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Förord

Materialet i denna rapport ingår i ett projekt som Olof Palmes Internatio-
nella Center bedrivit och som omfattar två konflikthärdar, Palestina och 
Sudan . Syftet med projektet har varit att stärka centrets arbete med dialog-
processer och konflikthantering . Projektet som finansierats av Folke Berna-
dotteakademin har inriktats på att redovisa faktabakgrunder och försöker 
problematisera relevanta frågeställningar . Som projektledare har Gunnar 
Lassinantti fungerat inom Palmecentret .

Enligt ursprungliga projektplanen skulle en viss betoning ske på den 
palestinsk-palestinska konflikten och nord-syd-konflikten i Sudan, varav 
den senare sedan år 2005 omfattas av en fredsöverenskommelse, den så 
kallade CPA-överenskommelsen . Efterhand visade det sig inte vara ända-
målsenligt att göra en sådan snäv avgränsning av projektets studieobjekt .

Palestinsk-palestinska konflikten kan bara förklaras och förstås utifrån 
konflikten mellan Israel och Palestina, liksom utifrån förhållanden i den 
vidare Mellanösternregionen samt ledande internationella aktörers som 
FNs säkerhetsråds, EUs och USAs agerande . Även dessa perspektiv behand-
las därför också i materialet . 

I fallet Sudan är den internationella uppmärksamheten nästan helt foku-
serad på den blodiga konflikt som pågått sedan år 2003 i Darfurprovinsen 
i landets västra del . Det har därför bedömts som nödvändigt att behandla 
denna konflikt . Materialet beskriver dock även nord-syd-konflikten samt 
redovisar läget rörande CPA-avtalet i Sudan .

Olikheterna är större än likheterna vid en jämförelse mellan Israel-Pales-
tina- och Sudankonflikterna . Till de länkar av likheter som förbinder dem 
hör våldets blinda verkningar, hatet som odlas, skadorna på civilsamhället 
och att barn och kvinnor tillhör de mest utsatta och drabbas hårdast .

Beslut om projektmedel från Folke Bernadotteakademin meddelades i 
början av februari 2008 . På grund av en samtidig omorganisation inom 
Palmecentret blev det inte möjligt att igångsätta det reella arbetet förrän i 
juni månad . 

Projektet har delats upp i en planerings- och förstudiefas juni-september, 
en fact-findingfas i oktober och en genomförandefas omfattande tre utåt-
riktade seminarier i november i Umeå, Luleå och Stockholm . Därefter har 
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arbetet inriktats på att slutföra framställningen av detta material, genom-
föra ett utbildningsseminarium inom Palmecentret samt slutredovisa pro-
jektet i februari 2009 .

Umeåseminariet hölls på stadens universitet med främst studenter som 
deltagare . Föreläsare var ämnesexperterna Michael Schulz, Göteborgs uni-
versitet, idéhistorikern Mohammad Mazlhashemi, Umeå universitet och 
Palmecentrets regionsamordnare Svjetlana Duric om Mellanöstern samt 
Johan Brosché, Uppsala universitet om Sudan . I Luleå ordnades ett semina-
rium under det årliga riksarrangemanget, MR-dagarna, med Pierre Schori, 
tidigare biståndsminister och FN-ambassadör, som talare . I Stockholm 
slutligen ordnades seminariet ”Konflikterna i Mellanöstern och Darfur” 
under det årliga Socialistiskt forum i ABF-huset med medverkan av Pierre 
Schori och Jan Eliasson, den senare tidigare ambassadör, utrikesminister 
och FN-medlare i Darfurkonflikten . Tillsammans deltog nära 300 personer 
i seminarierna . Seminarierna i Umeå och Stockholm har dokumenterats på 
Palmecentret hemsida www .palmecenter .se, det senare även på YouTube .

En fact-finding-resa företogs inom ramen för projektet av Gunnar Lass-
inantti och Faraj abu-Iseifan från Palmecentret till Israel och Palestina 
12-17 oktober . Den israeliska militära säkerhetstjänsten beviljade inte inre-
setillstånd till Gazaremsan . Abu-Iseifan har palestinsk bakgrund liksom 
resgruppens tredje person som var bilchaufför . 

Besöket gav mycket påtagliga och konkreta inblickar i hur israeliska 
myndigheter och medborgare bemöter palestinier i det vardagliga livet, inte 
minst vid checkpoints och olika säkerhetskontroller . Palestiniers legitima 
mänskliga rättigheter kränks systematiskt, och den behandling de utsätts 
för ger upphov till hatkänslor som slår tillbaka mot judarna själva och 
deras möjligheter att leva i fredlig samexistens och säkerhet med sina pales-
tinska grannar .

Det visade sig inte möjligt att vid samma tid genomföra någon liknande 
studieresa till Sudan och Darfurprovinsen och studera konflikterna där på 
grund av svårigheterna att besöka landet . 

Av det skälet valdes en annan arbetsmetod för behandlingen av Sudan 
i projektet . Två längre uppsatser har beställts av ett par ämnesexperter 
och översatts till svenska . Den ena experten är biträdande professor Azza 
Anis, sudanättling, som är verksam i Nova Scotia, Kanada, tillika kvinnlig 
fredsaktivist och som analyserar och redovisar bakgrunden med ett starkt 
genusperspektiv på konflikterna i Sudan . Den andre experten är doktoran-
den Johan Brosché vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid 
Uppsala universitet . Brosché är en av få Sudankännare i Sverige som bland 
annat besökt landet och dokumenterat situationen i en forskningsrapport 
som finansierats av utrikesdepartementet .

Viktigt material om Sudankonflikterna kan sökas bland annat hos Inter-
national Crisis Group, ICG, från Human Rights Watch och webbtjänsten 
”Enough Project” .
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Med den begränsade tid och resurser som stått till förfogande för arbetet 
har det varit nödvändigt att begränsa källstudierna av litteratur och press-
material . Rörande Israel-Palestina-konflikten finns en uppsjö av doku-
mentation med olika perspektiv och uttolkningar som bara till en liten del 
kunnat penetreras . Webbmaterial från Palmecentrets databank om Mel-
lanöstern, utrikespolitiska institutets landguider om Israel och Palestinska 
myndigheten ur vilka en stor del av bakgrundsbeskrivningarna hämtats 
och senast Broderskapsrörelsens och ABFs nyutkomna bok om ”Israel och 
Palestina . 60 år i våra röda hjärtan” (Ulf Bjereld & Ulf Carmesund, red, 
Hjalmarson&Högberg, 2008) har genomgåtts .

Ett stort tack till veteranen, mellanösternkännaren Evert Svensson, 
mångårig riksragsman och ordförande i Broderskapsrörelsen som tagit sig 
tid att läsa manus och göra många viktiga påpekanden av textinnehållet .

Det är vår förhoppning att rapporten kan användas för att öka insik-
terna om två av världens svåraste konflikthärdar samt mana till eget 
solidaritetsarbete .

Jens Orback Gunnar Lassinantti

Olof Palmes Internationella Center Olof Palmes Internationella Center

Generalsekreterare Projektledare
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Konfliktlösning – dialog.

Den tyske filosofen Immanuel Kant har skrivit en tankebok om freden . 
Kant betraktar inte freden som en moralisk fråga, utan snarare som en 
pragmatisk och praktisk . Att vissa länder och regeringar är mera konflikt-
benägna än andra beror inte primärt på människorna, utan på omständig-
heterna i de speciella fallen .

Vissa områden har under senare tid blivit fredligare som västra Afrika – 
Liberia, Sierra Leone med flera länder – efter stora insatser . Religiös fun-
damentalism och terrorism som hotar att försvaga samhällen är påtagliga 
inslag i många konflikter . 

Under kalla kriget fram till slutet av 1980-talet rådde krig mellan länder, 
men denna bild har därefter förändrats totalt . I början av 1990-talet fanns 
51 väpnade interna konflikter inom nationerna, en siffra som sjunkit till 
34 idag . Inomnationella konflikter som oftast är etniskt förstärkta präg-
lar således dagens konfliktmönster . De hotar många gånger att spilla över 
gränser och förflytta sig genom bland annat rebellgrupper och flykting-
strömmar till angränsande länder .

På 1990-talet presenterades kreativa förslag för att lösa Israel-Palestina-
konflikten, men sådana har lyst med sin frånvaro under de åtta år George 
W Bush varit USAs president (2001-2009) . Förhoppningar knyts nu till att 
den nye amerikanske presidenten Barack Obama med en annan inställning 
ska finna nya öppningar till lösningar på konflikten .

Den här bilden av konflikter i ett nötskal presenterades av professor 
Peter Wallensteen, innehavare av Dag Hammarskjöldsprofessuren vid 
Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet i 
radioprogrammet ”Filosofiska rummet” (P 1 25 .01 .09) . 

Hotbilderna är komplexa, sammanvävda och omfattar faktorer som 
fattigdom och orättvisor, rådande konfliktmönster, klimathotet, miljö och 
flyktingströmmar, brist på naturresurser och vatten, svaga stater och gräns-
överskridande kriminalitet, det högteknologiska samhället och massförstö-
relsevapen, brister i demokrati och mänskliga rättigheter .

Palmecentret förordar det säkerhetsbegrepp Olof Palme verkade för 
”gemensam säkerhet” som förhållningssätt att angripa hotbilder och 
konflikter . Det handlar om att säkerhet bara kan uppnås i samarbete, 
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tillsammans och inte på någon annans bekostnad . Detta har centret 
utvecklat närmare i projektet ”Globala hotbilder – Gemensam säkerhet” .

Nobels fredspristagare 2008, förre finske presidenten Martti Ahtisaari, 
som fick priset för sina internationella medlingsinsatser, har sagt att alla 
konflikter kan lösas . Rörande Israel-Palestina-konflikten anser Ahtisaari 
att konflikten endast kan lösas genom insatser från det internationella sam-
fundet . En lösning av denna konflikt skulle, enligt Ahtisaari, ha en däm-
pande effekt på många andra konflikter i världen, och särskilt i Mellanös-
tern . På frågan om han är beredd att förhandla med terrorister uppskattade 
den förre finske presidenten att 80 % av de personer han förhandlat med 
har varit terrorister .

Förre utrikesministern och tidigare FN-medlaren i Darfurkonflikten Jan 
Eliasson medverkade i samma radioprogram som Peter Wallensteen . Elias-
son hävdade att möjliga framgångar i medlingens dynamik handlar om 
fyra faktorer:

 · kulturförståelse;
 · språket är viktigt;
 · goda personkontakter;
 · rätt timing .
Går det att lyckas förebygga konflikter och avsluta dem om de redan 

påbörjats? Det gäller att finna gemensamma nämnare, och om möjligt 
gemensamma intressen, mellan parterna som kan göra dem benägna att 
acceptera fredslösningar . För att kunna uppnå detta krävs i allmänhet för-
handlingar och medling med medverkan från en tredje part ur det interna-
tionella samfundet .

Förre utrikesministern Sten Andersson gjorde viktiga insatser, enligt 
Eliasson, som lyckades få Arafat att erkänna Israel och ta avstånd från 
terrorism .

I Darfur har konflikten som bland annat beror på marginalisering av 
utkantsregionen och knappa tillgångar till mark och beten samt torka 
förvärrats av etniska konflikter . Afrikaner befinner sig på det som uppfat-
tas som arabisk mark . Fem olika rebellgrupper verkar i konflikten, krimi-
nalitet och illegal vapenhandel florerar och den berikar vissa grupper som 
därför inte har intresse att uppnå fred .

Enligt Eliasson har FNs flyktingorgan och barnorgan, UNHCR och UNI-

CEF, varit mera framgångsrika än FNs säkerhetsråd . Säkerhetsrådet har 
misslyckats att skapa fred i fall som Kambodja, Rwanda, under en lång tid 
i Libanon 2006 och nu senast i Gaza . Det stora hindret är användningen 
av vetot i säkerhetsrådet som bara borde användas i undantagsfall . Det har 
varit för mycket av krigslösningar och för litet av fredslösningar, diplomati 
och förebyggande verksamhet, enligt Eliasson .

Konfliktlösningsarbete förutsätter dialog och uppgörelser mellan inblan-
dade parter . Varje fall av medling är unikt och måste genomföras från sina 
egna förutsättningar, om den ska kunna bli framgångsrik . Parterna måste 
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utsättas för påtryckningar . Bägge sidor behöver kunna visa på fördelar 
för den egna sidan, och också ha kraft och mod att stå för en uppgörelse 
som den egna opinionen oftast inte är fullt nöjd med . Martti Ahtisaari sägs 
påbörja sitt medlingsarbete med frågan: – Vill ni vinna kriget eller uppnå 
fred?

Den vanligaste orsaken till konflikter är dispyt om territorier och byg-
ger på geografisk närhet . Men de kan också handla om andra motstående 
ekonomiska eller ideella intressen och förstärks i många fall av etniska och 
religiösa motsättningar . 

Ett talesätt är att sanningen är krigets första förlorare . Krigspropaganda, 
censur och lögner på olika sidor är ägnade att vilseleda och gjuta mod i den 
egna sidans stridsmoral, underhålla hat och därmed förvärra konflikterna . 
Media som har räckvidd i hemlandet men också internationellt utnytt-
jas av propagandan . Samtidigt kan också mera opartiskt inriktade media 
sprida mer korrekt information blixtsnabbt över världen med hjälp av den 
moderna informationsteknologin . På så sätt är det svårare att dölja krig, 
konflikter och grova brott mot mänskliga rättigheter än tidigare . Å andra 
sidan intresserar sig inte media för många lågintensiva krig och konflikter 
som varat under längre tid . De blir vad som brukar kallas ”glömda krig” .

Vilka metoder och mera exakta förhållningssätt som behövs för att 
kunna lösa konflikter beror av vilka faser de befinner sig i . Den militärt 
starkare parten kan snabbt vinna kriget, men det tar lång tid att bygga fre-
den, om den ens någonsin kan uppnås .

Det internationella samfundets medverkan behövs såväl i förstadier, 
pågående krig som i fredsbyggande efterstadier av krig och konflikter .

Både civila och militära insatser krävs . Internationella militära fredso-
perationer förutsätter enligt FN-stadgan beslut av säkerhetsrådet – utom i 
fall av självförsvar – och som rådet i resolutioner specificerar mandatet för 
i varje särskilt fall . Eftersom FN inte förfogar över egna trupper måste med-
lemsländerna tillhandahålla trupp för att utföra operationerna . Mandaten 
och uppdragen skiljer sig också åt beroende om det rör sig om för-, pågå-
ende eller efterkonflikter .

I vissa fall kan som nämnts FN-mandat inte erhållas beroende på block-
ering av beslut till följd av användning av vetot i säkerhetsrådet . Det är en 
kontroversiell fråga hur internationella samfundet ska agera i sådana fall . 
Kan regionala lösningar vara en framkomlig utväg ur sådana blockerade 
situationer, frågas det allt mera, även om sådana ännu prövats i begränsad 
omfattning . Kan sådana vara en möjlig utväg i Afrika, Asien, Mellanös-
tern och Europa? Svaret är oklart, men om detta ska kunna lyckas krävs en 
förstärkning av internationella regionala organisationer såsom OSSE och 
EU i Europa, och betydligt starkare motsvarande organisationer på andra 
kontinenter .
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I många fall saknas militär personal och materiel samt pengar för att 
genomföra de fredsbevarande eller fredsframtvingande operationer som 
skulle behövas .

Civila insatser efterfrågas i ökad utsträckning i alla tre nämna faser . En 
växande insikt är att enbart militära insatser inte kan lösa konflikterna .

Internationellt rekryterade yrkesgrupper som poliser, domare, åklagare, 
tulltjänstemän och kustbevakningspersonal kan behöva sättas in under 
kortare eller längre perioder . Ökad handel, biståndsverksamhet, stärkt 
ekonomi och internationellt stöd till utbyggnad av infrastruktur förbättrar 
den materiella situationen och kan fungera fredsbefrämjande .

I förstadier kan det handla om freds- och konfliktforskning, fact-finding, 
utbyggda early warning mekanismer, preventiv diplomati, dialogprojekt, 
få igång handel och bistånd, förstärka stödet till de civila samhällena och 
till kvinno- och andra medborgarorganisationer samt för demokrati och 
mänskliga rättigheter .

Under pågående krig handlar det om att försöka vinna respekt för inter-
nationell rätt, såsom Genèvekonventionerna, uppnå eldupphör och få slut 
på kriget snarast möjligt samt att få fram internationellt katastrofbistånd 
och humanitär hjälp . NGOs kan ha specifika, begränsade roller i synnerhet 
för att få slut på kriget även i denna fas .

Under efterstadier av krig och konflikter uppträder behov av fredsbygg-
nad, återuppbyggnad av samhällen och repatriering av människor som 
kräver mycket breda insatser om de ska bli framgångsrika . Det handlar om 
att restaurera infrastruktur, få civila samhällena och demokratin att fung-
era och hjälpa människor som fysiskt lemlästats och psykiskt traumatise-
rats med mera .

År 2000 antogs FNs säkerhetsråds resolution 1325 som ser till kvinnors 
utsatta läge i krig och tar upp vikten av kvinnors roll för det civila samhäl-
lets överlevnad i konfliktsituationer . För att förbättra arbetet kring resolu-
tion 1325 måste antalet kvinnor i fredsbefrämjande styrkor öka .

En senare FN-resolution kriminaliserar användning av våldtäkt i krig . 
Ännu har bara ett begränsat antal länder anslutit sig till den resolutionen .

Internationella brottsmålsdomstolen, ICC, och särskilda tribunaler för 
att döma krisförbrytare i forna Jugoslavien och Rwanda har satts upp och 
kan döma i fall av folkmord, brott mot mänskligheten och andra grova 
krigsförbrytelser . Ledande politiker och militärer kan ställas till svars . Det 
finns emellertid kryphål såsom till exempel att USA inte anslutit sig till ICC .

FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna med 30 artiklar 
antogs 10 december 1948 . Inget land lever upp helt till förklaringen och 
vissa länder kränker den systematiskt . Särskilt allvarligt är också att FNs 
barnkonventionen inte efterlevs av många länder .
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Mellanöstern och Darfur  
– Jan Eliasson och Pierre Schori.

Konflikten mellan Palestina och Israel är ”det stora internationellt såret” i 
internationell politik och Gaza är idag ”världens största fängelse” . I Darfur 
har 200 000 människor dödats och 2,5 miljoner drivits på flykt . Trots detta 
dröjde FN fyra år innan det agerade . I samband med Socialistiskt Forum 
2008, arrangerat av ABF Stockholm 15 november, höll Palmecentret ett 
seminarium om Mellanöstern- och Darfurkonflikterna . Jan Eliasson och 
Pierre Schori diskuterade konflikterna i Darfur och Mellanöstern .

I en inledande bild av situationen i Palestina citerade Pierre Schori New 
York Times kolumnisten David Kristol:

– Att resa genom Västbanken och Gaza idag är som att resa genom Isra-
els kolonier . Mark som ägs av palestinier stjäls av judiska bosättare . Kvin-
nor som är hindrade av israeliska soldater förlöser barn vid vägspärrar . 
Vatten ämnad till palestinier avleds till israeler .

När Israel fyllde 60 fick Pierre Schori frågan om det fanns anledning 
hylla Israel .

– Jag såg själv som 6-åring när de vita bussarna kom till Malmö, med 
människor som benrangel . Israel var nödvändigt för ett förföljt folk utan 
land . Idag är det inte samma Israel . Landet är dubbelt så stort och förföljer 
ett annat folk utan land .

Enligt Schori måste Israel först acceptera att det finns ett palestinskt folk 
och sedan att det inte har några ambitioner att ha land i de ockuperade 
områdena .

Det faktum att det finns ett palestinskt folk har nu trängt in i 
tvåstatslösningen .

– Den arabiska befolkningen har snart gått om den judiska i landet . Då 
har Israel att välja, för att citera Shimon Peres, antingen en tvåstatslösning 
eller en apartheidlösning .

Den andra knäckfrågan, ockupationen av palestinsk mark, är ett stort 
hinder för tvåstatslösningen .

– Utbyggningarna och vägspärrarna som satts ut gör att om Jesus föräld-
rar idag skulle göra samma resa mellan Nazareth och Betlehem så skulle de 
behöva passera 536 vägspärrar .



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   11

Jan Eliasson påpekade att tvåstatslösningen snart är orealistisk på grund 
av de brott mot internationell rätt som bosättningarna innebär:

– Jag har mött palestinier och israeler som går tillbaka och idag pratar 
om en enstatslösning .

Jan Eliasson beskrev Palestinakonflikten som det ”stora såret i inter-
nationell politik” . En konflikt som skadar alla, inte minst USAs ställning 
i världen . Enligt honom har Obama bundit upp sig med att säga att Israel 
inte ska förhandla om Jerusalems status, vilket gör det svårt för honom att 
agera .

– Detta gjorde mig pessimistisk till Obama möjligheter att medla i 
konflikten .

Han har inte heller mycket hopp inför det kommande valet i Israel där 
det ser ut som om Netanyahu går mot seger:

– Då blir det svårt även med en välvillig Obama att baxa detta framåt . .
En lösning ser Jan Eliasson först när palestinier och israeler själva börjar 

ta hand om fredsförhandlingarna . Bland palestinierna ser han försök till en 
dialog mellan Fatah och Hamas . Utan båda grupperna kommer Israel att 
möta en svag förhandlingspart .

EU splittrat i Palestinafrågan

EU är splittrat i Palestinafrågan . På den ena sidan står Tyskland, som på 
grund av sin historiska roll har svårt att kritisera Israel, och tillsammans 
med några andra EU-länder blockerar ett större stöd för Palestina .

– Dilemmat med att ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik inom 
EU är att man måste ta beslut man kanske inte alltid vill ta, men styrkan är 
att när man väl gör det så blir effekten större, sa Jan Eliasson .

Pierre Schori hävdade att Sverige bör verka för en dialog med Hamas 
liksom med Talibanerna . Båda grupperna är en del av lösningen .

– EU är inte en tvångströja . Vi kan agera själva . Och för socialdemokra-
tin finns det inget EU-beslut som hindrar kontakter .

På frågan varför det internationella samfundet inte agerat kraftigare mot 
de illegala ockupationerna av palestinsk mark, svarade Pierre Schori, att 
det beror på USAs oreserverade stöd till Israel . Enda gången de gått emot 
Israel var under ”pappa Bush” när USA hotade med att hålla inne de 10 
miljarder dollar per år som Israel får i stöd av USA .

– Tidigare var det alltid Sovjet som la flest veto i säkerhetsrådet, men 
idag är det USA som lägger flest veto och oftast handlar det om Israel och 
Palestina, sa han . 

Pierre Schori påminde alla om att barnkonventionen bryts mot i Gaza 
som han beskrev som ”världens största fängelse” . Samtidigt anser han att 
en kärnvapenfri zon måste skapas i Mellanöstern .

– Annars går det inte att lösa problemen med Iran . Och det är ett hyck-
leri som väst visar genom att inte tala om Israels kärnvapeninnehav . Israel 
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talar inte om att det har kärnvapen som beräknas uppgå till cirka 200 
kärnstridsspetsar .

Darfur

Diskussionen kring Darfur inleddes av Jan Eliasson . Fram till juni 2008 
fungerade han som FNs generalsekreterares speciella sändebud i Dar-
fur . Detta innebar att han varje månad var en vecka i Sudan och reste 
mellan området till New York och Addis Abeba för att rapportera om 
utvecklingen

Enligt honom krävs det att fyra faktorer ska stämma på en och samma 
gång för att uppnå en fredlig lösning i Darfur . Först måste säkerhetsrådet 
vara mer eller mindre enigt, vilket innebär att Kina inte lägger in veto . För 
det andra måste spänningarna mellan Tchad och Sudan minska . Länderna 
har fört regelrätta strider, stött rebellrörelser och medverkat i kuppförsök 
mot varandras regeringar . Den tredje faktorn som måste stämma är att 
regeringen i Sudan ska vara enigt i frågan . Efter kriget i södra Sudan består 
landets regering av två parter som fram till 2005 stred mot varandra och 
det råder stor misstänksamhet mellan dem . Den fjärde konflikten som spe-
lar in i Darfur är att rebellrörelserna är splittrade . Från att ha varit 20 finns 
idag fem rebellrörelser som är oeniga sinsemellan .

– Om det inte stämmer på en av dessa nivåer samtidigt så fortsätter 
kriget, sa Jan Eliasson och fortsatte med att kritisera Kina som skyddar 
Sudans regering med hot om veto i säkerhetsrådet . Samtidigt är Kina det 
enda land som själv får utvinna olja i Sudan .

Trots att inbördeskriget hade pågått sedan 2003 med drygt 200 000 
dödade och 2 miljoner flyktingar agerade inte säkerhetsrådet förrän i juni 
2007 . Istället gick Afrikanska Unionen, AU, in med en dåligt utrustad 
styrka på 7000 personer .

– Situationen är fruktansvärt svår och jag är orolig för ett misslyck-
ande i Darfur . Det är ett stort område och alla ansträngningar är lätta att 
sabotera .

Jan Eliasson var också skeptisk till Internationella brottsmåldomstolen 
ICCs process mot president Bashir .

– Men kanske blev det ett skrämskott vilket lett till eldupphör och ten-
denser till att samarbeta med ICC på lägre nivåer .

Striderna i Darfur är begränsade nu . President Bashir har utlyst ensidigt 
eldupphör . Men rebellerna litar inte på Bashirs ord . Det råder stor frustra-
tionen i flyktinglägrena där omkring 2 miljoner av de 3,6 miljoner männis-
korna från Darfur lever

– Jag kan bara gissa vad som händer i huvudet på en ung man som växer 
upp i ett läger där hans mor inte vågar gå ut för risken av att bli våldtagen . 
Andra flyttar in i områden där flyktingarna flytt vilket skapar nya problem .
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Framtidens fredslösningar
Den fredsmission som arbetar nu är en kombination av FN och AU, vilket, 
enligt både Schori och Eliasson är framtidens fredslösningar .

Pierre Schori beskrev Darfur som världens största humanitära operation 
samtidigt som det är FNs största och dyraste fredsbevarande operation .

– FN har för mycket på sin tallrik . På en gång ska man driva världens 
största humanitära operation, världens största militära fredsbevarande 
insats och verka för en varaktig fred och demokrati plus via internatio-
nella brottsmålsdomstolen, ICC i Haag, föra en åtalsprocess mot landets 
president .

En publikfråga tog upp FNs resolution 1325, som berör kvinnors situa-
tion före, under och efter konflikter . Trots detta tas inte kunskap från kvin-
noorganisationer in och fortfarande är 98% av alla som engagerar sig i 
fredsbevarande insatser män .

Pierre Schori höll med om att det är för få kvinnor som är med i 
fredsprocesserna .

– Det var ett stort genombrott när FN år 2000 antog resolution 1325 om 
kvinnors situation i konflikter .

Den innebär att parterna i en konflikt har en skyldighet att skydda kvin-
nor, men den innebär också att kvinnor ska vara aktörer i fredsprocessen .

– Vi försöker fortfarande få in kvinnor i fredsarbetet i Darfur . När vi 
började förhandlingarna 2007 sökte vi upp kvinnor och tvingade par-
terna att föra en dialog med kvinnor . Men vi mötte stort motstånd, sa Jan 
Eliasson .

På frågan om en global rättsordning berättade Schori om den tid när han 
jobbade nära Olof Palme som sade att Sveriges första försvarslinje var en 
internationell rättsordning .

– Hur är det nu med Sveriges engagemang idag? Min kritik av att Sverige 
utökar i Afghanistan är att FN skriker efter välutrustade och väl motive-
rade fredstrupper i Afrika . Där gör vi mest nytta och det är en ren FN-ope-
ration, inte en NATO-ledd operation, sa Pierre Schori .

– FN har 110 000 män och kvinnor i fredsbevarande operationer vilka 
kostar cirka 6,5 miljarder dollar per år . Men jämfört med Irakkriget där 
200 000 soldater och privata legosoldater kostar 10 miljarder dollar i 
veckan, är det mycket lite .

Jan Eliasson påminde åhörarna om att den internationella brottslighe-
ten omsätter enorma summor; 400 miljarder dollar i intäkter på narko-
tika, 200 miljarder för vapenförsäljning och ytterligare 200 miljarder i 
människosmuggling .

– Detta är en jätte som hotar att underminera samhällen, till och med 
inom EU .

Med växande globala hot som klimatförändring, miljöförstöring, pan-
demier och kriminalitet klarar varken FN, EU eller länderna själva för stora 
förväntningar .
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Pierre Schori anser utan tvekan att FNs fredsbevarande trupper behövs .
– Men FN ska inte användas för att angripa en part, utan för att skydda 

och skapa humanitära korridorer .
Fredsframtvingande operationer som FN-stadgan tillåter ska enligt 

honom bara användas för att skydda egen personal och civila .
FN är också Jan Eliassons käpphäst . Hans metod är att åstadkomma ett 

opinionstryck för en vetofri kultur . Att hota eller att lägga veto ska betrak-
tas som ett misslyckande, eller åtminstone ses som ohyfsat .

– Hade Hans Blix fått fortsätta hade vi kunnat undgå en enorm tragedi . 
FN ska arbeta som katolska kyrkan gör när den utser en påve . Säkerhetsrå-
dets medlemmar ska stängas in och inte släppas ut förrän de har gjort sitt 
jobb .

I och med att George W Bush lämnar Vita Huset hoppas många på en 
annan politisk linje i USA . USA och Europa har samarbetat sedan andra 
världskriget, men detta samarbete har mest handlat om oss själva . Nu finns 
möjligheter för en global dagordning .

– Tänk om USA och Europa kan enas om att bekämpa fattigdom och 
få rent vatten för alla människor på jorden, öppna program för flickors 
utbildning . Jag ser hopp i att Obama skulle kunna reparera den skada som 
gjorts under Bush, avslutade Jan Eliasson .

