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1. Inledning. 
Sedan internationella ingripanden i konfliktdrabbade länder startade, har debatten om 

fredsbyggande arbeten på olika nivåer förekommit. Aktörer planerar utifrån den nivån som de 

befinner sig vid för att kunna hantera det aktuella problemet. En inkludering av samhällsaktör 

från gräsrötterna har skett sedan det kalla kriget (Leonardsson, Rudd 2015:825). Problem som 

uppstår på gräsrotsnivå berör inte ett helt land och lokala aktörer har sina egna strategier för 

att lösa de. Det förekommer svårigheter vid internationella ingripanden eftersom de inte kan 

tillämpa strategier på olika nivåer. Intermellanstatliga aktörer som Förenta Nationerna och 

Europeiska Unionen har uppmuntrar liberalism och demokratisering med gräsrotsinslag. I 

syfte att förbättra förhållandet mellan olika aktörer (Ibid. 2015:827).  

Förslagsvis kan man inkludera lokala aktörer i det fredsbyggande arbetet eftersom glappet 

mellan lokala och internationella fredsaktörer är så stora. Fredsbyggande institutioner har en 

liten insikt i lokala konflikter, kulturer och levnadsstandarder. Fredsimplementeringen har 

påverkats av dominanta kulturer anser Severine Autesserre (2010:11) som har granskat 

konflikten i Demokratiska Republiken Kongo. Hon har diskuterat för att implementera lokala 

aktörer i Kongos fredsbygge. Det innebär att aktörer på flera nivåer samarbetar med varandra 

i syfte att utesluta dominerande kulturer som arbetar efter samma ideologi och arbetssätt. En 

enda nationell konfliktlösning är svår att genomföra eftersom de lokala konflikterna är 

utspridda över hela landet. Problemen skulle kunna lösas ifall man inkluderar gräsrotsinslag i 

det fredsbyggandet arbetet (Ibid. 2010:180).  

Det är möjligt att applicera analyser om lokala aktörer på flera fall än i Kongo. Fallet var 

intressant eftersom nationen har lidit av interna konflikter och internationella fredsbyggande 

aktörer har närvarat i Kongo sedan länge. Demokratiska Republiken Kongo har varit en 

självständig stat sedan 1960-talet och har sedan dess lidit av fler krig och konflikter. År 2006 

organiserade Förenta Nationerna landets första allmänna val på 40 år. Det är en av Förenta 

Nationernas största och längst utdragna projekt. Dessutom var det en av FN:s dyraste insatser 

någonsin (Van Reybrouk 2012:549). Trots deras närvaro förekom det oroligheter under 

processen eftersom det uppstod konflikter mellan kandidatrivalerna. De eskalerade efter att 

Joseph Kabila utsågs till vinnare. Fastän västvärlden kallade honom för Kongos först valde 

demokratiska president var befolkningen oroade över situationen. Framförallt i huvudstaden 

Kinshasa (Ibid 2012:552f).  

Oroligheterna i Kongo pågår fortfarande idag och demonstrationer har startat igen efter att det 

allmänna valet som skulle äga rum år 2016 senarelades. Däröver kommer en kvalitativ 
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textanalys att utföras på offentliga dokument från den tidsperioden. Dokumenten består av 

offentliga beslut och rapporter om MONUSCO:s arbete eftersom de är utsända på uppdrag av 

Förenta Nationerna. Analysen kommer att granskas utifrån Séverine Autesserres bok The 

Trouble with the Congo som släpptes år 2010. På så sätt kommer man kunna granska om det 

har skett en förändring sedan den publicerades. Några anser att lokala aktörers frånvaro från 

konflikter är en del av orsaken för att de fortskrider (Autesserre 2010:15, Hunkmüller). Men å 

andra sidan finns det forskar som antyder att inkluderingen av lokala aktörer är för kostsamt 

(Mantagne 2011:84).  

Samtidigt förekommer det en granskning av hur utomstående aktörer reagerar på att 

kongolesiska auktoriteter inte genomförde det allmänna valet. De nationella aktörerna har 

anpassat konstitutionen efter egenintressen även under MONUSCO:s närvaro. Syftet med att 

granska den offentliga dokumentationen är att undersöka om de har inkluderat in lokala 

aktörer i det fredsbyggande arbetet sedan The Trouble With the Congo publicerades 

(Utrikespolitiska institutionen 2017-03-27).    

1.1. Syfte och frågeställning. 
Syftet med uppsatsen är att granska om MONUSCO på uppdrag av Förenta Nationerna har 

inkluderat in lokala aktörer i det fredsbyggande arbetet i Demokratiska Republiken Kongo. 

Den lokala strategin som jag kommer att utgå ifrån är Severine Autesserres The Trouble with 

Congo. På så sätt kommer man kunna granska om det har skett en förändring sedan boken har 

publicerats. MONUSCO:s dokumenterade arbete som publicerades under år 2016 kommer att 

undersökas eftersom ett allmänt val skulle ha ägt rum då. På dessa grunder lyder 

frågeställningen följande: 

- Har Severine Autesserres strategi om lokala aktörer slagit in i MONUSCO:s policy år 

2016? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning. 
I detta kapitel beskrives några delar av Kongos politiska historia och den tidigare forskningen 

om lokalt fredsbygge. Kapitlet börjar med Kongos politiska historia som hittades på 

Utrikespolitiska institutets hemsida. Internationella ingripanden och framkommandet av 

begreppet lokala aktörer kommer sedan att beskrivas, tillsammans med några kritiska 

aspekter. Sedan kommer en sammanfattning av den tidigare forskningen om hur 

internationella ingripanden och det lokala fredsbygget har påverkat Kongokonflikten. 

Artiklarna fanns i olika biblioteks söktjänster och är följande. The “local turn” in 

peacebuilding: a literature review of effective and emancipatory local peacebuilding av 

Hanna Leonardsson och Gustav Rudd. Artikeln Coordinating intervention: International 

actors and local” partners” between ritual and decoupling av Hensell Stephen. De två andra 

artiklarna handlar specifikt om situationen i Kongo. Power of Perceptions: Localizing 

International Peacebuilding Approaches av Sara Hellmüller. Och The trouble with the local 

in the Congo: the challenges with multi-level peacebuilding initiatives av Geoffroy Matagne 

som beskriver några kritiska aspekter om att inkludera lokala aktörer i Kongo.  

2.1. Bakgrund 
Demokratiska Republiken Kongo erhöll sin självständighet år 1960 från Belgien. Sedan har 

landet lidit av diktatur, inbördeskrig och korruption med mera. Det allmänna valet som ägde 

rum år 2006 var det första demokratiska valet som ägde rum med stöd från FN (Van 

Reybrouk 2012:549). Joseph Kabila som redan var president i landets tillfälliga regering vann 

president och partivalet. Under valkampanjen hade han försäkrat om att avsluta det 

ekonomiska utnyttjandet som nationen led av och att följa humanitära lagar m.m. År 2011 

inträffade nästa val men Kabila hade ändrat grundlagarna och påbörjat utvecklingsprojekt i 

Kinshasa för att försäkra att han själv vann, vilket han också gjorde. Samtidigt beskyllde 

nationella aktörer och valobservatörer Kabila för valfusk. Sedan dess har Kongo blivit alltmer 

auktoritärt och ansvariga aktörer har inte underhållit Kongos infrastruktur (Utrikespolitiska 

institutet 2017-03-27).  

År 2016 när nästkommande val skulle ha ägt rum hade oroligheterna i Kongo stigit ännu mer 

eftersom Kabilas mandatperiod gick ut. Dessutom hade statliga aktörer som ansvarade för 

röstmottagande inte förberett inför valet. Kabila hade inte rätt att ställa upp i presidentvalet 

ännu en gång enligt Kongos konstitution som tillåter presidenter att sitta på posten under två 

mandatperioder. Våldsamma demonstrationer hade redan brutit ut under det föregående året 

eftersom regeringen försökte att förändra vallagen genom att kräva en folkräkning för att 
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kunna påbörja det allmänna valet. Tillsammans med oppositionspartier och övriga statliga 

institutioner har Kabila kommit överens om att skjuta upp det allmänna valet. Något datum 

för nästkommande val har inte fastställt, förhoppningsvist kommer det äga rum i slutet av 

2018 (Utrikespolitiska institutet 2017-03-27).   

2.2. Fredsbyggande på lokala nivåer 
Begreppet ”lokal aktör” förekom efter kalla krig när internationella fredsbyggande aktörer 

hade stött på nya utmaningar när de medlade i inbördeskonflikter och demokratiserade 

misslyckade stater. Förenta Nationerna började det fredsbyggande arbetet med att genomföra 

ingripande som var baserade på liberala idéer om demokrati och marknadsekonomier. Det 

fanns inget internationellt politiskt intresse för den typen av konflikter och FN hade inte 

kompetens för att hantera dem. Under 1990-talet började diskussionen om civilsamhället och 

det lokala kommunerna-och-aktörerna. Begreppet ”peace from beloved” myntade man efter 

att toppstyrda och liberala aktörers arbete hade blivit kritiserad. Lederach som argumenterade 

för fredsbyggande på gräsrotsnivå ansåg att utomstående aktörer borde arbeta med 

lokalbefolkningen och deras kulturer. I syfte att utföra en stabil fredsutveckling utifrån deras 

synvinkel (Leonardsson, Rudd 2015:825f). Lokala aktörer har byggt upp egna strategier för 

att kunna hantera lokala situationer och konflikter som löses i det lokala området. Om 

internationella fredsbyggare kommer i kontakt med andra aktörer måste de kunna samarbetat 

på flera nivåer för att uppnå fred på den aktuella nivån. Mellanstatliga aktörer som Förenta 

Nationerna och Europeiska Unionen fortsatte att uppmuntra demokratiseringen och mänskliga 

rättigheter utifrån ett liberalt perspektiv. Samtidigt är de villiga att införa gräsrotsinslag i syfte 

att förbättra relationen mellan befolkningen och regeringen (Ibid. 2015:827).  

