12, Karlsson 2004:30f)
UNDP:s definition på mänsklig säkerhet beskriver rätten till sin kultur och språk, likväl den 
social, politiska och ekonomiska grundtryggheten. Det kulturella våld som befolkningen i 
södra Sudan utsätts för, inom ramen för hela staten Sudan, kan enkelt härledas till UNDP.s 
definition. Enligt UNDP:s rapport 2004 finns det ett samband mellan den relativa inkomsten 
och det mänskliga förmågan. Ett relativt berövande i inkomster i ett samhälle kan leda till 
absolut socialt berövande d v s låg inkomst i ett rikt land skapar fattigdom och utanförskap. 
(UNDP 2004:13f) Problematiken kan återfinnas både inom identiteten och den kulturella 
friheten. Sudan gör åtskillnad på den kulturella identiteten genom sin maktstruktur och 
förfördelar den arabiska minoriteten genom sina framskridna planer på att införa islam som 
det enda alternativet. 

En kulturell frihet är inte att försvara gamla traditionella mönster utan att utveckla människor 
möjligheter och val. Mänsklig säkerhet handlar om dessa betingelser. En ekonomisk och 
mänsklig utveckling genom en rättvis socio-ekonomisk fördelningspolitik. Mänsklig säkerhet 
omfattar skydd av den personliga säkerheten och frihet från direkta och indirekta hot om våld 
(Bajpai 2000:48). Om det kulturella våldet och hotbilderna mot mänsklig säkerhet kan 
härledas till strukturella betingelser och det direkta våldet, bör det internationella samfundet 
utöva påtryckningar på Sudan. Det handlar om att Sudan måste skydda sin egen befolkning
och skapa en social rättvisa. Kan dem inte det faller ansvaret på övriga länder i världen att 
agera. För att uppnå en social rättvisa hävdar Galtung att det måste finnas frihet utan förtryck, 
dialog, integration, solidaritet och ett deltagande hos alla aktörer (Galtung 1996:32). Faktorer 
som återfinns i det strukturella våldet men är även i det kulturella våldet. Uppfylls dem inte 
blir dem ett hot mot den mänskliga säkerheten. Enligt UNDP:s definition från 1994 är 
mänsklig säkerhet uppfylld om en individ känner frihet från rädsla och frihet från begär. 

Dessa faktorer ingår i alla de säkerhetsbegrepp som jag diskuterat i kapitel 2 och utgår som 
oftast ifrån ett vi och dem förhållande. Det är i grund och botten kampen om resurserna och 
makten och uttrycks i exkludering med utgångspunkt från kulturellt, etnisk eller ideologiskt
betingade orsaker. Det är denna ojämlikhet som Galtung för fram som en av de stora 
konfliktorsakerna och hot mot den rådande säkerheten (ibid:71).

Shirin Ebadi, Nobelpristagare 2003, uttrycker sig på följande sätt om kultur, i UNDP:s rapport 
2004, kopplat till de mänskliga rättigheterna. Rättigheter som inbäddas i mänsklig säkerhet:
“People are different, and so are their cultures,.... No culture tolerates the exploitation of 
human beings, No religion allows the killing of the innocent, No civilization accepts violence 
or terror” . ....So cultural relativity should never be used as a pretext to violate human rights, 
since these rights embody the most fundamental values of human civilizations”. (UNDP 2004: 
23)
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Summering: 
Galtung beskriver förhållandet mellan det direkta, strukturella och kulturella våldet inom 
ramen för en konflikt, som en del av en triangel. Det finns ett inbördes förhållande där de 
påverkar och förstärker varandra och därigenom legitimerar våldet. Detta våld kan starta i 
vilken del som helst av triangeln. Våldet kan starta som strukturellt våld och sedan kan det 
överföras på de två andra. (Galtung 1990:294, 1996:199, 208) Det är i detta resonemang vi 
finner hotbilderna mot mänsklig säkerhet i Sudan. Den ständiga kampen om makt och 
överlevnad, både direkt och indirekt, aktörerna emellan. 