Referat av Petter Bolme, 

Global Reporting
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Kriget i Gaza årsskiftet 2008–09.

Från juni 2008 rådde ett vapenstillestånd mellan Israel och den Hamas-
styrda Gazaremsan som höll med vissa undantag . I slutet av året ökade 
raketsbeskjutningarna från Gaza in i Israel . Israel svarade oproportioner-
ligt hårt med luftangrepp och inledde ett tre veckor långt krig med markin-
vasion och stridsvagnsangrepp . Ännu en tragedi som svårt drabbade män-
niskorna i Gaza spelades upp inför en chockerad omvärld som stod helt 
handfallen .

Under kriget bedöms 1 300 palestinier, varav en stor andel civila och 
cirka 400 barn, ha fått sätta livet till . Ännu fler har skadats, lemlästats och 
fått bestående psykiska trauman för resten av livet . Tretton israeler döda-
des under kriget .

Gaza är ett av världens mest tättbefolkade områden . 1,5 miljoner pales-
tinier trängs på 362 kvadratkilometer, en yta stor som en tredjedels Öland . 
1948 bodde där 70 000 människor, 1984 500 000 . Åtta av tio invånare 
i Gaza har varit helt beroende av hjälp utifrån . Det är samtidigt världens 
största flyktingläger och fängelse, ett palestinskt ghetto . 

Varannan person är ett barn . Den humanitära situationen var bedröv-
lig redan före det senaste kriget . Israels isoleringspolitik har lett till en 
humanitär katastrof där många av de grundläggande behoven inte kunnat 
tillgodoses . 

Det har inte funnits någon gränsövergång på den 12 km långa gränsen 
från Gaza till Egypten, och israeliska säkerhetstjänsten har tagit fullstän-
dig kontroll över passagen från andra hållet, beviljar tillstånd efter ansök-
ningar på grunder som upplevts som mycket godtyckliga . Gazaremsan har 
varit ett hermetiskt tillslutet område . 
Infrastruktur har förstörts genom israeliska bombanfall, tillgången på vat-
ten och elektricitet varit mycket begränsad och till stor del helt slagits ut . 
För sin överlevnaden är Gaza extremt beroende av humanitär hjälp från 
utlandet .

Den materiella förödelsen i Gazaremsan har förvärrats drastiskt genom 
det senaste kriget . Värden för mera än 16 miljarder kronor bedöms ha gått 
till spillo . Även om ideala förhållanden skulle komma att råda tar det flera 
år att bygga upp det som raserats . 
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Enligt de första bedömningarna har 4 100 bostäder, 1 500 fabriker, 
många skolor – varav ett antal som bedrivits i FNs regi, 20 moskéer, 31 
Hamasfästen, tio huvudvattenledningar och sex vattentäkter totalförstörts . 
Strax efter eldupphör besökte utrikesminister Carl Bildt Gaza och kon-
staterade att förstörelsen var medveten och planerad och nämnde särskilt 
de demolerade industrianläggningarna vilka allvarligt skadat områdets 
ekonomi .

Israel bär ett tungt ansvar för det civila lidandet, kritiseras för att ha 
använt oproportionerligt övervåld, har begått folkrättsbrott genom 
angreppen mot civila mål och har använt förbjuden vit fosfor med stora 
skadeverkningar på människor i sin krigsföring . Krav har rests på att 
Israels påstådda brott mot folkrätten ska prövas i internationell domstol . 
210 anmälningar mot Israel har efter kriget lämnats in till Internationella 
brottsdomstolen, ICC .

Palmecentret är sedan början av 90-talet är starkt engagerat i fredsarbe-
tet i Mellanöstern . Centret bedriver tillsammans med sina medlemsorgani-
sationer ett 30-tal projekt på Västbanken och i Gaza och ingår i ett nätverk 
med aktörer för fred, försoning och mänskliga rättigheter i regionen . Efter 
det senaste kriget har Palmecentret startat ett insamlingsarbete med syfte 
att bistå uppbyggnaden av nödvändiga samhällsfunktioner och det civila 
samhället i Gaza .

Palmecentret fördömer såväl den israeliska invasionen av Gaza som 
raketbeskjutningarna utifrån Gaza . Grundorsakerna till krigstillståndet 
anses vara den provokativa israeliska ockupationen och det svaga civila 
samhället i Palestina .

Pierre Schori har i en artikel i Aftonbladet (2009-01-27) krävt att stats-
ministern måste tala klarspråk om folkrätten för att värna Sveriges anse-
ende som rättstat och trovärdig förespråkare för fred och försoning:

 · För det första ge offentligt stöd åt FNs generalsekreterare Ban Ki-
Moons krav på en opartisk internationell undersökning .

 · För det andra stoppa allt vapensamarbete med Israel .
 · För det tredje följa Kofi Annans exempel och kräva ersättning av Israel 

samt be Sida att offentliggöra hur mycket av det svenska biståndet 
som förstörts i Palestina .

 · För det fjärde verka för att isoleringen av Hamas hävs .
 · För det femte avvisa alla krav från Israels sida att Sveriges humanitära 

stöd till Gazas folk måste kanaliseras via den Palestinska myndigheten 
på Västbanken, bara för att Hamas ska uteslutas ur processen .

I ett uttalande antaget av Sveriges socialdemokrater sägs om situationen 
i Gaza:

– Det oproportionerliga israeliska våldet strider mot folkrätten . Det isra-
eliska våldet mot Gaza och raketattackerna mot Israel måste omedelbart 



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   17

upphöra . Återigen är det en förtvivlad civilbefolkning som får betala det 
fasansfulla priset för det politiska misslyckandet att skapa fred .

Det finns inga säkra platser för civilbefolkningen att ta skydd . Det finns 
inga skyddsrum, ingenstans att fly, gränsövergångarna är helt stängda . För 
varje dödad människa kommer kravet på hämnd att växa . Israels militära 
invasion ger inte säkerhet utan göder extremism och fundamentalism .

Konflikten i Mellanöstern berör säkerheten i hela världen . Vi vill se en 
fredlig lösning på konflikten med två stater, Israel och Palestina, inom 
säkra och erkända gränser . Hamas måste återuppta politiska samtal med 
den palestinska myndigheten . Nya steg måste tas mot en förening mellan 
Gaza och Västbanken .

Israels ockupation av Västbanken måste upphöra . Byggandet av muren 
på ockuperad mark och bosättningarna måste upphöra . Det israeliska uttå-
get ur Gaza ledde tyvärr inte till en positiv utveckling . De krav vi riktade 
om ökad rörlighet för Gazas invånare till Västbanken och över gränsen till 
Egypten, samt stopp för nya terrorattacker, blev aldrig hörsammade .

Redan innan bombningarna och markinvasionen var livet i Gaza likt ett 
stort utomhusfängelse, i stort sett omöjligt att på normalt sätt ta sig ifrån 
eller in till . Detta har bidragit till en humanitär katastrof . Isoleringen av 
Gaza måste avbrytas . Öppna gränsövergångar är en överlevnadsfråga för 
Gaza och den enda långsiktiga vägen mot utveckling . Gränsen måste sam-
tidigt effektivt blockera vapen och krigsmaterial, samt uppfylla legitima 
säkerhetskrav .

Sverige, EU och FN måste agera för ökad internationell närvaro i Gaza . 
En prioritet i EUs relationer till Mellanöstern bör vara att verka för mäns-
kiga rättigheter och folkrättsliga principer .

Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och 
handelsrelationer som något positivt i internationella relationer . Handeln 
och välståndet kring södra Medelhavet måste på sikt öka . EU har idag 
avtal med Israel gällande bland annat handel . Det är dock inte rimligt att 
uppgradera samarbetet när Israel bryter mot mänskliga rättigheter och 
folkrätt . Därför kräver vi Socialdemokrater att uppgraderingen av EUs 
relationer med Israel tills vidare suspenderas, det vill säga genomförandet 
av avtalet .

Israel har som andra länder en legitim rätt, enligt FN-stadgan, att skydda 
sig mot attacker som riktas mot landet . Hamas och Hizbollah måste ome-
delbart stoppa attackerna mot Israel . Det är viktigt att regionens länder 
bidrar till avspänning . Iran, Syrien, Libanon, Jordanien och Egypten har ett 
särskilt stort ansvar .

Det finns ett starkt behov av att EU och FN tar initiativ till en regional 
konferens som kan säkra fred i regionen långsiktigt .

Socialdemokraterna:
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 · fördömer det oproportionerliga övervåld som Israels bombningar och 
markinvasion inneburit;

 · kräver omedelbart stopp för raketattacker och terroraktiviteter mot 
Israel;

 · kräver att FNs säkerhetsråd antar en bindande resolution om omedel-
bar vapenvila, övervakad av FN

 · anser att Sverige bör ställa sig positiv till att bidra till en internationell 
övervakningskommission om ett eldupphöravtal blir verklighet;

 · kräver att Israel som den starkare parten tar ansvar för att nya freds-
förhandlingar återupptas;

 · kräver att livsmedel och nödvändig hjälpmateriel omedelbart förs 
in genom en humanitär korridor och att gränsövergångarna till och 
från Gaza öppnas på ett sätt som på samma gång säkerställer legitima 
säkerhetskrav;

 · kräver att EUs nya uppgradering av samarbetsavtalet med Israel 
suspenderas;

 · föreslår att EU och FN tar initiativ till en regional fredskonferens i 
Mellanöstern där alla parter deltar .

Hamas och Israel har accepterat vapenvila från 18 januari 2009, två 
dagar innan installationen av Barack Obama som USAs president . Till 
att börja med har inte vapenvilan hållits, utan avbrutits vid upprepade 
tillfällen .

En hållbar vapenvila förutsätter att Gazas isolering hävs och att gränsö-
vergångar öppnas . Kring dessa frågor pågår förhandlingar när denna text 
avslutas .
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Mellanösternkonflikten och 
parterna – finns det lösningar?

Grundkonflikten gäller Israel och Palestina, och den ser inte längre ut som 
den gjorde vid tiden för genomförandet av FNs delningsplan i maj 1948 
som gav den då nybildade staten Israel 55 procent och Palestina 44 procent 
av territoriet från det tidigare brittiska palestinska protektoratet . Israel har 
cirka sju miljoner invånare, medan knappt fyra miljoner bor på Västban-
ken och i Gaza . Enligt en uppfattning står ett israeliskt säkerhetsperspektiv 
mot ett palestinskt rättighetsperspektiv i förgrunden för konflikten . 

Osloöverenskommelsen 1993 gav palestinierna ett begränsat självstyre . 
Den Palestinska myndigheten upprättades på Västbanken och i Gaza . 

Efter sexdagarskriget i juni 1967 ockuperade Israel de facto resten av 
Palestina . En israelisk bosättningspolitik startades på de ockuperade områ-
dena med judisk bosättning och som accelererat från och med 90-talet . 
Mellan 1994 och 2004 fördubblades antalet illegala bosättare och är idag 
438 000, varav 193 000 i östra Jerusalem . Under perioden 2001 till mars 
2008 planerades 145 000 nya bostäder för israeliska bosättningar på pales-
tinskt territorium, varav mer än 40 000 under toppåret 2007 . 

Palestinierna möter på de ockuperade territorierna israeliskt kontrol-
lerade – av säkerhetsskäl motiverade – ”utposter” på bergskullar etce-
tera, segregationsplanering, våldsövergrepp och ”avpalestinifiering” av 
Jerusalem . Östra Jerusalem som varit palestinskt, och ett heligt område 
för tre religioner, har judifierats . Fyra och en halv miljon palestinier lever 
som flyktingar, i de flesta fall under miserabla förhållanden i de arabiska 
grannländerna .

Självstyret på de ockuperade palestinska territorierna är starkt beskuret . 
I september 2007 nådde säkerhetsbarriären främst på palestinskt territo-
rium en längd på 739 km, och det område som palestinierna isolerades från 
var totalt 733 kvadratkilometer . För palestinierna är muren ”hatets mur” 
som graderar dem till andra klassens medborgare med förödmjukande 
behandling . 

Israeliska säkerhetstjänsten utövar kontrollen vid checkpoints som upp-
rättats och genom reguljär patrullering . Palestina består i själva verket av 
tre bantustanliknande områden, Jenin, Ramallah och Jeriko, i ett av Israel 
behärskat territorium . Till detta kommer Gaza . 
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I syfte att kontrollera och begränsa den fria rörligheten och flödena av 
människor och varor från de ockuperade territorierna till Israel och vice 
versa har 17 terminaler eller korsningsställen upprättas på Västbanken 
som kontrolleras av israeliska säkerhetstjänsten . Totalt finns 630 israeliska 
vägspärrar och checkpoints på Västbanken . Dessutom har 1 660 km väg 
klassificerats som By Pass Roads som korsar hela Västbanken, skär av det 
palestinska området och går från bosättningarna och från dem till Jerusa-
lem, Tel Aviv och andra israeliska centra . Palestinierna får inte använda 
sådana vägar utan särskilt tillstånd eller som genomfart .

Den internationella domstolen i Haag slog i juni 2004 fast att Israels mur 
på ockuperad mark är olaglig och strider mot folkrätten . Det finns inga 
juridiska hinder för Israel att bygga en mur på landets eget territorium, 
men den har byggts till 80 procent på palestinskt territorium och tjänar där 
inget säkerhetssyfte, då den huvudsakligen skiljer palestinsk befolkning 
från andra palestinier . 

Viktiga ekonomiska tillgångar har hamnat på den israeliska sidan . 
Muren innebär ett svårt hinder för palestiniernas dagliga liv . Barn och ung-
domar skärs av från sina skolor, man kan inte ta sig till sina jobb och når 
inte sin jordbruksmark . Familjer och släkt hamnar på olika sidor av muren 
och det är svårt att komma till läkare och hälsovård . De palestinier som 
bor mellan muren och den israeliska gränsen hamnar ofta i ingenmansland, 
instängda från två håll .

Palestiniernas mänskliga rättigheter har grovt kränkts . Judiska bosättare 
har agerat brutalt och med våldsutövning riktad mot palestinier på ocku-
perat territorium . Hat har skapats och eskalerat . 

Palestiniers hus hotas av israeliska övertaganden och förstörelse och 
order om konfiskering av land utfärdas . Konfiskering av mark sker för väg-
byggen . Uppryckning av huvudsakligast olivträd beordras på Västbanken 
av israelerna, mellan 2000 och 2006 rör det sig om 130 000 träd . 

Den som är ockuperad har enligt folkrätten rätt att försvara sig, dock 
utan att rikta sig mot civilbefolkningen . Och det våld som används måste 
vara proportionerligt i förhållande till den uppstådda skadan, dvs övervåld 
får inte användas .

Palestiniernas levnadsstandard är låg, för att inte säga undermålig, och 
deras tillgång till vatten är begränsad, också för att Israel försäkrat sig vat-
tenkällor på palestinskt område . Israelerna förbrukar 280 liter per capita 
och dag, medan palestinierna endast använder 60 liter .

Sharonplanen 2005 att dra tillbaka de judiska bosättningarna från Gaza 
kan ses som en taktisk reträtt . Efter den genomfördes har samtidigt Israels 
bosättningspolitik på Västbanken befästs, säkerhetsbarriären byggts och 
därigenom palestiniers rörelsefrihet kraftigt beskurits . 

Gazaremsan har drabbats av en förlängd tid av avskildhet, som förstör 
ekonomin och förorsakar outhärdliga dagliga levnadsvillkor i området .
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Palestinska perspektiv
Vid Camp David förhandlingarna 2000 erbjöd Israel initialt att 62 procent 
av Västbanken skulle tillföras en palestinsk stat, 23 procent tillföras Israel 
och 15 procent leasas till Israel . Det ändrades senare till 83 procent till 
palestinsk stat och 17 procent tillföras Israel .

I januari 2001 var det israeliska erbjudandet till en palestinsk stat 89 
procent av Västbanken, 11 procent skulle tillföras Israel . Samtidigt var det 
palestinska budet 97 procent till en palestinsk stat, och 3 procent av områ-
dena till Israel .

Ledande palestinska rådgivares slutsatser är:

 · Utvidgningen av bosättningarna expanderar i en exempellös omfatt-
ning speciellt i östra Jerusalem .

 · Omvandling av landägarskap till ”statligt land” är en ny taktik för att 
ersätta konfiskering av land .

 · Segregationsplanen har genomförts unilateralt och i en accelererande 
takt i utmaning mot internationell legitimitet .

 · Segregationsplanen syftar till att pressa ihop så många palestinier som 
möjligt på så litet land som möjligt, och därigenom etablera ett apar-
theidsystem som förnekar palestinierna deras grundläggande mänsk-
liga rättigheter .

 · Förevändningen om säkerhet har blivit en ursäkt att roffa åt sig pales-
tinskt land och vatten .

 · Den verkliga drivkraften bakom planen är att inhysa bosättare och 
skapa en svag palestinsk enhet som inte blir hållbar . Palestinier ska 
pressas att acceptera Israels definitioner av FNs resolutioner 194, 242 
och 338 .

 · Hi tech checkpoints och transportförhållandena gör inte Palestina 
hållbart . Inte heller gemensamma industrizoner och privatisering av 
gränspassager .

 · Mycket av mötena och konferenserna som ordnas är ett slöseri av tid .
 · Det internationella samfundet har ett moraliskt ansvar att stoppa Isra-

els fortsatta utmaningar av Förenta Nationernas resolutioner .
 · Marginaliseringen av FNs roll borde ändras/förbättras .

En stark tredje parts intervention behövs enligt palestinsk expertis för att 
tillförsäkra en slutlig överenskommelse inom en väl definierad tidtabell för 
genomförande . 

Den palestinska sidan har för sin del inte upplevt sig få något gensvar 
från Israel och betvivlar Israels vilja att nå en fredsuppgörelse . I stället 
menar de att israelerna är ointresserade och förhalar en förhandlings-
lösning för att ju längre tiden lider kunna ”etablera faktum på marken” 
med bosättningarna på Västbanken, ett judifierat Jerusalem med mera . 
Samtidigt uppmärksammar de israelerna på det demografiska faktum att 
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palestinierna – nu 20 % av befolkningen – på sikt verkar bli ”Stor-Israels” 
största befolkningsgrupp genom de högre palestinska födelsetalen .

Den grundläggande folkrätten och FN-resolutioner måste vara utgångs-
punkten för en fredsuppgörelse . Det handlar om ”land mot fred”, flyk-
tingar och den judiska invandringen, bosättningspolitiken, palestiniernas 
rättigheter, Jerusalems status, säkerhet och slut på terrorism och själv-
mordsbombningar, vattenfrågan med mera . Och detta kan bara uppnås 
genom försoning och inte genom att hatet blåses upp och accelererar på 
bägge sidor . 

Israels roll

Det finns ingen fredslösning om Israel fortsätter att förhala en förhandlad 
politisk uppgörelse . Och ett sådant vägval skulle äventyra Israels framtida 
säkerhet . Israel har skapat stort motstånd och dragit på sig omfattande kri-
tik från omvärlden för sitt användande av övervåld och angrepp på civila 
mål .

Israel är i militär styrka överlägset, främst genom bistånd med högtek-
nologiskt materiel från USA . Israel bedöms inneha drygt 100 kärnstrids-
spetsar enligt Sipri:s årsbok 2008, men varken erkänner eller förnekar sig 
vara en kärnvapenmakt och har inte undertecknat ickespridningsfördraget, 
NPT . Israel är den enda känvapenmakten i Mellanöstern .

Israel har känt sig hotat genom tidigare krig mot de arabiska grannsta-
terna som landet gått segrande ur . Israel har utsatts för raketbeskjutningar, 
på senare tid från Gazaremsan efter evakueringen av judiska bosättningar 
från området enligt Sharonplanen från 2005 . Israel har besvarat beskjut-
ningarna med militärt övervåld .

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga 
rättigheter och tidigare bland annat generalsekreterare för Palmecentret 
menar att konflikten är assymetrisk. – ”De rutinmässiga fördömandena 
av såväl palestinska självmordsbombningar som israeliska utomrätttsliga 
avrättningar kan ge intryck av något slags ”jämvikt” i eländet . Det vore en 
missuppfattning . Israel är regionens i särklass starkaste militärmakt och 
har dessutom supermakten bakom sig . Den palestinska myndigheten är 
svårt sargad, inte minst efter israeliska offensiver då institutionerna sys-
tematiskt rivits sönder . Inte mycket finns heller kvar av den palestinska 
polismakten . Det palestinska samhället är också kraftigt underminerat av 
systemet med köpta kollaboratörer .

Israel har drabbats ekonomiskt av konflikten, men läget är förstås värre 
på andra sidan . Redan före blockaden av Gaza levde två tredjedelar av 
palestinierna under världsbankens fattigdomsgräns på två dollar per dag . 
Arbetslösheten bland de arbetsföra översteg då 50 procent och har ökat 
sedan dess . Det är inte minst avstängningarna som bidragit till detta och 
allt har förvärrats genom blockaden . Mer än 8 000 palestinier sitter fortfa-
rande i israeliska fängelser .
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Till assymetrin hör också Israels dominans i propagandakriget och i dip-
lomatin”, så långt Thomas Hammarberg .

Israel har ingått fredsavtal med sina tidigare motståndare Egypten och 
Jordanien . Å andra sidan har landet upplevt sig hotat från främst Syrien 
och Iran . Syrien har opererat till stöd för Hizbollah i Libanon, vars raket-
beskjutningar bidrog till kriget i Libanon 2006 . Iran har ett fundamentalis-
tiskt styre under ledning av president Mohamad Ahmadinejad som torgför 
en hård antiisraelisk retorik och har  ett mycket omtvistad nukleärt pro-
gram som i värsta fall kan utvecklas till kärnvapen som i framtiden riktas 
mot Israel .

Den israeliska regeringen har haft stöd för sitt agerande bland en klar 
majoritet av den egna befolkningen . Den israeliska fredsopinionen har 
arbetat i hård motvind . Stor betydelse för fortsättningen har utfallet av det 
israeliska parlamentsvalet i februari 2009 . Kriget i Gaza och dess följd-
verkningar har gynnat högernationalistiska partier . 

Det största partiet i valet blev mittenpartiet Kadima med Tzipi Livni som 
partiledare som fick 28 mandat . Hack i häl kom högerpartiet Likud under 
ledning av Benjamin Netanyahu med 27 mandat .

Framgångsrik uppstickare var det nya högerextrema partiet ”Israel vårt 
hemland” lett av Avigdor Lieberman som fick 15 mandat . Partiet står för 
ett demagogiskt och rasistiskt budskap . Det kräver ”lojalitet – och värn-
plikt – eller utvisning av palestinier” . Det kan tänka sig att karva ut en bit 
av Israel och ge till Västbanken för att bli av med palestinierna . Samtidigt 
vill partiet minska rabbinernas och religionens makt i Israel .

Valet blev en katastrof för Arbetarpartiet, som varit ett statsbärande 
parti i flera decennier, som nu bara fick 13 av Knessets 120 mandat . Sett 
i backspegeln började Arbetarpartiets nedgång efter sexdagskriget 1967, 
och bosättningspolitiken på ockuperade territorier därefter som partiet 
haft en otydlig och vacklande hållning till .

Valresultatet pekar mot en ny högerregering med Benjamin Netanyahu 
som regeringschef . En sådan kommer att försvåra – om inte omöjliggöra – 
en fredslösning .

Netanyahu säger nej till en tvåstatslösning, tillbakadragning av judiska 
bosättningar från Västbanken och en delning eller ”internationalisering” 
av Jerusalem .

En möjlighet är också att någon form av ny samlingsregering bildas . 
Tzipi Livni har i kraft av ledare för det största partiet föreslagit det alterna-
tivet med sig själv som premiärminister . Under alla omständigheter kom-
mer inflytandet från högern och nationalisterna att bli starkt i en ny isra-
elisk regering .

Israels handlande har beklagligtvis lett till ökad antisemitism, inte minst 
i Europa som genom sitt handlande i samband med andra världskriget är 
den kontinent som mycket aktivt bidragit till dagens israelisk-palestinska 
konflikt . Antisemitism måste starkt fördömas . Israelerna kan också själva 
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minska jordmånen för antisemitism genom att föra en alternativ fredspoli-
tik och en politik som respekterar folkrätt och mänskliga rättigheter .

Utomstående aktörer

Arabförbundet har mer och mer engagerat sig för att försöka finna en 
förhandlingslösning . De så kallade moderata arabstaterna med Saudiara-
bien, Egypten, Jordanien med flera går i spetsen . De senare två länderna 
har negativa erfarenheter av att ha befunnit sig i krig med Israel . Samtidigt 
har de sittande föga demokratiska regimerna i arabländerna anledning att 
känna oro för sin maktställning, om mera fundamentalistiska och radikala 
strömningar skulle vinna ökat inflytande i de egna länderna .

Strax innan kriget i Gaza gjordes betydande ansträngningar för att vinna 
över Syrien till den ”moderata” falangen av arabländer . En ström av besök 
gjordes i detta syfte i Damaskus hos Syriens ledare Assad, bland annat av 
den palestinske presidenten Abbas . Taktiken gick bland annat ut på att för-
söka isolera de mera fundamentalistiskt orienterade Iran, Hamas och Hiz-
bollah . Kriget i Gaza kan tvärt om ha stärkt de senare krafterna och också 
förstärka sympatierna för dem bland befolkningen i andra arabstater .

Samspelet med den vidare Mellanösternregionen är ett viktigt perspek-
tiv av en eventuell konfliktlösning . Och omvänt – en förbättring av Israel-
Palestina-relationen skulle också kunna förbättra Israels relationer till 
andra stater i regionen, och kunna stabilisera läget i länder som Irak .

FN har stått tämligen maktlös inför situationen i Mellanöstern, och 
blockerats av vetomakten i säkerhetsrådet . USA har motsatt sig alla för-
sök att fördöma Israel . De grundläggande FN-resolutionerna 242 och 338 
uppfylls inte . Generalsekreteraren Ban Ki-Moon uttalade sig mycket starkt 
mot Israels användning av övervåld efter sin inspektion av läget i det krigs-
härjade Gaza . 

EU har enligt kritiker agerat alldeles för passivt och lamt i Mellanöstern 
och inte använt sina möjliga instrument för att i synnerhet utöva påtryck-
ningar på Israel . Dessa kunde ha omfattat att frysa befintliga avtal med 
Israel, införa sanktioner för handel, inklusive ett vapenembargo, och att 
inleda samtal även med Hamas .

USA slutligen har valt att inte utöva några mera påtagliga påtryckningar 
på Israel, vilket varit tydligt under George W Bush presidentperiod, och vil-
ket kanske hade varit enda vägen att göra Israel mera förhandlingsbenäget . 
Den starkt överreklamerade internationella förhandlingskonferensen som 
Bush kallade till i Annapolis i november 2007 ledde inte till någonting alls . 

Israeliske fredspolitikern Yossi Beilin har sagt: – Det fanns 600 väl 
genomarbetade sidor med förslag till mötet i Annapolis . Det gäller bara 
att ta tillvara möjligheterna . Bägge sidor måste göra eftergifter och vara 
beredda att förklara dessa efteråt för sina respektive folk . Det finns ingen 
annan väg till fred och fredslösning .
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Förhoppningarna är nu stora på att den nye presidenten Barack Obama 
ska stå för en ny politik i Mellanöstern och leda in utvecklingen på en väg 
mot fred och försoning . Möjligen är förhoppningarna överdrivet stora . 
Även Obama är uppbunden av amerikanska opinionen och amerikanska 
stormaktintressen i regionen som kan stå stick i stäv med en fredslösning .

En del förändringar kan dock förväntas i politiken med Obama som 
president . För det första kommer USA att mera återgå till en multilateral 
utrikespolitik, dvs visa större respekt för FN och ingångna internationella 
avtal . Obama väntas slå in på en ny linje i relationerna till Iran som mera 
betonar diplomati och dialog än vad föregångaren Bush stod för . Han 
kommer vidare att söka förbättra det transatlantiska samarbetet och har 
utsett ett särskilt sändebud George Mitchell för Mellanöstern – tidigare 
framgångsrik fredsmedlare på Nordirland under Bill Clintons administa-
tion – för att sondera nya öppningar . Barack Obama har uttryckt en vilja 
att finna nya vägar till lösningar på Mellanösternkonflikten . Det återstår 
ännu att se om han kommer att lyckas .

Vad handlar då förhandlingsspelet primärt om? Nyckeln till fredslös-
ning i decennier har beskrivits som ”att byta fred mot land” . Detta skulle 
innebära:

 · En tvåstatslösning – Israel och ett självständigt Palestina . Olika förslag 
om en enda mångnationell statsbildning är knappast realistiska .

 · Israel måste efter förhandlingar lämna tillbaka den allra största delen 
av ockuperade territorier från 1967 .

 · En avveckling av bosättningar på ockuperade områden .
 · En överenskommelse om Jerusalems status .
 · En förhandlad och påbörjad dellösning av flyktingfrågan .
 · Uppgörelse om återuppbyggnad till följd av krigsförstörelse .
 · Respekt för folkrätt och mänskliga rättigheter .
 · Rätt att existera inom säkra och erkända gränser, vilket är särskilt vik-

tigt för Israel .
 · Bindande icke-angreppsavtal och stopp för terrorismhandlingar .
 · Olika civila samarbetsavtal .

En eventuell lösning på Israel-Palestina-konflikten skulle skapa ett helt nytt 
klimat för att också lösa den palestinsk-palestinska konflikten .

Den vidare Mellanösternregionen

Vad skulle behöva göras för att underlätta en fredslösning i den vidare 
Mellanösternregionen? 

 · Fler bilaterala fredsavtal av typ Israel-Egypten och Israel-Jordanien . 
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 · Regionalt samarbete och integration enligt modell EU för att främja 
handel, välfärd, det civila samhället, demokrati och mänskliga 
rättigheter . 