Det finns många (mellan)statliga organisationer som också anser att lokala aktörer bör ta del 

av freds-och-stadsbyggandet i syfte att bevara relationen mellan aktörerna. Enligt tidigare 

undersökningar kan välstrukturerade och decentraliserade regeringar stötta stater att uppnå 

stabilitet och öka legitimiteten. Nackdelar med decentraliserade regeringar är att det kan 

förekomma brister inom administrationen och resurserna. Dessutom har enskilda grupper 

utövat makt och det kan förekomma interna konflikter. Trots decentraliseringen kan man bli 

beroende av centrala ledare och ekonomin. Denna lösning kräver att man är medveten om 

vilka aktörer som kan samarbete enligt denna strategi och på vilken nivå de befinner sig vid 

(Leonardsson, Rudd 2015:828). För att en decentraliserad regering ska kunna fungera har FN 

rekommenderat att man inkluderar in lokala aktörer i fredsimplementeringen. Samtliga 

aktörer bör anställs utifrån deras egna kapacitet (Ibid. 2015:830). Slutligen hävdar författarna 
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att en toppstyrd implementering av liberal fred inte är möjlig. Den lokala fredsprocessen 

skulle inte heller klara sig på egenhand. Det fredsbyggande arbetet bör genomföras via en 

hybrid fredsprocess som accepterar tolkningar på olika nivåer (Ibid. 2015:833).  

Alla har inte lika positiv inställning till en hybrid fredsprocess eller internationella 

ingripanden på olika nivåer. Stephen Hansell (2015:91) beskriver att det ofta förekommer 

samarbetsproblem i from av en bristande gemensam planering och hierarkiska efterfrågor. 

Denna artikel är skriven i syfte att analysera samarbetsproblem vid internationella ingripande 

från ett sociologiskt institutionellt perspektiv. Och hur det kommer sig att detta samarbete har 

ett sådant brett stöd men sällan blir implementerade. Hansell (2015:91) anser att 

samarbetsprincipen har blivit en ”rationaliserad myt” inom den institutionella miljön. Det vill 

säga att alla aktörer måste stötta samarbetsprincipen av legitima skäl men den har förhindrats 

av politiska konflikter. Det är vanligt förekommande att man implementerar ett samarbete av 

formella skäl men de avtar i den faktiska praktiken. 

Det internationella ingripandet och samarbetet består av tre olika aktiviteter att dela 

information, material och gemensamma handlingar. I syfte att sammanföra aktörer för att 

sammanföra medel och dela kunskaper för ett mer effektivt samarbete. På fältnivå 

förekommer det ett varierande samarbetsproblem med nationella aktörer, icke och 

mellanstatliga organisationer. De leds av en gemensam politik, militär, humanitär och 

utvecklingsaktörer. Samarbetsproblem kan förekomma på grund av olika mandat, möjligheter 

och rapporteringar till olika högkvarter där ansvaret kan spridas ut (Hansell 2015:95). På 

högkvartersnivå kan det uppstå samarbetsproblem mellan större internationella aktörer och 

det nationella regionala stödet. Det uppstår ofta mellan departement, fonder och byråer inom 

större internationella fredsorganisationer (Ibid. 2015:95). Sammanfattningsvis beskriver 

Hansell att det finns ett återkommande samarbetsproblem som orsakas av osäkerheter och 

oenigheter som hotar organisationernas självständighet. Dessutom förekommer det brister i 

samförståndet och det försvagar statskapaciteten. Det förnekas av politiker och beskrives 

istället som ett ”samarbetsproblem”. De löser organisationerna själva via formella och 

legitima åtgärder (Ibid. 2015:106). Det finns också en sammankoppling mellan nya 

organisationer som har blivit uppmärksammade eftersom nya organisationer dyker upp där 

äldre har försvunnit. Troligtvis kommer flera organisationer att skapas om denna interaktion 

fortsätter (Ibid. 2015:107). 

I artikeln utfördes också en enstaka fallstudie. Där granskades Albaniens utveckling som har 

fått ett internationellt stöd av fredsbyggare. Tack vare internationella ingripanden har 
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Albanien haft en stabil utveckling under flera år och har exempelvis blivit medlem i NATO. 

Trots allt stöd har Albaniens statsapparat stött på tillitsproblem av både befolkningen och 

donatorer. Albanien hade en världens lägsta finansiella stöd från internationella donationer 

(Hansell 2015:105). Forskarna hävdar att involverade aktörer har uppmärksammat deras 

framgångsrika samarbete. Slutligen anser Hansell (2015:106) att de inte har uppnått visa 

praktiska krav som en demokrati kräver.  

2.3. Lokalt fredsbyggande i Demokratiska Republiken Kongo 
Under detta avsnitt kommer en granskning av vad forskare har kommit fram till om den lokala 

fredsprocessen i Kongo. Enligt Hunkmüller (2013:219) lyder det en tvetydighet om 

fredprocessen i Kongo eftersom konflikten definieras olika av demonstranter och 

internationella aktörer. Ett samarbete mellan lokala och internationella aktörer är nödvändigt 

för at inkludera ett hybrid fredsbyggande, men de saknar förmågan för det. Sedan tidigare har 

man beskrivit Kongo som en misslyckad stat eftersom de inte uppnår västländska kriterier. 

Debatten om misslyckade stater har varit ett centralt problem eftersom Kongo har lidit av 

nedbruten statsauktoritet och suveränitet (Ibid 2013:221).  

Följdriktigt tolkar internationella aktörer fred som uppbyggnaden av en stat, vilket skiljer sig 

från lokala aktörer som definierar fred i relation med andra. Lokalbefolkningen ansåg att de 

behöver hjälp med att komma överens med andra folkgrupper, att kommunicera och lösa 

konflikten om landgränser. Globala aktörer vill uppnå fred och demokrati genom att utföra 

allmänna val eftersom de är obligatoriska enligt liberalismen. Samarbetet mellan den globala 

kulturen och de lokala erfarenheterna har skapat en hybriditet i fredsbyggandet. Hybriditet 

kan definieras som ett resultat av interaktioner mellan olika grupper och erfarenheter som har 

sammanförts av olika idéer (Hunkmüller 2013:223). År 2006 när det allmänna valet ägde rum 

var kongoleserna fortfarande misstänkta eftersom de har levt under diktatur. Under de förra 

valen hade de röstat under hot och upplevde att deltagande var obligatoriskt. Många 

medborgare anser att Kongo inte uppnår den liberala fredsteorins kriterier eftersom de aldrig 

har litat på att staten tar sitt ansvar efter diktaturtiden. Samtidigt fanns det få statliga aktörer 

som ansåg att den lokala befolkningen hade inflytande. Avslutningsvis resulterade det 

allmänna valet i ett hybrid system av liberalism och auktoritära strukturer (Ibid. 2013:224). 

Men å andra sida har internationella fredsbyggare arbetat med lokala aktörer för att införa 

internationella strategier lokalt genom att medla mellan (inter)nationella och lokala aktörer. 

Att fokusera på lokala nivåer är riskfyllt eftersom de blir beroende av ekonomiska stöd. 

Strategierna består av förhandlingar mellan relevanta aktiviteter på lokal nivå och 
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internationella prioriteringar som leds av globala aktörer. Internationella aktörer bör 

undersöka lokala frivilliga organisationer, om de har ett genuint intresse för mänskliga 

rättigheter och står utom makt (Hunkmüller 2013:227f). Internationella aktörer hade ingen 

strategi för att lösa landskonflikter och många FN aktörer ansåg att de bara ansvarade över 

nationella auktoriteter. Så MONUC (dåvarande MONUSCO) hade exempelvis inte inkluderat 

gränskonflikterna i sin policy. De anser att konflikterna i Kongo har uppstått på grund av de 

tidigare krigen. Lokalbefolkningens uppfattning av konflikterna inkluderades inte in i deras 

dokumentation och policy. Däremot började UN Habitat att medla mellan landskonflikterna år 

2009 i Ituri. De närvarade efter att UN High Commission for Refugees (UHCR) hade 

rapporterat om flyktingar som återvände till Kongo. De kunde inte återvända till deras 

hemorter, vilket bidrog till nya konflikter mellan lokalbefolkningen. MONUSCO prioriterade 

inte denna fråga förrän 2010 (Ibid. 2013:226). Slutligen framtonar Hunkmüller (2013:228) 

vikten med att organisera fredsbyggande på lokal nivå för att minska klyftan mellan 

internationella prioriteringar och lokala erfarenheter.  

Hunkmüller har reflekterat över problematiken med toppstyrda fredsbyggande i Kongo. Det 

finns några kritiska aspekter vilket Geoffroy Mantagne har diskuterat genom att kritiskt 

granska Séverine Autesseres bok The trouble with the Congo. Han håller delvist med om att 

lokala konflikter om exempelvis mark och mineraler m.m. har legat bakom våldet i landet. 