Oljan har förändrat, till stor del, klimatet i Sudan där det nu även finns externa intressenter 
som ser råvara före människors rätt till en dräglig tillvaro. Människor som blir brickor i ett 
nationellt och internationellt maktspel. Det är långt kvar att uppnå UNDP:s mål med frihet 
från rädsla och frihet från begär när den sociala orättvisan är så markant stor mellan den 
arabiska och afrikanska populationen. Problematiken kan återfinnas i alla de säkerhetssektorer 
som jag beskrivit i kapitel 2. Den militära, samhälleliga, ekonomiska, miljö och politiska 
säkerheten kan inte ses som ett enskilt fenomen. Den mänskliga säkerheten är sammanvävd 
med alla dessa fem sektorer. Hoten mot den mänskliga säkerheten utgår alltså i den 
exkludering som existerar inom de fem sektorerna och effekten av detta blir det direkta, 
strukturella och kulturella våld som existerar latent och/eller manifest.

4.2 FN och mänsklig säkerhet i Sudan

4.2.1 CPA- Fredsavtalet och FN:s roll

Den 24 mars 2005 beslöt säkerhetsrådet i FN att situationen i Sudan var och bedöms fortsätta 
vara ett hot mot internationell säkerhet och fred. Genom resolutionen 1590, etablerades 
UNMIS, United mission in the Sudan.(UN 2007a)    

Det har genom åren varit många försök att få till fred i landet, av såväl grannländer, andra 
stater, bidragsgivare och av parterna själva. Den 20 juli skrev parterna på det s.k. Machakos 
Protokollet. Protokollet beskrev principerna för ledningen av landet, övergångsprocessen och 
själva regeringsstrukturen samt rätten till självbestämmande avseende statsskick och religion 
för befolkningen i södra Sudan. Avtalet medgav också en kommande diskussion om 
fördelning av makt, hälsofrågor, mänskliga rättigheter samt ett eldupphörsavtal.(Ibid) Med 
anledning av Machakos Protokollet ville nu FN intensifiera möjligheten till fred. FN:s 
säkerhetsråd beslöt att skapa en speciell politisk mission för att underlätta samtalen mellan 
parterna samt för att förbereda sig för en kommande fredsfrämjande mission. Säkerhetsrådet 
fastslog genom resolution 1547, den 11 juni 2004, upprättandet av UNAMIS, United Nations 
Advance Mission in the Sudan.(Ibid)

Vändpunkten kom den 9 januari 2005 då företrädarna för Government of Sudan (GoS) och 
SPLM/A, Sudane People´s Liberation Movement/Army signerade det s.k. Comprehensive 
Peace Agreement, CPA. Detta avtal bestod av fyra protokoll, två ramavtal och två bilagor som 
beskriver själva implementeringen av protokollet och ramavtalen. Avtalet beskriver att södra 
Sudan har en tillfällig regering under en 6 ½ års period samt att en internationell 
övervakningsstyrka finns på plats. Södra Sudan skall efter dessa 6 ½ år rösta för om de vill ha 
ett enat Sudan eller ett delat.(Ibid) Den 10 januari 2005, dagen efter undertecknandet, 
offentliggjorde FN:s säkerhetsråd beslutet att skicka en fredsfrämjande styrka om 10 000 
militär och civil personal inklusive 700 poliser. Den 20 oktober 2007 var 97 % av den militära 
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styrkan på plats. 95 % av poliserna var också på plats. De 300 civila är på plats för några få 
undantag.(UN 2007 f:8ff)

4.2.2 FN:s organisation i Sudan

FN:s  generalsekretare har delat in missionen i fyra delar, ledd av FN:s speciella sändebud 
(Special Representative of the Secretary-General, SRSG) (UN 2007a).
De fyra delarna är: God förmedling och politisk support för fredsprocessen, säkerhet,
styrelseskick, hjälp och bistånd avseende utvecklings- och humanitära frågor.(Ibid)
Delar som är direkt kopplade till att förbättra den mänskliga säkerheten.