 · Fullfölja planerna på att göra Mellanöstern till en kärnvapenfri zon 
som ursprungligen Iran föreslagit under shahen Mohammad Reza 
Palavis styre på 70-talet och som FN enhälligt ställt sig bakom 1995 i 
samband med översynskonferensen av ickespridningsavtalet . Genom-
för också det vidare förslaget om att göra Mellanöstern till en zon fri 
från massförstörelsevapen som bland annat Sverige föreslagit .

Är denna ”vägkarta” till fred för långtgående och idealistisk sett utifrån 
den rådande oförsonliga och sargade situationen mellan Israel och Pales-
tina och allmänt i Mellanöstern? Vad betyder oljan som globalt maktin-
strument och inte minst USAs som supermakt och multinationella storfö-
retags intressen att kunna kontrollera strategiska regimer och tillgångarna 
i regionen? Finns det fredligare scenarior inför framtiden i det avseendet? 
Och som frågan ställs har Obama någon ny politik i beredskap? Kan en 
ökad satsning på förnyelsebara energikällor minska oljeberoendet också i 
termer som krigshotande faktor?

Den militära upprustningen är omfattande i hela Mellanöstern vilket 
tyder på bristande ömsesidigt förtroende och säkerhetspolitisk instabili-
tet . Om Iran skulle skaffa sig kärnvapen och bli ett shiamuslimskt militärt 
maktcentrum, kan det skapa reaktioner och driva Saudiarabien, Egypten 
och Turkiet till att vilja skaffa sig samma vapen som motbalans . Och i så 
fall skulle säkerhetsläget i regionen försämras och bli avsevärt farligare .

Om inte den redan explosiva situationen i Mellanöstern kan förvändas i 
en fredligare och mera försonlig riktning öppnar sig katastrofala scenarior 
inför framtiden De kan innebära nya krig, ännu oförsonligare konflikter, 
nya intifador och starkt ökade risker för användning av kärnvapen och 
andra massförstörelsevapen .

Internationella samfundet och parterna har redan försummat alltför 
många tillfällen till fredslösningar . Ännu fler försummelser kan bära mot 
en fruktansvärd förödelse, lidande och undergång .

Det är hög tid för omvärlden att börja agera mera beslutsamt och verk-
ningsfullt . Och det finns inga lösningar på konflikterna I Mellanöstern utan 
att internationella samfundet tar ett mycket stort ansvar och gör sig till 
delaktig bärare till fredslösningar i olika avseenden som under alla omstän-
digheter kommer att ta mycket lång tid att säkra .
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Palestinsk-palestinska dispyten 

Den palestinsk-palestinska konflikten har eskalerat och vidgat klyftorna 
mellan Palestinska myndigheten som styr på Västbanken, ”Fatahland”, 
och Hamasstyret i Gaza, ”Hamasland” . I palestinska parlamentsvalet 
2006 som kallats det mest demokratiska i ett arabland vann Hamas . 

Hamas vann på grund av sitt större förtroende bland palestinierna 
genom sitt sociala arbete och sociala program som gräsrotsrörelse och för 
sin kritik mot korruption, anarki , vanstyre och brister i demokratin inom 
Fatahstyret . Hamas har också konsekvent motstått ockupationen, medan 
Fatah-ledarna som förhandlat uppfattats som inkompetenta eller rent av 
köpta av amerikaner och israeler . Hamas har utöver sin politiska ledning 
tre sektioner, en social, en militär och en underrättelsetjänst .

Palestinska myndigheten är inriktad på en förhandlingslösning, men 
är politiskt försvagad och lider av ett ledarskap med bristande auktoritet . 
Myndighetens och Fatahs tillbakagång kan också förklaras av brist på 
framgångar i förhandlingarna som lett till minskat förtroende bland pales-
tinierna . För ett decennium hade Hamas enligt opinionsundersökningar 
endast stöd av 15 procent av palestinierna, och det fanns en rädsla för 
deras mer fundamentalistiska islamism . 

Ett försök med samregerande mellan Hamas och Fatah har fallit, och 
i stället har klyvningen med två olika styren på Västbanken och i Gaza 
befästs . Den inompalestinska konflikten handlar om makten över palesti-
nierna, och inte minst kontrollen över den palestinska säkerhetstjänsten . 
Säkerhetstjänsten i rådande osäkra situation står för en oproportionerligt 
stor andel av budgeten, eller ca hälften av Palestinska myndighetens budget 
och omfattar 60 000 säkerhetsmän . 

Den palestinsk-palestinska konflikten handlar också om skillnader i 
synen på mål och medel i den palestinska kampen .

Palestinska myndigheten stöds ekonomiskt av EU . Hamasstyret får inget 
internationellt ekonomiskt stöd, endast humanitär hjälp släpps fram till 
Gazaremsan . 

Israel för sin del får ett omfattande ekonomiskt stöd från USA som upp-
skattas till 5-10 miljarder dollar per år, merparten till militära ändamål, 
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men också till civila insatser . Dessutom uppskattas judarna i USA samla in 
två miljarder som skickas som gåvor till Israel . 

På kort sikt handlar den inompalestinska konflikten främst om synen 
på presidentens ställning inom den Palestinska myndigheten . Fatah vill 
förlänga den sittande presidenten Mahmoud Abbas ämbetsperiod, medan 
Hamas hävdar att den formellt slutar i början av 2009 och därigenom 
måste upphöra .

Hamas har ställt sig bakom raketbeskjutningar mot Israel och inte 
erkänt staten Israel . Hamas har också föreslagit 15 års vapenvila och ett 
erkännande av Israel ”som en politisk realitet”, om den godkändes av det 
palestinska parlamentet eller genom folkomröstning . Denna inställning 
redovisades av representanter för Hamas inför den förre amerikanske pre-
sidenten Jimmy Carter, när denne besökte regionen under våren 2008 .

 Det borde åtminstone gå att inlemma Hamas i samtal om en framtida 
fredslösning, och då också upprepa avståndstagande från självmords-
bombningar och raketbekjutningar . Detta har inte EU accepterat – och 
naturligtvis inte heller USA – på grund av motståndet från Israel . Isole-
ringen av Hamas har inte fungerat utan bidragit till att förvärra läget i 
Israel-Palestina-konflikten .

Under egyptisk ledning har en dialog förts mellan Fatah och Hamas om 
att finna en försoning parterna emellan . Meningsmotsättningarna har hit-
tills varit alltför stora mellan parterna för att hitta en lösning, och kriget i 
Gaza kan ytterligare ha försvårat detta arbete . Fatah med en förhandlings-
linje, och en försiktigt uppträdande Abbas, kan ha väckt starka motföre-
ställningar bland Hamas anhängare som på nära håll upplevt lidandet i 
Gaza .

Egyptens regering har i sitt medlingsförsök presenterat en fempunkts-
plan för att lösa den palestinsk-palestinska konflikten:

 · För det första att forma en palestinsk konsensusregering av teknokra-
ter, inkluderande personligheter som accepteras internt bland palesti-
nierna och på arabisk nivå .

 · För det andra förbereda för nya val till parlamentet och av president 
och förbättra säkerheten .

 · För det tredje omstrukturering av PLO och dess institutioner .
 · För det fjärde uppbyggnad av en professionell palestinsk säkerhets-

tjänst med arabiska kapaciteter tillgängliga på efterfrågan antingen 
genom direkt intervention eller genom finansiellt stöd .

 · För det femte utplacering av arabiska styrkor i Gazaremsan för att 
övervaka situationen .

Fatah godkände generellt de egyptiska förslagen, med prioritering att 
rekonstruera PLO som ska erkännas som enda representanten för det 
palestinska folket . Fatahs nya position kräver ingen ursäkt av Hamas för 
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utvecklingen i Gaza och berör inte frågan om ”statskuppen” i Gaza . Detta 
är tecken på att Fatah vill underlätta processen med internationell dialog .

Hamas attityder till de egyptiska förslagen var att fortsätta dialogen, och 
starta från den punkt där dialogen tidigare avslutades i Kairo, inklusive de 
förslag som kom upp mellan fraktionerna inom PLO . Vidare att aktivera de 
tidigare överenskommelserna, speciellt Mecka- och Sana-överenskommel-
serna, av vilka speciellt Mecka plattformen är en huvudgrund för dialogen . 

Hamas tillbakavisar utplaceringen av arabiska styrkor i Gazaremsan . 
Hamas kräver erkännande av legitimiteten i 2006 års val och den därpå 
byggda konsensusregeringen . 

Gapet mellan Fatah och Hamas är fortfarande stort . Synen på president 
Abbas styre är ett stort hinder . Enligt Hamas är president Abbas styre ille-
gitimt efter januari 2009, då hans mandatperiod utgår . Hamas förespråkar 
en islamistisk stat, medan Fatah förordar en sekulär stat med lika rättig-
heter och skyldigheter för alla medborgare oavsett ras, religion, kön med 
mera .

I december 2004 sade Abbas, att det hade varit ett misstag att ta till 
vapen i det fyra år långa upproret mot Israel, och att palestinierna borde 
motstå ockupationen utan våld . Under valkampanjen därefter förklarade 
Abbas att han inte tänkte tillgripa våld mot militanta palestinska grupper . 

Mahmoud Abbas vann presidentvalet i januari 2005 med 65 procent av 
rösterna . Hamas och Islamiska jihad deltog inte i valet .

En rekonstruktion av PLO utan medverkan av Hamas skulle vara mycket 
riskabel .

Det egyptiska förslaget går ut på att avsluta Hamas kontroll över Gaza-
remsan och återställa den palestinska situationen till vad den varit tidigare .
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Bakgrund till dagens 
Mellanösternkonflikt

Israel-Palestina-konflikten har sina rötter mycket lång tid tillbaka i histo-
rien . 1947 beslutade Förenta Nationernas generalförsamling – resolution 
181 – att Palestina skulle delas upp i en israelisk och palestinsk stat, allmänt 
kallad FNs delningsplan . Jerusalem skulle stå under internationellt styre .

Judarna i förskingringen hade länge drömt om att bli herrar i sitt eget 
land . I slutet av 1800-talet förstärktes dessa tankegångar särskilt i Europa 
och sionismens grundare Theodor Hertzl presenterade sina idéer . Nazis-
terna förintade sex miljoner judar under andra världskriget . Detta ökade 
stämningarna för att en stat Israel borde bildas . 

Arabländerna motsatte sig delningsplanen . De föreslog i stället ”en 
demokratisk enhetsstat” . Omedelbart i samband med grundandet av 
Israel i maj 1948 angreps den nya staten av ett antal arabstater . Vapenstil-
lestånd slöts i februari 1949 vilket innebar att Israel fick 77 procent av det 
ursprungliga Palestina .

 Andra händelser ledde ungefär samtidigt till att palestinier drevs på 
flykt . Och de palestinska flyktingströmningarna har hela tiden ökat genom 
de påföljande krigen och andra förvecklingar . 730 000 palestinier tvinga-
des på flykt från november 1947-1949 med början direkt efter FNs del-
ningsplan fastställts, varav en kvarts miljon jagades ut av judarna och 
flydde redan före kriget startade i maj 1948 .

Den palestinska flyktinggruppen beräknas nu med befolkningstillväxt 
uppgå till fyra och en halv miljoner människor, varav 1 .3 miljoner bor i 
flyktingläger . De flesta palestinska flyktingar finns i arabiska grannlän-
der som Jordanien, Libanon och Syrien, där de lever under undermåliga 
omständigheter i flyktingläger och är extremt beroende av internationell 
humanitär hjälp .

Ytterligare tre krig har genomförts 1956, 1967 och 1973 . Krigen vanns 
av Israel som territoriellt expanderat i strid mot folkrätten och ockuperat 
resten av Palestina . Efter sexdagarskriget 1967 erövrade Israel även Gaza-
remsan från Egypten och Golanhöjderna från Syrien . 

I slutet av 1970-talet ingick Israel och Egypten ett fredsavtal – vilket 
ledde till att Egypten i många år uteslöts ur Arabförbundet – och något 
senare återlämnades Sinaihalvön till Egypten .
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Jerusalem har annekterats, och proklamerades av Israel 1980 som lan-
dets eviga och odelbara huvudstad . Det pågår en fortlöpande judifiering av 
den östra delen av Jerusalem med nya judiska bosättningar, övertagande 
av palestiniers bostäder, allt fler skolor på rent religiösa grunder och andra 
administrativa beslut och åtgärder .

Från början mötte Israel främst motstånd från arabstaterna . Palestini-
erna var då ännu inte organiserade . Den palestinska befrielseorganisatio-
nen PLO bildades 1964, med al-Fatah och dess ledare Yassir Arafat som 
den största fraktionen, eller partiet . PLOs mål var att samla alla palestinier 
i väpnad kamp för att befria ”hela Palestina” .

På 1970-talet förespråkade PLO officiellt en ”demokratisk sekulär stat” 
för både judar och palestinier . Under denna period fortsatte den väpnade 
kampen mot Israel . Israelerna såg för sin del PLOs tal om en enhetsstat – 
i vilken palestinierna snart skulle utgöra en majoritet genom sina högre 
födelsetal – som taktik för att slippa erkänna Israel och på sikt förstöra den 
judiska staten .

PLO anföll mål i norra Israel från Libanon, och Israel svarade med att 
tillfälligt invadera södra Libanon 1978 . 1982 invaderade Israel Liba-
non och drev ut PLO som därefter flyttade sitt huvudkvarter till Tunisien . 
100 000-tals palestinska flyktingar lämnades utan skydd . I flyktinglägren 
Sabra och Shatila massakrerades palestinierna av kristna falangister som 
var allierade med Israel . 

Försvarsminister Ariel Sharon betraktades som politiskt huvudansvarig 
för massakern och tvingades avgå . Fredsrörelsen växte med fler anhängare, 
och den israeliska fredsorganisationen Peace Now bildades .

Palestiniernas frustration växte på den ockuperade Västbanken med dess 
bosättningspolitik . Det ledde till intifadan, en palestinskt uppresning som 
inleddes av stenkastande ungdomar i december 1987 . Det var ett massba-
serat civilt uppror med inslag både av begränsat våld och ickevåld . Isra-
elerna svarade med lågintensiv krigföring och kollektiva bestraffningar . 
Insikten växte efter en tid på bägge sidor om att något måste göras åt 
situationen, och nya kontakter knöts på olika nivåer mellan palestinier och 
israeler .

Fredsförsök i slutet av 1980-talet och på 1990-talet 
fullföljdes inte. 

PLOs exilregering utropade formellt en självständig palestinsk stat med 
Yassir Arafat som president från 1989 . Året innan, 1988, hade Arafat och 
PLO bytt ståndpunkt och börjat förespråka en tvåstatslösning, det vill säga 
att en palestinsk stat skulle bildas vid sidan av Israel . Arafat insåg att det 
inte fanns någon annan lösning och att FNs delningsplan var omöjlig att 
häva med vapenstilleståndsavtalet från 1949 som slutgiltiga gränser .
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Samtidigt erkände PLO FNs resolution 242, Israels rätt att existera inom 
säkra gränser och avsvor sig rätten att använda terror . 1996 avskaffades de 
paragrafer i PLOs stadga som underkänt Israels rätt att existera .

Svarta september var en palestinsk terrororganisation som börjat krig 
med Jordanien 1970 . Kung Hussein tog till hårdhandskarna och drev ut 
dem med militära medel . Även PLO tvingades flytta över sin verksamhet 
från Jordanien främst till Beirut i Libanon . 1994 slöt Jordanien ett fredsav-
tal med Israel . 

Alla Israels regeringar fram till 1977 hade letts av Arbetarpartiet – som 
till 1968 benämnts Mapai . Och det var sådana regeringar som ledde landet 
genom fyra krig mot de arabiska grannländerna . 

Det unga Israel hade mötts med stor sympati utomlands, också bland 
Arbetarpartiets broderpartier inom Socialistinternationalen . Den s k kib-
butzsocialismen sågs som ett intressant socialistiskt experiment .

En bred internationell opinion hade dragit en suck av lättnad över att 
Israel vann sexdagarskriget 1967 . Därefter har opinionsläget svängt, och 
palestinierna och deras legitima rättigheter upptäckts på allvar . 

Israel har mera och mera kritiserats för sin ovilja att finna en fredslös-
ning, för brott mot folkrätten, såsom ockupationen av de palestinska terri-
torierna, bosättningspolitiken som inleddes när Arbetarpartiet/Mapai hade 
makten och den olagliga säkerhetsbarriären som byggts på senare tid .

Arbetarpartiets ställning byggde från början ganska mycket på pionjär-
tidens judar som i många fall flyttat in från Östeuropa . Den fortsatta och 
tilltagande judiska invandringen, med stora inslag av orientaliska judar, 
stimulerad av den territoriella expansionen och bosättningspolitiken har 
också förskjutit värderingsmönstren i Israel till förmån för religiösa natio-
nalister och högeridéer politiskt sett . 

Förändringen kulminerade 1977 då högerpartiet Likud för första gången 
segrade i ett val till parlamentet Knesset på grund av de orientaliska judar-
nas missnöje med Arbetarpartiets politik . Likuds nye premiärminister 
Menachem Begin uppmuntrade ultranationalister att anlägga nya bosätt-
ningar på ockuperat territorium .

Därefter har det varit växlingar vid den politiska makten . Regeringarna 
har ofta letts av Likud . Däremellan koalitionsregeringar ledda av Arbetar-
partiet, och senast en regering i samarbete mellan centerpartiet Kadima – 
med först Ariel Sharon som lämnat Likud och därefter Enud Olmert som 
premiärministrar och med Tzipi Livni som utrikesminister- samt Arbetar-
partiet och några småpartier . Oenighet inom denna regering om budgeten 
har tvingat fram det nyval som hållits i februari 2009 .

1990 bildade Yitzak Shamir en ny Likudregering stödd av religiösa och 
högerextrema partier, i vilken Ariel Sharon som bostadsminister star-
tade ett program för att anlägga nya bosättningar på Västbanken . Valet 
i Israel 1992 förde på nytt Arbetarpartiet till makten med Yitzhak Rabin 
som premiärminister . Alla nya bosättningsprojekt stoppades, utom i östra 



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   33

Jerusalem . Enligt mångas uppfattning var Rabin den mest fredsorienterade 
av Israels alla premiärministrar .

Att 1990-talets fredsprocess kom igång anses ha underlättats av att kalla 
kriget tog slut, och att palestinierna därmed inte längre stöddes från Sov-
jetunionen . Vidare av Kuwaitkriget från 1991 mellan Irak och en styrka 
med FN-mandat under USAs ledning . Iraks ledare Saddam Hussein för-
sökte dra in Israel i kriget, vilket vann bifall på den palestinska sidan, men 
resulterade i att länder runt Persiska viken – som tagit ställning mot Sad-
dam – efter kriget drog in sitt stöd till PLO .

En vändpunkt innebar också att den nya amerikanska administrationen 
från 1989 med gamle George H W Bush som president och James Baker 
som utrikesminister ändrat USAs hållning till att bli mera förhandlingsin-
riktad . En USA-stödd konferens om Mellanöstern ordnades i Madrid 1991 
som emellertid blev resultatlös . Fredsprocessen fortsatte i den s k Oslopro-
cessen som betecknades som det andra spåret . Den hölls länge hemlig och 
resultatet fastställdes 1993 .

Fredsprocessen fortsatte en tid trots att motståndare på bägge sidor för-
sökte sabotera den . I februari 1994 sköt en judisk bosättare ihjäl 29 pales-
tinier i Ibrahim-moskén i Hebron . De islamistiska rörelserna Hamas och 
Islamiska jihad utförde självmordsattacker mot civila israeler .

I november 1994 sköts den israeliske premiärministern Yitzhak Rabin 
till döds av en religiös-nationalistisk jude . Året innan hade Rabin, Peres 
och Arafat tilldelats Nobels fredspris för sina insatser i samband med 
Osloöverenskommelsens tillkomst . Mordet följde på en lång kampanj mot 
Rabins fredspolitik . Israel försattes i chocktillstånd, och i efterhand fram-
står mordet som början till slutet på 90-talets fredsprocess .

– Enda hoppet nu för en fredslösning är en center-vänsterregering som 
kan vara beredd på att gå med på eftergifter, sa Yossi Beilin, ledande freds-
politiker i israeliska Knesset vid ett samtal i Tel Aviv i oktober 2008 . 

Beilin utnämndes till Arbetarpartiets officielle talesman för 31 år sedan 
och har suttit i Knesset i 20 år . Först representerade Beilin Arbetarpartiet 
och därefter vänsterpartiet Meretz, sedan han lämnade Arbetarpartiet på 
grund av att det godkände Sharonplanen 2005 . Han är initiativtagare till 
Genèveinitiativet som beskrivs längre fram . Beilin kandiderar inte i nyvalet 
till Knesset . 

FN-resolutioner, fredsinitiativ och förlorade möjligheter
Efter FNs delningsplan 1947 har säkerhetsrådet antagit ett stort antal reso-
lutioner om Israel-Palestina-konflikten, varav de mest grundläggande är 
242 från 1967 och 338 från 1973 . Resolution 242 som antogs efter sexda-
garskriget kräver militär reträtt från ockuperade områden, respekt för och 
erkännande av de inblandade staternas suveränitet, territoriell integritet 
samt rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser .
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Resolution 338 efter kriget 1973 omnämner för första gången palestini-
ernas rättigheter . 

Den palestinska sidan upplever sig inte ha fått något gensvar från Israel . 
Israel för sin del hänvisar till självmordsbombningar och terroristdåd som 
utförts och hävdar sin rätt till säkerhet . Formeln ”byta land mot fred” har 
varken fungerat eller prövats . 

Förenta Nationerna står tämligen maktlös – annat än som diskussions-
forum – och USA har inte varit beredd att sätta tillräcklig press på Israel . 
EU och dess medlemsländer är splittrade i sin syn på Israel-Palestina-kon-
flikten och har varit en beklämmande svag aktör, utan att t ex använda sin 
ekonomiska styrka för att få igång fredsprocessen .

Norge bistod med medlarhjälp då Rabins regering i hemlighet förhand-
lade med PLO . I september 1993 undertecknades en överenskommelse vid 
en ceremoni i Washington med president Bill Clinton som värd . Avtalets 
innebörd var dels en principöverenskommelse om begränsat palestinskt 
självstyre på Västbanken och i Gaza, och dels att Israel för första gången 
erkände PLO som det palestinska folkets representant . PLO erkände å sin 
sida formellt Israels rätt att existera inom säkra gränser .

Osloöverenskommelsen var inget fredsavtal, utan det angav hur Israel 
och PLO skulle gå vidare mot att lösa sin inbördes konflikt . Inom fem år 
skulle förhandlingar slutföras om Västbankens och Gazas permanenta sta-
tus, om Jerusalem, bosättningarna, flyktingarna, säkerheten och gränserna . 
Sedan skulle FNs resolution 242 förverkligas och ockuperade områden 
återställas . Parterna var dock inte överens om den exakta uttolkningen av 
innebörden av FN-resolutionen . 

1995 antogs ett nytt avtal där man delade upp Palestina i A-, B- och 
C-regioner . Inom A hade palestinierna full kontroll över bland annat sju 
städer, inom B delade Israel och Palestina på kontrollen och i C hade Israel 
kontroll . Avsikten var att flytta C-regioner till B- och sedan till A-gruppen 
för att därefter bilda en palestinsk stat . Av detta blev emellertid ingenting .

PLO har sett sig som palestiniernas överordnade organ med rätt att fatta 
beslut för hela folket, inklusive exilpalestinier, och således inte enbart för 
dem som bor på Västbanken och Gazaremsan . Osloöverenskommelsen 
1993 gav ansvaret för att förhandla med Israel till PLO, och inte till den 
Palestinska myndigheten som kort senare inrättades till följd av avtalet för 
självstyret . 

Efter mordet på Rabin tog som nämnt fredsprocessen i praktiken slut . 
Orsakerna till detta skyller de bägge parterna på varandra .

 Erfarenheterna av Osloöverenskommelsen anses utvisa att det inte 
räcker med dellösningar på Israel-Palestina-konflikten . Den innebar inget 
återtåg till 1967 års gränser, Jerusalems framtid löstes inte och etablerandet 
av judiska bosättningar på palestinskt territorium accelererade i praktiken 
tiden efter avtalet . Inte heller innebar överenskommelsen att en palestinsk 
stat skapades .
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Shimon Peres från Arbetarpartiet efterträdde Rabin fram till valet 1996 . 
Terrorhandlingar från Hamas spred skräck bland israelerna vilket gynnade 
högern . Benjamin Netanyahu vann valet med liten marginal, och hans nya 
regering blev beroende av småpartierna på högerkanten .

Netanyahus regerings ökade stöd till bosättarna gav upphov till orolig-
heter på Västbanken och i Gaza . Amerikanarna drev fram Wye-avtalet om 
israeliska trupptillbakadraganden från Västbanken och i Gaza . Den fak-
tiska reträtten drog ut på tiden och nyval utlöstes .

Mot 2000-talet 
Arbetarpartiets nye ledare Ehud Barak vann valet efter en bitter valkam-
panj 1999 . Barak bildade en bred koalitionsregering, och Netanyahu ersat-
tes som Likud-ledare av Ariel Sharon . 

Efter valet möttes Barak och Arafat för samtal . Barak drog tillbaka Isra-
els sista styrkor från Libanon, men det ledde inte till den fred med Syrien 
som han hoppats på . Hizbollah, verksamt i Libanon, och andra militanta 
grupper såg det israeliska uttåget som ett svaghetstecken .

Sommaren 2000 var Baraks regering nära att kollapsa på grund av eko-
nomisk utpressningspolitik som koalitionspartnern Shas bedrev . I det läget 
inbjöd USAs president Bill Clinton Barak och Arafat till nya överläggningar 
i Camp David, där Barak bröt mot ett tidigare tabu på israeliska sidan att 
förhandla med Arafat om Jerusalems status .

Förhandlingarna misslyckades . Västbanken och Gaza skakades av tillta-
gande oroligheter .

I september 2000 besökte Ariel Sharon i skydd av ett tusental poliser 
Tempelberget och al-Aqsa mosken för att demonstrera israelisk suveränitet 
över platsen . Sharons handling var den tändande gnistan till ett palestinskt 
uppror som omväxlande kallas al-Aqsa upproret, andra intifadan eller 
al-Aqsa-intifadan .

Upprorets huvudorsak bedöms ändå ha varit att de judiska bosättning-
arna på ockuperat område hade som fortsatt att öka, även under Baraks 
regeringstid . Barak betraktade upproret som ett första steg i ett befrielse-
krig planlagt av Arafat . Det upptrappade våldet mellan israeler och pales-
tinier fortsatte . I oktober 2000 förklarade Barak fredsprocessen avslutad . 
Israeliska säkerhetsstyrkor började utföra ”riktade attacker” mot palesti-
nier som ansågs som ansvariga för terrorangrepp .

I november 2000 meddelade Barak sin avgång, och han hoppades på att 
ett nyval skulle ge honom ett starkare mandat och större frihet att agera .

Samtidigt gick Bill Clintons andra presidentperiod mot sitt slut . Dagen 
före julafton samma år presenterade Clinton för Barak och Arafat sitt sista 
förslag till en lösning av den israelisk-palestinska konflikten . Förslaget för-
utsatte israeliska eftergifter, och Barak sade åtminstone ja till att fortsätta 
förhandla . Vissa bedömare ansåg att Barak gått längre i riktning mot en 
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kompromiss med palestinierna än vad någon tidigare israelisk premiärmi-
nister gjort .

Efter några dagars tvekan sa den palestinska sidan nej med huvud-
invändningen att förslaget inte gav alla palestinska flyktingar rätt att 
återvända . 

Meningarna går isär om varför Clintons fredsinitiativ misslyckades . 
Kritiker har hävdat att Clinton som medlare uppträdde för splittrat och 
inte tillräckligt fokuserat . På den israeliska sidan spreds uppfattningen att 
Arafat avslöjat sig som motståndare till freden, och att Israels fredsvänner 
framstod som naiva . Arafats tveksamhet berodde på att han inte upplevde 
att tillräckliga garantier gavs den palestinska sidan, och att det inte var 
fråga om ett tydligt skriftligt avtal, utan ett muntligt som senare skulle 
kunna förbigås .

Högerledaren Ariel Sharon vann nyvalet i februari 2001 och bildade där-
efter en koalitionsregering som dominerades av hans Likud, Arbetarpartiet 
och Shas . Våldet mellan israeler och palestinier trappades upp och fredför-
handlingarna avbröts .

Pressen på israeler och palestinier att åter tala med varandra ökade igen 
efter terrordåden i USA den 11 september 2001 . 

Islamiströrelserna Hamas och Islamistiska Jihad vägrade att ställa upp . 
Efter flera självmordsattacker i december 2001 svarade Israel med storska-
liga militära attacker mot palestinska mål . Sharon sa upp kontakterna med 
Arafat, och den senare placerades i husarrest i Ramallah . Våldet stegra-
des under vintern 2002, men efter amerikansk medling återupptogs vissa 
samtal .

Våren 2002 utförde Hamas ett blodigt attentat i Netanya – med 29 
döda och 150 skadade – som slog mot judendomens religiösa symboler, då 
offren samlats till traditionell påskmåltid . Israel svarade med att inleda en 
stor militär offensiv mot självstyret på Västbanken . Målet uppgavs vara 
att ”förstöra terrorismens infrastruktur”, men i praktiken krossades hela 
självstyrets ekonomi . Israelerna grep aktivister och raserade offentliga 
anläggningar .

Al-Aqsa-upproret – eller andra intifadan – avbröts, men på sommaren 
2002 återupptogs själmordsbombningar . Israels armé började tillämpa 
kollektiva bestraffningar – som är olagligt enligt internationell rätt – rasera 
eller bomma igen hus där anhöriga till attentatsmän antogs bo, vilket var 
en taktik som inte tillämpats sedan den första intifadan . Sedan gavs inte 
palestinierna rätt att bygga upp husen igen . Under hösten trängde isra-
eliska trupper djupt in i Gaza för att utplåna vapenverkstäder och stoppa 
raketangrepp över gränsen till Israel .