Internationella aktörer anser att våldet grundar sig i konflikterna mellan internationella och 

regionala aktörer som har lösts av toppstyrda och gräsrotsstyrda strategier (Mantagne 

2011:80). Internationella regeringar (med FN-anställda i åtanke) har angivit att problem som 

uppstår på lokala nivåer inte är deras ansvar och att lösa lokala konflikter kan strida mot lagen 

(Ibid. 2011:81)  

Fortsättningsvis beskriver Autesserre att regionala konflikter och den politiska makten 

påverkar lokala konflikter. Mantagne (2011:82) motsätter sig och undrar hur man kan 

identifiera och lösa lokala problem om det har uppstått på samma grunder, dvs samma 

materiella och politiska konflikter som påverkar hela landet. Konflikter mellan lokala och 

nationella aktörer bör inte prioriteras eftersom lokala ledare har möjlighet att arbeta vid 

provinsiella och nationella institutioner. Lokala aktörer kan utnyttja toppstyrda medel 

samtidigt som de kan påverka lokala områden. Internationella aktörer fokuserar mycket på 

nationella stater fastän den nationella suveränitetens har blivit kritiserade. Internationella 

aktörer bör vara pålästa om lokala strategier men de har misslyckats och fokuserar bara på 

nationella konflikter. Att inkludera in fredsbyggande aktörer på olika nivåer har inte varit 
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optimalt eftersom varje konflikt och land skiljer sig åt. En enda lösning passar inte alla och 

det gäller inte bara i Kongo. Det behöves flera förundersökningar för att det ska fungera (Ibid. 

2011:83). Mantagne (2011:83) föreslog fyra punkter som borde implementeras av 

fredsbyggande aktörer. Det första är att begränsa fokuset på konflikterna i östra Kongo. För 

det andra var att anta en ny sammanhållning under fredsbyggandet vid Afrikas stora 

sjöområden, speciellt i Uganda. För det tredje, att stötta decentraliseringen så att lokala ledare 

kan arbeta under fler självständiga förehållande och förbättra lokala strategier. För det fjärde 

att förändra och förbättra Kongos infrastruktur. 

Avslutningsvis beskriver Mantagne (2011:84) att lokalstyrda fredsbyggande program kostar 

för mycket pengar utan att ge några garantier. Kongo har redan blivit en av FN:s dyraste 

uppdrag och att förändra arbetsstrukturer är krävande. Dessutom behöves de nuvarande 

strategierna fortfarande. En lokalstyrning i Kongo är möjlig eftersom de har mer kunskap om 

den lokala befolkningen och konflikternas bakomliggande faktorer. De lokala aktörerna har 

inte tillräckligt med resurser. Fredsbevarande aktörer skulle inte kunna utredda de lokala 

problemen på egen hand eftersom de har bristande kunskaper om gräsrotsstrategier. Det skulle 

vara bättre om lokala aktörer leder utredningen samtidigt som de får ett ekonomiskt stöd. Då 

skulle det fredsbyggande arbetet förändras på kulturell-och-institutionellnivå. Denna 

förändring skulle inte bli accepterad på den nationella nivån. Man bör dock ha i åtanke att 

lokala konflikter är så pass specifika beroende på vilka områden man granskar och det finns 

ingen möjlighet att implementera så många olika strategier (Ibid. 2011:85). 

3. Teori 
I detta kapitel kommer det teoretiska ramverket att beskrivas. Denna uppsats grundar sig på 

boken The Trouble with the Congo (2010) av Severine Autessere. En bok som hon har skrivit 

genom att utföra semistrukturerade intervjuer och textanalyser av flera dokument (Autesserre 

2010:31). Bokens huvudargument kommer att användas som stöd vid utförandet av analysen. 

Sedan kommer en sammanfattning av argumenten och följes sedan med några kritiska 

synpunkter. Kapitlet avslutat sedan med en kortare beskrivning av hur teorin kommer att 

användas i uppsatsen och en sammanfattning. 

Severine Autesserre skrev The trouble with the Congo för att undersöka hur internationella 

fredsbyggande kulturer påverkar deras arbete på fältet. Studien utfördes genom etnografiska 

observationer, intervjuer, semistrukturerade analyser och textanalyser på offentliga dokument. 

Autesserre har volontärarbetat i Kongo under kriget och under dess avslut, år 2001. Sedan har 

hon arbetat stötvist som akademisk forskare från 2004 – 2007, framförallt Kongos i östra 
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provinser (Goma i norra Kivu, Bukavu i södra Kivu, Kalemie i norra Katanga och Bunia i 

Inturi) där konflikterna har varit som värst. Dessutom var politiker, etniska och militärgrupper 

närvarande i områdena. Intervjuerna utförde Autesserre på flera platser än i Kongo som i 

Bryssel, New York, Paris och Washington. I syfte att observera hur internationella 

fredsbyggare tolkar situationen i östra Kongo. Några personer som blev intervjuade var FN-

anställda, diplomater, medlemmar av frivilliga och internationella organisationer, våldsoffer, 

kongolesiska politiker och civila samhällaktivister m.fl. (Autesserre 2010:31f).  

3.1. Den dominerande kulturen 
Autesserres (2010:11) huvudsakliga argument är att det finns en dominerande kultur inom det 

internationella fredsbyggandet som har styrt fredsimplementeringen i Kongo. Aktörer som 

arbetar med konflikten är västerländska, afrikanska och icke-statliga arbetare som delar 

samma syn och arbetssätt. De delar gemensamma normer och kulturer (Ibid. 2010:26f). 

Begreppet kultur definierar hon som ett socialt fenomen, vilket påverkar implementeringen. 

Den dominanta kulturen styr diskurser, kunskaper och normer. De styr vilka arbeten, 

händelser och problem som fredsbyggarna bör prioritera (Ibid. 2010:23ff). Internationella 

fredsbyggare anger att lokala konflikter är en bieffekt av otillräckliga statliga auktoritär och 

att befolkningen har större benägenhet att utöva våld. Den dominanta fredsbyggnadskulturen 

har också påverkat internationella aktörers egna roll och arbete för fred. De har enbart ingripit 

på nationella och regionala nivåer eftersom diplomater och FN:s personal har fått de 

direktiven. Konsekvent ser anställda på lokala konflikter som en onödig och svårhanterlig 

uppgift (Ibid. 2010:11f). Om internationella aktörers gemensamma kultur inte var lika 

sammansvetsad skulle de ha sökt efter roten av problemen och ta hänsyn till lokala konflikter. 

Man bör ha i åtanke att de inte är en huvudfigur som ansvarar för Kongos fredsprocess utan 

kongolesiska aktörer på olika nivåer och ledare i grannländerna. Förutom makthavare har 

även individer och företag bidragit till instabilitet t.ex. illegal vapenhandel och utnyttjande av 

naturresurser. Fredsbyggarna missade möjligheten att bygga upp fred och demokrati eftersom 

de har kontrollerat landets militära styrka som lider av regeringens bristande lagar och 

fredsavtal i övergångsprocessen. Dessutom finansierade de mer än halva av Kongos budget 

(Ibid. 2010:12). 

3.2. Toppstyrda strategier 
Autesserre (2010:14f) anger att problemet med den ledande kulturen och toppstyrda 

implementeringar är att de enbart fokuserar på omständigheterna som sker vid makronivå, 

t.ex. den nationella våldsnivån. De förhåller sig inte till problem som uppstår på mikronivåer 
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såsom konflikter mellan stammar och etniska grupper. Man vet inte hur internationella 

fredsaktörer hanterar den lokala våldsdynamiken eftersom de negligeras av internationella och 

humanitära aktörer. Men å andra sidan har de förbättrat statistiska verktyg och redovisning av 

internationella arbeten. Det förekommer bristande redovisningar i praktiken. Internationella 

ingripanden har drivit spänningar i Kongos illegala utnyttjande av naturresurser och 

vapenhandel som leds av fransk-och-engelsktalande influenser i Afrika. Västvärlden har 

misslyckats med fredsbyggande på gräsrotsnivå eftersom de bortförklarar lokala 

konfliktlösningar på bristerna inom det internationella engagemanget (Ibid. 2010:17). 

Att enbart arbeta utifrån toppstyrda strategier bidrar till att diplomater och FN-personal bara 

lär sig att arbeta på nationella och internationella nivåer. Fredsarbetare tror att de enbart 

ansvarar för toppstyrda arbeten och därför samarbetar de bara med nationella och regionala 

ledare. De utgår ifrån färdiga uppgifter och lyckas inte att inkludera lokala ledare (Autesserre 

2010:125). Dessutom fokuserar de på våldsamma konflikter utifrån deras egna perspektiv och 

anser att våldet i Kongo beror på nationella och regionala konflikter. Det skilde sig från 

inbördeskriget och tiden efteråt eftersom många internationella fredsbyggare skyllde våldet på 

kriget. Idag beskyller internationella fredsbyggare decentraliserade konflikter på kriminella 

grupper och individer. Konflikterna fortsatte på grund av statliga auktoritära brister i Kongos 

östra provinser och därav har våldet fortsatt (Ibid. 2010:42).  