SRSG stab ansvarar för den politiska supporten. Säkerhetsfrågorna sköts av den militära 
enheten. Deras uppgift är att övervaka fredsavtalet, skydda FN personal samt skydda civila 
som lever under hot om fysiskt våldspåverkan. Efterlevnaden av ledningen sköts av civila 
polisen, upprätthållande av lagar, mänskliga rättigheter, civilfrågor, kvinnofrågor och hjälp 
under valet. Utvecklings- och humanitära frågor sköts av de komponenter som ansvarar för 
avväpning, demobiliseringen och integreringen in i samhället, koordinationen av humanitära 
frågor, skydd, återvändande och återanpassning samt koordinering av insatser mot 
minproblematiken. Det finns också en komponent som skall arbeta med missions support och 
en integrerad avdelning som hanterar utbildning - och säkerhetsfrågor.(UN 2007a)  

Med anledning av komplexiteten och storleken på denna mission har FN bestämt att 
missionsområdet delas in i sex sektorer samt ledningsstrukturen skall präglas av ett stort mått 
av decentralisering. Högkvarteret (HQ) finns i Khartoum men också ett större detachement i 
Rumbek, huvudstaden i Södra Sudan. I det som FN beskriver som säkerhet framgår det att det 
enbart är den militära komponenten som skall vidmakthålla detta. Säkerhetsbegreppet blir 
alltså här väldigt smalt.

4.2.3 Resolutioner och mandat

Resolution 1590 trycker på att parterna, med en ömsesidig vilja, följer avtalet så att fred och 
stabilitet kan komma till hela Sudan, inklusive Darfur (UN 2007b).
Resolutionen påtalar också vikten av att UNMIS samverkar på alla nivåer mot den Afrikanska 
Unionen (AU) och deras mission i Darfur (AMIS). UNMIS skall också vara beredda att 
stödja, enligt resolution 1706 daterad 2006-08-31, AU i Darfurområdet. Resolutionen 
fastställer också att läget i Sudan är ett hot mot internationell fred och säkerhet. UNMIS 
arbetar under kapitel VII mandat, d.v.s. rätt att med våld lösa sin uppgift om läget medger 
detta.(UN 2007b)

4.2.4 Vad har FN:s roll inneburit för implementeringen av CPA

Fredsavtalet (CPA) som skulle göra slut på det över 20 år långa kriget, är nu snart tre år efter 
överenskommelsen utsatt för kritik och påfrestningar. Den politiska utvecklingen går mycket 
långsamt. I avtalet ingick det att en nationell enhetsregering (GNU: Government of National 
Unity) skulle införas i syfte att försöka ena den splittrade nationen. Detta gjordes i september 
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2005. De styrande i Khartoum är fortfarande inte villiga att dela makten med rebellerna i 
södra Sudan, som det står föreskrivet. Det finns också tecken på att regeringen i söder inte är 
inriktad mot att vara i union med norr.(Ohlsson 2005)  

Problemet med denna enhetsregering var att det parti som tidigare styrde fullt ut i Khartoum, 
NCP (National Congress Party) behöll kontrollen över viktiga ministerier. Detta skapar 
naturligtvis förtroendeproblem, främst från befolkningen från de södra delarna av Sudan men 
även från SPLM. (Ohlsson 2005) De ministerier som NCP behöll kan energin och gruvdriften 
återfinnas. Det är här som oljan tillhör. Vidare dominerar partiet presidentposten samt dess 
rådgivande organ. Denna fördelning är intressant då maktfördelningen skall vara lika. Hur 
betydelsefulla är de ministerier som blivit tilldelade SPLM och hur kan presidenten förändra 
mandatet för de olika ministerierna? Kritik finns mot detta och ett exempel är att 
transportministern från SPLM som genom ett särskilt dekret från presidenten fråntogs 
kontrollen över inrikesflyget (Ibid).