I oktober 2002 lämnade Arbetarpartiet regeringen och nyval utlystes . 
I november samma år förstörde Israel de palestinska säkerhetsstyrkornas 
högkvarter i Gaza . 
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Arbetarpartiets nye ledare Amram Mitzna ville att Israel omedelbart 
skulle lämna Gaza och förhandla om Västbanken, med utsikten att ensidigt 
dra sig tillbaka även därifrån . Dessutom ville Mitzna bygga stängsel och 
murar längs gränsen till Västbanken för att utestänga självmordsbombare, 
en idé som senare övertogs av Sharon .

Trots korruptionsanklagelser vann Likud stort i parlamentsvalet i janu-
ari 2003 . Arbetarpartiet upplevde sitt största valnederlag någonsin, och 
Mitzna efterträddes som partiledare av veteranpolitikern Shimon Peres .

I mars 2003 inledde USA och Storbritannien kriget mot Irak .
I april 2003 blev Mahmoud Abbas, även kallad Abu Mazen palestinier-

nas förste premiärminister . Den s k kvartetten – USA, FN, EU och Ryssland 
– överlämnade en ”färdplan till fred” till Israel och palestinierna . Arafat 
och Abbas sade sig acceptera planen, medan Sharon inte avvisade den, men 
krävde många ändringar såsom att terrorattacker skulle sätta stopp för en 
fortsättning längs färdplanen .

I juni 2003 möttes Sharon, Abbas och USAs president i Jordanien för att 
tillkännage färdplanens första steg mot bildande av en palestinsk stat . Båda 
parter uttryckte sig försiktigt och lovade mindre än vad motsidan önskat . 
Sharon sa att Israel skulle lätta på kontrollen över palestinska områden och 
stänga vissa utposter till judiska bosättningar . Abbas lovade att få slut på 
terrorismen och det väpnade upproret mot Israel .

Våldsutövningen fortsatte, och efter ett större självmordsdåd i Jerusalem 
uttryckte USA sitt stöd för Israels kamp mot terrorister . 

Palestiniernas väpnade grupper utlyste en tids vapenvila, men krävde 
att Israel skulle frige palestinska fångar . Frigivningen avbröts då våldet på 
båda sidor åter ökade . Hamas och Islamiska Jihad tog på sig ansvaret för 
en självmordsbombning i Jerusalem som dödade 22 busspassagerare . Israel 
svarade med att spärra av Västbanken och Gaza . I augusti 2003 förklarade 
islamisterna vapenvilan med Israel för avslutad .

Mahmoud Abbas hade tröttnat på maktkampen med Arafat och avgick 
som palestinsk premiärminister i september 2003 . Israels bygge av en 
säkerhetsbarriär, muren mot Västbanken hade påbörjats, och utbyggnaden 
skedde till största delen på palestinsk mark . Efter upprepade våldshand-
lingar från bägge sidor lades ”färdplanen för fred” på is vid ingången till 
2004 .

De judiska bosättningarna på palestinsk mark fortsatte att expandera . 
Sharon hade manat judar från hela världen att komma till Västbanken och 
anlägga bosättningar . Palestinierna var i majoritet på de ockuperade områ-
dena, och deras befolkningstillväxt snabbare än de judiska bosättarnas . 

Om ockupationen fortsatte, insåg Sharon, att Israel med tiden skulle bli 
ett land med arabisk majoritet . Därför oroades han av att Israels bosätt-
ningspolitik, som till stor del var hans egen skapelse, inte skulle leda fram 
mot de avsedda målen, som att göra Israel säkrare mot angrepp eller att för 
gott lägga beslag på de ockuperade områdena . 
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Dessutom kostade det enorma summor att anlägga och försvara bosätt-
ningarna . Palestinsk fientlighet mot Israel fick ständig näring av militanta 
bosättares översittarfasoner .

Sharon hävdades ha kommit fram till att Israel, för att försvara sig från 
angrepp utifrån, måste få fasta erkända gränser, även om det innebar att 
man avstod från vissa landområden . Enligt Sharon skulle Israel på egen 
hand fastställa sina landgränser, utan att först förhandla med den pales-
tinska sidan . Små och avlägsna bosättningar måste överges, men de större 
bosättningarna på Västbanken skulle Israel behålla .

Den kanske svåraste bosättningsplatsen är Hebron . I staden med 
120 000 invånare, flertalet muslimer, finns cirka 400 judiska bosättningar, 
som i huvudsak bebos av judar som invandrat från USA . De har inte flyttat 
in av ekonomiska skäl, utan av religiösa till ”sitt land”, och anser att de 
inget har att göra med vart palestinierna ska flytta . Det rör sig om religiös 
fanatism .

Vintern 2004 tillkännagav Sharon att Israel skulle utrymma sina bosätt-
ningar i Gaza . De militanta bosättarna var bestörta över vad de ansåg vara 
ett svek från premiärministerns sida . En majoritet av israelerna ställde sig 
bakom Sharons ”plan för ensidigt avskiljande” . Det gjorde också USAs 
president George W Bush . 

I sitt eget parti Likud motarbetades Sharon av bland andra finansmi-
nistern Benjamin Netanyahu . Islamiströrelsen Hamas – som vunnit nya 
anhängare bland palestinierna – menade att det var dess väpnade kamp 
som tvingade israelerna att fly från Gaza . Det israelisk-palestinska våldet 
minskade inte, men våldsbrotten koncentrerades allt mera till Gaza .

Ett trettiotal personer, främst egyptier och israeler, dödades i oktober 
2004 av bombdåd riktade mot turistmål i Egypten, bakom vilka al-Qaida 
misstänktes ligga .

I november 2004 dog Yassir Arafat och efterträddes som PLO-ledare 
och president av Mahmoud Abbas (Abu Mazen) som tog avstånd från 
al-Aqsa-upprorets våld, men också vägrade att ta till vapen mot militanta 
palestinier .

Sharon bildade i januari 2005 en ny koalition mellan Likud, Arbetarpar-
tiet och Torahpartiet . Påföljande månad möttes Sharon och Abbas i Egyp-
ten och utlyste ett informellt eldupphör . 

Hamas negligerade denna överenskommelse, men kom i mars överens 
med andra palestinska grupper att iaktta lugn gentemot Israel . Sharon drog 
slutsatsen att Abbas var en alltför svag ledare att ingå avtal med, även om 
han föredrog Abbas framför Arafat .

I augusti och september 2005 utrymde Israel Gaza, vilket gick ganska 
lätt trots att en del bosättare gjorde motstånd . Så länge Israel behöll kon-
trollen över tillfartsvägarna till Gaza vägrade Abbas att se ockupationen 
som avslutad .
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Våldet eskalerade på nytt . Från Gaza sköt olika grupper raketer mot 
Israel, men träffade sällan sina mål . Israels armé besköt i sin tur Gaza vilket 
drabbade många civila Gazabor . Israel grep aktivister på Västbanken . Från 
kvartetten – FN, USA, Ryssland och EU – framfördes kritik mot att Israel 
förhalade överenskommelser som strävade till att bryta Gazas isolering .

I november 2005 utsågs fackföreningsledaren Amir Peretz till ny ledare 
för Arbetarpartiet efter Shimon Peres . Ungefär samtidigt lämnade Ariel 
Sharon och andra avhoppare Likud och bildade det ”nationellt liberala” 
partiet Kadima . Shimon Peres lämnade Arbetarpartiet för att senare 
ansluta sig till Kadima . Och Benjamin Netanyahu blev åter ny ledare för 
Likud .

I början av januari 2006 drabbades Sharon av ett slaganfall och föll i 
koma . Ny premiärminister och partiledare för Kadima blev Ehud Olmert . I 
samband med det palestinska parlamentsvalet 25 januari ökade spänning-
arna . Hamas vann stort över det dittills regerande al-Fatah . USA och EU 
har uteslutit Hamasstyrda Gazaremsan från bistånd .

I israelska parlamentsvalet lovade Ehud Olmert och Kadima i Sha-
rons anda att slå fast om att säkra Israels landgräns med de stora bosätt-
ningsblocken på Västbanken innanför gränsen, utan villkor på förhand-
lingar med palestinierna . Även Arbetarpartiet ville i stora drag fullfölja 
Sharons politik, medan Likud var motståndare till att alls ge upp några 
bosättningar .

Kadima vann parlamentsvalet 28 mars 2006, med Arbetarpartiet på 
andra plats och Likud på delad tredjeplats tillsammans med ultraortodoxa 
partiet Shas . I Ehud Olmerts nya koalitionsregering ingick Kadima, Arbe-
tarpartiet, Shas och Pensionärspartiet . Arbetarpartiets ledare Amir Peretz 
blev försvarsminister, och Shimon Peres vice premiärminister . 

Närmaste tiden efter valet utförde israeliska trupper snabba, småskaliga 
ingripanden i Gaza . Personer anknutna till Hamas sköt raketer mot Israel .

I april 2006 trappades våldet upp . Israel sköt tusentals artilleripjäser mot 
raketavfyrningsramper i Gaza och träffade bostadshus . En självmords-
bomb dödade nio människor i Tel Aviv, ett dåd som palestiniernas presi-
dent Abbas fördömde, men som Hamas vägrade ta avstånd från .

Upprinnelsen till Israels andra Libanonkrig var att palestinier 25 juni 
2006 angrep en militär postering i Israel, nära Gaza, två israeliska soldater 
dödades och en kidnappades . Israel svarade med att bomba broar, el- och 
vattenanläggningar och israeliska soldater gick in i Gaza . På Västbanken 
grep Israel flera ministrar och parlamentsledamöter från Hamas . Hoppet 
om att få den kidnappade soldaten frisläppt släcktes då en tredje part grep 
in, shiamuslimska Hizbollahgerillan i Libanon, som ansågs vara stödd av 
Iran .

Den 12 juli anföll Hizbollah två israeliska arméjeepar nära gränsen till 
Libanon, åtta soldater dödades och två kidnappades . Israeliskt stridsflyg 
svarade med att beskjuta Hizbollahs posteringar samt vägar och broar i 
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södra Libanon . Även Beiruts internationella flygplats bombades och offen-
siven fortsatte i Gaza . Hizbollahs ledning förklarade senare att den inle-
dande attacken planerats länge, och att avsikten varit att byta de kidnap-
pade soldaterna mot libaneser i israeliska fängelser .

FNs säkerhetsråd kunde inte enas om att stödja Libanons krav på ome-
delbart eldupphör . G8-gruppen, världens ekonomiskt ledande länder, lade 
skulden på Hizbollah, men uppmanade också Israel till återhållsamhet .

Israeliskt flyg attackerade mål i södra och östra Libanon, och norra 
Israel besköts av Hizbollah-raketer som även nådde Israels tredje största 
stad, Haifa . 23 juli 2006 invaderade stora israeliska truppstyrkor södra 
Libanon . Hizbollah fortsatte med omfattande raketbeskjutningar in i 
Israel . I början av augusti beslutade FNs säkerhetsråd att Israel skulle dra 
sig tillbaka efter att alla strider upphört, Samtidigt skulle Libanons regul-
jära armé och en FN-styrka på 15 000 man stationeras i södra Libanon . 
Formellt avslutades kriget 14 augusti 2006 . 

En kommission varnade för att Olmerts plan för ”ensidigt avskiljande” 
av Västbanken kunde öppna vägen för raketbeskjutning även därifrån mot 
Israel, tvärs över säkerhetsbarriären . I så fall skulle raketer även kunna nå 
Jerusalem och Tel Aviv . Olmert bekräftade då att en utrymning av Väst-
banken inte längre ”stod överst på agendan” . Senare beskrev han Isra-
els två ensidiga evakueringar – av Libanon 2000 och Gaza 2005 – som 
misslyckanden . 

I en intervju i januari 2007 ändrade sig Enud Olmert på nytt och sa att 
det skulle vara mera praktiskt att nå en tvåstatslösning genom förhand-
lingar än genom ensidiga avskiljanden och tillbakadraganden .

I Israel följdes vapenvilan av en storm av kritik mot landets militärled-
ning . Även regeringen hade tappat i prestige . Den israeliska Winograd-
kommissionens (efter domaren och ordföranden Eliahu Winograd) rap-
port behandlade inledningen till det andra Libanonkriget och lades fram 
30 april 2007 . Rapporten var starkt kritisk mot premiärministern Olmert, 
försvarminister Peretz och ÖB Dan Halutz . Många israeler chockerades av 
uppgifterna om att israeliska armén inte längre kunde beskydda dem .

Utrikesminister Tzipi Livni rådde Olmert att avgå, men denne förklarade 
att han tänkte stanna på sin post . 

Kommissionens slutrapport, som lades fram i slutet av januari 2008, 
kom till slutsatsen att kriget, och särskilt den avslutande markoffensiven, 
varit ett misslyckande för Israel, och förorsakat av beslut som tagits före 
kriget .

Den militanta bosättarrörelsen samlade återigen sina krafter . Den allt 
djupare krisen i Gaza mellan de palestinska rörelserna Fatah och Hamas 
åtföljdes i maj 2007 av ökad raketbeskjutning mot Israel . 

Israel fortsatte att bojkotta palestiniernas regering även sedan den 
i mars 2007 blivit en samlingsregering mellan Fatah och Hamas . USA 
och EU erkände inte regeringen men upprätthöll förbindelser med dess 
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”moderata” medlemmar, dvs Fatah-representanter och vissa oberoende, 
men inte med Hamas företrädare . 

Denna hållning har starkt kritiserats särskilt inom EU-länderna, dvs att 
man bojkottat valda representanter för Hamas som segrat i valet drygt ett 
år tidigare, ”det mest demokratiska någonsin i arabvärlden” . Enligt den 
senare utbredda opinionen kan det inte finnas någon fredslösning utan att 
inbegripa Hamas i kontakter och dialog .

Ehud Barak blev i juni 2007 på nytt ordförande i Arbetarpartiet och 
ersatte Peretz som försvarsminister . Även Barak lovade att stärka militären 
och Israels förmåga till avskräckning .

Hamas tog över i Gaza i mitten av juni 2007 . Israel ställde sig försik-
tigt positiv till den nya palestinska krisregeringen med säte i Ramallah på 
Västbanken .

I slutet av juni 2007 avgick Moshe Katsav som Israels president och 
ersattes strax efteråt av Shimon Peres . Vid samma tid utsågs Storbritan-
niens avgångne premiärminister Tony Blair till särskild representant i Mel-
lanöstern för kvartetten FN, EU, Ryssland och USA som den mest ledande 
medlemmen i gruppen . .

Israel håller minst 8 000 palestinier fängslade . Av och till friges en bråk-
del av dem, men parallellt tillkommer nya fångar . I juli 2007 frigav Israel 
250 palestinska fångar, dock ingen med koppling till Hamas . I augusti 
möttes Olmert och Abbas till resultatlösa samtal i Jeriko, för första gången 
sedan 2000 vid ett möte mellan ledarna på ockuperat territorium .

Raketanfallen från Gazaremsan in mot Israel fortsatte med skadliga och 
dödliga följdverkningar . 19 september förklarade Israel Gaza för ”fientligt 
område” . Regeringen planerade att bemöta raketattackerna med blockad 
mot eltillförseln och bränsleimporten .

I slutet av november 2007 deltog ett 40-tal länder och internationella 
organisationer i en konferens i Annapolis i USA om Mellanöstern . Presi-
dent George W Bush lovade ett fredsgenombrott före utgången av 2008 . 
Av detta har emellertid ingenting blivit av .

Strax innan konferensens öppning i Annapolis lovade Olmert och Abbas 
i en gemensam deklaration att genast böja förhandla igen om ”alla olösta 
frågor” med målet att en oberoende palestinsk stat skulle bildas mot slutet 
av 2008 . 

Israel frigav som en gest 429 palestinska säkerhetsfångar . Mycket av det 
nya spirande hoppet släcktes efter israeliska beslutet i december att bygga 
ut en bosättning mellan Jerusalem och Betlehem .

I början av 2008 dödades 19 palestinier i Gaza i strid med israeliska 
trupper . Israel stoppade införseln av bränslen och andra varor . Maskerade 
män sprängde delar av metallstaketen mellan Gaza och Egypten . Tiotusen-
tals Gazabor strömmade in i Egypten för att handla, utan att hindras av 
egyptiska gränsvakter . Israel protesterade och i början av februari stängde 
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egyptiska trupper den sista kvarvarande öppningen i gränsstaketet mot 
Gaza .

Raketanfallen från Gaza in i Israel fortsatte men minskade kraftigt .
I mitten av juni tillkännagavs att Israel och Hamas, efter egyptisk med-

ling, enats om ett sex månaders eldupphör i Gaza . Israel förband sig att 
delvis häva den ekonomiska blockaden, Hamas i sin tur att se till att 
beskjutningarna mot Israel upphörde samt ”förnya” kontakterna om att 
frisläppa den fängslade israeliske militären Gilad Shalit .

Under hösten 2008 har den nya israeliska regeringen inte kunnat enas 
om statsbudgeten . Därför har president Simon Peres utlyst nyval som ska 
genomföras i början av 2009 .

Senare initiativ.
I december 2003 startade Genéveinitiativet, GI, med Yasser Abed Rabbo, 
tidigare kultur- och informationsminister i Palestinska myndigheten och 
Yossi Beilin som ledare för samtalen . De knöt an till den palestinska fred-
skoalitionens vision:

– Att upphöra med den israeliska ockupationen och uppnå en rättvis, 
varaktig och omfattande fred som bygger på en tvåstatslösning, där en obe-
roende stat Palestina existerar vid sidan av Israel, avgränsat av de gränser 
som rådde 4 juni 1967 och med östra Jerusalem som dess huvudstad .

– Att uppnå en rättvis överenskommelse om palestinska flyktingarna i 
enlighet med FNs resolutioner, inklusive generalförsamlingens resolution 
194, och Arabinitiativet .

Dessutom förespråkar Genèveinititiativet:

 · Upphörande av konflikten och vänskapliga relationer mellan de pales-
tinska och israeliska staterna .

 · Inga nya bosättningar på Västbanken, utom i fall där de två parterna 
kommer överens om landbyten .

 · Alla palestinier som är fångar och kvarhållna i Israel ska gradvis friges 
inom en period på högst 30 månader efter undertecknande av en freds-
överenskommelse mellan parterna .

Genèveinitiativet har stötts av Olof Palmes Internationella Center och 
kan närmast beskrivas som ett brett NGO-initiativ .

Samma inriktning har arabiska fredsinitiativet som startade 2002 i Bei-
rut . Från början kallades det saudiska initiativet, eftersom det initierades 
av Saudiarabien . Det förespråkar också ett tillbakadragande till 1967 års 
gränser, en tvåstatslösning, en lösning på den palestinska flyktingfrågan 
som de själva är direkt och hårt drabbade av och bygger på ett erkännande 
av staten Israel .
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Arabinitiativet stöds av en bred grupp arabstater, och senast har Syrien 
visat intresse för att vilja närma sig till initiativet .

Yossi Beilin ser inte Genèveinitiativet och Arabinitiativet som konkur-
renter . De verkar för samma sak . För närvarande spelar Arabinitiativet en 
större roll eftersom det backas upp på regeringsplanet, och också av den 
palestinska myndigheten och president Mahmoud Abbas .

Det som händer i den vidare Mellersta Östern-regionen påverkar som 
tidigare nämnts situationen för Israel-Palestina-konflikten, och vice versa . 

Iran med sitt radikal-islamistiska styre utgör ett stort frågetecken . Iran 
har underblåst antiisraeliska aktioner från andra arabländer och upplevs 
som ett hot av Israel .

En central hotbild är som framhållits frågan är om Iran håller på att 
utveckla kärnvapen . Själva förnekar iranska ledarna detta . En rapport från 
amerikanska underrättelsetjänsten CIA bedömer att Iran inte har kapacitet 
att producera egna kärnvapen .
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Israels och Palestinas 
sammanvävda historia 

Kring Jordanfloden fanns mycket tidiga jordbrukarkulturer . I Jeriko har 
befästningsverk från 8000-talet före Kristi födelse hittats . Jerusalem nämns 
i egyptiska skrifter från 1400-talet då staden beboddes av ett kanaaneiskt 
folk . Hebréerna,som kom att kallas israeler och senare judar, använde 
beteckningen kanaanéer om närbesläktade semitiska folk som bodde till-
sammans med dem i Kaanans land .

Kanaanéerna levde länge kvar vid sidan av judarna men assimiliera-
des till slut och försvann ur historien . På 1200-talet före Kristus bosatte 
sig filistéerna, som talade ett indoeuropeiskt språk, längs kusten i söder . 
Namnet Palestina är avlett av filisté (pelishitim på hebreiska, falastin på 
arabiska) . 

Till skillnad från grannfolken tillämpade judarna strikt monoteism, tro 
på en enda Gud . Den religiösa lagen, Torah, som profeten Moses enligt 
Bibeln mottagit direkt av Gud, skulle genom årtusenden hjälpa judarna att 
bevara sin särart . Sedan forntidens judiska stammar enats under kung Saul 
intog hans efterträdare David Jerusalem omkring år 1 000 före Kristus och 
det första judiska templet uppfördes .

Det judiska riket splittrades 930 före Kristus i två, Israel i norr och Juda 
rike i söder .

Nordriket erövrades på 700-talet före Kristus av assyrier som kallade 
det för Samarien . Drygt hundra år senare intogs Juda rike av babylonierna . 
Templet förstördes, och judarnas ledande skikt tvångsförflyttades till Baby-
lonien åren 586-539 före Kristus (”babyloniska fångenskapen”); andra 
judar flydde till bland annat Egypten .

Sedan perserna krossat Babylonien fick judarna återvända hem . Stora 
grupper i förskingringen, diasporan, bodde dock från denna tid utanför det 
judiska kärnlandet . Proselyter var inte födda judar i förskingringen, men 
som antagit judendomen . En missionerande judisk sekt avskiljde sig efter-
hand från judenheten och dess medlemmar började kalla sig kristna .

Alexander den store erövrade området 331 före Kristus . Judarna sva-
rade cirka 150 år senare med ett uppror och behöll sitt oberoende till Rom 
tog över . År 64 före Kristus intog judarna Jerusalem . Då judarna försökte 
frigöra sig förstörde romarna som straff det återuppbyggda templet år 70 
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efter Kristus, endast Klagomuren blev kvar . Av världens åtta miljoner judar 
fanns drygt två miljoner i området vid den här tiden .

Jesu födelse skapade en ny tideräkning – före och efter Kristi födelse . 
Gamla testamentet efterföljdes av Nya testamentet så småningom efter 
Jesu korsfästelse, död och uppståndelse omkring år 32 efter Kristus .

Efter ett nytt judiskt uppror 132-135 fördrevs nästan alla judar från 
området som romarna börjat kalla Palestina . Icke-judiska kolonister 
ersatte judarna . Från 330-talet styrdes Palestina från detkristna Öst-Rom 
(Bysans) .

En ny världsreligion, islam, och ett nytt arabiskt imperium såg dagens 
ljus då profeten Mohammed framträdde på Arabiska halvön . Efter 
Muhammeds död 632 erövrade hans anhängare bland annat Palestina, 
och Jerusalem kom under arabiskt islamiskt styre 638 . Under det arabiska 
styret levde kristna och judar som skyddsfolk under islamisk överhöghet . 
Genom islamisk mission och invandring kom muslimerna i majoritet på 
1000-talet .

På 1100- och 1200-talen var Palestina krigsskådeplats för korståg som 
utgick från Europa . 1099 intogs Jerusalem av korsriddare, främst frans-
män, som genomförde blodbad på muslimer och judar . Staden blev cen-
trum för det kristna kungariket Jerusalem .

År 1187 besegrades korsriddarna och några mörka århundraden följde 
med hungersnöd och krig . År 1517 erövrades Palestina av de ottomanska 
turkarna . Levnadsvillkoren förbättrades, men under fyra sekler av otto-
manskt styre rådde stagnation och Palestina försvann som politisk enhet .

Vid slutet av 1800-talet växte sionismen fram som en rörelse bland judar 
i Europa, inspirerad av sionismens grundare Theodor Herzls tanke om att 
judarna åter borde ha rätt till ett eget land . Sionismen var också en reak-
tion mot växande antisemitism och blodiga judeförföljelser, pogromer, 
i framför allt Ryssland . Herzl samlade sina skaror – cirka 200 personer 
– och beslutade 1897 att upprätta en ny judisk stat i Palestina, men det 
var inte heller otänkbart att bosätta sig på någon annan kontinent . Pogro-
merna, Dreyfusrättegången och antisemitismen i Österrike och Frankrike 
spelade in när Herzl skrev sin bok ”Judestaten” 1896 .

I Palestina bodde före 1880 färre än 25 000 judar, de flesta i Jerusalem . 
Den första judiska invandringsvågen kom i slutet av 1800-talet . Under 
andra invandringsvågen 1904-1914 byggdes ett judiskt samhällsliv vid 
sidan av det arabiska . Kibbutzen, det kollektiva jordbruket, blev symbolen 
för både sionismen och pionjärernas idealistiska socialism .

Första världskriget 1914-1918 blev en vändpunkt i Palestinas historia . 
Det ottomanska Turkiet slöt upp på Tysklands och Österrike-Ungerns sida . 
Britter och fransmän sökte arabiskt stöd i kampen mot turkarna . Britternas 
löften till araberna var svävande .

År 1916 slöt britter och fransmän ett avtal, den s k Sykes-Picot-pla-
nen, om att dela regionen . Stor-Syrien och Irak delades upp i franska och 
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brittiska inflytelsesfärer, och Palestina skulle ställas under internationell 
administration .

1917 erövrade britterna Palestina från turkarna . I Belfourdeklarationen 
samma år lovade Storbritannien, som förde en motstridig Palestinapolitik, 
att upprätta ett nationalhem eller ”hemvist för judar” i Palestina, med till-
lägg att inget får göras som kränker den inhemska befolkningen .

Belfourdeklarationen väckte starka känslor bland Palestinas araber, och 
en palestinsk nationalism började växa fram samtidigt med en panarabisk 
nationalistisk rörelse .

1922 blev Palestina ett brittiskt mandatområde under Nationernas för-
bund . Den judiska invandringen sköt fart i samband med Hitler-Tysklands 
judeförföljelser på 1930-talet . Spänningen ökade mellan judar och araber . 
Det arabiska missnöjet resulterade 1936-1939 i ett islamiskt inspirerat 
uppror, ”den stora revolten” . Britterna slog ned upproret, invandringen 
minskade för en tid och de judiska markköpen begränsades och utgjorde 
en liten del av jorden . Våldsanvändningen intensifierades från båda sidor, 
och terroristhandlingar riktades mot det brittiska styret .

Britterna försökte sig på en delningsplan 1937, den s k Peel kommissio-
nen, som för första gången talade om en judisk stat, ett försök till delning 
mellan judar och araber . Judarna skulle få betydligt mindre områden än 
enligt FNs delningsplan 1947, men de omfattade Palestinas mest bördiga 
områden, norra kusten och Galillén .

Två ekonomier, en judisk och en arabisk byggdes upp i Palestina . Vid 
andra världskrigets slut 1945 var judiska samhället i Palestina redan en 
embryonal statsbildning med egen ekonomi, hälsovård och utbildning och 
en militär organisation med terrororganisationerna Stern och Irgun och 
den officiella militära organisationen Haganah .

År 1947 överlät den brittiska kolonialmakten Palestinafrågan till FN . 
Generalförsamlingen antog en resolution (181) om att Palestina skulle 
delas i en judisk och en arabisk stat . 

I april 1948 angreps den arabiska byn Deir Yassin av Irgun och Stern, 
och cirka 250 araber dödades . Massakern drev på den efterföljande pales-
tinska massflykten .

Det brittiska mandatet upphörde den 15 maj 1948 . Redan den 14 maj 
hade den självständiga staten Israel utropats av Arbetarpartiets ledare 
David Ben-Gurion som blev dess förste premiärminister . Påföljande dag 
anfölls den nybildade staten av Egypten, Transjordanien, Syrien och Irak 
samt av symboliska styrkor från Saudiarabien och Jemen . Under kriget 
mördades FNs representant, svensken Folke Bernadotte, av Irgunligan som 
bland sina medlemmar hade den blivande israeliske regeringschefen Yitz-
hak Shamir och som var ansvarig för mordet .

Kriget tog slut 1949 med vapenstillestånd, och Israel expanderade till 
att omfatta 77 procent av det tidigare mandatet Palestinas yta, inklusive 
västra Jerusalem . Av den beslutade palestinska staten återstod i praktiken 
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ingenting sedan Västbanken hamnat under jordansk administration och 
Gaza under egyptisk .

1948 blev en katastrof för palestinierna . Cirka 160 000 araber stan-
nade i Israel, omkring 725 000 flydde till Västbanken, Gaza eller till de 
kringliggande arabiska staterna . Endast Jordanien gav flyktingarna fullt 
medborgarskap .

FNs generalförsamling antog 1948 en icke bindande resolution som gav 
de palestinska flyktingarna rätt att återvända eller få kompensation på 
villkor att de levde i fred med sina grannar . Med några få undantag har inte 
Israel hörsammat resolutionen . Flyktingfrågans hantering fördes till FN-
organet UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestinian 
Refugees) som bildades 1949 .

Samhällsbygget var redan vid tiden för första kriget långt framme med 
partier, fackföreningsrörelsen Histadrut och ett starkt försvar . 1948 fanns 
cirka 630 000 judar i Israel . Fyra år senare hade antalet fördubblats, främst 
genom invandring av judar från arabländerna . I gränsområden byggdes 
utvecklingsstäder främst för orientaliska judar, och en välfärds- och indu-
stristat växte fram .