3.3. Det hybrida samarbetet 
För att lösa det internationella fredsbygget skulle MONUSCO kunna samarbeta med andra 

FN-organ eller rekrytera lokala fredsbyggare med erfarenhet. I syfte att sprida deras arbete i 

östra provinserna och skära ner på FN-personal i Kinshasa. De nya medborgarna skulle kunna 

övervaka gräsrötterna och ge auktoritet till diplomater och militärer, samt att förbättra 

systemet (Autesserre 2010:86). Fredsbyggare skulle kunna öka den diplomatiska pressen vid 

regionerna. Om kongolesiska aktörer avslutade konflikten på deras egna territorium skulle de 

kunna använda FN trupper för att skydda civilbefolkningen. Internationella aktörer skulle 

också kunna hjälpa den kongolesiska regeringen att bygga upp ett nationellt rättssystem. De 

kan sätta stopp för straffriheten och avskräcka våldsamma aktiviteter och befrämja ”en god 

samhällsstyrning”. Det är inte optimalt att genomföra ett allmänt val där kandidaterna har 

utsatt sina medborgare för brott. Det internationella ingripandet skulle kunna utföra andra 

typer av lokala konfliktlösningar som gav lokala auktoriteter mer ansvar. Det är möjligt att 

utföra ett hybrid samarbete med gräsrotsstrategier och internationella aktörer. Där det 

förekommer logistiska och ekonomiska resurser för det (Ibid. 2010:187). 
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3.4. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis förtydligar Autesserre (2010:180) att lösningen på problemet skulle vara 

att inkludera in gräsrotsinslag inom det fredsbyggande arbete. Det skulle bidra till stabilitet 

och fred i Kongo. Det innebär att man bör lösa landets konflikter på mikronivå eftersom de är 

för utspridda över hela landet. En enda nationell lösning är inte möjligt. På grund av den 

etablerade organisationen och kultursnormen är det tveksamt om de fredsbyggande aktörerna 

skulle vilja förändra sina arbetsmetoder. Det påverkar både arbetet och personalen som inte 

har fått någon information om varför de lokala konflikterna har uppstått. Implementeringen 

skulle påverkas eftersom de bortser från lokala problem och dess bieffekter. De 

fredsbyggande institutionerna verkar styras av en suveränitet istället för att lösa problemen 

effektivt (Ibid 2010:229f).  

De internationella fredbyggarna står inför stora förändringar ifall de väljer att implementera 

lokala aktörer i det fredsbyggande arbetet. Förutom omprioriteringar och att utbilda lokala 

aktörer skulle man behöva övertyga alla internationella fredsbyggare att förändra deras 

kulturella aspekter. Man kan fråga sig hur effektivt det hybrida samarbetet är. På grund av 

FN:s långa närvaro i Kongokonflikten skulle det vara svårt att övertyga ansvariga att förändra 

arbetsstrukturen (Mantagne 2011:84). Att sammanföra MONUSCO och övriga internationella 

fredsbyggare med lokala aktörer skulle vara optimalt för att eftersträva stabilitet och en 

decentraliserad regering. Som sagt eftersträvar de att genomföra allmänna val eftersom de 

krävs för att uppnå fred enligt liberalismen. Genomförandet av valet har varit motiverande 

men det ägde inte rum år 2016 och därför krävs fortfarande ett internationellt ingripande i 

landet. Trots det långa närvarandet av utomstående aktörer har Kongo haft svårigheter med att 

organisera allmänna val. När man ser tillbaka på FN:s fredsimplementering i Kongo verkar 

det krävas en hel del omorganisationer eftersom de inte uppnår fred. Dessutom definieras fred 

olika av lokalbefolkningen som eftersträvar en dialog mellan mindre folkgrupper. FN arbetar 

fortfarande för att det allmänna valet ska utföras och att de ska utgå från ett liberalistiskt 

synsätt. Samarbetet mellan internationella och gräsrotsaktörer verkar vara minimalt i 

dagsläget men nödvändigt. Även utifrån en liberalistisk synvinkel (Hunkmûller 2013:223).  

The Trouble in the Congo kommer att användas som ett teoretiskt ramverk under analysen. 

Där huvudargumenten kommer att användas som ett teoretiskt ramverk och om det har skett 

en förändring sedan boken publicerades. Analysen kommer att utföras på offentliga dokument 

som MONUSCO har publicerat. Utifrån Autesserres teoretiska utgångspunkter kommer jag 

kunna analysera empirin genom att formulera analysfrågor och få ett sammanfattande 
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perspektiv. Med hjälp av The trouble in the Congo kommer jag även att använda mig av 

begrepp som lokala aktörer, gräsrötter, regionala, inter – och nationella aktörer m.m.  

4. Metod.  
I detta kapitel kommer en redovisning av hur metoden har utförts. De metodologiska 

aspekterna kommer att beskrivas utifrån frågeställningen och hur den kan ha påverkat 

metoden. Sedan kommer materialet och dess insamling att beskrivas. Avslutningsvis kommer 

för – och nackdelar med metoden att diskuteras. 

Denna studie består av en fallstudie som innebär att man noggrant studerar en eller flera 

sammanhängande analysenheter. I det här fallet användes denna forskningsdesign för att 

kunna beskriva dokumentationen och beslutsprocessen av MONUSCO och FN:s 

säkerhetsrådet under en begränsad tidsperiod, under år 2016 (Teorell, Svensson 2007:82). 

Analysenheterna som har samlats in och studerats bestod av offentliga dokument som fanns 

publicerade på MONUSCO:s egen hemsida. Sedan har man utfört en kvalitativ textanalys på 

empirin för att undersöka om lokala aktörer har inkluderats in i MONUSCO:s policy. För att 

granska om lokala aktörer har förekommit i dokumentationen har Séverine Autesserres bok 

The Trouble with Congo använts som ett teoretiskt ramverk.  

4.1. Tillvägagångsätt. 
För att kunna utföra analysen har jag formulerat några frågor baserade på uppsatsens 

problemställning och syfte som man ställer till empirin, dvs. ett analytiskt redskap. Denna 

underökning har utförts systematiskt genom att kategorisera empirin utefter de givna 

frågeställningarna. Under analysen tog jag reda på vilka aktörer som förekom i empirin, om 

de lokala aktörerna är inkluderade in i samarbetet och om de har inkluderats in i policyn. 

Dessutom tog jag reda på om några aktörer saknades i empirin (Esaiasson et.al. 2017:216). 

Aktörerna har operationaliserats efter internationella, nationella, regionala och lokala nivåer. 

Några av dessa aktörer placerade jag in själv eftersom de enbart beskrev med namn och 

jobbtitel, t.ex. president som i sådant fall är en nationell aktör. Begreppen internationella, 

regionala, nationella och lokala aktörer har operationaliserats utifrån definitionerna i The 

Trouble with the Congo vilket är följande.  

Internationella aktörer är den största samhällsgruppen under detta arbete. Autesserre 

(2010:9f) beskriver att de samarbetar med flera stater eller aktörer utanför sina egna 

statsgränser. De kallas även för ickestatliga organisationer och mellanstatliga organisationer 

t.ex. Europeiska Unionen, Förenta Nationerna och Afrikanska Unionen. 
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Regionala aktörer beskrevs i det här fallet som stater tillhörande det stora sjöområdet, dvs. 

Burundi, Kongo, Uganda och Rwanda. Séverine Autesserre (2010:4) refererar till staterna i 

det stora sjöområdet när hon använder begreppet som regional och regionala aktörer, det 

gäller även till viss del i det empiriska materialet. I empirin bestod staterna i det regionala 

sjöområdet av Uganda, Rwanda, Centralafrika och Kongo-Brazzaville med flera (Distr. 

General. 2016-10-03:14). 

Lokala aktörer är ett frekvent begrepp i The Trouble with The Congo av uppenbara själ som 

syftar till enstaka eller mindre grupper i samhället på en vardaglig nivå. Exempelvis byar, 

etnicitets -och minoritetsgrupper. Och även mindre kommuner, enstaka provinser, lokala 

politiker och ledare (Autesserre 2010:6). Begreppen gräsrotsnivå och ”bottom-up” syftar till 

samma samhällsgrupp och Autesserre beskriver att (2010:6): 

”…at the level of the individual, the family, the clan, the municipality, the 

community, the disrtict or the etnich group…” 

Även begreppet nationella aktörer förekommer i det teoretiska materialet. Dessa aktörer 

refereras för det mesta dels som högt uppsatta politiker i regeringen och provinsiell nivå. 

Statsmän som kan påverka nationen, framförallt i Kongo men nationella aktörer från andra 

stater förekommer också (Autesserre 2010:8). 

Frågeställningarna i det analytiska redskapet har jag baserat på representationsanalysen vars 

syfte är att ta reda på vilka ord, begrepp och symboler som man använder för att förklara 

uppfattningen av vår omgivning. Att förstå hur policyn bildar representationer och 

uppfattningen av samhällsproblem-och-aktörer. Samt att ta reda på vem eller vilka som inte är 

inkluderade eller representeras i policyn (Esaiasson et.al. 2017:217). Representationsanalysen 

har också valts ut för att kunna fokusera på policys, aktörer och deras samarbete som 

förekommer i empirin. Enstaka frågor om problem och problemlösningar har jag valt att inte 

analysera eftersom denna uppsats är väldigt aktörcentrerad och att ta reda på om lokala 

aktörer har blivit inkluderade i MONUSCO:s policy. Under utförandet av denna metod hade 

jag utgått från frågeställningarna i representationsanalysen som förekommer i 

Metodpraktikant – Konsten att studera samhällen, individ och marknad av Peter Esaiasson 

m.fl. De har omformulerats efter uppsatsens frågeställning och syfte. Efter dessa kriterier 

lyder frågeställningarna på följande vis (Ibid. 2017:218f). 

1. Vilka aktörer representeras, internationella, nationella, regionala eller lokala?  

2. Förkommer det ett samarbete mellan lokala och övriga aktörer på en hybrid nivå?  
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3. Har de lokala aktörerna blivit inkluderat i policyn under samarbetet?  