Det är därför viktigt att omforma den sudanesiska politiken så att fattigdom och 
marginalisering, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter kommer upp på 
dagordningen och att tydliga förändringar sker för gemene man. Leif Ohlsson på Padrigu vid 
Göteborgs Universitet påtalar att frågor som pengar, militär säkerhet och politisk mångfald är 
det som utgör de potentiella stridsfrågorna om CPA överhuvudtaget skall kunna förverkligas 
fullt ut. (Ohlsson 2005)

FN:s Generalssekreteraren påtalar på FN:s hemsida att få CPA att fungera är en ”enorm 
komplex uppgift” för alla inblandade. SG redovisar också risken för säkerheten, främst mot 
integrationen av de olika väpnade grupperna som finns i landet. Dessa väpnade grupper kan få 
konflikten att eskalera om inte är nöjda med den aktör, av GoS och SPLM, som de officiellt 
stödjer. Problemet kan uppstå då det i CPA inte tydliggjordes hur denna implementering i 
antingen GoS eller SPLM skulle ske.(UN 2007a) Implementeringen av dessa grupper kommer 
radikalt att förändra den politiska, ekonomiska och sociala landskapet i Sudan. SG påtalar här 
nödvändigheten av att det krävs en stark och gemensam strategi både på nationell nivå men 
också av världssamfundet. Den nya regeringen måste ta ledartröjan och påbörja byggande av 
förtroende och försoning. FN kommer här att aktivt stödja processen att finna orsakerna till de 
olika konflikterna i landet. Denna process skall bygga på en frivillig och meningsfull 
medverkan. (Ibid)

Oljan har i Sudan blivit en kraftig maktfaktor. Våldet legitimeras eftersom inte det 
internationella samfundet agerar. Flera resolutioner har antagits i FN:s säkerhetsråd de sista 
tre åren, som kräver att Sudans regering i Khartoum skall skydda sin egen befolkning och 
ställa ansvariga till rätta. Sudan uppfyller inte detta krav fast de är medlem av FN.(ibid) Kina 
har visat sig vara lojal vän till Sudan när FN kritiserat Sudan för mord och förstörelse i 
Darfur. Det kanske inte är så konstigt att Kina stöttar Sudan när ca 80% av all olja exporteras 
till Kina. (Economist 2007: 54f) Det statsägda sudanesiska oljebolaget Greater Nile Petroleum 
Operating Company (GNPOC) som dominerar oljeutvinningen i Sudan, ägs till 40% av det 
statsägda kinesiska bolaget China National Petroleum Company (CNPC). 1999 uppgick 
Sudans oljeproduktion till 140 000 fat per dag. I slutet av 2005 utökades produktionen till ca 
500 000 fat per dag. Det innebär att Sudan, om man håller detta tempo och fred får råda, blir 
en av världens största oljeproducerande stater inom några år.(Gardell 2005:4f) Det är 
lockande att tro att fredsavtalet i södra Sudan möjliggör för regeringen att kunna maximera 
sina (ekonomiska) vinster genom att SPLM/A inte attackerar oljekällorna, som tidigare var en 
strategi, och samtidigt flytta konfliktområdet till Darfur.
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Implementeringen av CPA går fortfarande trögt. Det saknas en politisk vilja hos regeringen 
och det muslimska styrande partiet National Congress Party (NCP), samt förmågan hos 
SPLM att mobilisera det egna och anhängare till partiet. De stora frågorna är naturligtvis oljan 
och gränsdragningen mellan syd och nord.(International Crisis Group 2007) Ett konkret 
exempel är SPLM:s politiska manifestation och missnöje med hur NCP förhalar 
implementeringen av CPA och har i oktober 2007 tillfälligt hoppar av förhandlingarna, vilket 
kan hota freden på sikt.