Hösten 1956 gick Israel i samförstånd med Frankrike och Storbritannien 
till angrepp mot Egypten under den s k Suezkrisen . Israelerna tvingades 
dock dra sig tillbaka efter påtryckningar från USA och FN .

I slutet av 1950-talet bildade Yassir Arafat, Mahmoud Abbas och andra 
palestinier i exil rörelsen al-Fatah . Al-Fatahs mål var att förinta den judiska 
staten och bana väg för palestinska flyktingar att återvända hem . På 50- 
och 60-talen var det främst arabstaterna som drev Palestinafrågan . Egyp-
tens president Nasser tog 1964 initiativ till att bilda den palestinska befriel-
seorganisationen PLO (Palestine Liberation Organization) .

1967 ökade spänningen på gränsen mellan Israel och Syrien . Egypten, 
allierad med Syrien, marscherade med trupper mot gränsen till Israel och 
blockerade Akabaviken för israelisk sjöfart .

5 juni 1967 gick det israeliska flygvapnet till attack – främst mot Egyp-
ten, men försökte undvika krig mot Jordanien – i vad Israel betraktade 
som ett försvarskrig . Även Jordanien drogs in i kriget . Efter sex dagar med 
totalt israeliskt luftherravälde var Egyptens och Jordaniens arméer kros-
sade, och även den syriska armén hade lidit stor skada .

I kriget erövrade Israel Gaza och Sinaihalvön från Egypten, och Väst-
banken, inklusive östra, arabiska Jerusalem från Jordanien som genast 
annekterades och ställdes under israeliskt styre och lagstiftning . Golanhöj-
derna i Syrien ockuperades och annekterades av Israel 1980 .

 Sexdagarskriget innebar att de sista resterna av det historiska Palestina 
helt kontrollerades av Israel . Palestinska flyktingar samlades i läger i Jor-
danien, Libanon och Syrien . Det viktigaste palestinska målet blev att befria 
Palestina . 1969 tog gerillarörelserna med al-Fatah över PLO, och Arafat 
blev PLOs ledare .
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Den 6 oktober 1973 gick Egypten och Syrien till anfall mot Israel under 
en judisk helg . Anfallet slog hårt mot Israel som emellertid lyckades återta 
initiativet innan kriget kom till ett slut 22 oktober . Detta oktoberkrig 
stärkte högern som hävdade att Israel inte kunnat vinna kriget utan de 
ockuperade områdena från 1967 . Efter kriget bildades den nationalreli-
giösa bosättarrörelsen Gush Emunim .

PLO anföll mål i norra Israel från Libanon . Som svar invaderade Israel 
tillfälligt södra Libanon 1978 .

Israels och Palestinas övriga närhistoria har behandlats i tidigare avsnitt .
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Sveriges roll i Mellanöstern.

I boken ”Israel och Palestina – 60 år i våra röda hjärtan” skriver Ulf Bje-
reld och Ulf Carmesund från Broderskapsrörelsen: –”För en socialdemo-
krati med frihet och jämlikhet som ledstjärnor för politiken har solidarite-
ten med såväl det judiska som det palestinska folket över tid varit stark”, 
och fortsätter: ”Den nazistiska förintelsen av sex miljoner judar under 
andra världskriget tillsammans med den sionistiska rörelsens nybyggar-
anda, den gryende demokratin och kibbutzrörelsens betoning på arbetsge-
menskap och kooperation skapade en stark socialdemokratisk solidaritets-
känsla med den nybildade judiska staten . Vänskapsbanden mellan Sverige 
och Israel var särskilt starka under 1950-talet och tidigt på 1960-talet, då 
socialdemokratin i praktiken var statsbärande parti i de båda länderna .

Men sexdagarskriget 1967 och den påföljande israeliska ockupationspo-
litiken innebar att svensk socialdemokrati omprövade sin Mellanösternpo-
litik . Palestinierna, som tidigare betraktats mest som en flyktinggrupp vars 
öde man på humanitära grunder kunde beklaga, börjar under första hälf-
ten av 1970-talet i stället uppfattas som som ett folk med legitima natio-
nella rättigheter, inklusive rätten till statsbildning . Samtidigt börjar Israel 
kritiseras för ockupationspolitiken och oviljan att erkänna palestiniernas 
rättigheter .”

Palestinierna sågs länge inte som ett eget folk med egna nationella rät-
tigheter, utan som en arabisk flyktinggrupp vars öde man kunde beklaga . 
De tillskrevs från början inte någon egen roll i den israelisk-arabiska 
konflikten .

Från början efter bildandet av staten Israel 1948 hade Sverige också inta-
git en försiktigt avvaktande hållning efter mordet på FNs utsände represen-
tant Folke Bernadotte i Jerusalem samma år .

Sexdagarskriget 1967 innebar ett uppsving för den palestinska rörelsen 
och palestinska nationalismen . Enligt Bjereld-Carmesund intog Sverige 
under åren 1968-1972 en mycket tystlåten position i den internationella 
debatten . Ett skäl som åberopades officiellt var svenske Moskva-ambas-
sadören Gunnar Jarrings samtidiga uppdrag som FNs generalsekreterares 
särskilda representant i konflikten .

Fram till 1974 hade Sverige betraktat konflikten som en mellanstat-
lig konflikt mellan Israel och de arabiska staterna, och där skuldbördan i 
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huvudsak lades på den arabiska sidan . Bjereld-Carmesund skriver vidare: 
–”Under åren 1974-1976 övergick Sverige i stället till att beskriva kon-
flikten som en nationell konflikt . En konflikt mellan två folk och rätten 
till samma territorium . Palestinierna beskrevs inte längre som en flyk-
tinggrupp, utan som ett folk med legitima nationella rättigheter . I dessa 
nationella rättigheter ingick rätten till en egen stat, sida vid sidan med den 
judiska staten . Konfliktens parter var således inte längre Israel och de ara-
biska staterna utan Israel och det palestinska folket .”

Olof Palme bjöd i april 1983 Yassir Arafat till Stockholm för ett möte 
med de nordiska socialdemokratiska partiledarna . Palmes initiativ sågs av 
den politiska oppositionen som mycket kontroversiellt och kritiserades i 
starka ordalag . Avsikten med initiativet var att stödja och ge legitimitet åt 
de förhandlingsinriktade krafterna på den palestinska sidan, vilket Arafats 
besök bedömdes kunna leda till . 

I ett tal i Storkyrkan i Stockholm den 13 april i anslutning till Arafats 
besök i Sverige sa Palme:

– ”Israel har rätt till en egen stat, inom säkra och erkända gränser . Pales-
tinierna har rätt till ett hemland, till en egen stat som kan leva i fred, sida 
vid sida med Israel i den ursprungliga delningsplanens anda på territorier 
som Israel hållit ockuperade sedan 1967 . Det är ofruktbart att vägra sam-
tala med palestiniernas egna företrädare . ”

Palme ska också ha gjort klart för Arafat att frågan om Israels existens 
inte var förhandlingsbar, utan något som PLO måste acceptera och att en 
lösning måste sökas baserat på FNs resolutioner .

Efter Palmes död 1986 övertog Sten Andersson det svenska huvudansva-
ret för att försöka komma vidare med processen . Möjligheten förbättrades 
sedan gamle Bush administration tillträtt och några inflytelserika judiska 
immigranter i USA med goda kontakter enrollerats i fredsprocessen och 
bland annat genomfört samtal med Andersson . 

Sten Andersson och den svenska regeringen hade en tid en framträdande 
diplomatisk roll – också med USAs goda minne . Enligt Andersson bortföll 
den rollen efter det svenska regeringsskiftet hösten 1991, då den nytill-
trädda borgerliga regeringen intog en annan hållning och visade mindre 
intresse för frågan .

I det läget vände sig Sten Andersson till sin gamle partivän, den norske 
utrikesministern Thorvald Stoltenberg och föreslog att den norska reger-
ingen skulle ta över rollen som fredssonderare . Så blev också fallet . Om 
detta berättar Sten Andersson i Susanne Palmes intervjubok ”Tyst diplo-
mati” (Norstedts, 1993) . 

Andersson fortsatte sin verksamhet med tyst diplomati i princip resten 
av sitt liv fram till sin död i september 2006 . Olof Palmes Internationella 
Center, där Andersson var ordförande 1994-1999, gav kanslistöd till detta 
arbete .
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Sverige har gett stöd till många projekt för att bygga upp det civila sam-
hället syftande till fred, demokrati och mänskliga rättigheter . Olof Palmes 
Internationella Center har varit en ledande aktör i det arbetet .

Sverige har också aktivt deltagit i många av de fredsbevarande operatio-
nerna i regionen .

En ganska bred samstämmighet råder om Sveriges förhållningssätt till 
konflikten idag . 

Men det finns undantag, och ett sådant är frågan om man ska inbjuda 
Hamas till en dialog eller inte .

Bjereld och Carmesund menar att de principer som i mitten av 1970-
talet slogs fast för den svenska och socialdemokratiska Mellanösternpo-
litiken har gällt sedan dess, oberoende av vilka regeringar som suttit . Av 
förändringarna i politiken var det främst synen på PLO som ansågs som 
kontroversiell . PLO betraktades då av många som en terrororganisation .

Däremot har det svenska engagemanget i Mellanösternfrågan varierat 
över tiden . När socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982, 
efter sex år i oppositionsställning, utvecklades de svensk-palestinska kon-
takterna som ledde till Arafats besök 1983 .

I slutet av 1980-talet agerade utrikesminister Sten Andersson brobyggare 
i konflikten och utsågs till ”årets diplomat” av Pax World Foundation för 
sina brobyggarinsatser mellan PLO och USA . Carl Bildt som ny regerings-
chef 1991 avvecklade sedan Sten Anderssons medlingsverksamhet och ville 
i stället prioritera Europafrågorna .

Göran Persson var restriktiv med att kritisera Israel utan att också sam-
tidigt kritisera palestinierna . Samtidigt använde hans utrikesminister Anna 
Lindh betydligt hårdare ordalag mot Israel för brott mot folkrätten . Pierre 
Schori har skrivit och uttalat sig starkt kritiskt mot Göran Perssons förhåll-
ningssätt till Mellersta Östernkonflikten, och menar att denne som statmi-
nister gjorde ett misstag när han inte använde sig av Sten Andersson som 
medlare med hänsyn till det förtroende Yassir Arafat hade till Andersson i 
samband med Camp David-förhandlingarna, som blev resultatlösa under 
den avslutande tiden för Bill Clinton som USAs president .

Ann Linde, socialdemokraternas internationella sekreterare också med 
Göran Persson som partiordförande, påtalar att det i tysthet gjordes ett 
nytt hemligt medlingsförsök med möten på Harpsund – dock utan medver-
kan av Sten Andersson . – ”Om Göran Perssons medlingsförsök nått ända 
fram hade man idag troligen haft en annan syn på hans insatser när det gäl-
ler hela Mellanösternpolitiken…Göran Persson lyckades aldrig förmedla 
empati och solidaritet med palestiniernas lidande på ett kraftfullt sätt . Med 
tiden ökade dock Perssons irritation över den israeliska politiken gentemot 
palestinierna”, skriver Linde .
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Konflikterna i Sudan – försök till 
aktuell lägesbestämning

Professor Eric Reeves, Northampton, Massachusetts, har i januari 2009 
presenterat en rapport över läget rörande konflikterna i Sudan . Reeves, 
som för närvarande skriver en bok om det internationella gensvaret på det 
pågående kriget och det humanitära förfallet i Sudan, är oberoende kon-
sult till ett flertal humanitära och mänskliga rättighetsorganisationer som 
verkar i Sudan .

Reeves hävdar att den fortsatta katastrofen i Darfurprovinsen i västra 
Sudan ägnas mindre och mindre uppmärksamhet i media och blivit ett 
slags ”rutinmässigt folkmord genom utnötning” . Regimen i huvudstaden 
Kartoum förvärrar obarmhärtigt osäkerheten för civila och hjälparbetare . 
En stor del av provinsen har mycket liten närvaro av humanitära hjälpar-
betare, som har minskat i antal, och därför inte heller kan rapportera om 
situationen . En stor del av befolkningen nås inte av någon hjälp . Kartoum 
har skärpt restriktionerna för och begränsat journalisters närvaro i Darfur .

När konflikten nu inträder i sitt sjunde år, utan ände i sikte, är risken 
uppenbar att den  utvecklats till ett kroniskt problem snarare än till akuta 
hot mot liven för dagens 4,7 miljoner drabbade darfurier, vilket är tre fjär-
dedelar av provinsens förkrigsbefolkning . Minst tre miljoner människor är 
helt eller delvis beroende av internationella matleverenser, och FNs matpro-
gram räcker bara till 70 procent av minimibehovet . Svält råder och under-
näringen ökar .

FN uppskattar att antalet internflyktingar i Darfurprovinsen är 2,7 
miljoner personer, och de ökade med 300 000 under förra året, och lika 
många året innan . Många av internflyktingarna har en oacceptabel säker-
hetssituation och bristfällig tillgång på mat och rent vatten . Och ändå har 
Kartoum obarmhärtigt beslutat att lägga ned flyktingläger . 

275 000 flyktingar från Darfur vistas i grannlandet Tchad . Tre miljoner, 
hälften av Darfurs förkrigsbefolkning, har förlorat sina hem och få av dem 
ser några chanser att snart kunna återvända hem . De vistas i flyktingläger, 
med få möjligheter till arbete inom jordbruk eller annan sysselsättning, och 
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de flesta är för sin överlevnad beroende av internationell humanitär hjälp . 
Spänningen stiger i lägren som kan bli explosiv och urarta i omfattande 
våldshandlingar .

Enligt Reeves kan inte situationen i Darfur isoleras från ett bredare sam-
manhang med ökande politiska och ekonomiska hot i Sudan i sin helhet, 
som kan öka våldet och rebellverksamheten i Afrikas största nation och 
även påverka den vidare regionala stabiliteten negativt .

Kartoums styrande Nationella islamiska front, NIF, möter svåra utma-
ningar för sin överlevnad beroende på den brutala politiken under de 
senaste 20 åren:

För det första hotas President Omar al-Bashir av åtal vid Internatio-
nella brottsmålsdomstolen, ICC, i Haag, för brott mot mänskligheten och 
folkmord .

För det andra är sannolikheten stor att regimen i valet kommande år, 
enligt fredsavtalet CPA, kommer att stå för valfusk och manipulationer . NIF 
riktar in sig genom finansiellt stöd på kooptering av den politiska opposi-
tionen bland de tre mäktiga arabiska klaner som dominerat Sudans poli-
tiska affärer sedan självständigheten 1956 .

För det tredje representerar de olika marginaliserade regionerna i Sudan 
utmaningar för den styrande juntan såväl i valhänseende, politiskt som 
militärt .

Fredsuppgörelsen CPA beskrivs som skör, men måste betraktas som 
grundläggande . Om CPA som är en nord-syd-överenskommelse faller, faller 
också allt annat och utsikterna för Darfurprovinsen förvärras ytterligare . 

Internationella samfundet investerade mycket diplomatisk energi i att få 
till stånd CPA 2005, men har, enligt Reeves, gjort blygsamma insatser för 
att garantera att villkoren i överenskommelsen uppfylls . FNs fredsbeva-
rande styrkor, UNMIS-operationen har varit svag, haft ett otydligt mandat 
och otillräckliga resurser . Den stipulerade territoriella gränsen enligt CPA 
ignoreras av President al-Bashir . Inte heller är den långa gränsen mellan 
södra Sudan och den administrativa enheten Södra Kordofan Staten utkla-
rad . I de oklara eller omtvistade områdena ligger betydande oljetillgångar .

Den utarmade östra regionen, främst Kassala och Röda havsstaterna, 
har inte fått del av de fördelar som utlovades i en annan fredsöverenskom-
melse som undertecknades 2006 . Norr om Kartoum har olika folkgrupper 
omplacerats för att ge plats för två större vattendammar vid kraftverksbyg-
gen som främst kommer att nyttiggöras av Kartoum . Rebeller som använ-
der våld har trätt fram .

Det största problemet för den NIF-ledda regimen är de drastiskt mins-
kade oljeinkomsterna, som sudanesiska ekonomin är starkt beroende av . 
På senare tid har priserna för de 500 000 fat olja som dagligen produceras 
minskat med 60 procent . Statsskulden har ökat och uppskattas nu till 30 
miljarder dollar .
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En sudanesisk källa gör gällande att Sudan förhandlar med Kina – som 
köper mycket olja från Sudan – för att få lån till att klara statsskulden . Alla 
investeringar och betalningar från utlandet går via regeringen, vilket ytter-
ligare bidrar till marginaliseringen av regionerna . 

Problemen förvärras ytterligare av dyra inköp av militär utrustning, 
bland annat ryska MiG-29 plan, stora investeringar i en inhemsk krigsma-
terielindustri och att säkerhetstjänsten, inklusive den militära, fått kraftigt 
ökade resurser för inrikes övervakning och politisk kontroll . Och detta har 
skapat en reaktion med militär upprustning också i södra Sudan .

Enligt den SPLM-ledda regeringen i södra Sudan har det internationella 
samfundet gjort mycket litet för att skapa respekt för och uppnå villkoren i 
CPA . Därför ses CPA som hotat, och en återgång är fullt möjlig till en ännu 
osäkrare och mer instabil situation på nytt .

Säkerhetsstyrna har fått ökade resurser att operera i Darfurprovinsen 
och i Tchad . Kartoum finansierar också andra paramilitära grupper och 
organisationer av ”säkerhetskäl”, inkluderande ökända Janjaweed mili-
tian i Darfur, ”folkliga försvarskrafter”, gränsövervakningsstyrkor och 
reservpoliser . 

Darfurkonflikten har utvecklats till att allt mera få prägel av en arabisk-
afrikansk etnisk konflikt . Regimen har rekryterat arabisk milis som attack-
erat tusentals icke-arabiska eller afrikanska byar . Missnöjet har senare 
spritts inom arabiska milisen på grund av icke infriade löften och den har 
splittrats, börjat attackera varandra inbördes och till en del också förenat 
sig med Darfurrebeller . Detta har gjort konflikten ännu mera svårbemäs-
trad och svårlöst .

Sammanfattningsvis är ett grundproblem bakom konflikterna i Sudan 
att mycket litet av välfärd och utländska investeringar kommer de mar-
ginaliserade regionerna och deras invånare i Sudan till del . Darfurpro-
vinsen är inte det enda, men det mest iögonfallande exemplet av region i 
Sudan som är hårt drabbad av decennier av försummelse och ekonomisk 
marginalisering .

Södra Sudan har historiskt varit utsatt för en djupare ekonomisk och 
politisk marginalisering som går tillbaka till det brittiska kolonialstyret 
1898-1956 . Tills nyligen fanns till exempel inga belagda vägar utanför 
regionhuvudstaden Juba . Senare har vägar byggts av Kina för oljeutvin-
ningen . Uppskattningsvis har mellan 500 miljoner och en miljard dol-
lar av oljevinster årligen överförts från södra Sudan till NIF-regeringen i 
Kartoum . 

En omfattande export av spannmål och andra jordbruksprodukter sker 
bland annat till Saudiarabien, Förenade Araberemitaget och Jordanien, 
trots att stora delar av den egna befolkningen svälter .

Hälsosituationen är alarmerande i södra Sudan, med svagt immunskydd 
och bland de sämsta hälsoindikatorerna för barn och mödrar i hela värl-
den . En av sju mödrar dör som ett resultat av barnafödande .



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   55

Professor Eric Reeves aktuella lägesrapport visar på att det snarast skulle 
behövas en politisk och ekonomisk ”revolution” för att förbättra situa-
tionen i Sudan och konfliktlösningar kunna åstadkommas . Detta kan inte 
uppnås utifrån enligt den kända tesen om ”varje lands befrielse måste vara 
dess eget folks verk” .

Det behövs primärt genomgripande politiska och ekonomiska refor-
mer inifrån, om situationen i Sudan, inklusive Darfurprovinsen ska kunna 
förbättras också vad gäller konfliktbilden, säkerheten och de sociala för-
hållandena . Olika aktörer i det internationella samfundet kan medverka 
till en sådan förändring genom samarbete, kontakter och dialog, partner-
skapsprojekt, humanitärt stöd och bistånd till förstärkning av det civila 
samhället såsom kvinnors ställning och deras organisationer och andra 
medborgargrupper .

Förenta Nationerna och den regionala organisationen Afrikanska Unio-
nen, AU, måste förstärka sina insatser för att stödja fred och säkerhet, 
utveckling, demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter i Sudan 
och andra länder i Afrika . Till samma mål strävar bilateralt utvecklings-
samarbete såsom det svenska, men det krävs att det effektiviseras . Afrika, 
inklusive Sudan, måste prioriteras i omvärldens stöd för fattigdomsbe-
kämpning och solidaritetsarbete .

På kort sikt måste humanitära hjälpen öka, informationen om den för-
färliga situationen förbättras och olika insatser stödjas för mindre eller 
större dellösningar på konfliktsituationerna i Sudan .
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Upproret i Darfur:  
Bakgrund och utmaningar
Uppsats av Dr. Azza Anis, Dr Azza Anis är en sudanesisk-kanadensisk forskare, 

feminist och fredsaktivist som för närvarande lever i Nova Scotia, Canada.

Sedan 2003 har folkmordsvåld i Sudans västra provins Darfur dragit inter-
nationell uppmärksamhet till ännu en mänsklig tragedi i Afrika söder om 
Sahara . Krisens omfattning i Darfur, som hitintills har medfört 300 000 
döda människor under de fem åren sedan krisen började och nära 2,7 mil-
joner tvångsförflyttade och flyktingar, är obeskrivbar1 .

Ironiskt nog nåddes en milstolpe för att få slut på Sudans mångåriga 
inbördeskrig i den södra regionen i januari 2005 när Sudans regering och 
Sudan Peoples Liberation Movement/Army (SPLM/A) antog ett fredsavtal 
som innefattade skrivningar om fördelning av tillgångar och makt och om 
lösningen av konflikter i Abyei, Nubabergen och Blå Nilen . Under 2005 
när den största delen av världens uppmärksamhet var riktad mot fredsav-
talet Comprehensive Peace Agreement (CPA) som avslutade den väpnade 
konflikten nord-syd – Afrikas längsta krig – hade emellertid kriget i Darfur 
rasat i nära ett år . Stora civila förluster, darfuriers flykt till grannländer och 
tvångsförflyttning av dem inom Darfur rapporterades av biståndsarbe-
tare vid Läkare utan gränser, vid den tidpunkten det enda internationella 
biståndsorgan som sörjde för läkarvård i östra Tchad . I en intervju med 
BBC i mars 2004 beskrev FN:s samordnare för Sudan, Mukesh Kapila, 
situationen i Darfur i följande ordalag: ”Detta är en etnisk rensning . Det 
här är världens största humanitära kris och jag vet inte varför världen inte 
gör mer åt den” . 

Situationen i Sudan är komplex och förbryllar, förståeligt nog, ofta 
fredsälskande människor som verkligen försöker förstå och erbjuder sitt 
stöd och sin solidaritet med kvinnorna, männen och barnen i detta härjade 
land . Under det att debatten fortsätter i diplomatiska cirklar om huruvida 
man ska kalla Sudans återkommande tragedicykel det folkmord som det 

1 Baserat på FN-siffror tillkännagivna av J .Holmes, UN Under-Secretary-General for Humanitarian 
Affairs i april 2008 .
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är, så kvarstår den verkliga utmaningen att förnya vårt engagemang i social 
rättvisa genom en insikt om de underliggande orsakerna till dagens kon-
flikt och dess kopplingar till våra vardagliga problem .

Konflikten i Darfur är framför allt en politisk konflikt . Den härrör från 
djupt inrotade former av förtryck, ojämlikhet och utestängande . Syste-
matiska ojämlikheter och obalanser i fördelningen av makt och tillgångar 
utgjorde grunden för den ras- och könsinriktade konflikten i Darfur . 
Vidare kan dess djupa orsaker spåras tillbaka till sammanbrottet i pro-
vinsens nätverk för livsmedelssäkerhet, åsidosättandet av regionen av på 
varandra följande sudanesiska regeringar, och det samhällsekonomiska 
sammanbrott som var förenat med det: hög nivå av utarmning, feminise-
ringen av fattigdom, arbetslöshet och social hopplöshet . Denna perversa 
logik att driva människor till misär och desperation har i synnerhet fått 
stöd och biståtts av National Islamic Front (NIF)- idag den styrande Natio-
nal Congress Party (NCP) regeringen i Khartoum – vilken bär hela ansvaret 
för upptrappningen av denna pågående humanitära kris . Det är en reger-
ing som sedan 1989 har konfiskerat civila friheter, underlåtit att skydda 
sina medborgare och i själva verket lämnat ifrån sig sin rätt till den högsta 
makten genom att döda och lemlästa hundratusentals av sina medborgare, 
under det att man fortsätter att undertrycka politiskt avvikande och fredlig 
opposition . Den har misslyckats att öppna det politiska utrymme som är 
nödvändigt för demokratisk övergång till fred och återuppbyggande .

 De rådande politiska principerna som skapar det slag av tragedi som 
pågår i Darfur är emellertid i ökande grad närvarande eller sjuder på andra 
platser i vår globaliserade värld . Oavsett om det är i Darfur eller Palestina, 
så spelar som vi vet många krafter under täcket i främjandet av en vålds-
kultur och en straffrihetskultur: det strukturella och könsbaserade våldet i 
ekonomisk orättvisa som skapar vinst för de få på bekostnad av livskvalitet 
och självbestämmande för de många, tyngdpunkten på militär (nationell) 
säkerhet till men för social rättvisa och att säkerställa mänskliga rättighe-
ter (mänsklig trygghet), det politiska utnyttjandet av religiös extremism 
som är antietisk för att främja kulturell hållbarhet, fred och pluralistisk 
demokrati .

Bakgrund och historia

Darfur: landet och människorna, afrikaner och araber

Darfur (”dar-fur” på arabiska betyder ”Furens land”) är en vidsträckt 
landmassa (114 000 engelska kvadratmil) som representerar mer än en 
femtedel av Sudans folk . Provinsen är ett högslättland med många kullar 
och berg, det mest berömda av dem är Jebel Marra (3000 meter över havet) 
som tillhört Furen . I dess norra del är Darfur högland och en slätt med en 
årlig nederbörd på omkring 25 mm regn vilket ger tillräckligt med bete . I 
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centrum ligger ett bergsområde, som övergår i öken och halvtorr mark i sin 
östra ände med en nederbörd på 30 – 60 mm regn, vilket gör det lämpligt 
för odling . I söder ligger en zon med rik savann genomkorsad av grunda 
dalar och traditionella årstidsväxlingar med en nederbörd på 60 – 90 mm 
regn, vilket gör den bra för jordbruk och bete . 

Människorna i Darfur (befolkning 5,5 miljoner) har en lång historia och 
en tradition av självständighet, vilken enligt skriftliga källor började under 
medeltiden . Fur-sultanatet (1650-1916) var en autonom stat med sina egna 
utlandsförbindelser och valuta, ett unikt system med inhemsk administra-
tion och ett civilsamhälle . Sultanatet bidrog till spridningen av islam i nära 
förbindelse med de västafrikanska sultanatens traditioner . I det förgångna 
fungerade det som en handelsväg som förband de västafrikanska sultana-
ten Wadai och Borno med Sudans centrala delar och områdena runt Nilen, 
och utgjorde en mötesplats för karavaner som färdades den vägen genom 
hela Afrika . Till exempel så var det som en självständig stat som Fur-sul-
tanatet gick in i första världskriget på Turkiets sida . Fur-sultanatet tillin-
tetgjordes av den brittiska kolonialismen 1916 när det införlivades med 
resten av Sudan .

Den muntliga historien håller fast vid att Furerna var de ursprungliga 
invånarna i Darfur och bodde på högländerna i ”Jebel Marra”, ett land 
med tempererat klimat och ett bördigt område för odling av vete och 
citrusfrukter . Alla de andra etniska grupper som bebor Darfur idag, oav-
sett om de är etniska araber eller av afrikansk etnicitet, hade utvandrat 
från andra länder i Väst- och Nordafrika – Mauretanien, Mali, Niger och 
Tchad . Blandäktenskap och fredlig samverkan mellan Fur- och icke-Fur-
grupper ledde till en viss assimilering bland de olika etniska grupperna, 
men de flesta stammarna behöll sina originalspråk, vanor och traditioner, 
medan alla darfurier är enhetligt muslimska . Historiskt utövades självför-
valtning i enlighet med rättstraditioner som var mycket avancerade enligt 
den tidens normer . För att säkerställa medverkan av alla de etniska grup-
perna i sitt sultanat, brukade Darfurs sultan till exempel tilldela majorite-
ten av ministeruppdragen till företrädare för icke-Fur-Grupper . 

Fur, Masalit och Zaghawa, de huvudgrupper ur vilka det väpnade 
motståndet har växt fram, är av afrikansk härkomst . De är bofasta jord-
brukare som odlar hirs, sesam och jordnötter, med hjälp av naturlig 
nederbörd . Under torrperioden odlar de grönsaker och frukter genom att 
använda grundvatten som pumpas från artesiska brunnar . Alla människor 
av arabisk härkomst (och några få ”icke-arabiska” grupper, Meridoub, 
Zaghawa) är främst nomadiserande herdar som föder upp nötboskap, 
getter och får i södra Darfur och kameler i norr . De förflyttar sig med sina 
boskapshjordar från plats till plats i enlighet med årstidscykeln och till-
gången på vatten och bete . (Omkring 85% av människorna i Darfur lever 
på landsbygden) . Herdarna utgör omkring 30% av befolkningen, medan 
5% sysslar med lokal handel . Övriga näringsgrenar omfattar produkter 
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huvudsakligen producerade av kvinnor som plädar, skor, mattor, korgar, 
matolja och tvål . 