4. Saknas några aktörer?  

4.2. Urval 
Empirin som har analyserats är offentliga dokument som har publicerats på MONUSCO:s 

hemsida. De offentliga dokumenten består av sju rapporter som sammanlagt är 102 sidor 

långa. Dokumenten har skrivits av representanter från FN:s säkerhetsråd och MONUSCO 

som finns för allmänheten på MONUSCO:s egna webbsida. Dessa dokument består av en 

redogörelse (Statement by the President of the Security Council: 2016-04-01), två beslut 

(Resolution 2277: 2016-06-30, Resolution 2293:2016-06-23) och fyra rapporter (Report of the 

secretary general on the United Nations Organisations Stabilization Mission in Democratic 

Republic of the Congo:2016-03-09 - 2016:12–29). Det var möjligt att analysera andra 

dokument men jag ville undersöka ifall det har skett en förändring sedan 2010 när The 

Trouble with the Congo av Séverine Autesserre publicerades. På grund av det allmänna valet 

som skulle ha ägt rum år 2016 fanns ett intresse av MONUSCO:s dokumentering under den 

utvalda perioden. The Trouble with the Congo har dessutom använts som ett teoretiskt 

ramverk som jag kunde utgå ifrån under själva analysen. Det fanns kompletterande material i 

andra delar av uppsatsen för att beskriva bakgrundsfaktorer och tidigare forskning, som jag 

fann på Utrikespolitiska institutets hemsida och Kongo – en historia av David Reybrouck. 

Sedan refererade jag till tidigare artiklar för att granska vad som finns inom den tidigare 

forskningen.  

Eventuella problem som kunde ha uppstått när man använder offentliga dokument som empiri 

var att FN och MONUSCO ville förmedla information utifrån deras egna synvinkel. De skulle 

kunna glorifiera deras inverkan i Kongo. Det finns inget tvivel om empirins sanningsenlighet 

eftersom den består av primärkällor men de kan ha nyanserat av aktörer, språk och 

översättningar (Teorell, Svensson 2007:106). Och andra sidan var centraliteten närvarande 

eftersom författarna har varit på plats och närvarande. Dessutom var dokumenten publicerade 

under pressfrihet. Det fanns ingen misstanke om att materialet var fabricerat men det kan vara 

svårt att avgöra på den här nivån (Ibid. 2007:104).    

4.3. Styrkor och svagheter. 
Verkligheten formas i interaktion mellan personer som delar ungefär samma uppfattning av 

världen och gemensamt formulerar de begrepp om de talar samma språk. Den gemensamma 

interaktionen mellan människor dominerar verkligheten och uppfattningen av den. Om några 

enstaka individer har egna tolkningar eller missförstår den dominanta verkligheten kan den 
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förändras och föra den framåt. Problemet med kvalitativa innehållsanalyser är att man 

undersöker aspekter som är intressanta och domineras av gemenskapen. Verkligheten som 

undersöks ordentligt förekommer sällan eftersom den inte är inkluderad inom den 

dominerande verkligheten (Esaiasson et.al. 2017:212). Det har påverkat analysen eftersom 

intressanta aspekter förekom i empirin som är dominerande medan några enstaka händelser 

eller avvikande aktörer inte förekom lika ofta fastän de fanns där. Det svåra med kvalitativa 

metoder är att garantera att resultatet inte uppnår osystematiskt mätfel eftersom diskurs och 

begrepp kan förändras över tid. Man räknar inte resultatet som man gör vid kvantitativa 

analyser. Detta mätfel innebär att resultatet upprepar sig på ett slumpartat sätt (Teorell, 

Svensson 2007:56). Man brukar beskriva att reliabilitet uppnås ifall undersökningen får 

samma resultat när den utförts med samma metod av en annan person och under en annan tid. 

I analysen fokuserar jag på representationen och centraliteten av aktörer. Om man skulle 

utföra denna undersökning vid ett annat tillfälle skulle resultatet troligen vara densamma 

eftersom de centrala aspekterna fortfarande fanns kvar om man skulle utföra studien ännu en 

gång. Det enda som kommer att förändras är eventuellt definitioner av begrepp och diskurser 

som kommer att förändras över tid (Ibid. 2007:59). 

Men å andra sidan har The Trouble with Congo använts som ett teoretiskt ramverk och under 

analysen har man redan använt sig av existerande och gemensamma begrepp. Även diskurser 

från den dominanta verkligheten har inkluderats som förekom under operationaliseringen. Vid 

hög validitet finns en bra koppling mellan teoretiska begrepp och operationalisering. När 

dessa diskurser och begrepp appliceras på MONUSCO:s offentliga dokument fanns det en 

god koppling mellan teorin och operationaliseringen. Diskussionen om lokala aktörer för ett 

fredsbyggande arbete har varit aktiv sedan länge och denna debatt har också varit närvarande i 

Kongokonflikten. Båda det teoretiska ramverket och empirin har berört samma typ av 

konflikter och aktörer i samma region. Vars offentliga dokument redan var relevant för denna 

typ av fall och studie (Teorell, Svensson 2007:55, 59). 
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5. Resultat.  
I detta kapitel kommer en sammanfattning av resultatet. Den kommer inte att beskrivas i 

detalj men huvudsakliga ståndpunkterna kommer att redovisas. Resultatet kommer att 

beskrivas i stora drag. I syfte att belysa huvudargumenten som har förekommit och att besvara 

frågeställningen. Resultatet kommer att redovisas utifrån de metodologiska frågeställningarna 

som har formulerats utefter det analytiska redskapet, representationsanalysen.  

5.1. Vilken typ av aktörer förekommer internationella, nationella, regionala 

eller lokala?  
De mest förekommande aktörerna i empirin var kongolesiska nationella aktörer såsom 

presidenten Kabila och ministrar i den sittande regeringen. Till och med nationella politiska 

partier som sitter i presidentmajoriteten eller i oppositionen förekom frekvent. Några andra 

återkommande aktörer som arbetade för Kongos statliga verksamhet inom säkerhet såsom 

poliser och militärer förekom också regelbundet. Deras aktiviteter förekom på grund av deras 

samarbete med internationella fredsbyggande aktörer tillsammans med mellanstatliga aktörer. 

Exempelvis Afrikanska Unionen, Europeiska Unionen, Förenta Nationerna och deras olika 

kommissioner m.fl. Mellanstatliga och internationella aktörer var frekvent i materialet, deras 

inverkan och samarbete med övriga aktörer uppmärksammas (Distr. General. 2016-03-09). Ett 

frekvent samarbete förekom också mellan regionala aktörer. Det regionala samarbetet mellan 

nationerna i det stora sjöområdet förekom frekvent på grund av deras gemensamma problem i 

området t.ex. utspridda och beväpnade grupper. Problemet med beväpnade grupper har 

uppstått på en regional nivå eftersom grupperna från flera grannländer har lokaliserat sig i 

Kongo efter folkmorden i Rwanda. Tillsammans med internationella fredsbyggare försöker 

länderna omkring det stora sjöområdet att neutralisera och återintegrera de beväpnade 

grupperna i deras ursprungsländer (Distr. General. 2016-12-29:4).  

Dessa beväpnade grupper beskrevs ibland i samma kontext som lokala aktörer eftersom de 

inte tillhörde någon högre nivå i Kongo eller i de regionala grannländerna. De behövde åka 

tillbaka till sina hemorter genom stabiliseringsprogram. Övriga lokala aktörer förekom också i 

andra kontexter som olika befolkningsslag, lokala regioner, mindre samhällen och byar som 

hade egna lokala ledare. De lokala grupperna hamnade i konflikter med varandra över t.ex. 

landområden. Dessa konflikter uppstod ibland utanför Kongos gränser så att de blev tvungna 

att samarbeta med grannländerna i det stora sjöområdet. MONUSCO eller andra 

internationella aktörer medlade mellan de lokala aktörerna för att finna lösningar och 

underlätta kommunikationen mellan dem. De nämnde aldrig att lokala aktörer arbetade 
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tillsammans med aktörer på andra nivåer i fredsbyggande syfte eller att de deltog i det 

fredsbyggande arbetet. Att lösa konflikter som uppstod på lokala nivåer nämndes och var 

inkluderade i det fredsbyggande arbetet (Distr. General. 2016-06-28:7). 

5.1.1. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis fick högt uppsatta nationella aktörer mest plats i empirin. Det berodde på 

den aktiva dialogen mellan nationella och fredsbyggande aktörer. Ett nationellt samarbete 

mellan internationella och regionala aktörer var också vanligt förekommande, därav tog 

toppstyrda aktörer ganska stor plats i empirin. Vilket härleddes till gemensamma arbeten 

såsom nationella dialoger, militära aktiviteter och att neutralisera beväpnade grupper med 

mera.  

Lokala aktörer förekom allra minst vilket kan ha berott på att de sällan beskrevs i relation till 

andra förutom några internationella aktörer. De lokala aktörerna representerades framförallt i 

förhållande till andra lokala aktörer på grund av konflikterna sinsemellan. De förknippades 

ibland med beväpnade grupper eftersom de inte tillhörde ett toppskick. Problem som uppstod 

på lokal nivå löstes med hjälp av internationella aktörer som medverkade i medlingen mellan 

de lokala grupperna.  

5.2.  Förekommer det ett samarbete mellan lokala och övriga aktörer på en 

hybrid nivå?  
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av vilka aktörer som samarbetar med varandra. De 

kommer sedan avslutas med en beskrivning om de lokala aktörerna samarbetar med övriga 

aktörer på olika nivåer. 