I generalsekreterarens rapport från 21 december 2005 till säkerhetsrådet framgår det att 
godkännandet av den tillfälliga konstitutionen i södra Sudan andas optimism (UN 2005c:3ff). 
Det finns däremot en hel del orosmoment som ligger inom ramen för såväl det direkta, 
strukturella och kulturella våldet som kan hota säkerheten på såväl lokal, regional och 
nationell nivå. SG redovisar i rapporten om Sudan den 12 september 2007 att de olika 
väpnade grupperna inte ansluter sig till de två huvudaktörerna och deras regeringar. Det finns 
här en risk för kriminell aktivitet och en negativ våldspiral i området. Vidare har det inte hänt 
så mycket gällande områdena kring fördelning av makt och resursfördelningen. De nationella 
valen samt demarkeringsprocessen var syd och nord skall vara är inte heller påbörjat som det 
är avtalat om i CPA.(UN 2006d:13f) Det finns också flera rapporter om våld mot civila, FN 
personal och NGO:s i södra Sudan som blivit utsatta för just dessa väpnade grupper (ibid). SG 
redovisar att FN gett UNMO:s (United Military Observers) uppgift att försöka genom 
förtroendeskapande samtal mellan de olika grupperna, att de skall visa förståelse för varandras 
behov under denna tid. En annan fara som SG redovisar är den nyuppväckta konflikten mellan 
grannländerna Etiopien och Eritrea. Detta främst genom att Eritrea har etablerat kontakt med 
Norra Sudan som kan öka oroshärden i området eftersom Etiopien också är en intilliggande 
grannstat. Det finns också indikationer på oro i Uganda i gränsområdet till Sudan.(UN 2005c: 
3ff) Som ett motdrag till norra Sudan har SPLM i december 2007 etablerat kontakt med ett 
Etiopien och kommit överens om ett bilateralt avtal och framtida samarbete (SPLM 2007c).

FN:s engagemang i Sudan inriktar sig mot att situationen i Sudan hotar internationell fred och 
säkerhet. Missionsområdet är begränsat till södra Sudan och kvarlämnar därigenom de övriga 
områdena d vs östra Sudan och Darfur. Det är viktigt att freden håller i sig så att en positiv 
spridningseffekt uppstår i resten av Sudan. SG är i sina rapporter oroad över, samt att en ökad 
militär närvaro av framförallt unga har skett efter att SPLM/A lämnat området i den östra 
regionen, att fredsansträngningarna går för långsamt. (UN 2005c:4, 2006d:10) En viktig 
aspekt, som kan återkopplas till det kulturella våldet och den försoningsprocess som SG 
påtalat, är att SG i rapporterna tydliggör att det existerar misstro mot varandra. Denna misstro 
kan återfinnas i i utvecklingen av den gemensamma försvarsstyrkan JIU (Joint Integration 
Unit), som skall bestå av både regerings- och SPLM soldater. Utvecklingen av denna 
integrering går för långsamt och är en mycket viktig del i fredsprocessen. Andra viktiga delar 
är integrationen i samhället av f d medlemmar ur andra väpnade grupper samt 
gränsdragningen och oljesektorn. (UN 2007e:15) SG betonar vikten av en jämlik fördelning. 
Han menar att det inte går att en sida har det bra medan den andra sidan har det sämre (UN 
2005c:17). Denna ojämlikhet, menar Galtung, kan annars leda till konflikt genom det 
strukturella våldet.

Mycket har ändå skett. FN har under 2007 arbetat för att skapa förutsättningar för säkerhet 
genom utbildning av lokala poliser, övervakar regeringsstyrkornas tillbakadragande till norr 
om 1956 års gränser, skapat workshops gällande mänskliga rättigheter, minutbildning av 
lokalbefolkningen och bedrivit stor informations kampanj om minor till samhällen, stöd till 



33

människor som kommit tillbaka till södra Sudan m a a fredsavtalet. (UN 2007f: kap IV). Ett 
arbete som måste fortsätta med kraft under en lång tid framöver. 

4.2.5 Vad kan FN göra i Sudan för att uppnå fred och säkerhet

Tre olika nivåer av våld samverkar till våldet i ett samhälle: direkt, kulturellt och strukturellt 
våld. Det mest utbredda av dessa tre är det strukturella våldet. Pågår denna typ av våld under 
en längre tid och under olika omständigheter i landet, som t.ex. svält, kan en konflikt uppstå. 
Det finns däremot flera tecken att tolka när denna eskalering sker (Rupesinghe 1998:88). Det 
indirekta våldet finns och har funnits i Sudan sedan mycket länge tillbaka. Vissa hävdar ända 
från 1500-talet andra t.o.m. flera tusen år tillbaka i tiden

Det direkta våldet är öppet och direkt, och för Sudans del har det pågått som öppet krig de 
senaste 20 åren. Effekterna av de olika våldstyperna, direkta och strukturella är detsamma 
Strukturellt våld är bara försenat, direkt våld är direkt skada, t.ex. mord och krig. Det som FN 
kan göra, som global överordnad, är att kunna påverka och hindra det direkta våldet i Sudan 
med militär trupp. I resolutionen för UNMIS framgår det att UNMIS tjänstgör under ett s. k 
artikel VII mandat, d v s fredsframtvingande mandat. Det innebär en rätt att använda våld för 
att kunna lösa sin uppgift. Detta till skillnad mot artikel VI som endast medger våld i 
självförsvar.