I århundraden rådde en balans i mänsklig säkerhet bland de olika grup-
perna . Furer och araber delade på detta vidsträckta land med berg, dalar, 
sand och öknar . I tider av opålitlig nederbörd och nöd, löstes konflikter 
mellan etniska grupper genom gräsrotsmekanismer med förlikning känd 
som ”rakouba” vilket betyder ”skydd” med hänvisning till de provisoriska 
tälten gjorda av gräs och törnegrenar under vilka ledarna för de berörda 
folkgrupperna kallades samman för att fredligt lösa konflikten . Fram till 
omkring tidigt 1970-tal brukade provinsen Darfur vara en av de blomst-
rande marknaderna för Sudans livsmedels- och kreatursförsörjning, och en 
stor exportör av kameler till Libyen och Egypten . Darfurier kunde för-
sörja sig själva, odla sin egen mat, äta den och distribuera den på lokala 
marknader . 

Följande avsnitt skrivet av en darfurisk intellektuell, Baballa Haroun 
Nor Adam, ger en lysande beskrivning av den harmoni som rådde mellan 
etniska grupper bland darfurier som nu är ett avlägset minne:

”Delningen av ekonomisk verksamhet hade lett till en situation varige-
nom varje etnisk gruppering behöver den andras produkter och tjänster . 
Till exempel behöver de bofasta bönderna mjölk och kött som bara kan 
tillhandahållas av herdarna i deras region, varigenom herdarna behöver 
säd och foder från jordbrukssamhällena . Bonden behöver också gödsel 
från herdarna för att förbättra gårdens produktivitet . Han behöver också 
kamelens transportkapacitet för att hämta ved och transportera gårdens 
produkter till marknadsplatsen och till lagerlokaler . Några bönder köper 
i själva verket nötboskap eller kameler och lämnar dem i de nomadise-
rande herdarnas förvar till en rimlig avgift för att de ska passa dem . Dessa 
ömsesidiga intressen har fått fram ett kompletterande ekonomiskt mönster 
som i sin tur utvecklat etniskt samarbete och harmoni . Det var med tanke 
på dessa ömsesidiga intressen som de nomadiserande herdarnas vandring 
över områdena med bofasta bondesamhällen organiserades på ett sådant 
sätt att den ägde rum först när bönderna hade skördat och tagit in sina 
produkter”2

Afrikaner och araber: etnisk och religiös synkretism

Om man går igenom virrvarret av darfuriers sudanesiska drag och eben-
holtshy, skulle man finna det svårt att särskilja mellan ”araber” och ”afri-
kaner” . Rigid etnisk indelning i kategorier är i själva verket nästan omöj-
lig på grund av den etniska blandning, traditioner och allianser som har 
skapat Darfurs historia . I det förgångna har konkurrensen om land och 
betesrättigheter varit av ekonomiska skäl snarare än längs linjer med arab 
kontra icke-arab, som Adam förklarar:

2 Baballa Haroun Nor Adam, “Ethnic Composition, Economic Pattern and Armed Conflicts in 
Darfur”, i The Sudanese Human Rights Quarterly, juli 1999 .
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”…för det är helt normalt att bevittna en konflikt mellan två herdegrup-
per som konkurrerar om bete eller vattenhål, eller till följd av en grupps 
stöld av kameler eller boskap från den andra . De farligaste sammandrabb-
ningarna av det slaget har vanligtvis uppkommit mellan sådana arabiska 
etniska grupper som Ma’alia och Rizeigat eller mellan grupper som föder 
upp kameler för regionens nordligaste del och boskapsuppfödande  Bag-
gara för den södra . I alla fall ingrep alltid ledare för de andra etniska grup-
perna från båda sidor och tog framgångsrikt på sig rollen som fredsmäk-
lare . Stulen boskap eller kameler har ofta återförts till sina rättmätiga ägare 
genom försorg av regionens inhemska administration . Ett påföljdssystem, 
som förfinats under åren av den inhemska administrationen, var alltid 
effektivt för att kontrollera brott mellan stammar, med den övergripande 
inverkan som gjorde Dar Fur till en av de mest fredliga regionerna i landet, 
en plats där en resenär bara behövde oroa sig för vilda djur” .3

I den nuvarande konfliktens kontext, har inte alla arabisktalande dar-
furier anslutit sig till regeringen, även om den försökt få över dem, medan 
däremot några darfurier har anslutit sig till regeringens sida eller förbli-
vit neutrala . Samtidigt slog sig Fur, Masalit och Zaghawa samman med 
motståndet trots sina skillnader . Som nämnts ovan så utvandrade andra 
grupper som hänvisas till som ”araber” ursprungligen till Darfur från 
Västafrika (Mauretanien, Mali, Tchad, Niger) och inte, som man skulle 
kunna förmoda, från den arabiska Mellersta östern . Självutnämnda iden-
titeter eller termer såsom ”Svarta afrikaner” (”zandj” på arabiska), ”icke-
arab”,”rödhyade araber”, ”zuruq” (sing . ”azraq”,  mycket mörkt ”blå” 
vilket betyder ”svart” på sudanesisk arabiska) existerar därför samtidigt 
och används för att beskriva någons hudfärg och betraktas kanske, kanske 
inte, som en förolämpning, beroende på hur termen används . 

Då regeringens politik sedan 1980-talet emellertid avsiktligt har accen-
tuerat och politiserat etnisk och raskänslighet för att bättre söndra och 
härska, så är idag hänvisningen till ”Arab” kontra ”Svart” inte längre ett 
konstaterande i förbigående av skillnader . Under 1980-talet stämplades 
regionala organisationer i civilsamhället (alla bannlysta av regimen) såsom 
Darfur Development Front, Beja Congress, General Union of the Nouba, 
som ”rasistiska” av myndigheterna .

Vidare så har genom hela Sudans moderna historia politisk makt mono-
poliserats av det norra centrala flodområdet, övervägande muslimskt – och 
jag bör tillägga, övervägande manliga – arabisketniska grupper . De hän-
visar till sig själva som ”awlad al-balad” (landets söner) och har använt 
sin makt för att utöva herravälde över de så kallade afrikanska sudane-
serna i södra Sudan, Darfur, Nouba-bergen och provinsen Blå Nilen såväl 
som Beja i östra Sudan och Nubierna i norra Sudan . Den knappast dolda 
avsikten med termen ”awlad al-balad” är etnisk renhet eller överlägsenhet 

3 ibid; 
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över andra medborgare . Idag använder milismännen “janjaweed” rasisi-
tiska tillmälen när man våldtar kvinnor . Kvinnor har berättat att de kallats 
“zurgha” (svart) och “abid” (slavar) . I några fall rapporterade kvinnor att 
deras våldtäktsmän sa till dem “vi vill göra ett ljust barn”4, och upprepar 
återigen könsideologin med kvinnor som ’nationens symboler’, och mäns 
våld mot deras kroppar som en pliktskyldig handling ’krigarens vördnad 
för landet’ för att förändra dess ras-, etniska sammansättning såsom dessa 
citat illustrerar .

Herraväldet för ”awlad al-balad” accentuerades ytterligare av NIF-
regeringen som tillämpade ett så kallat ”federalt” system med (regional) 
regering i Darfur som ersatte lokala ledare med nya sådana lojala med 
regimen . Men det slutade inte där . NIF introducerade en helt främmande 
islamisk nomenklatura för att beteckna administrativa enheter: ”emirat” 
och ”emir” istället för lokalt rotade urgamla roller och titlar vilka darfu-
rierna var vana vid såsom kung, nazir, ’omda och sheikh (titlar för ”lokala 
ledare”), på samma sätt som man beskrev sitt oförsonliga krig mot folket 
i södra Sudan som  ”jihad” (heligt krig) och de södra revoltörerna som 
”hedningar” .

Islamisk tro och kulturell mångfald 

Det faktum att människorna i Darfur i överväldigande grad är muslimer i 
en islamisk stat har ofta utgjort en utmaning för utländska besökare, som 
kan ha letts till att dra slutsatsen att konflikten i Sudan är etnisk och främst 
mellan muslimska araber och kristna afrikaner . Även om det finns en viss 
sanning i denna klyfta, så står den inte till fullo för den sociala och kultu-
rella komplexiteten varken i norr eller söder . Det är på samma sätt bra att 
erinra sig att det darfuriska folket har förvärvat Sudans islamiska funda-
mentalisters vrede på ett annat, minde känt, sätt . Darfur är en region där 
människor praktiserar den inhemska (sammanblandade) formen av isla-
misk tro med rötter i Sudans folkliga tradition med sufi påbud (muslimska 
ockulta skolor) eller ”turuq” (sing . ”tariyqa”, som betyder ”stig” eller 
”vägen”) som vi kallar dem i Sudan . (Hävdvunna lagar används jämsides 
med shari’a och civila lagar) . 

Darfurier har använt egenarterna i deras inhemska kunskap om de isla-
miska värderingarna av tolerans, rättvisa och social jämlikhet för att utöva 
makt och för att utmana legitimiteten hos NIF-regeringen och dess extre-
mistiska politiska doktrin . Enligt sin tro, och med kännedom om att Islam 
förbjuder alkoholkonsumtion, så vet muslimska darfuriska kvinnor till 
exempel hur man tillreder ”marissa”, den lokala hemgjorda durrabrygden, 
som näring åt sina familjer innan den jäser och blir ”syndig” att konsu-
mera, den konsumeras sålunda tidigt på dagen istället för sen eftermiddag . 
Mitt ibland alla sina motigheter upphörde aldrig folkgrupperna i Darfur 

4 Emily Wax, “‘We Want to make a Light Baby’: Arab Miltiamen in Sudan Said to Use Rape as 
Weapon of Ethnic Cleansing”, Washington Post, 30 juni 2004 . 
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att be sina böner till Gud om att lätta bördorna och ge regn, men var dock 
i ökande grad medvetna om det faktum att den verkliga källan till deras 
regions försummelse var ”hukuma wa al-tujaar” (regeringen och handels-
männen) . De hade särskilda skäl att motsätta sig NIF-versionen av de eta-
blerade myndigheterna, som sedan 1983 använde bistånd för att köpa stöd 
för NIF, och försökte vinna över de lokala huvudmännen mot ett ökande 
motstånd på landsbygden . Under 1990-talet när NIF-regimen anklagade 
darfurier för ”väpnat banditliv” för deras oislamiska handling att ”råna” 
lastbilar lastade med livsmedel på väg till Libyen, svarade de bedrövade 
darfurierna genom att citera profeten Mohammeds andra kalif, Omar 
Ibn Al-Khattab, som hävdade att den fattige kan bedra den rike i tider av 
svält5 . Det är från detta slag av mindre känt och sällan publicerat grupp-
motstånd inifrån den islamiska tron som Darfurs politiska ledning har växt 
fram, en ledning, som dessutom alltid har förespråkat religiös frihet och 
vilken NIF hela tiden har försökt att tysta .

Det är också skälet till varför NIF konsekvent har ljugit för världen utan-
för beträffande någon opposition mot dess styre från Sudans muslimska 
norra, östra eller västra delar och har utmanat landets norra muslimska 
sudanesiska medborgare som opponerar sig att ta till vapen . 

Darfuriska missnöjesanledningar

Med början under 1970-talet utsatte en rad klimatförändringar, långvarig 
torka, avveckling av regionens inhemska administrativa system, och en 
förändring i Sudans nationella utvecklingspolitik från naturahushållning 
till marknadsekonomi, darfurierna för enorma ekonomiska och politiska 
påtryckningar . Det agressiva främjandet av statligt sponsrat kommersiali-
serat jordbruk i detta ömtåliga ekologiska landskap bidrog till ökensprid-
ning, att grästäcket och trädbeståndet förstördes och ytterst till kollaps för 
herdarnas och småbrukarnas livsmedelssystem och levnadssätt . En sju-
dande återhållen konflikt om tillgångar växte fram när nomadstammarna 
krävde ökat tillträde till de landområden som bondesamhällena hade 
odlingar på . 1983-1984 när nyheter om svälten i Sudan skapade rubriker, 
så hade förlusten av mark och levebröd redan tvingat hela folkgrupper att 
utvandra i sökandet efter mat och sysselsättning samtidigt som tusentals 
svalt till döds (75 000 personer omkom under hungersnöden) . Vid den tid-
punkten var den officiella förklaringen av hungersnöden som naturligt för-
orsakad och en ’Guds handling’ inte längre hållbar . Denna livsmedelskris 
var en av de stora faktorer som hjälpte till att påskynda det sudanesiska 
folkets Folkuppror, vilket 1985 avslutade styret av en tidigare diktator 
(Jaafar El-Numeiry 1969-1985) som under sina sista år vid makten hade 

5 El Mekki, Abdel-Galil (1999), “Food Crises: Their Roots in a Country’s Political and Develop-
ment Crisis”, i M .Suliman (ed .), Ecology, Politics and Violent Conflict, Zed Boks, London/New 
York .
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förenat sina rikedomar med dem från den yttersta högerfalangen Muslim 
Brotherhood .

Dock har Sudans permanenta livsmedelsbrist fortsatt och intensifierats 
sedan den nuvarande NIF-regeringen tog makten 1989, samtidigt som 
subventioner som erbjöds Darfur-regionen tidigare togs bort . 1990 beräk-
nade Världsbanken att 50% av landets befolkning stod inför kroniska eller 
övergående problem med livsmedelssäkerhet . 1991, efter en allvarlig torr-
period, stod landet inför en spannmålsbrist i intervallet 1,2 miljoner ton . 
Dessförinnan såldes 500 000 ton till EU (Europeiska unionen) och Saudia-
rabien som fodersäd till djur . Ironiskt nog fick dessa åtgärder och regimens 
liberalisering av hanteringen av utländsk valuta ”viss sympati inom IMF 
och bland andra finansiärer i Väst”6 . Medan regimen fortsatte att förneka 
verkligheten med en hotande hungersnöd i Darfur, Kordofan och natur-
ligtvis den krigshärjade södra delen, så avslöjade en utredning gjord av 
Food and Agriculture Organisation (FAO) att den islamiska regeringen 
också hade sålt mer än 300 000 ton av landets strategiska durrareserv (eller 
”dura”, stapelvara för de fattiga) i utbyte mot militär hårdvara från Iran 
och Libyen . I själva verket är i sudanesisk folkmun dessa kraftfulla affärs-
män, NIF-statens regeringstrogna allierade, kända som ”tujar al azamat” 
(krishandlare), och deras islamiska bankrörelse, med sitt monopol på dur-
ramarknaden, som ”bunouk al-’aish” (spannmålsbanker), med hänvisning 
till islamisternas förmåga att expandera och blomstra mitt ibland kriser 
och ekonomiska svårigheter7 .

Politisk omvälvning och proxy-krig

1980-talet hade medfört en återgång till krig i södra Sudan efter ett uppe-
håll på 10 år (1972-1983) . Den tidigare diktatorn Jaafar Numeirys reger-
ing eftersträvade att monopolisera oljeproduktionen som flödade från den 
södra regionen, och införde shari’a (islamisk lag) över hela landet, åtgärder 
som effektivt ledde till upphävande av den regionala överenskommelsen 
om självstyre som följde på Addis Abeba-avtalet 1972 .

Numeirys militärregering svarade genom att rekrytera och beväpna 
arabiska stammar vid gränsen i söder, samma strategi som den nuvarande 
NIF-regimen fullföljde och intensifierade i söder och i Nouba-bergen samt 
för närvarande i Darfur . Denna strategi, vilken syftar till att jaga och få fast 
dem med förbindelser med de kämpande styrkorna, har det tydliga syftet 
att splittra folkgrupper, hålla dem i tillstånd av rädsla, och så frön till hat 
bland befolkningen genom att bygga på befintliga etniska spänningar – en 
söndra-och-härska-politik . Den sträcker sig till att kollektivt straffa de 
folkgrupper ur vilka väpnade motståndsgrupper växer fram . Dessa proxy-
miliser, kända som ”murahalin” (arabiska Baggara boskapsherdar) under 

6 African Rights (1997), Food and Power in Sudan: A Critique of Humanitarianism .
7 El-Battahani, Atta (1996), Economic Transformation and Political Islam in Sudan 1975-1989, 

Working Paper 5/96, Institute of Development Studies, University of Helsinki .
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regeringens krig i söder, och ”janjaweed” (en term bildad från ”djinn” 
arabiska för ”demon” och ”jawad” arabiska för ”häst”, d .v .s . . ”djävul till 
häst”) för närvarande i Darfur, har friheten att handla med straffrihet, att 
plundra, hota, våldta, förfölja, kidnappa, döda och utsätta den drabbade 
regionen för den brända jordens krig, i utbyte mot sin lojalitet . Angreppen 
på byar följer ett bekant mönster: anfallen börjar med bombräder av reger-
ingssoldater, och sedan anländer ”janjaweed” milis på hästryggen eller på 
kameler till byarna och omringar dem . Särskilt i Darfur, till skillnad från 
i södra Sudan, som är mer ”befrämjande” för gerillastrid (djungel, kullar 
och träsk), fann regimen det svårt att övertala sina omotiverade och dåligt 
betalda reguljära trupper, 80% av dem kommer från Darfur, att slåss mot 
SLM-styrkor, som kunde förflytta sig snabbt på hästrygg, på kameler eller i 
Toyota Landcruisers8 . 

Vidare, och framför allt, har strategin att använda proxy-grupper den 
ytterligare fördelen att den tillåter Khartoums brutala diktatorer att figu-
rera långt bort från politiskt våld .

Genomförandet av denna strategi, kombinerad under 1990-talet med 
inbördeskriget i grannlandet Tchad, ledde till insmuggling och spridning 
av handeldvapen i Darfur, under det att provinsen blev en fristad för vissa 
tchadiska rebellgrupper . Förekomsten av Kalashnikovs, G3-gevär och 
andra billiga moderna vapen var sådan att man 1990 beräknade att det 
fanns mer än 50 000 revolvrar att tillgå i Darfur, en för varje man över 16 
år9 . Många av dessa moderna vapen hamnade i händerna på motstånds-
grupper som använde dem för att ”göra upp” om saker som gällde betes-
mark och landrättigheter . Men de användes också för att ”råna” lastbils-
laster med livsmedel på väg från Libyen till regionens städer, främst El 
Fasher, livsmedel som förresten senare erbjöds för gemensam konsumtion i 
”karamas” (en lokal islamisk version av knytkalas) . Istället för att skydda 
regionens medborgare från hemsökelserna av hunger och nöd som den 
hade skapat, svarade NIF-regeringen med att förklara krig mot ”matplund-
rare” och hantera situationen i snäva säkerhetstermer . En särskilt störande 
utveckling var återupptagandet av amputationer som straff enligt shari’a 
för en ringa stöld .

Väpnat uppror

De darfuriska rebellerna (huvudsakligen av Fur, Masalit och Zhagawa 
etnicitet), i likhet med sudaneserna i söder före dem, tvingades således att 
ta till vapen mot ett arv av statlig terror, ekonomiskt utestängande och 
politisk marginalisering . De två väpnade rörelserna, Sudan Liberation 
Movement/Army (SLM/A) och Justice and Equality Movement (JEM) slåss 

8 The Guardian Weekly, 29 januari – 4 februari 2004 .
9 Mohamed Suliman (1999), “Conflict Resolution among the Borana and the Fur: Similar Features, 

Different Outcomes”, in M .Suliman (ed .), Ecology, Politics and Violent Conflict, Zed Books, 
London/New York .
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inte för oberoende, utan för ökad regional självständighet och en separa-
tion av stat och religion . Deras politiska plattform är ”att skapa ett enat 
demokratiskt Sudan på en ny grund av jämlikhet, fullständig omstrukture-
ring och decentralisering av makt, enhetlig utveckling, kulturell och poli-
tisk pluralism samt materiellt välstånd för alla sudaneser”10 . SLM (tidigare 
Darfur Liberation Front) är den äldre av de två rörelserna, och anslöt sig 
till National Democratic Alliance (NDA) – Sudans paraplyorganisation för 
oppositionsgrupper – 2003 . 

Öppet krig bröt ut i februari 2003 när Sudan Liberation Army (SLA) 
lanserade sin offensiv genom att två gånger inta en stor stad i norra Dar-
fur . Oförmögna att hålla tillbaka upproret, öppnade NIF-regeringen för 
förhandlingar, men bröt snabbt vapenvilan, Under tiden förstärkte man 
den arabiska ”janjaweed” milisen . För att hämnas attackerade SLA, nu 
förenade med Justice and Equality Movement (JEM), El Fasher, Maleit och 
Khutum . Tillfångatagandet av ett stort antal trupper från El Fasher och 
Khutum tvingade återigen regeringen att underteckna en vapenvila och gå 
med på förhandlingar i Abeche (Tchad) i september 2003 . NIF-regeringen 
och SLA gick med på att hålla Arab-milisen i schack, att frige krigsfångar 
och tillhandahålla hjälp . Med regeringens ständiga överträdelser så varade 
emellertid inte vapenvilan länge . Vapenvilor under 2004 gick samma öde 
till mötes . Medan det internationella samfundet hade ögonen på fredssam-
talen mellan nord-syd i Naivasha, Kenya, så förhandlade regeringen med 
Tchad och Libyen för att spärra av deras gränser, vilket de gjorde, och kon-
flikten trappades upp till fullskaligt krig mot Fur, Masalit och Zaghawa . 
Denna gång innefattade regeringens taktik tunga luftbombningar, bomb-
ning av vattenkällor, dödande av boskap, plundring och massvåldtäkter, 
ödeläggande av bondgårdar och etnisk rensning11 . 

Tvångsförflyttning och oreda

Del av den sudanesiska regeringens plan i Darfur är att konsolidera sin 
makt och att kontrollera tillgångar . Detta har pågått i årtionden . Land är 
den främsta tillgången i  Darfur . Under en tid åberopade islamistregimen 
en föga känd lag från 1984 om landinnehav som tillåter regeringen att ta 
över land som varit övergivet i 1 (ett) år (konflikten i Darfur började bre 
ut sig i februari 2003) . Medan många darfurier fortfarande är rädda för 
att återvända till sina byar på grund av osäkerheten, så kvarstår den väx-
ande misstänksamheten att regeringen mycket väl kan planera att använda 
denna lag för att avhålla de tvångsförflyttade befolkningsgrupperna från 
att åter göra anspråk på sin mark12 .

Jag bör nämna här att Sudan har det dubiösa särdraget att vara bland de 
tre värsta lagöverträdarna vad gäller rätt till bostad (de andra två är Ryss-

10 Se: Samantha Power, “Dying in Darfur”, The New Yorker, 23 august 2004 . 
11 Ali Dinar, “Why Khartoum wants a war in Darfur”, Sudan Tribune, 19 augusti 2004 .
12 Emily Wax, “Darfurians Could Lose Land They Fled”, Washington Post, 3 december 2004 .
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land och USA) enligt 2004 års rapport från i Genève baserade Centre on 
Housing Rights and Evictions (en internationell organisation för mänsk-
liga rättigheter)13 . Darfurier är i grunden först angripna genom processen 
med tvångsfördrivning (den brända jordens politik) . Regeringsstyrkor och 
milis plundrar, bränner och bombar byar samt driver människor bort från 
sin mark . Så det är i själva verket genom en process där man bryter mot 
människors rätt till bostad som processen med etnisk rensning kan börja . 
Förfarandet att schakta bort de “byar av pappkartonger” där tvångsför-
flyttade befolkningsgrupper från södra Sudan har slagit sig ner (omkring 
2-4 miljoner över hela norra Sudan), särskilt i utkanterna av de tre stä-
derna – Khartoum, Omdurman, Khartoum-North) – utövades och utö-
vas i sanning forfarande aggressivt av sudanesiska ämbetsmän och deras 
säkerhetsstyrkor .

Kvinnor och barn fångade i korseld

Medan darfuriska missförhållanden går på djupet, och NIF bär hela ansva-
ret för upptrappningen av konflikten, så står motståndet i Darfur inför en 
mödosam kamp . Även om trovärdiga källor har rapporterat att SLA-rebel-
ler bara angriper polis och regeringsposteringar, så dödar väpnad konflikt, 
vilket är välkänt, oskyldiga civila och tvingar andra att fly, gör familjer 
och barn utsatta, samtidigt som kvinnors omsorger, som är det som håller 
deras familjer, och även kombatanterna vid liv, avbryts . 2004 beräknades 
att det skulle ta 3-4 år av samlad humanitär insats för att få tillbaka något 
som liknade ett normalt liv i Darfur, en gigantisk uppgift när vi hör att 500-
1000 byar dog dagligen14 . Tidigare i år tillkänngav FN:s livsmedelsprogram 
(WFP) att på grund av osäkra leveransvägar, så kan FN-organisationen bara 
leverera halva de månatliga livsmedelsransonerna till 3 miljoner människor 
i Darfur15 .

Väpnad konflikt ökar vanligtvis kvinnors marginalisering i beslutsfat-
tande och försenar deras offentliga roll i ledarskap och konfliktlösning 
då de knappast rådfrågas i de krig som män utkämpar . Fångade i korsel-
den lämnas idag darfuriska kvinnor utan skydd och ändå är de långt ifrån 
overksamma . Medan några har mobiliserats med ”janjaweed” och NIF:s 
militära program som agitatorer och förleder till angrepp och förned-
ring genom sång (en ökänd sed känd som ”hakama”), har många utövat 
oerhörd visdom och kraft som styrkor av fredligt motstånd och på senare 
tid har andra anslutit sig till det väpnade motståndet (se längre fram) . Det 
är darfuriska kvinnor bland flyktingarna och de internt tvångsförflyt-
tade befolkningsgrupperna som uppmärksammade världen på de grym-
heter som deras folk, deras familjer och deras kroppar utsattes för . De 

13 Centre on Housing Rights and Evictions (2004), Winner COHRE Housing Rights Violator 
Award 2004 (website: www .cohre .org); se även: “Housing Rights Report Targets Russia, US and 
Sudan as top violators”, Voice of America, 24 november 2004 .

14 Africa Confidential, 10 september, 2004 .
15 WFP, Khartoum, meddelat den 28 april, 2008 .
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konfronterar modigt NIF-regimens ständiga våldsamma angrepp på suda-
nesiska kvinnors mänskliga rättigheter och sofistikerade överlevnadsskick-
lighet . De har skakat av sig århundradens gamla tabu som omger ”famil-
jens heder”, och talat ut om våldtäkt och sexuellt våld som tillfogats dem 
av de statligt sponsrade Arab-miliserna . Andra stannade kvar i sina byar 
och bad sina män och pojkar att ge sig iväg för sin egen säkerhet . Våld-
täkterna av kvinnor gör också deras söners vilja att ansluta sig till rebell-
styrkorna till en potentiell spiral som bara skulle lägga ännu ett skamligt 
utnyttjande av barnsoldater till världens redan långa lista över väpnade 
grupper som bryter mot barns rättigheter . 

Regimens misslyckande och stora krafters inblandning

Sudans nuvarande kris i Darfur står som symbol för den sudanesiska sta-
tens misslyckande och, som några sudanesiska politiska analytiker har 
fört fram, förefaller indikera att NIF-regimens öde mycket väl kan avgö-
ras i Darfur . Då man känner av den starka internationella pressen att få 
slut på konflikten nord-syd, accepterade NIF motsträvigt i januari 2005 
att underteckna fredsuppgörelsen efter år av bromsande . Det fanns inga 
militära segrare i det kriget, men med fredsavtalet undertecknat, öppnades 
en ny politisk verklighet i Sudan som ifrågasatte NIF:s oinskränkta grepp 
om makten . Kriget i Darför ger därför NIF-regeringen en förevändning 
att förlänga undantagslagar och annan förtryckande politik, och tjänar 
som en ursäkt för att försena de val som krävs i fredsavtalets protokoll . 
Darfur-konflikten håller också armén, vilken NIF-regimen uppfattar som 
sitt enda befintliga interna hot, sysselsatt . Med dämpningen av kriget i 
söder och uppnåendet av fred, bör perspektivet att profitera på kriget för 
NIF-eliten och säkerhetsstyrkorna minska avsevärt16 . Så Darfur förser NIF 
med en ny källa till rikedom, nämligen boskap, utöver de rikedomar dess 
köpmän samlade genom att ge sig in i parasiterande ekonomisk verksam-
het samt förskingringen av statliga medel . Darfur är, inom parentes, också 
känt för att vara potentiellt rikt på mineraler och olja . Slutligen, efter att ha 
besegrats ideologiskt i söder, såväl som i sina försök att rekonstruera den 
sudanesiska staten längs ideologiska linjer, gör kriget i Darfur det möjligt 
för NIF att ändra fokus för sin ideologiska och finansiella expansion genom 
att flytta västerut17 . I grannlandet Tchad (gränsen Tchad-Sudan är 500 
km lång), där NIF har verkat för sin sak sedan 1989 och hjälpt till att föra 
Tchads president Idriss Deby till makten 1990 genom att beväpna hans 
anhängare bland klanen Zaghawa, och slutligen genom att förvärva några 
andelar i ett oljefält i Tchad, har risken för regional destabilisering i san-
ning blivit farligt verklig18 . 

16 Ali Dinar, op .cit .
17 ibid .
18 Africa Confidential, 19 december, 2003 .



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   68

Sudanesiska regimens “rökridådiplomati”
Under det att brutaliteten hos Sudans islamistjunta kanske inte längre krä-
ver ”bevis”, ”belägg” eller ens ”uppsåt” i det internationella samfundets 
sinne, så är det bra att ta en närmare titt på karaktären och inriktningarna 
hos Sudans regering . 