5.2.1. Ett samarbete mellan toppstyrda aktörer 
Kongos ministrar, nationella polis och militärer var några av de mest uppmärksammade 

nationella aktörerna som förekom i empirin. FN:s generalsekreterare har under den hela den 

observerade perioden varit oroliga över den humanitära situationen i de östra delarna av 

Kongo. Regeringen har förbjudit demokratiska aktiviteter t.ex. demonstrationer. Tillsammans 

med övriga nationella auktoriteter överträder de sådana aktiviteter utan någon utredning 

(Distr. General. 2016-04-01:3). FN:s generalsekreterare har också samarbetet med övriga 

internationella aktörer såsom MONUSCO, AU och övriga stater i det stora sjöområdet. Några 

nationella aktörer som förekom regelbundet var presidenten Joseph Kabila, ministrar och 

representanter från många politiska partier. Representanter från civilsamhället förekom också 

i några sammanhang. Den nationella dialogen som förkom mellan landets politiker och partier 

var ett samarbete som internationella aktörer förespråkade allra mest om. FN:s 
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generalsekreterare besökte presidenten, högt uppsatta ministrar, politiska partier i den ledande 

koalitionen och i oppositionen för att stötta den nationella dialogen. Särskilda representanter 

från FN:s säkerhetsråd fortsatte att utnyttja deras utrymmen för att främja den nationella 

dialogen mellan aktörerna i landet. Den nationella dialogen startade på Joseph Kabilas förslag 

och har sedan stöttas av internationella aktörer och presidentmajoriteten. Arbetet bör fortsatta 

under det allmänna valet eftersom processen är ostabil och involverade partier skulle kunna 

lösa konflikter utan att begå våld. Utsända representanter intensifierade engagemanget med 

Kabila som vill förbättra samarbetet med MONUSCO. Tillsammans har de fortsatt att 

diskutera om en gemensam exitstrategi (Distr. General. 2016-03-09:3). Den nationella 

dialogen assisterades av Edem Kodjo, han arbetar som generalsekreterare för Afrikanska 

Unionen. Kodjo ansvarade för avtal tillsammans med presidentmajoriteten och delar av 

oppositionen. Enligt avtalet ska president-, legitim- och provins valet äga rum i april 2018. 

Lokala, kommunala och urbana val bör hållas sex månader efter de tidigare valen har utförts. 

Författningsdomstolen har beslutat att Kabila kommer att behålla sin position fram till att 

valet har avslutats och en efterträdare kan ta hans plats. Oppositionspartier som deltog i den 

nationella dialogen röstade fram en ny premiärminister. Den nya premiärministern ledde 

sedan en nationell enhet under valprocessen (Ibid. 2016-03-09:4f).  

Det internationella samarbetet förekommer också med mellanstatliga organisationer såsom 

Afrikanska Unionen, Europeiska Unionen, Organisation International de la Francophonie och 

olika kommittéer i FN. Tillsammans har de exempelvis skapat en kommitté för att leda 

kongolesiska politiska aktörer så att de inte spendera mer tid på att förändra grundlagarna. De 

vill garantera att det allmänna valet träder i kraft och förbättra demokratin. Kommitteen 

stöttar alla typer av dialoger och påskyndar de nationella politiska aktörerna att förlänga deras 

samarbete med AU. Några oppositionspartier ansåg att Afrikanska Unionen inter var 

uppdaterade om Kongos aktuella situation och att de inte har respekterat grundlagarna. Några 

andra oppositionspartier framtonade att nationella dialoger skulle kunna motverka att Kabila 

försöker att sälla upp i valet för en tredje gång (Distr. General. 2016-03-09:3).  

5.2.2. Ett regionalt samarbete 
Det förekom ett frekvent samarbete inom det stora sjöområdet eftersom de beväpnade 

grupperna är aktiva i hela området. Provinserna i östra Kongo är de mest utsatta områdena i 

landet. FN:s säkerhetsråd anser att man bör neutralisera dessa grupper för att minska 

spänningarna i området (Distr. General. 2016-10-03:14). Kongolesiska auktoriteter fick ett 

regionalt stöd i syfte att skydda civilbefolkningen. Dessutom skulle stödet mildra risken både 
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före, under och efter att militära operationer hade utförts. De målinriktade operationerna 

utfördes ensamt av MONUSCO eller i samarbete med FARDC. Grupperna neutraliserades 

och vapenpåslag förhindrades för att minska hotet mot staten och civilsamhället. 

Säkerhetsrådet anser att neutraliseringen bör ske genom att avvärja före detta medlemmar och 

garantera att nya grupper inte bildas eller att de integrerar i andra grupper. Man misstänker att 

beväpnade grupper har utfört målinriktade attacker mot civilbefolkningen för att vinna 

kontroll över specifika områden. Några av de mest återkommande aktörerna på lokal nivå var 

beväpnade grupper. De har misstänkt för att begå brott mot mänskliga rättigheter framförallt i 

östra Kongo men även i andra delar av landet (Distr. General. 2016-03-09:6, 8).   

5.2.3. Ett lokalt samarbete 
FN:s generalsekreterare har sammanfört nationen med övriga internationella fredsbyggande 

aktörer i syfte att förbättra Kongos fred och stabilisering. MONUSCO har under den 

dokumenterade perioden assisterat regeringen i implementering av stabiliseringsinitiativet 

genom the Stabilization Coherence trust fund som är finansierade av FN:s peacebuilding 

fund. I Ituri och Södra Kivu ansvarade programmet för att lösa landkonflikter, 

provinsiellträning, konstruktioner av vägar och polisstationer. De skedde även en förbättring 

av rättsväsendet och därav åtalades fler för sexualbrott. Civilsamhällen har också rapporterat 

om att de har ett minskat beroende av beväpnade grupper för att få skydd. De har också 

förbättrat samarbetet med lokala auktoriteter för att ta i tu med oenigheter. MONUSCO 

lanserade ett gemensamt företroendebyggande med inrikesministern och säkerhetsaktörer i 

fler lokala samhällen i Kongos östra provinser. MONUSCO samarbetar också med 

provinsauktoriteter i några av dessa områden för att träna representanter från lokala 

auktoriteter, chefer och civilanställda. Dessutom kommer de att finansiera och decentralisera 

regeringen för att förbättra lokala regeringar och deras ansvar (Distr. General. 2016-06-28:9f).   

Det förekom en fortsatt interetnisk konflikt mellan beväpnade grupper som påverkar 

instabiliteten i Kongo. Konflikten mellan några lokala befolkningsgrupper hade ökat, speciellt 

efter en lokal ledare hade blivit mördad. MONUSCO och FARDC har arbetat tillsammans för 

att splittra beväpnade grupper och förhindra våldet. Medan utsända representanter har 

intresserat sig för den överordnade regeringen och provinsaktörer eftersom de vill mildra 

spänningar mellan etniska grupper och finna politiska lösningar. MONUSCO och 

Kongolesiska auktoriteter hade stabiliserat området efter att flyktingar återvände till sina 

hemorter. Etniska konflikter har fortsatt mellan andra grupper som fortsätter att destabilisera 

området, vilket har lett till våld, död och att människor har flytt. Lokala auktoriteter föreslog 
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att man bör inleda lokala dialoger mellan aktörerna i syfte att reducera spänningarna mellan 

grupperna. De har fått stöd av MONUSCO (Distr. General. 2016-12-29:6, 9). 

MONUSCO fortsatte att stötta Kongos nationella aktörer såsom militären och rättsväsendet 

med tekniska medel genom att utredda och utföra mobila rättegångar i flera områden. Dessa 

insatser förekom framförallt i östra Kongo för att utreda brott såsom mord, våldtäkt och 

rekrytering av barnsoldater. De stöttade också civila rättsauktoriteter under utredningarna för 

att kunna väcka åtal i de östra provinserna. Den humanitära situationen som har varit osäker i 

Kongo och utomstående aktörer uppmuntrar regeringen att respektera internationella 

obligationer. De bör stötta befolkningen som har blivit tvungna att lämna sina hem på grund 

av den instabila situationen. Sedan har de återvänt på egen bekostnad. Även en diskussion 

med MONUSCO om att skydda civilbefolkningen, neutralisera beväpnade grupper, prioritera 

icke-militära aktiviteter och politiska rättigheter har förekommit. De bör även förbättra 

rapporteringen och förbindelsen mellan lokala samhällen (Distr. General. 2016-03-09:4, 11).   

5.2.4. Sammanfattning.  
I empirin förekom det ett aktivt samarbete mellan olika typer av aktörer som är verksamma på 

flera nivåer. Tillsammans har de arbetat för att stabilisera det nationella läget i Kongo. Samt 

att genomföra det allmänna valet på kort sikt. Det förekommer inte i empirin att Kongo utför 

några självständiga fredsbyggande arbete med lokala aktörer eller att de tog egna initiativ för 

att samarbeta. Dialogerna mellan nationella aktörer och internationella fredsbyggare var 

centrala. Aktörer och problem på regionala nivåer var representativa, de uppmärksammades 

framförallt av internationella fredsbyggare och mellanstatliga aktörer. Kongolesiska nationella 

aktörer deltog i regionala och internationella samarbeten, men deras egna initiativ för sådana 

arbeten var inte lika representativ. Det fredsbyggande samarbetet förekom i operation med 

MONUSCO och FN, framförallt i samråd med Kongos regering (Distr. General. 2016-03-

09:6, 8).  

5.3. Har de lokala aktörerna blivit inkluderat i policyn under samarbetet?  
I detta avsnitt kommer en granskning av vilka aktörer som ingår i olika policyalternativ och 

om de lokala aktörerna är inkluderad. Det har förekommit olika policyalternativ för att lösa 

konflikterna och problemen i Kongo. Policyalternativen har förekommit på förslag av FN och 

MONUSCO. De har sedan genomförts vid en flernivåers strategi.  