FN har godkänt en truppsammandragning om 10000 man i södra Sudan. Dessa 10000 man 
skall arbeta enligt mandatet i sex olika sektorer i syfte att övervaka att avtalet hålls, övervaka 
att Sudanesisk militär trupp och militia från båda sidorna drar sig tillbaka till nya områden 
enligt avtalet. Styrkan har också till uppgift att stödja valförberedelserna samt att övervaka att 
oljan och makten delas lika enligt CPA. Vidare skall styrkan övervaka och koordinera den 
humanitära situationen, bidra med minröjning och stöd till alla de som återvänder som interna 
flyktingar.(UN 2007a:mandate) FN kan alltså härigenom också användas mot det strukturella 
våldet som tydligt skapat konflikter i Sudan. Att vara närvarande och en del av processen som 
en övervakningsstyrka, bör vara en styrka för FN som global institution.

När det gäller det kulturella våldet blir det lite annorlunda. Det kulturella våldet legitimerar 
det direkta och strukturella våldet i olika former: religion, rättssystem, ideologi, språk, etc.  
De styrande organen liksom skolor, universitet och media är i sig själva bärare av det 
kulturella våldet. SG påtalar att förtroendeuppbyggnaden och försoningsprocessen samt att 
skapa en bredare politisk och social arena ligger i den nya regeringens makt att skapa. SG
trycker också att FN skall vara med och stötta Sudan i detta arbete (UN 2007a). Sårbarheten i 
resonemanget ”stötta” ligger i att tidsaspekten saknas. Vid en försoningsprocess krävs det 
kanske såväl politisk stöttning samt övervakningsmekanismer under 10-20 år framåt. Kumar 
Rupeshinge, skriver i sin bok från 1998 ”Civil Wars, Civil Peace” om just problemet att 
lämna olösta konflikter därhän efter resolutioner fastställts och försoningsprocessen påbörjats. 
Här ser jag en brist i FN:s möjlighet att kunna lösa det kulturella våldet då detta ligger djupt 
rotat i värderingar och attityder. FN har därför bara möjlighet att påverka två nivåer med sina 
militära resurser och politiska beslut, nämligen det direkta och strukturella våldet. 

Summering:
FN har påbörjat ett mycket gott arbete och missionen utvecklas alltmer och i stödet gällande 
mänskliga rättigheter, lag och ordning. Det är viktigt att FN är kvar där mycket länge så att 
den nuvarande generationen får arbeta och växa upp tillsammans med gemensamma mål, utan 
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ideologiska eller religiösa meningsskiljaktigheter. Den internationella inblandningen i 
resursfrågan bör också innehålla krav på säkerhetsfrämjande stöd. För att uppnå fred och 
säkerhet måste det existera frånvaro av våld. Våldet är ju också ett mångfacetterat fenomen. I 
denna analys kan jag dra slutsatsen att FN kan lösa, med ett stort mått av tålamod, det 
strukturella - och direkta våldet men inte det kulturella våldet. Det är Sudans egen regering 
som med lämpliga strategier måste lösa detta genom försoningsprocess. FN ser Sudan som ett 
hot mot internationell fred och säkerhet. I dagens globaliserade värld är det kulturerna som rör 
sig fritt över gränser och bortom allas barriärer. Man kan med den visdomen dra en tydlig 
slutsats gällande Sudan. Försoningsprocessen måste lyckas annars finns det stor risk att 
konflikten fortsätter i globaliseringens olika geografiska periferier. FN är en del av att uppnå 
fred och säkerhet, men lika stor, om än inte större, vilar på den nya regeringens axlar för att få 
människorna i Sudan att arbeta mot samma målbild, nämligen hållbar fred.
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5. Avslutning

5.1 Vad återstår att göra för att möjliggöra rätten till en ökad
      individuell säkerhet och hållbar fred i framtidens Sudan?