2001 gjorde Gayle Smith, särskild assistent till ordföranden för afri-
kanska frågor inom Nationella säkerhetsrådet under president Clinton, 
ett uttalande till Los Angeles Times om den sudanesiska regimens karak-
tär som ofta har missats av regeringar i väst och som förblir sant fram till 
denna dag:

”Ett av de misstag som alltför ofta görs av världen utanför är att anta 
att eftersom regimen i Sudan är ond så är den oförmögen att lura de goda .  
Regimen har emellertid varit allt annan än ineffektiv . Raka motsatsen, den 
är ofta lysande, alltid smart och alltför ofta framgångsrikt manipulativ . 
Dess mest framgångsrika trick har varit att vända på ordspråket ‘hand-
lingar säger mer än ord’”19 

Den lokala varianten av detta trick är praxisen att ”ändamålet helgar 
medlen” och kallas på folklig sudanesisk arabiska ”taqiya” som betyder 
hatt  . Enkelt uttryckt kännetecknar det opportunism och villfarelse insvept 
i religiös terminologi . Iranskfödda feministforskaren Haideh Moghissi 
definierar denna praxis som

”en religiöst sanktionerad form av förespegling, enligt vilken man i 
namn av en ”högre” eller mer autentisk vision, säger något på nivån ”pre-
dikan” under det att man gör (eller är) något annat i praktiken”20 .

 Detta har att göra med manipuleringen av språk och texter, ger legi-
timitet åt användningen av ”dubbel tunga” och förvillelse, och kan ha 
företräde framför angivna religiösa samvetsbetänkligheter såsom ‘att 
rättfärdiga en orättfärdig handling’ . Till exempel gjorde sig den sudane-
siska regimen, under de första månaderna efter ett man tagit makten, stort 
besvär med att dölja motiveringen för sin coup d’etat i antikorruptions- 
och utvecklingsretorik i ett försök att dölja sina islamistiska färger . 1999, 
i samband med Sudans oljeproduktion och intäkter på senare tid, kall-
lade regeringen händelsen ”en helig gåva till den rättrogne”21 . Under tiden 
tillkännagav parlamentets ledare (vid den tiden Hassan Al-Turabi) inför ett 
offentligt möte att staten ska använda sina förtjänster på oljeexporten till 
att bygga ”fabriker för att producera tanks och missiler (och) att försvara 
oss själva mot konspiratörerna”22 . Naturligtvis var regeringens budskap 
till världen utanför att man skulle använda förtjänsterna på oljeexporten 

19 Gayle Smith, “Terrorism? Sudan Gave Us No Help”, Los Angeles Times, 7 december, 2001 .
20 Heideh Moghissi (1999), Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern 

Analysis, Zed Book, London/New York .
21 Peter Vernay (1999), Raising the Stakes: Oil and Conflict in Sudan, a Sudan Update Report, 

WestYorkshire, England .
22 Sudanow magazine, juli 1999 .
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till att förbättra infrastrukturen, bekämpa okunnighet och sjukdom, mini-
mera barnadödlighet och höja medellivslängden i Sudan .

Denna praxis innefattar sålunda taktiska manövrer, politiskt fiffel och 
kortsiktiga medgivanden som NIF-regeringen skickligt har använt för att 
blidka länderna i väst för att få bort FN-sanktioner, att förneka förekom-
sten av slaveriliknande praxis i dess krig i söder och Nouba-bergen (tills 
man senare tillstod ‘bortrövanden’), att förneka förekomsten av hungers-
nöd och folklig opposition mot dess styre .

Några exempel på NIF-regeringens ”rökridådiplomati” kan därför vara 
bra här . I december 1999 ledde en maktkamp mellan Sudans president 
Omar Bashir och Hassan Al-Turabi, regimens reella makt bakom tronen, 
till en dramatisk ”palatskupp” . Bashir utlyste undantagstillstånd och 
avlägsnade Al-Turabi som var både parlamentets talesman och generalse-
kreterare för det styrande partiet . Al-Turabi är framför allt regimens chefsi-
deolog, som under åren har varit hjärnan och stått för visionen och orga-
nisationskunnandet för regimens islamiseringsprojekt (hänvisat till som al-
mashrou’ al-haddaari”, ”Civiliseringsprojekt”) . Västregeringar var snabba 
att tro på Bashirs försäkringar att hans regeringar hade isolerat extremisten 
Turabi (även hatad i Egypten och Saudiarabien), och att Sudans regering 
hade ”reformerat sig själv” och slagit in på en annan kurs . Några i det 
internationella samfundet grep tillfället att ”hellre fria än fälla” dikuta-
turregimen, trots det faktum att Al-Turabi, även om han hölls fängslad en 
tid på anklagelser om förräderi, aldrig har ställts inför rätta, och regimen 
har allt annat än reformerats . Under det att NIF:s civila och militära kärna 
fortsätter att regera under president Bashirs officiella NCP, så har i själva 
verket den efter vad som påstås alinierade Al-Turabi-fraktionen inom NIF 
bildat ett parallellt oppositionsparti Popular Congress (PC), med en tanke 
på att inte undanta sig själva (oavsett i vilket namn eller form) från en kom-
mande regering efter valen . 

I själva verket bör nämnas att medan vissa länder prisade Sudans “eko-
nomiska reformer”, och uppfattade dem som ett tillfälle till “konstruktivt 
engagemang” med den sudanesiska staten, så lämnades Darfurs folk som 
betalar höga skatter till Khartoum för sin djurrikedom, småskaliga jord-
bruk och handel utan grundläggande infrastruktur och service, sjukvård 
eller ett riktigt vägnät .

Praxisen ”ändamålet helgar medlen” användes återigen för att bluffa 
demokratier i väst när NIF-regeringen, i efterdyningarna efter de tragiska 
händelserna den 11 september i New York och Washington, i strävan efter 
att få slut på sin internationella isolering, samarbetade med USA:s säker-
hetsorgan för att lämna över terrorister i utbyte mot upphävande av USA:s 
sanktioner som infördes 1999 . Under tiden, tillbaka hemma, uppmunt-
rade regeringen en stor demonstration på Khartoums gator mot räderna i 
Afghanistan, för att för den sudenanesiska allmänheten framstå som offer 
för påtryckningar från USA och västvärlden .
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I korthet är detta en regim som praktiserar bedrägeri som ett sätt att 
leva, både hemma och utomlands . Det finns en oro nu att regimen med 
ohyggligheterna i Darfur, och då man förlorar trovärdighet som förhand-
lare, samt åtalet nyligen (i mitten av juli 2008) i Internationella brotts-
domstolen (ICC) mot Sudans statschef och hans höga regeringsfunktionä-
rer för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, tar till propaganda 
som skapar panik hemma och utomlands . Budskapet till Västvärlden är en 
varning att alla påtryckningar i riktning mot “regimbyte” kommer att göra 
att Sudan slutar som Somalia . Hemma, och då inget militärt ingripande har 
sanktionerats internationellt, har regimen samlat stora demonstrationer 
som fördömer en “Sionistkonspiration” och en hotande västinvation av 
Sudan .

Lärdomar som dragits och utmaningar framöver

– Comprehensive Peace Agreement (CPA) och Darfur

Fredsavtalet nord-syd – Comprehensive Peace Agreement – undertecknat 
i Naivasha, Kenya den 9 januari 2005 är en stor seger uppnådd efter år 
av kamp av det sudanesiska folket, särskilt i södra Sudan, och genom det 
internationella samfundets solidaritet och bidrag . Även om SPLA/M gjorde 
starka försök men inte förmådde bredda basen för politisk medverkan i 
medlingsprocessen till att inkludera alla sina nationella partners i  NDA, så 
rådgjorde rörelsen, som medlem av NDA, med NDA:s medlemmar så gott 
man kunde . Sålunda föreligger en bred konsensus bland sudaneserna om 
att CPA uppnådde tre (3) mål:

“…att få slut på dödandet, att bana väg för demokratisk förändring och 
ett bättre klimat för politisk kamp, att slå tillbaka försöket att ombilda den 
sudanesiska staten längs ideologiska linjer”23 .

Landets grundläggande frågor kvarstår emellertid olösta:
“Freden kommer inte att bestå om den är avskild från frågor om demo-

krati och utveckling, och kan bara byggas på bredast möjliga demokratiska 
omdaning som garanterar sådana rättigheter som yttrandefrihet och fören-
ingsfrihet, en fri press såväl som övriga grundläggande friheter . Den måste 
också inkludera ett slut på styre genom påbud och undantagstillstånd, 
vilket används för att motarbeta sådan förändring”24 .

Bland de lärdomar som utmärker sig från fredsavtalet nord-syd 2005 
(CPA) är att sambandet mellan inbördeskriget nord-syd och konflikten i 
Darfur inte sågs komma, eller snarare att FN och västregeringarna var sena 
i att fördöma NIF-regeringens hårdhänta taktik i Darfur . Helt klart var 
de obenägna att riskera det fredsavtal som var på gång mellan Khartoum 
och SPLM/A om vad som i 21 år (1983-2003 krigsfas) har varit Sudans 

23 Dr El Shafie Khider Saeed, NDA Leadership Council, uttalande till ElMousawer News Magazine, 
juni 2004 .

24 ibid; 
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stora inbördeskrig . Del av svårigheten har att göra med det faktum att 
västregeringarna ansåg att kärnan i konflikten i Sudan var förorsakad av 
en schism mellan nord och syd, muslimer och kristna, afrikaner och araber, 
snarare än av ett politiskt problem av landsomfattande magnitud . Men 
kriget har nu under en tid utvecklats från en konflikt nord-syd till ett natio-
nellt krig, med grupper som slåss politiskt eller militärt i alla hörn i Sudan . 

Före utbrottet av öppen krigföring i Darfur, utkämpades kriget i Sudan 
på tre huvudfronter: södra Sudan, Nouba-bergen och östra Sudan . NIF-
regeringen har ihärdigt vägrat erkänna någon politisk motivation för oron 
i staterna i norra, västra och södra Darfur och istället skyllt den på ‘väp-
nade kriminella gäng och fredlösa’ samt ‘etniska stridigheter’, på samma 
sätt som man var ovillig att förhandla om en vittomfattande fred och 
demokratisk lösning med alla motståndsstyrkorna i norra Sudan . Det fak-
tum att NDA bemödade sig att finna fredliga medel för att förhandla om sin 
närvaro genom att utöka IGAD-forumet till att innefatta norr – tvistefrågor 
i norr – försök som NIF konsekvent avvisade – förbisågs på ett bekvämt 
sätt, särskilt av de brittiska och amerikanska regeringarna som hade bråt-
tom att ‘mäkla’ den slutliga uppgörelsen . 

Avsaknaden av en bredare folklig stödjande grupp i fredsförhandling-
arna erkändes tyvärr inte vid den tidpunkten som flagrant underlåtenhet 
trots det faktum att Sudans senare historia och tidigare försök i riktning 
mot fredsbevarande och fredsskapande har visat att bilaterala fredsavtal 
som bara involverar regering och väpnade grupper, även med stor inter-
nationell uppbackning, kan upphävas efter eget gottfinnande av odemo-
kratiska härskare . Denna återkommande utmaning har sedan oberoendet 
(1956) gäckat både militära och liberala (demokratiskt valda) sudanesiska 
regeringar mer inriktade på  ”snabba” lösningar snarare än vittomfattande 
fred och genuin demokratisk omdaning . 

Medan CPA innehåller avtal om livsmedelssäkerhet, fördelning av väl-
stånd och makt baserat på principer om självbestämmande och ett decen-
traliserat system för administration – som med fördel kan tillämpas för att 
lösa andra konflikter i landet – i synnerhet Darfur – så har erfarenheten av 
Sudans ’enhetsregering’ mellan NCP och SPLM (2005-till idag) dramatiskt 
svikit förväntningarna att inspirera sudanesiska medborgares frihet att 
utöva den lagliga demokratiska rätten att kämpa för ett bättre samhälle 
och för en sant rättvis och hållbar fred . Ett avslöjande belägg för detta 
sorgliga sakernas tillstånd uttrycktes i en rubrik nyligen i Sudan Tribune 
(online) den 18 oktober 2008: “Sudan startar samråd för fredsprocess om 
Darfur” . Alltför lite, alltför sent, kanske…?

– Våld mot kvinnor ett brott mot mänskligheten

Efter kraftfullt kampanjarbete av kvinnogrupper globalt, gör ICC:s nya 
Romfördrag antaget i juli 2000, alla former av sexuellt våld till ett brott 
mot mänskligheten och säkerställer att det gäller både för interna och 
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externa krig . Men det var International Criminal Tribunal for Rwanda 
(ICTR), med säte i Arusha, Tanzania, som när man undersökte konflikten i 
Rwanda 1994 gick längre . Rwandiska kvinnor som överlevt sexuellt våld 
hjälpte till att fastställa det första prejudikatet någonsin när ICC i oktober 
1998 erkände våldtäkt som ett brott som utgör folkmord . Kvinnors mod 
att träda fram och vittna avfärdar myterna om att kvinnor vägrar tala om 
sådana brott eller sörjer i tysthet . Den gamla definitionen av våldtäkt som 
‘penisens penetrering av vagina’ reviderades till:

“…en fysisk kränkning av sexuell natur av en könsneutral person under 
tvångsmässiga förhållanden”25

Vid 1994 års ITCR vittnade en rwandisk kvinna i domstolen som blivit 
gruppvåldtagen 16 gånger:

“…När advokaten frågade: “förde han in sin penis i dig?” svarade hon: 
“Det är inte bara det . Det är alla de hemska saker de gjorde mig och alla de 
hemska saker han sa till mig…”26 .

FN-resolutionen 1325 om kvinnor, fred och säkerhet uppmanar alla sta-
ter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor från våldtäkt, bort-
förande eller andra former av könsbaserat våld .

Sudanesiska kvinnor kräver inte mindre . Ansvarighet för krigsförbrytel-
ser och ICC-åtal för övergrepp begångna i Darfur bör betonas av det inter-
nationella samfundet och bör eftersträvas genom att införa en process för 
rättvisa och förlikning för att hantera tidigare och nuvarande konflikter . 
Som sudanesiska kvinnor eftersträvar vi utarbetandet av inrikes mekansi-
mer (med ett öga på internationella processer) för att ställa dem till ansvar 
som är skyldiga till grymheterna i Darfur, och för att ta itu med straffrihet . 
En av rekommendationerna som lämnats till FN:s säkerhetsråd (UNSC) 
av 16 sudanesiska kvinnliga fredsbyggare vid ett möte i New York och 
Washington D .C . i oktober 2004 är att internationella observatörer och 
funktionärer för skydd av kvinnor bör arbeta med kvinnoorganisationer i 
frågor om tvångsförflyttning, och om frågor såsom identifiering av vittnen 
för att säkerställa lokal trovärdighet och legitimitet27 . Detta är av yttersta 
vikt med tanke på det faktum att för närvarande så följer inte lagar i norra 
Sudan baserade på shari’a internationella normer som accepterats i några 
andra muslimska länder såsom Pakistan . I sudanesisk lag definieras våld-
täkt som ett brott mot zina eller äktenskapsbrott, samtidigt som regerings-
funktionärer fortsätter att förneka att våldtäkt är del av våldet i Darfur . I 
Pakistan betraktas våldtäkt nu som ett brott som skiljer sig från  zina28 . 

25 Judith Colp Rubin, “Judge of Genocide”, WIN, Women’s International Net Magazine, Issue 33 
(Part A), juni 2000 .

26 ibid; 
27 Sudan: Women Working for Peace, in Women Waging Peace, november 2004 (http://www .wo-

menwagingpeace .net/content/articles) 
28 Laws Without Justice: An assessment of Sudanese Laws Affecting Survivors of Rape, Refugees 

International, juni 2007 .



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   73

– Handeldvapen och kvinnors medverkan i konfliktzoner
Spridningen av handeldvapen i Darfur i synnerhet, och över hela landet i 
allmänhet, underblåser konflikten . I möte med FN:s tillförordnade flykting-
kommissionär (april 2005), utlovade darfuriska kvinnor:

“…vi kommer att stanna här i lägret i 20 år tills de samlar in vapnen från 
de arabiska trupperna”29

Tidigare när sudanesiska kvinnor från norra och södra Sudan samt 
krigshärjade Darfur träffade givarsamfundet i Oslo, Norge för att kräva 
starka principer lyhörda för könsfrågor i tilldelningen av resurser, sa de:

“Vi som kvinnor prisar freden (i södra Sudan) och samtidigt gråter vi 
fortfarande”… (hänvisande till situationen i Darfur)30

Under det att sudanesiska kvinnokoalitioner nord-syd och initiativ för 
att uppnå fred och för att organisera fredsbyggande nätverk har ökat, så 
är det emellertid en mer komplex historia när det gäller påståendet att alla 
kvinnor alltid har en aktiv roll i nedrustningskampanjer och fredsskapande 
processer . I själva verket dominerades Sudans formella fredsförhandlingar 
nord-syd starkt av män på samma sätt som hitintills regeringens olika 
fredsförhandlingsförsök som genomförts med darfuriska politiska fraktio-
ner (sedan 2006) knappast har inbegripit ett betydande antal kvinnor .

I väpnad konflikt och nationell befrielsekamp mobiliseras kvinnor och 
rekryteras som kämpar utan att nödvändigtvis delta i strid . Vidare har i 
Sudan uppgången för militant återislamisering förespråkad av NIF-reger-
ingen också intensifierat spridningen av handeldvapen och lätta vapen i 
händerna på “folkförsvarsstyrkor” sammansatta av både män och kvin-
nor, således ökar nivån för militärisering över hela landet till förfång för 
det en gång livfulla och respekterade reguljära polisarbetet i samhället . 
Rollen för traditionella kvinnliga sångare, hakama, vars funktion är att 
prisa manliga kämpar genom sång och tjut, har utnyttjats av NIF-reger-
ingens militia (janjaweed) för att locka angripare och uppmuntra deras 
plundring av byar samt våldtäkt på ’fiende’kvinnor . Hakamas betalades 
handfasta summor pengar för sina prestationer och för att av misstag eller 
medvetet bidra till könsbaserat våld i Darfur31 . Idag anlitas de fortsatt, fast 
mindre lukrativt för dem, för att sjunga för fred .

I ljus av sudanesisk erfarenhet och afrikanska kvinnors perspektiv i kon-
fliktsituationer mer allmänt, kräver frågan om långtgående inverkan på 

29 Darfur Women Tell UN Refugee Chief of Their Terror of Janjaweed Militia Attacks, UN News 
Service, (New York), april 20, 2005 .

30 Rosemary Okello, “Sudanese Women Request 80 per cent of Donor Resources to Address 
Women’s Human Rights Situation”, African Woman and Child Feature Service (Nairobi), april 
22, 2005 (http://allafrica .com/stories/printable/200504260071 .html) 

31 Amnesty International Report (Sudan), Darfur: Rape as a weapon of war: sexual violence and its 
consequences, 2004 .
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militarisering därför ytterligare studier när det gäller processer för freds-
skapande och konfliktlösning32 .

– Doktrinen ”ansvar att skydda” och andra UNSC-utvecklingar 

Doktrinen “Ansvar att skydda” är en tidigare sudanesisk diplomats idé, 
Dr . Francis Deng, utnämnd av FN:s generalsekreterare 1992 till FN:s sär-
skilda representant beträffande internt tvångsförflyttade personer . Dagens 
obeslutsamhet om hur man ska öka skyddet för internt tvångsförflyttade 
människor förvärrar krisen i Darfur . Detta trots det faktum att det finns ett 
ramverk för att skydda dessa rättigheter känt som “De vägledande princi-
perna om intern tvångsförflyttning”, vilka inbegriper att förhindra angrepp 
på kvinnor . Trots att de stöds av ett antal FN-medlemsländer förefaller det 
emellertid som att ”ansvaret att skydda” inte har inneslutits i ett interna-
tionellt bindande instrument .

Den 31 mars 2005 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1593 som remit-
terar situationen i Darfur till Internationella brottsdomstolen . Sudan har 
inte ratificerat Romfördraget . Så FN-resolution 1593 är en ny utveckling 
och ett steg i rätt riktning då den innehåller ett mandat lämnat av Säker-
hetsrådet (till skillnad från Bosnien eller Kosovo förhindrade att agera 
utanför FN); som exempelvis banar väg för att åtala dem som är ansvariga 
för sexuella våldsbrott .

32 För pionjärarbete i detta ämne av en sudanesisk feministforskare, se: ElJack, Amani (2002), 
“Gender Perspectives on the Management of Small Arms and Light Weapons in Sudan”, in V .Farr 
& K .Gebre-Wold (eds .), Gender Perspectives on Small Arms and Light Weapons, Brief 24, Bonn 
International centre for Conversion (BICC), Bonn .
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Darfur – Dimensioner och 
dilemman i en komplex situation
Johan Brosché, Uppsala universitet

Urval från rapport

Förord 

Texten nedan utgör ett urval från rapporten Darfur- Dimensions and 
Dilemmas of a Complex Situation . Denna rapport finns tillgänglig online 
utan kostnad på adressen http://www .pcr .uu .se/publications/UCDP_pub/
Darfur_080317 .pdf  De delar som är återgivna här är valda utifrån att 
det ska passa målgruppen på bästa sätt samt att texten ska vara komplet-
terande till texten skriven av Azza Anis . Rapporten skrevs inom ramen 
för projektet Uppsala Conflict Data Program (UCDP) vid institutionen för 
freds- och konfliktforskning . Rapporten utgör UCDP Paper No . 2 . För mer 
information om UCDP besök www .ucdp .uu .se 

Akronymer

AMIS – African Union Mission in Sudan
AU – African Union
CPA – Comprehensive Peace Agreement 
DPA – Darfur Peace Agreement
ESPA – Eastern Sudan Peace Agreement 
GoS – Government of Sudan
GoSS – Government of Southern Sudan
GoNU – Government of National Unity 
HRW – Human Rights Watch 
ICG – International Crises Group
IDP – Internally Displaced Person
JEM – Justice and Equality Movement
JEM- CL Justice and Equality Movement Collective Leadership 
NDA – National Democratic Alliance
NIF – National Islamic Front 
OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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SLM/A – Sudan Liberation Movement/Army
SLM/A (MM) – Sudan Liberation Movement/Army (Minni Minawi) 
SPLM/A – Sudan People’s Liberation Movement/Army
UNAMID – United Nations African Union Mission in Darfur
UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees 
UNMIS – United Nations Mission in Sudan 
UCDP – Uppsala Conflict Data Program 

Inledning 
Utgångspunkten för rapporten är en fältstudie genomförd av författaren i 
Sudan under november och december 2007 uppdelad på tre veckor i den 
sudanesiska huvudstaden Khartoum och en vecka i Juba, södra Sudan . 
Författaren försökte också resa in i Darfur men tyvärr gavs inte de erfor-
derliga tillstånden . Trots misslyckandet att komma till Darfur så intervjua-
des en stor mångfald av darfurier och människor som arbetar med Darfur-
frågan . Under tiden i Sudan intervjuades ett urval av politiker, akademiker, 
traditionella ledare, rebelledare från varierande fraktioner, studerande, 
företrädare för frivilligorganisationer, människor som arbetar för olika FN-
organ, människor som arbetar för mänskliga rättigheter etc . Detta urval 
innefattar avsiktligt både partiska och opartiska källor för att uppnå en så 
bred syn som möjligt . En intention med denna rapport är att använda detta 
unika material i så stor utsträckning som möjligt, men det är också kom-
pletterat med andrahandskällor . Syftet med denna analys är att fördjupa 
kunskapen om den aktuella krisen i Darfur genom att närma sig på bred 
front . Studien börjar med en bakgrund till krisen i Sudan och uppmanar till 
en mångsidig syn på landet . Efter det kort information om några väsent-
liga aspekter av krisen i Darfur följd av avsnitt om fredsbevarande styrkor, 
förhandlingar och den internationella respons konflikten har gett upphov 
till . Slutligen dras några slutsatser och vägar för framtida forskning före-
slås . Man hävdar att den aktuella situationen i Darfur är ett resultat av fyra 
parallella och sammanlänkade typer av konflikter: kollektiva konflikter, 
konflikter mellan olika regionala eliter, konflikter mellan periferi och cen-
trum samt ett proxy-krig mellan Sudan och Tchad . Det hävdas också att 
ett mångsidigt närmande till Sudan behövs för att finna en varaktig lösning 
i Darfur och andra områden i Sudan . Vidare betonar rapporten de oerhört 
stora problem som både förhandlingarna och den fredsbevarande verk-
samheten står inför för närvarande . Slutligen framförs en uppmaning till 
starkare engagemang från, och samordning av, det internationella samfun-
det för att lösa konflikterna i Darfur . 
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Bakgrund och allsidig översikt av Sudan 

Bakgrundsinformation om Sudan

Sudan blev självständigt 1956 från Egypten och Storbritannien som 
hade styrt Sudan gemensamt . Landets norra del tillhörde Egypten medan 
det södra området kontrollerades av Storbritannien .1 2007 beräknade FN 
att Sudan hade en befolkning på 38,6 miljoner .2 Sudan är Afrikas största 
land, uppgår till omkring en fjärdedel av USA:s storlek . Sudan är beläget i 
en konfliktsargad del av världen, med många av sina angränsande länder 
involverade i väpnade konflikter: Tchad och Centralafrikanska republiken 
i väster, Egypten och Libyen i norr, Etiopien och Eritrea i öster samt Kenya, 
Uganda och demokratiska republiken Kongo i söder, alla har upplevt kon-
flikter mellan stater eller inom staten under de senaste 50 åren . Sudan är ett 
mycket heterogent land när det handlar om etnicitet, språk och religion . 
Den norra delen är huvudsakligen ”arabisk” och muslimsk medan den 
södra delen främst är ”afrikansk” och kristen/animistisk . Denna delning 
är emellertid mycket enkelspårig och verkligheten är mycket mer komplex, 
med en stor mångfald av etniska grupper både i norr och i söder .3 

Sudan karaktäriseras av en ständig dominans av den centrala delen över 
de marginaliserade perifera delarna . Centrum är beläget i huvudstaden 
Khartoum och består av olika eliter från området Nildalen i den norra 
regionen (som inte ska förväxlas med norra Sudan) av Sudan . Även om 
den norra regionen omfattar mindre än två procent av den sudanesiska 
befolkningen så dominerar denna region fullständigt Sudans politik .4 Detta 
är emellertid inte en fast förenad elit utan olika eliter som konkurrerar om 
makt mellan sig . Denna konkurrens har inneburit att Sudan har styrts av 
en rad instabila parlamentariska regeringar och militärregimer . Oavsett typ 
av regering, så har eliterna från den norra regionen stått vid landets roder . 
Denna dominans är också uppenbar när det gäller ekonomin, med eliterna 
baserade i centrum och innehavare av oerhörda privata rikedomar och 
människorna i de marginaliserade områdena som är oerhört fattiga .5 

Sedan kolonialstyrets slut har Sudan karaktäriserats av krig, det för-
sta sudanesiska inbördeskriget startade strax efter självständigheten . 
Den första konflikten initierades av en rebellgrupp baserad i söder kall-
lad Anya Nya, vilken slogs för söderns självständighet . Denna konflikt 

1 UCDP (2008) Database www .ucdp .uu .se/database Uppsala University 
2 BBC (2008) Country Profile: Sudan http://news .bbc .co .uk/2/hi/middle_east/country_pro-

files/820864 .stm   
3 UCDP (2008) Database www .ucdp .uu .se/database Uppsala University 
4 Kamal el-Din (2007) Islam and Islamism in Darfur in de Waal (ed) War in Darfur and the Search 

for Peace p . 105 
5 de Waal (2007) Sudan: the Turbulent State in de Waal (ed) War in Darfur and the Search for 

Peace p . 20
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tog slut 1972 genom Addis Abeba-avtalet .6 Under två år på 1970-talet 
ägde två småskaliga konflikter rum om regeringsmakten, som involve-
rade en kommunistgrupp 1971 och en islamisk grupp 1976 . 1983 bröt 
det andra nord-syd-kriget ut när Sudan People’s Liberation Movement/
Army (SPLM/A) initierade ett uppror . Gruppen var baserad i söder och 
några fraktioner av SPLM/A hade en separatistagenda medan deras ledare 
John Garang uppgav att ”SPLM/A slåss för att etablera ett enat socialistiskt 
Sudan” . Konflikten mellan SPLM/A och regeringen slutade 2005 när par-
terna undertecknade fredsavtalet Comprehensive Peace Agreement (CPA) .7 
En del av kampen i konflikten mellan SPLM/A och Sudans regering ägde 
rum i den östra delen av Sudan . Östra Sudan har också upplevt uppror 
efter undertecknandet av CPA . Kampen i denna konflikt var förhållandevis 
begränsad, och slutade genom att fredsavtalet Eastern Sudan Peace Agre-
ement (ESPA) undertecknades 2006 .8 Utöver dessa konflikter inom staten, 
har Sudan drabbats av många icke statliga konflikter, såväl som storskaligt 
ensidigt våld utövat främst av regeringssidan .9 

1989 tog National Islamic Front (NIF) makten i Sudan genom en mili-
tärkupp den 30 juni 1989 . Denna kupp placerade Omar el-Bashir på den 
högsta posten, men det är vida känt att det var den framstående sunni-
muslimske, islamistiske och sharia-förespråkaren Hassan al-Turabi som 
var kuppens arkitekt .10 El-Bashir hämtar sitt starkaste stöd från armén .11 
Den sudanesiska armén utgör över 100 000 aktiva grupper 2007 .12 1993 
ändrade NIF sitt namn till  National Congress Party (NCP) och 1999 upp-
stod en konflikt mellan Turabi och Bashir på grund av införandet av ett 
lagförslag för att begränsa presidentens makt . När Turabi motsatte sig 
omvalet av Bashir år 2000 var splittringen mellan de förutvarande kom-
panjonerna total .13  NIF/NCP har dåligt rykte vad gäller mänskliga rättig-
heter sedan de kom i maktställning .  Grymheter som begåtts av NIF/NCP 
inbegriper summariska avrättningar, tortyr och godtyckliga kvarhållanden 
i häkte .14 Sudans regering har också haft en praxis att beväpna milis som 
svar på uppror . Denna milis är ökänd för sina grova brott mot mänskliga 
rättigheter och denna typ av angrepp har ägt rum både i söder och i Dar-

6 Enough (2008) Abyei Sudan’s “Kashmir” by Roger Winter and John Prendergast http://www .
enoughproject .org/files/reports/aneyi%2029-1 .pdf 

7 UCDP (2008) Database www .ucdp .uu .se/database Uppsala University 
8 ESPA (2006) available at http://www .sudantribune .com/IMG/pdf/Eastern_Sudan_Peace_Agree-

ment .pdf 
9 Ensidigt våld innebär avsiktliga angrepp på civilbefolkning av regeringar eller formellt organise-

rade väpnade grupper och Icke-statliga konflikter innebär kollektiv och organiserad väpnad kon-
flikt där ingen av parterna är en stats regering, se UCDP Our Data http://www .pcr .uu .se/research/
UCDP/our_data1 .htm

10 Human Rights Watch (2002) “Biography of Hassan al-Turabi” http://www .hrw .org/
press/2002/03/turabi-bio .htm

11 BBC (2003-11-25) “Profile: Sudan’s President Bashir” http://news .bbc .co .uk/2/hi/africa/3273569 .stm
12 UCDP (2008) “Database” www .ucdp .uu .se
13 BBC (2005-06-30) “Profile: Sudan’s Islamist leader” http://news .bbc .co .uk/2/hi/africa/3190770 .stm
14 Human Rights Watch (2002) “Biography of Hassan al-Turabi” http://www .hrw .org/

press/2002/03/turabi-bio .htm
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fur .15 Uppsala Conflict Data Program (UCDP) är ett program som samlar 
in uppgifter om olika typer av organiserat våld . En typ kallas “ensidigt 
våld”, innebärande avsiktliga angrepp på civilbefolkningen av regeringar 
eller formellt organiserade väpnade grupper . I databeräkningarna om 
ensidigt våld är Sudans regering registrerad som förövare varje år sedan 
insamlingen av data började 1989 .16 Då NIF/NCP-regeringen har suttit vid 
makten sedan 1989 kan det vara möjligt att dra vissa historiska lärdomar 
om vad som har fungerat och vad som inte har fungerat i samspelet med 
det internationella samfundet . 