5.3.1. Policyförslag mellan olika stater 
Först och främst är både Förenta Nationerna och regeringen benägna neutralisera beväpnade 

grupper. De försöker att bevara en hållbar neutralisering av alla beväpnade grupper, i syfte att 
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stabilisera och skydda civilbefolkningen i Kongo och det stora sjöområdet. Det berodde 

exempelvis på att aktiva FDLR:s ledare och medlemmar var verksamma förövare under 

Rwandas folkmord, år 1994, mot folkgruppen Tutsis. Hutus och andra folkgrupper blev också 

mördade under kriget. De har fortsatt att uppmuntra brottsliga aktiviteter och begå etniska 

brott i Kongo och Rwanda. En militär operation mot FARDC började under 2015. 

Följaktligen har de destabiliserats men det är oroväckande att de har anslutits till andra Mayi-

Mayi grupper. De är i behov av att den kongolesiska armén återtar ett samarbete med 

MONUSCO:s mandat och utför gemensamma operationer. Att neutralisera beväpnade 

grupper har som sagt varit ett av de mest prioriterade fredsbyggande arbetarna mellan 

samtliga aktörer. Säkerhetsrådet har också upprepat detta ett antal gånger men de oroar sig 

speciellt för situationen i östra Kongo. De anser att samarbetet mellan Kongos regering och 

MONUSCO bör fortsätta för att slutföra neutraliseringen av beväpnade grupper i det området. 

Säkerhetsrådet vill också försäkra att alla berörda provinser signerar PSC Framework för att 

fred och stabilitet ska implementeras under snabba och trovärdiga omständigheter (Distr. 

General. 2016-12-29:5). Att neutralisera beväpnade grupper kan även utföras genom att 

avväpna, återintegrera och att samarbeta med statsauktoritär. Avvärjningen av beväpnade 

grupper kräver ett nätverk och finansiering eftersom de är kriminella och ställer sig kritiska 

mot neutraliseringen. De vill även att regionala aktörer engagerar sig under detta avtal och 

inte stöttar krigsbrytare och beväpnade grupper (Ibid. 2016-12-29:7).   

Säkerhetsrådet lägger också märke till att det regionala området påverkas av ostabilitet och 

våld i och med den pågående valprocessen som föregår i flera stater. Människor blir tvungna 

att fly från sina bostäder vilket påverkar alla länder i det stora sjöområdet. De uppmanar till 

regionala stöd i syfte att främja och föra dialog mellan nationella intressen. Det är viktigt att 

ha ett öppet politiskt utrymme för att samtliga politiska partier och övriga aktörer i samhället 

ska kunna delta under fredfulla villkor. Säkerhetsrådet vill att det regionala stödet ska stärka 

och förbättra kapaciteten inför valen. De ber staterna i det stora sjöområdet att förbättra 

valprocessen under fredfulla, tidsbestämda och inkluderande förhållande enligt Kongos 

grundlagar (Distr. General. 2016-03-09:10). 

MONUSCO förbereder också inför det allmänna valet. De fokuserar på säkerheten och på 

preventiva medel. Förberedelserna innehåller förbättrat försvar, övervakningar och 

rapporteringar om mänskliga rättigheter. Dessutom tränar de den nationella polisen att utöva 

så lite våld som möjligt under deras arbete. Planen kommer fortsätta att följas under hela 

valprocessens, samtidigt som MONUSCO ökar krishanteringen i Kinshasa. Granskningen av 
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polisen sker i syfte av att förstärka lag och ordning (Distr. General. 2016-10-03:15f). Än så 

länge finns ingen klarlagd militärlösning om problemet mot beväpnade grupper. Att ta itu 

med deras problem kräver fler skräddarsydda tillvägagångssätt och en balanserad 

kombination av militära och icke-militära handlingar. MONUSCO:s arméer vara villiga att 

använda styrkor mot de som hotar den civila populationen. De kan också utnyttja deras ansvar 

genom att införa egna poliser och militära styrkor (Distr. General. 2016-04-01:1). 

MONUSCO fortsatte också att begränsa sexuella utnyttjanden och övergrepp genom en 

kraftig preventionskampanj. Även brottsoffer fick mer stöd. I hela landet undervisar personal 

om deras obligationer och befälhavare om nolltolerans mot sexuella utnyttjanden och 

övergrepp. Åtagandet av PSC Framework förblir relevanta under deras implementering på 

grund av den ostabila situationen i Kongo och det stora sjöområdet (Distr. General. 2016-10-

03:13). 

Samtidigt önskar man att MONUSCO reducerar sina arméer i Kongo medan de utövar 

effektiva mandatimplementationer. En dialog mellan FN och Kongos regering behövs för att 

MONUSCO ska effektivt lämna landet samtidigt som det blir fredfullt och stabilt. Den 

kongolesiska regeringen har också startat en stabilisering handlingsplan som framförallt 

närvarar i östra Kongo. Det nya stabiliseringsinitiativet blev finansierad under 2016 från en ny 

FN:s nya fredfond. Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland har stöttat denna 

stabilisering. I syfte att stabilisera provinserna med strategier och planer för att förbättra 

dialogerna i samhället med statsrepresentanter. Det skulle stärka säkerheten och 

statauktoriteter som förser ekonomiska återhämtningsaktiviteter till den utsatta populationen. 

Dessutom tillmötesgår de närliggande konflikter (Distr. General. 2016-03-09:9). 

5.3.2. Policys med lokala inslag. 
MONUSCO trupper engagerade sig i enstaka beväpnade grupper efter konflikter mellan 

befolkningsgrupper. Den humanitära situationen fortsätter att försämras i östra Kongo på 

grund av de beväpnade gruppernas aktiviteter i det lokala samhället. Behovet av humanitärt 

stöd har ökat eftersom civila och lokala grupper har blivit tvungna att fly till sina grannländer. 

Beväpnade grupper fortsätter att begå brott mot mänskliga rättigheter och internationella 

humanitära lagar. De har skapat extremt osäkra förhållande för civil- och lokalsamhället som 

har blivit tvungna att fly. Dessa typer av aktiviteter stör också neutraliseringen av beväpnade 

grupper. Säkerhetsrådet stöttar de regionala aktörerna som på eget initiativ har försökt att ta i 

tu med sexual och könsbrott. Beväpnade grupper begår sexual relaterade brott i syfte att 

kontrollera områden. De påverkar lokala och regionala beslutsfattare som får ta i tu med 
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problemen på en nationell nivå, så att kvinnliga offer får uppmärksamhet i hela landet (Distr. 

General. 2016-10-03:7f). 

RSF GLR har stärkt sina institutioner och kapaciteter för att hantera konfliktpreventioner, 

lösningar och fredsbygge i och utanför Kongos gränser. De har ingått partnerskap med 

regionala och civila samhällsorganisationer. De vill förbättra och förstärka samarbetet mellan 

regeringar, rättsinstitutioner och lokala samhällen (Distr. General. 2016-03-09:8). 

Säkerhetsrådet betonar vikten med att regeringen aktivt söker efter ansvariga för krigsbrott 

och brott mot mänskligheten. På uppmuntran av MONUSCO kan de fortsätta att samarbeta 

med ICC, så att regeringen kan få stöd av deras existerande auktoritet. Alla som har 

undertecknat PSC Framework uppmanas att fortsätta implementera deras åtagande och fullt 

samarbeta med varandra, regeringen och MONUSCO. De ber alla stater och regionala ledare 

att försäkra att de inte stöttar territorium där beväpnade grupper befinner sig. De behöver ta i 

tu med nätverk, utnyttjande av barnsoldater, finansiering och rekrytering av beväpnade 

grupper i Kongo och i det stora sjöområdet (Distr. General. 2016-04-01:1f). 

MONUSCO utvecklade en stabiliseringsstrategi i Beniområdet för att finna hur problemen 

mellan lokala grupper har uppkommit. Samtidigt förstärker de kvinnors position som kan 

agera som fredsmäklare. Under arbetet har MONUSCO fortsatt att stötta militärer och civila 

rättsauktoriteter i östra Kongo. Genom att åtala förövare av krigsbrott och brott mot 

mänskliga rättigheter m.fl. Konflikterna mellan de etniska och beväpnade grupperna har 

försämrat säkerhetssituationen. Vilket är bl.a. en bidragande orsak till de djupa konflikterna 

mellan olika befolkningsgrupper (Distr. General. 2016-12-29:2). 

5.3.3. Sammanfattning 
De lokala aktörerna har förekommit i policyalternativet i empirin. Problem som har uppstått 

på lokala nivåer såsom landskonflikter, konflikter mellan beväpnade konflikter och andra 

lokala aktörer har lokala och regionala aktörer ansvarat över tillsammans. Problemet är dock 

att de arbetar med problem som kräver en nationell uppmärksamhet som drabbar stora 

områden, t.ex. sexuella övergrepp. 

MONUSCO och FN har också inkluderats i sådana problem som har uppstått på lokala nivåer. 

De ansvarar bland annat för att medla mellan olika lokala samhällen och tillsätta militära 

styrkor där det behövdes. Fastän det förekommer fredsbyggande arbeten på flera nivåer kan 

man inte bortse ifrån att stora aktörer dominerar inom de olika policyalternativen. Det skulle 

kunna bero på att lokala aktörer inte har befogenhet att utöva enstaka policys. En kontinuerlig 
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kontakt mellan lokala aktörer och övriga samhället är något begränsad. Det förekom ett 

samarbete mellan aktörer på olika nivåer men de förekom framförallt på en toppstyrdnivå. Det 

innebär inte att de lokala aktörerna var exkluderade ur policysamarbetet. 