Sudan är ett samhälle där åsiktsfrihet och religionsfrihet är mycket begränsad. Sudan är inte 
ett mångkulturellt samhälle utan det råder en tydlig diskriminering. En förbättrad demokrati 
genom FN:s övervakande skulle bara delvis kunna förbättra detta eftersom det kulturella och 
strukturella våldet är djupt rotat. Det som är positivt är att SPLM/A och Gos delar på 
oljerättigheterna, enligt CPA. En jämn fördelning av dessa skulle med tiden kunna öka det 
ekonomiska välståndet och därmed även påtryckningarna på utökad demokrati. Med hjälp av 
FN och Afrikanska Unionen (AU) kan man på sikt lyckas säkra den negativa freden, medan 
den positiva freden måste de styrande i norr och söder själva ansvara för. Ett problem som 
Sudan står inför är att bygga upp denna ekonomi som jämnar ut de sociala orättvisorna och 
den ekonomiska exploateringen. Det är också viktigt för att de olika väpnade grupperna ska 
finna det lönsamt att lägga ner vapen för gott, eftersom det i kriget finns en informell ekonomi 
och makt. De båda aktörerna kan gå åt skilda vägar om fyra år och bli två självständiga 
områden. Frågan är om detta löser problemen. Jag tror att två självständiga delar fortfarande 
kommer att ha samma kvarstående problem då Sudan är ett sådant heterogent land. Dessutom 
kan oljetillgångarna ställa till med problem och nya konflikter uppstå. De olika identiteterna 
har verkat enande i nord-syd konflikten, regionen Darfur visar på att orättvisorna har andra 
dimensioner. Jag menar att man måste skilja mellan den säkerhet som FN förfogar över och 
den säkerhet som styret i Sudan själva måste ta itu med. Mycket saknas för att uppnå den 
säkerhet som FN talar om i UNDPs Development Report 1994 för hela landet.

I rapporterna som generalsekreteraren (SG) lämnat till Säkerhetsrådet under 2007, visar att 
FN har lyckats med att skapa militär säkerhet genom en truppnärvaro i södra Sudan, med 
stridande parter åtskiljda. Detta innebär att människor i området kan leva utan krigets direkta 
påverkan i deras vardag. Vidare beskriver SG att detta inte gäller överallt i Sudan, utan 
mycket arbete kvarstår. Det som FN inte klarat av i sin roll som säkerhetsgarant är att 
upprätthålla den s k mänskliga säkerheten fullt ut. FN är en produkt av liberal 
världsuppfattning och detta präglar naturligtvis säkerhetstänkandet. FN är ju uppbyggt för att 
möta hotbilder som påverkar internationell fred och säkerhet mellan stater och inte inom en 
suverän stats egna inre konflikter. FN har ingen egen försvarsmakt utan måste förlita sig på 
världssamfundets goda vilja. Vidare har inte heller FN ekonomiska medel att lösa ett bredare 
säkerhetshot. Det innebär att medling och diplomati med samarbete i fokus ligger närmast till 
hands för en organisation som FN.

Det finns flera områden inom dimensionen mänsklig säkerhet som FN får svårt att lösa utan 
stöd från en aktivt fungerande och väl genomarbetad strategi från Sudanska regeringen.
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Den strategin bör tala om hur man skall möjliggöra återvändande människor till Södra Sudan 
och att deras basbehov blir uppfyllda.  Det innebär annars en kamp om resurserna vilket 
innebär konflikt. Det finns också problem gällande säkerheten för hjälparbetare, FN personal 
och de civila i samhället. Vad händer om dessa människor med deras resurser, som t ex 
sjukvård, minröjning, vattenborrning etc. lämnar södra Sudan? Staten skall ju garantera 
säkerheten för deras medborgare. Fredsavtalet är ju begränsat geografiskt samt inriktat sig 
mot två stora aktörer. Det innebär att staten Sudan själv måste ta ansvar för allt som befinner 
sig i och utanför fredsavtalet som inte FN berörs av. 