5.4. Saknas några aktörer? 
I detta avsnitt kommer en kort sammanfattning av vilka aktörer som inte förekom i empirin 

eller aktörer som förekom väldigt sällan. De enda aktörerna som jag har sökt efter är lokala, 

regionala, nationella och internationella aktörer.  

Jag upplevde inte att några aktörer saknades i empirin under utförandet av analysen. I empirin 

fokuserade man som sagt väldigt mycket på internationella aktörer såsom mellanstatliga 

aktörer och internationella fredsbyggare. Regionala aktörer, dvs. staterna i det stora 

sjöområdet, förekom lika frekvent som de internationella aktörerna på grund av deras täta 

samarbete med Kongo och mellanstatliga aktörer. Beskrivningen av regionala aktörer 

förekom framförallt i samarbete med övriga aktörer på samma eller högre nivå. 

Det skiljer sig från de lokala aktörerna som också förekom i empirin. Något samarbete eller 

policyförslag på deras begäran har förekommit i en mycket begränsad utsträckning. Lokala 

aktörer förekommer i synnerhet som en del av beväpnade grupper. Beskrivningar av 

konflikter mellan lokala aktörer om exempelvis landområden förekom stötvist och fick stöd 

av fredsbyggande aktörer på högre nivåer. De lokala aktörerna förekommer sällan som en del 

av den politiska atmosfären. De har beskrivits som beväpnade grupper eller när de har fått 

assistans av internationella aktörer. Spänningarna som har förekommit mellan lokala aktörer 

var återkommande i empirin men de förekom sällan i anslutning till några policyförslag.  

5.4.1. Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man inte poängtera att någon specifik aktör saknades i resultatet. 

Aktörerna som jag sökte efter har alla blivit inkluderade i empirin. Man kan däremot se att 

lokala aktörer, aktiviteter och problem inte förekom i lika stor utsträckning som övriga 

aktörer. Toppstyrda aktörer dominerade i empirin. Lokala samarbeten och engagemang i 

policyförslag var något begränsad om man jämför med övriga aktörer. 

  



   
 

29 
 

6. Analys 
I detta kapitel kommer analysen att redovisas. Det innebär att uppsatsens frågeställning 

kommer att besvaras med stöd av resultatet från det föregående kapitalet. Analysen kommer 

att utföras med stöd av det teoretiska ramverket som beskreves tidigare. På så sätt kommer 

uppsatsens frågeställning att besvaras. Sedan kommer en reflektion över styrkor och svagheter 

som jag har stött på under arbetet samt en slutsats. Kapitlet avslutas sedan med en kort 

reflektion om vad man skulle kunna undersöka i framtiden.  

6.1. Ett fredsbyggande arbete på olika nivåer 
Det som skiljer sig från Séverine Autesserres teoretiska synpunkter i the Trouble with the 

Congo är att internationella fredsbyggare faktiskt har haft en kontinuerlig kontakt med lokala 

aktörer. I alla fall i empirin. Det förekommer ett fredsbyggande arbete på flera nivåer fastän 

det inte har uppkommit lika fullt ut som Autesserre (2010:15) hade föreslagit. Internationella 

fredsbyggare är medvetna om enskilda problem som uppstår på lokala nivåer. De har 

implementerat nya fredsbyggande metoder och policys i kontakt med lokala aktörer, 

exempelvis via medlingar och utbildningar m.m. Lokala aktörer har haft möjlighet att ta 

kontakt med internationella aktörer och de har också fått stöd. Dessvärre finns det inga lokala 

aktörer som kontinuerligt har samarbetar med internationella fredsbyggare eller övriga aktörer 

på nationella och internationella nivåer. Det innebär att det sker ett fredsbyggande samarbete 

mellan samtliga nivåer, mellan nationella, statliga, regionala aktörer. De lokala aktörerna är 

till viss del inkluderade i ett samarbete med övriga aktörer men det styrs av toppstyrda 

aktörer. Det aktuella problemet är att toppstyrda aktörer inte har inkluderat in lokala aktörer i 

beslutsfattningen under arbetet av policyalternativ. De ledande fredsbyggande aktörerna har 

enbart baserat sina beslut i samråd med internationella, nationella och regionala aktörer. 

Liknande problem uttryckte Autesserre (2010:23ff) att det internationella fredsbygget styrs av 

en dominerande kultur. Det har påverkat den fredsbyggande implementeringen i Kongo. 

Oavsett vilka problem som förekommer arbetar de utifrån en gemensam strategi som 

domineras av kulturen. Det har påverkat implementeringarna av metoder, institutioner och 

vilka arbeten som de bör prioritera under den fredsbyggande processen. Man bör ha i åtanke 

att det har inträffat en direkt dialog mellan internationella och lokala aktörer. På så sätt har det 

förekommit åtgärder på de lokala aktörers initiativ. Som sagt ingår de inte i den dominerade 

kulturen och ingenting i empirin antyder på de inkluderas in i beslutsfattningen. Ifall de 

internationella aktörerna inte hade dominerats av den gemensamma kulturen lika mycket 

skulle de hitta roten på problemen och ta hänsyn till lokala konflikter. Det är flera aktörer på 
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olika nivåer som tar hänsyn till och påverkar Kongos fredsprocess såsom ledare i grannländer, 

individer, företag och beväpnade grupper. De har illegalt utnyttjat naturresurser och påverkat 

den nationella instabiliteten genom den illegala vapenhandeln. Uppbyggnaden av fred och 

demokratisering gick till spillo eftersom ansvariga för finansieringar i Kongo har kontrollerat 

och fokuserat på landets militära styrka. De behövde styras upp på grund av regeringens 

bristande lagar och fredsavtal (Ibid. 2010:12).  

Det skiljer sig från i dagsläget eftersom MONUSCO har utvecklat stabiliseringsstrategier för 

att fina hur problemen mellan ”interkommunala” grupper har uppstått, speciellt i östra Kongo. 

Dessutom ville MONUSCO förbättra kvinnliga fredsbyggande aktörers status i Kongo. 

MONUSCO har försökt att fina roten på problemen genom att direkt samarbeta och medla i 

lokala konflikter. De har under arbetet stöttat Kongos armé, nationella polis och civila 

rättsauktoriteter. I syfte att kunna åtala förövare för sexual-, krigsbrott och brott mot 

mänskliga rättigheter m.m. I dagsläget uppstår problem när de ska lösas via internationella, 

regionala och nationella medel. Inkludering av aktörer på gräsrotsnivåer förekommer mer i 

dagsläget och kommunikationen mellan lokala och övriga nivåer finns. Toppstyrda aktörer 

utnyttjar sällan deras kunskaper och strategier. Den huvudsakliga kommunikationen och 

beslutsfattningen styrs av internationella, regionala och nationella aktörer.  

6.2. Slutsats 
Strategier på lokala nivåer har inkluderats in i MONUSCO:s policy, fastän de inte är lika 

inkluderande som Severine Autesserre föreslog i The Trouble with the Congo. Situationen i 

Kongo var skör under 2006 och landet hade stött på nya utmaningar med det första allmänna 

valet. År 2016 uppstod det fortfarande problem runt det allmänna valet (Utrikespolitiska 

institutet 2017-03-27). Det finns en nära koppling mellan empirin och det teoretiska 

ramverket, vilket har underlättat arbetet under analysen. Den utvalda empirin var skriven 

enbart utifrån en synvinkel, där FN och MONUSCO ansvarade för publikationerna. Detta 

arbete är enbart baserad på deras beskrivning av verkligheten. Övriga aktörer skulle kunna ha 

förekommit mer frekvent om material från fler källor hade använts under arbetet av uppsatsen 

(Esaiasson et.al. 2017:212). 

Medvetenheten om lokala aktörer är definitivt större idag än vad Autesserre poängterade i The 

Trouble with the Congo år 2006. Det har skett några förändringar, t.ex. har kommunikationen 

mellan lokala och internationella aktörer ökat. De internationella fredsbyggarna har inkluderat 

in lokala aktörers problem i policyn. Det förekom också fredsbyggande arbeten på regionala 

nivåer och mellan stater. Olika typer av aktörer har arbetat tillsammans i syfte att de tar sitt 
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ansvar och samarbetar för att bekämpa gemensamma problem. Samarbetet på olika nivåer var 

återkommande i empirin. De beslutades av internationella, regionala och nationella aktörer. 

Dessa beslut förekom ibland i samråd med lokala aktörer. Nya policyalternativ förekom också 

på liknande sätt. I dagsläget verkar FN – personal inte ha några djupare kunskaper eller 

intressen för att inkludera in ett lokalt fredsbygge i Kongo. Och några förslag har inte 

förekommit i dokumentationen. De lokala aktörerna var mer delaktiga i det fredsbyggande 

arbetet än Autesserre upplevde under utförandet av hennes bok. Fredsprocessen leds 

fortfarande av dominerande kulturer inom det internationella fredsbyggande arbetet, men 

samarbetet på olika nivåer är mer förekommande i empirin än The Trouble with the Congo. 

De lokala aktörerna har blivit inkluderade i MONUSCO:s policy men under några 

begränsningar. Det sker ett aktivt samarbete mellan aktörer på olika nivåer i Demokratiska 

Republiken Kongo. Att inkludera in lokala aktörer i fredsprocessen har skett i beslut av 

dominerande fredsbyggande aktörer men de samråder sällan med de.  

6.3. Framtida forskning 
I framtiden skulle man kunna utföra snarliknande undersökningar under utförandet av andra 

metoder t.ex. etnografiska observationer och longitudinella undersökningar m.m. Om man har 

möjlighet skulle man kunna utföra djupgående intervjuer med FN-anställda och 

samhällsaktivister.  
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