CPA och demarkeringslinjen ligger inom de oljerika områdena i södra Sudan. De utländska 
aktörerna har ett vinstintresse i att oljan de producerar också kommer ut på den globala 
marknaden. De nationella intressena ligger också i denna sfär. Oljan är det påtryckningsmedel 
Sudan har i förhandlingar med omvärlden. Det är därför ganska tragikkomiskt att konstatera 
att området som berörs av fredsavtalet ligger inom oljeutvinningarnas geografiska område och 
att t ex Darfur området exkluderas och lämnas åt sitt öde, då konflikten där ses som ett 
inomstatligt problem inom ramen för ett lands suveränitet enligt FN stadgan.

Jag har i denna uppsats beskrivit och analyserat mänsklig säkerhet kopplat till det direkta och 
indirekta våldet som pågår i Sudan. Faktorer som är de bakomliggande orsakerna till 
konflikten i dagens Sudan, men också hot mot den mänskliga säkerheten. Dessa faktorer ökar 
risken för en konflikteskalering om inte det blir förändringar, främst inom det indirekta våldet. 
UNDP definierar mänsklig säkerhet som:
”...safety from such  chronic threats as hunger, disease and repression. And second, it means 

protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life..”  
Denna säkerhet delades sedan upp hoten mot mänsklig säkerhet i sju olika kategorier:
Ekonomisk säkerhet, Säkerhet för matförsörjning, Hälsosäkerhet, Säkerhet för miljö, 
Individuell/personlig säkerhet, Säkerhet för gemenskapen/samhället och Politisk säkerhet.

Vid denna analys framgår det att alla säkerhetssektorer går in i varandra och det ena utesluter 
inte det andra. Det finns en tydlig koppling mellan det strukturella våldet och det kulturella 
våldet vid studerandet av det direkta våldet i Sudan. Galtungs positiva och negativa fred är 
rimligt, men det blir tydligare om alla säkerhetsbegreppen används på en konflikt som Sudan, 
som lider av sitt historiska arv men också av institutionernas djupt rotade strukturer. Hoten 
mot mänsklig säkerhet kan inte heller härledas till en kategori enligt UNDP:s definition. I 
Sudan handlar konflikten främst om två saker. Det är kampen om makten och resurserna. 
Denna kamp utgår från den ekonomiska utvinningen av olja samt en etnisk/kulturell 
identifikation. 

5.2 Framtida forskning

Det är frestande för mig att dra ett samband med våldet i Darfur, fredsavtalet i södra Sudan 
och ekonomin i oljan. En problematik som delas av bl a Johan Gardell. Vad jag menar är att 
en konflikt flyttas från ett område som varit problematiskt i över 20 år till ett annat, utanför 
oljefältens geografiska gränser. Rebeller angrep 2003 staden El Fasher och dödade 60-70 
stycken regeringssoldater. Effekten blev att Sudans regering isolerade området och allierade 
sig med Janjaweed milisen. Kina stödjer Sudan i rätten att ta hand om sina interna 
angelägenheter samtidigt som Kina är djupt involverad som handelspartner till regeringen. 
USA arbetade inledningsvis med att fördöma Sudan men tongångarna har nu minskat och 
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ingen diskussion pågår sedan Kina stödjer USA i Irak kriget. CPA omfattar i stort sett 
oljefältens utbredning. Är parterna överens om att inte bråka i detta område får alla ta del, 
inledningsvis, av oljeintäkterna. Världens ögon riktas mot Darfur och problematiken med 
implementeringen av CPA och eventuella övergrepp i södra Sudan, minskas ned i betydelse. 
Det direkta, strukturella och kulturella våldet fortsätter. Hoten mot mänsklig säkerhet ökar 
eller är konstant, eller som Johan Gardell avslutar i skriftserien Världspolitikens Dagsfrågor 
2005/1: 

”Fattiga darfuriska bönders väl och ve väger rimligtvis lätt när stormakternas 
månghundraåriga kamp om Afrikas rika råvaruresurser går in i en ny historisk fas”

Det är detta samband som bör vara ett intressant ämnesval för den som är intresserade av
freds och konfliktforskning.
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