Allsidig översikt av Sudan

Krisen i Darfur är sammansatt av flera skikt av konflikter eller olika men 
parallella konflikter . Ändå är det viktigt att ha en allsidig bild av Sudan när 
man behandlar Darfur då situationen där är starkt påverkad av, och i sin 
tur påverkar, de andra delarna av Sudan . Till exempel talar några rebeller 
om att bilda en union med rebeller från de andra marginaliserade områ-
dena i Sudan för att bekämpa regeringen .17 Det har också förekommit 
angrepp utförda av darfuriska rebeller i Kordofan (en region som gränsar 
till Darfur i öster), ett område som har potential att vara nästa plats för 
storskaligt våld i Sudan .18 Sålunda har områden som drabbats av konflikt 
i Sudan innefattat de södra, västra och östra delarna och experter varnar 
nu för att området längst uppe i norr kan vara den nya konfliktfronten i 
Sudan . Spänningen har ökat i det området under 2007 på grund av byg-
gandet av två vattenkraftsdammar .19 Detta område är bebott av nubierna, 
som är en icke-arabisk grupp med sitt eget språk och kultur . Nubierna är 
också stolta över att vara en av Afrikas äldsta civilisationer . Detta urgamla 
hemland hotas av översvämning genom byggandet av en av dammarna . På 
grund av detta är nubierna starkt emot byggnationen och en nubiskbase-
rad grupp, Kush Liberation Front, har bildats .20 Den 13 juni 2007 dödade 
polis och säkerhetsstyrkor fyra obeväpnade civilpersoner vid en protest i 
Kajbar och risken för att ytterligare försämra läget längst uppe i norr kan 
inte avfärdas .21 Dessa nya spänningar ökar ytterligare utmaningarna för 
regimen i Khartoum . 

15 UCDP (2008) Database www .ucdp .uu .se/database Uppsala University 
16 UCDP (2007) “Database” www .ucdp .uu .se/database Uppsala University
17 Khamees Abdallah och Mokhtar A . Adam, SLM/A-Khamees del av URF, intervjuad den 25 

november 2007, Juba
18 de Waal Alex (2007) Watch Kordofan posted at the SSRC posted on the SSRC blog Making 

Sense of Darfur 2007-09-13 http://www .ssrc .org/blog/2007/09/13/watch-kordofan 
19 International Crisis Group (2007) A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan Africa Report p . 

10-11 http://www .crisisgroup .org/library/documents/africa/horn_of_africa/130_a_strategy_for_
comprehensive_peace_in_sudan .pdf

20 Los Angeles Times (2007-08-31) In Nubia, fears of another Darfur as tensions flare over pro-
posed dams, many fear the northern Sudan territory will be the next region to erupt violence 
http://platform .blogs .com/passionofthepresent/2007/08/in-nubia-fears- .html

21 International Crisis Group (2007) A Strategy for Comprehensive Peace in Sudan Africa Report 
No 130 26 July 2007 p . 10-11 http://www .crisisgroup .org/library/documents/africa/horn_of_
africa/130_a_strategy_for_comprehensive_peace_in_sudan .pdf 
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Om man ser på regeringen står det klart att dess möjligheter i Darfur är 
starkt påverkade av vad som pågår i Sudans övriga områden . En annan 
aspekt värd att notera är likheterna i rebellers krav i olika delar av Sudan, 
vilket indikerar likartade orsaker till konflikt i landet .22 Den enstaka mest 
grundläggande aspekten av detta är de extrema regionala obalanser som 
kännetecknar Sudan .23 Rebelledare och några FN-experter hävdar att 
Sudans regering är svagare i denna stund än den har varit på länge . Detta 
är en mycket omtvistad fråga men om framtiden medför en process där 
regeringen blir svagare, anser experter att det också kan bli ökade problem 
i öst. Skälet är att om olika områden ser en möjlighet av att regeringen kan 
falla, så vill alla vara med om att dela på makten, ytterligare ett skäl till ett 
allsidigt synsätt .24 

I en granskning av situationen i Darfur är det viktigt att också se på 
förbindelserna mellan nord och syd . Den södra rebellgruppen SPLM/A 
bekämpade regimen i Khartoum i mer än två decennier innan Compre-
hensive Peace Agreement (CPA) undertecknades i början av 2005 . Situa-
tionen i Darfur är starkt påverkad av CPA . Först och främst sätter avtalet 
förhandlingar i Darfur i ett utsatt läge eftersom CPA:s bestämmelser om 
maktdelning försiktigt balanserar det politiska inflytandet från Natio-
nal Congress Party (NCP) och SPLM/A . Varken NCP, eller SPLM/A vill 
skänka bort tillträdet till makt som avtalet ger . För det andra fastställer 
CPA också agendan för hur en slutlig uppgörelse i Darfur skulle kunna se 
ut . Jämförelser mellan  CPA och DPA (Darfur Peace Agreement), ett avtal 
tecknat mellan regeringen och en av rebellfraktionerna i maj 2006, görs 
ofta och DPA innehåller mycket mindre eftergifter av regeringen till rebell-
lerna än CPA .25 SPLM/A hade bekämpat regeringen i 22 år och var mili-
tärt starkare vid undertecknandet av CPA än vad de darfuriska rörelserna 
var under DPA-förhandlingarna . Icke desto mindre gör företrädare för 
de darfuriska rörelserna jämförelser mellan avtalen . Till exempel uppger 
Nouri Abdalla, rådgivare till Ahmed Abdelshaafie, som är ledaren för en av 
SLM/A-fraktionerna:

 “DPA motsvarar inte våra krav, i en jämförelse med CPA är det inte ens 
nära detsamma och om det tar 22 år av kamp, låt det ta 22 år av kamp . Det 
är bättre än att gå med på de villkor som erbjuds i  DPA .” 26

22 UCDP (2007-08-23) Uppsala Conflict Database : www .ucdp .uu .se/database Uppsala University
23 Mohammed, Adam Azzain (2007) The Comprehensive Peace Agreement and Darfur in de Waal 

(ed) War in Darfur and the Search for Peace p . 199
24 Niam Tadjadine Bechir, chefsförhandlare JEM-CL, del av URF, och Dr . Abelhadi Hachin JEM-

CL, del av URF, intervjuade den 26 november 2007, Juba
25 Sundberg, Ralph (2008-01-29) Researcher, Peace Agreement Expert, Uppsala Conflict Data Pro-

gram, se även CPA (2005) som finns att tillgå på http://www .pcr .uu .se/gpdatabase/peace/Sud%20
20050109 .pdf och DPA som finns att tillgå på http://www .pcr .uu .se/gpdatabase/peace/Sud%20
20060505 .pdf 

26 Nouri Abdalla, SLM/A-Abdelshaafie rådgivare till  Ahmed Abdelshaafie intervjuad den 28 
november 2007, Juba samt FN FN-expert på Darfur (namnet anges ej) intervjuad 2007-12-07, 
Khartoum 
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 Helt klart påverkar CPA situationen i Darfur . Andra darfuriska rebell-
företrädare, såsom de från United Resistance Front (URF)27, betonar att 
darfurierna kan ha en viktig roll i implementeringen av CPA, genom att 
överbrygga klyftan syd-nord . Vidare betonar de att det internationella 
samfundet måste sätta mer press på Sudans regering när det gäller genom-
förandet av CPA . Företrädarna för URF säger också att genomförandet 
av CPA och att göra Sudans enighet attraktiv i folkomröstningen 2011 är 
mycket viktigt . 28 

Darfurs framtid är också starkt påverkad av den väg som hela Sudan 
kommer att följa, och den mest avgörande faktorn i detta avseende är 
implementeringen av CPA . Huvudskälen för denna faktors betydelse är 
att CPA föreskriver både nationella val under 2009 och en folkomröstning 
om självständighet för syd under 2011 . För närvarande är genomförandet 
av CPA försenat i flera väsentliga aspekter, vilket skapar en osäker situa-
tion för hela landet .29 När det gäller den CPA-föreskrivna folkomröst-
ningen anser de flesta experter att syd kommer att rösta för självständighet 
2011 . Det finns emellertid olika teorier om vad detta kommer att leda till . 
Den mest utbredda teorin är att regimen i Khartoum skulle kunna accep-
tera utbrytningen av syd om gränslinjen är till förmån för nord . De flesta 
experter anser emellertid att det kommer att bli oerhört svårt att finna en 
ömsesidigt acceptabel lösning för gränslinjen som är tillfredsställande för 
både syd och nord . Abyei, ett omtvistat område rikt på olja som ligger mel-
lan provinserna Bahr el-Ghazal och South Kordofan, exemplifierar detta 
problem . Området är i geografiska, etniska och politiska termer fångat 
mellan södra och norra Sudan . Att lösa frågan om Abyei är avgörande, då 
området har pekats ut som den plats där risken för en återgång till ett krig 
nord-syd är som störst . Vidare skulle framgång i att lösa frågan om  Abyei 
kunna vara den åtgärd som leder genomförandet av CPA i rätt riktning . 
Följaktligen skulle motsatsen kunna göra att CPA går upp i rök . Huvudskä-
len till att Abyei är så viktigt är att regionen är knuten till de frågor som är 
centrala i CPA, gränslinjen, oljeinkomster och folkomröstningen .30 Abyei 
har hänvisats till som Sudans “Kashmir”, en klassificering som mer än 
väl betonar hur väsentlig frågan är .31 Matthew LeRiche, en doktorand vid  
Department for War Studies vid Kings College i London och en expert på 

27 URF är en paraplygrupp bildad under Juba-processen . Gruppen beskrivs i det avsnittet .
28 Khamees Abdallah och Mokhtar A . Adam, SLM/A-Khamees del av URF, intervjuade den 25 

november 2007, Juba
29 För mer information och genomförandet av CPA se Brosché, Johan CPA-New Sudan, Old Sudan 

or Two Sudan- A review of the implementation of the Comprehensive Peace Agreement i Journal 
of African Policy Studies Volume 13 No . 1, 2007 tillgänglig på http://www .pcr .uu .se/gpdatabase/
info/Sud%201 .pdf  och för månadsvisa granskningar av genomförandet av CPA och DPA se 
UNMIS (2007) The CPA Monitor- Monthly Report on the Implementation of the CPA at http://
www .unmis .org/english/cpaMonitor .htm och The DPA monitor på http://www .unmis .org/english/
dpaMonitor .htm 

30 International Crisis Group (2007) Sudan: Breaking the Abyei Deadlock p . 2 http://www .crisis-
group .org/library/documents/b47_sudan_abyei_web .pdf 

31 Enough (2008) Abyei Sudan’s “Kashmir” av Roger Winter och John Prendergast http://www .
enoughproject .org/files/reports/aneyi%2029-1 .pdf 
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södra Sudan, anser att området runt Abyei kan vara den plats där Darfur 
och konflikter i söder slutligen går ihop . Han utvecklar detta genom att 
hävda att området är oerhört spänt och även att darfurierna är intresserade 
av oljan som finns i Abyei . Vidare uppger han att det finns tecken på någon 
form av samarbete mellan SPLM/A eller SPLM/A-anslutna element och 
några darfuriska rörelser i området .32 Självfallet skulle återgången till ett 
krig nord-syd, eller en uppdelning av Sudan i två länder, innebära oerhörda 
konsekvenser för Darfur . På grund av detta faktum är det viktigt att ha en 
allsidig syn på Sudan och att hantera konsekvenserna av CPA och situatio-
nen i Darfur sida vid sida . 

En annan aspekt som också är viktig att reflektera över är att om syd blir 
självständigt är risken för ett inbördeskrig i syd betydande . Detta beror 
på det faktum att flera grupper i syd slåss om en del av SPLM/As makt .  
SPLM/A har försökt genomföra avväpningen av dessa grupper i enlighet 
med CPA, något som vid flera tillfällen har lett till strid mellan SPLM/A 
och de grupper som skulle avväpnas . En annan viktig aspekt att ta hänsyn 
till i detta avseende är att en av de blodigaste perioderna i kriget nord-syd 
inträffade under början av 1990-talet när huvuddelen av SPLM/A ledd av 
John Garang bekämpade utbrytarfraktioner av SPLM/A, särskilt en frak-
tion ledd av Riek Machar . Garang (och hans efterträdare Salva Kiir) var 
från den största etniska gruppen i södra Sudan, Dinka, under det att Riek 
Machar var från den näst största gruppen, Nuer . Den strid som följde hade 
en tydlig etnisk dimension och ett skäl till detta var den etniska uppdel-
ningen i ledarskapet och att de rekryterade längs etniska linjer . Stor del av 
striden bestod i att angripa och bränna byar bebodda av människor från 
den andra fraktionens etniska grupp . Det mest välkända exemplet på detta 
är Bor-massakern, där man beräknar att 2000 civila Dinkas dödades av 
Nuer-milis .33 Tidigare omnämnda Matthew LeRiche fruktar att det finns 
en risk att ett inbördeskrig i syd skulle bli det blodigaste krig vi har sett hit-
intills i Sudan med incidenter som Bor-massakern inträffa på flera platser .34 
Ett kaotiskt självständigt syd med dödande i stor skala skulle naturligtvis 
också påverka omkringliggande länder och regioner, en sådan grannregion 
är Darfur . En ny omgång av fragmentering och etniskt våld i syd skulle 
således vara mycket skadlig för situationen i Darfur .

32 LeRiche, Matthew, PhD-candidate at the Department for War Studies at Kings College London, 
mailkonversation 2008-01-29

33 Human Rights Watch (2001) Analysis of the Current Fighting and its Relation to Famine http://
www .hrw .org/campaigns/sudan98/sudan-analysis .htm 

34 LeRiche, Matthew PhD-candidate at the Department for War Studies at Kings College London 
intervjuad den 23 november 2007, Khartoum 
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Darfur – några väsentliga aspekter

Darfur fyra konflikter i en

Analyser av konflikten i Darfur talar ofta om att det finns flera skikt av 
konflikt i regionen . Detta är säkerligen sant, men dessa olika skikt kan 
också med fördel ses som parallella konflikter . Adam Azzain, en ledande 
Darfur-forskare, hävdar att den nuvarande katastrofen i Darfur är ett 
resultat av sammanlänkade kollektiva konflikter, konflikter mellan olika 
regionala eliter och konflikter periferi-centrum .35 Man har också ett proxy-
krig mellan Sudan och Tchad . Dessa olika men intrasslade konflikter (och 
avsaknaden av insikt om situationens komplexitet) utgör en faktor som 
gör en lösning på Darfur-krisen så oåtkomlig . Kollektiva konflikter36 hade 
pågått i Darfur under en lång tid före det uppror som sattes igång 2003 . 
Huvudorsaken till dessa kollektiva konflikter var konkurrens om knappa 
tillgångar, mestadels land och vatten . Dessutom hade darfuriskt missnöje 
med regimen i Khartoum också funnits under lång tid och detta är del av 
konflikten centrum-periferi . Konflikten mellan olika darfuriska eliter kan 
ses både i splittringarna inom rebellrörelserna och i frågan om civilsamhäl-
lets ledare bör vara part i förhandlingen eller bara de militära personerna . 
Förhållandet mellan Tchad och Sudan har varit spänt under största delen 
av tiden sedan Darfur-konflikten snabbt förvärrades 2003 och under våren 
2008 hade detta lett till angrepp mot de två ländernas huvudstäder . I febru-
ari angrep tchadiska rebeller beväpnade av den sudanesiska regeringen 
N’Djamena och i maj angrep den darfuriska rebellgruppen JEM Khartoum, 
många av deras vapen hade getts till dem av Tchad .    

Miljöaspekten

En aspekt av krisen i Darfur som har fått mycket uppmärksamhet är mil-
jödimensionen . När man utreder denna ekologiska beståndsdel av krisen 
måste man undersöka hungersnöden i Darfur 1984-1985 . Denna hungers-
nöd förändrade det politiska, ekonomiska och sociala landskapet i Darfur 
på flera olika sätt då den påskyndade pågående förändringar . Dessutom 
ledde regnbristen till brist på livsmedel . Effekterna av denna situation blev 
mycket mer kännbara på grund av regeringens nonchalans, d .v .s . de gav 
inget stöd till regionen .37 Mer än två årtionden senare sa FN:s generalse-
kreterare Ban Ki-Moon “Mitt ibland de olikartade sociala och politiska 

35 Mohamed, Adam Azzain (2007) Evaluating the Darfur Peace Agreement – A call for an Alterna-
tive Approach to Crises Management konferensdokument presenterat vid Peace Agreement 
Programme African Review Workshop 7-9 november 2007

36 Kollektiva konflikter kan definieras som händelser där “(a) våld förekommer, och (b) två eller fler 
kollektivt identifierade grupper konfronterar varandra eller medlemmar i den andra gruppen vid 
någon punkt under våldsutövandet” (Varshney 2002, 309 .)

37 de Waal Alex (2007) Is Climate Change the Culprit for Darfur införd på SSRC blog Making 
Sense of Darfur 2007-06-25 http://www .ssrc .org/blog/2007/06/25/is-climate-change-the-culprit-
for-darfur/
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orsakerna, började Darfur-konflikten som en ekologisk kris, åtminstone 
till del härrörande från klimatförändringen .”38 Detta uttalande är utrett av 
Darfur-experten Alex de Waal som drar slutsatsen:

“Torka och försämrad miljö förorsakade migration och förändringar 
i försörjningen, som skapar faktiska och latenta konflikter som senare 
blev fokus för väpnad konflikt . I alla händelser utbröt betydande våldsam 
konflikt på grund av politiska faktorer, särskilt benägenheten hos Sudans 
regering att svara på lokala problem genom att stödja milisgrupper som 
ombud för att slå ned alla tecken på motstånd . Torka, hungersnöd och de 
sociala rubbningar de medförde gjorde det lättare för regeringen att fort-
sätta med denna strategi . Sammantaget är Ban Ki-Moons sammankopp-
ling av klimatförändring och Darfur-krisen förenklad . Klimatförändringen 
förorsakar förändrad försörjning, vilket i sin tur förorsakar tvister . Sociala 
institutioner kan hantera dessa konflikter och lösa dem på ett icke våld-
samt sätt – det är misskötsel och militarisering som förorsakar krig och 
massaker .” 39

Den humanitära situationen

Krisen i Darfur har under lång tid beskrivits som den värsta humanitära 
situationen i världen . Per november 2007 är 4,2 miljoner människor i 
behov av hjälp i Darfur och 2,2 miljoner är internt tvångsförflyttade . 
Tvångsförflyttningen av civila pågår fortfarande med ytterligare 600 000 
personer som har förflyttats efter undertecknandet av DPA den 5 maj 2006 
och ytterligare 270 000 har förflyttats under 2007 . Den humanitära opera-
tionen i Darfur är den största i världen i sitt slag, med 12 700 som arbetar 
med humanitärt bistånd, omkring 75 internationella frivilligorganisationer 
och 14 FN-organ involverade . Den humanitära operationen har åstadkom-
mit en del som att ha halverat antalet akut undernärda och sänkt dödlighe-
ten med 60% .40

Utöver detta har tiotusentals människor, huvudsakligen från Tchad men 
även från andra länder, flyttat in i Darfur och detta accentuerar de enorma 
problemen med markkontroll och markanvändning . Dessa människor 
lever nu på den mark som har lämnats av flyktingar och  IDP .41 Människor 
som lämnat sina hemländer måste ges säkerhet så att de tryggt kan åter-
vända och odla sin mark . I framtiden bör detta garanteras genom polisstyr-

38 Ki-Moon, Ban (2007) A Climate Culprit In Darfur http://www .washingtonpost .com/wp-dyn/con-
tent/article/2007/06/15/AR2007061501857 .html 

39 de Waal Alex (2007) Is Climate Change the Culprit for Darfur posted at the SSRC blog Making 
Sense of Darfur 2007-06-25 http://www .ssrc .org/blog/2007/06/25/is-climate-change-the-culprit-
for-darfur/

40 OCHA (2007) “Darfur Humanitarian Overview” erhållen vid OCHA-kontoret i Khartoum den 
15 november 2007, Khartoum

41 Los Angeles Times (2007-08-12) “In Darfur, another obstacle to Peace” 
http://www .latimes .com/news/nationworld/world/africa/la-fg-resettle12aug12,1,6022763 .

story?coll=la-africa
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kor och ett ordentligt domstolssystem men tills ett sådant system finns på 
plats måste en yttre styrka fungera som garant . 

Fredsbevarande styrkor 
Stor del av fokus i debatten beträffande Darfur under det senaste året har 
rört sig om att få FN:s fredsbevarande styrka in i Darfur . Först var planen 
att ersätta AU-uppdraget i Darfur med en FN-styrka, men när den sudane-
siska regeringen förkastade detta kom FN:s dåvarande generalsekreterare 
Kofi Annan med förslaget att omvandla AU:s fredsbevarande styrka i Dar-
fur (AMIS) till en gemensam FN/AU fredsoperation . Fokus på denna fråga 
beror på det faktum att AMIS inte har kunnat erbjuda människorna i Dar-
fur säkerhet och strävan är att den gemensamma styrkan skulle ha förmåga 
att göra detta . 

Sudans regering har konstant varit ovillig att acceptera involvering av 
FN:s fredsbevarare eftersom man motsätter sig alltför mycken internatio-
nell inblandning i något som ses som en intern fråga .42 Intensiv medling av 
olika aktörer i kombination med press på Sudans regering ledde emellertid 
till en överenskommelse om en hybridstyrka i juni 2007 .43 Denna gällde 
under vissa förutsättningar, det viktigaste kravet var att styrkan huvudsak-
ligen skulle vara afrikansk . Den 31 juli 2007 antog Förenta nationernas 
säkerhetsråd resolution 1769 som bemyndigade en gemensam Afrikanska 
unionen/Förenta nationerna hybridoperation i Darfur enligt kapitel VII i 
FN:s stadga . Detta uppdrag kallades United Nations African Union Mis-
sion in Darfur (UNAMID) och skulle ersätta AMIS . UNAMID:s mandat är 
att vidta nödvändiga åtgärder för att stödja genomförandet av DPA samt 
att skydda dess personal och civilpersoner . Vidare beslöts att uppdraget 
skulle påbörjas senast den 31 december 2007 .44 UNAMID ska bestå av 19 
555 soldater, 6 432 polismän och 5 105 civilpersoner, vilket gör det till ett 
uppdrag med totalt 31 042 man medan AMIS har bestått av 7 000 man .  
Vidare angavs att hela utplaceringen av UNAMID skulle vara slutförd i bör-
jan av 2008 .45 

För ögonblicket är utplaceringen av UNAMID starkt försenad . 
UNAMID:s styrka per den 30 september 2008 uppgick totalt till 10 461 
uniformerade personer, vilket utgör omkring 50% av UNAMID:s förmo-
dade uniformerade styrka .46 Huvudskälet för detta är hinder som rests av 
Sudans regering såsom att hindra trupper från några länder, att inte ge till-
stånd för flyg under natten och att inte tillhandahålla mark som behövs för 

42 UN, FN-expert på Darfur (namnet anges ej) intervjuad 2007-12-07, Khartoum
43 UN (2007) “Darfur-UNAMID Background” http://www .un .org/Depts/dpko/missions/unamid/

background .html 
44 UN (2008) “UNAMID” http://www .un .org/Depts/dpko/missions/unamid/ 
45 UN (2008) “UNAMID Deployment Background Fact Sheet” http://www .un .org/Depts/dpko/mis-

sions/unamid/UNAMID_Deployment .pdf 
46 UN (2008)”UNAMID Facts and Figures” http://www .un .org/Depts/dpko/missions/unamid/facts .

html 
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UNAMID:s baser . Även rebellerna och det internationella samfundet skapar 
emellertid problem vad gäller detta: rebellerna genom att vägra godta 
trupper från vissa länder och det internationella samfundet genom att inte 
tillhandahålla den nödvändiga tekniska utrustningen . Den långsamma 
utplaceringstakten gör UNAMID utsatt för angrepp och begränsar möjlig-
heten att erbjuda människorna i Darfur säkerhet .

Förhandlingar
I början av 2007 utsågs Jan Eliasson till särskilt sändebud för Darfur av 
FN:s generalsekreterare . Sedan 2004 har Salim Ahmed Salim varit Afri-
kanska unionens särskilda sändebud till Darfur och sedan början av 2007 
har de arbetat tillsammans i riktning mot att få en politisk lösning på kri-
sen i Darfur . I detta sammanhang har de haft en fyrfaldig strategi . Det för-
sta steget var att vara de enda förhandlarna på scenen eftersom parallella 
förhandlingar skulle kunna skapa problem . Den andra fasen var att få de 
omkringliggande länderna att arbeta på ett fredsstärkande sätt . Det tredje 
steget var att ena de fragmenterade rebellerna och det fjärde var de fak-
tiska förhandlingarna . De första förhandlingarna mellan Sudans regering 
och darfuriska rebeller efter att denna process startade ägde rum i Sirtre, 
Libyen, i slutet av oktober 2007 . Flera högt uppsatta rebelledare bojkot-
tade emellertid samtalen så att förhandlingarna sköts upp efter bara en dag 
och inga nya förhandlingar har ägt rum i skrivande stund .47 I juni 2008 
förklarade Jan Eliasson och Salim Salim att de avsade sig en förlängning 
av deras uppdrag och i stället för att ha en fredsmäklare som företräder AU 
och en annan som företräder FN, tog Djibril Bassole, utrikesminister i Bur-
kina Faso, över som en gemensam AU-FN chefsmedlare för Darfur .48 

Förhandlingsprocessen står inför ett otal problem och varje steg är oer-
hört komplicerat . Först behöver ett enande av rebellerna ske, och rebell-
lerna måste gå med på att komma till förhandlingarna, sedan om/när 
förhandlingar äger rum kommer det att vara mycket svårt att nå en över-
enskommelse . Vidare, om man tar hänsyn till den historiska bakgrunden 
för regimen i Khartoum, ligger den verkliga utmaningen troligen i genom-
förandet av en undertecknad överenskommelse . Under de senaste tre åren 
har Sudans regering undertecknat tre olika fredsavtal: Comprehensive 
Peace Agreement (CPA) i januari 2005, Darfur Peace Agreement (DPA) i 
maj 2006 och Eastern Sudan Peace Agreement (ESPA) i september 2006 . 
Generellt går emellertid genomförandet av dessa avtal långsamt och följer 
inte den föreskrivna planen . Detta skapar ett intryck av att Sudans regering 
inte är fast besluten att genomföra dessa avtal . 

47 AP (2007-11-01) “Sudan: Darfur peace negotiation postponed” http://www .msnbc .msn .com/
id/21587960/ 

48 Sudan Tribune (2008-07-02) ”US Welcomes the appointment of new Darfur mediator” http://
www .sudantribune .com/spip .php?article27720 
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Som med andra aspekter av Darfur, så måste förhandlingarna genom-
föras grundade på ett allsidigt sätt att se . De två väsentligaste sammanlän-
kade frågorna som måste hanteras sida vid sida är genomförandet av CPA 
och situationen i Darfur . Inom Darfur måste dessutom också förhandling-
arna och utplaceringen av UNAMID vara mycket samordnade . En nyck-
elfråga är också genomförandet, både hur avsaknaden av genomförande 
påverkar viljan att förhandla och hur man kan säkerställa genomförande 
av en slutgiltig överenskommelse . Internationella aktörer tenderar ofta 
att fokusera på att komma fram till en överenskommelse och ha mindre 
energi kvar för genomförande . Detta kan medföra tragiska resultat då 
icke genomförda överenskommelser kan göra saker värre . Ett exempel 
på när en positiv utveckling (på pappret) hade negativ inverkan och all-
varligt komplicerade situationen var när DPA undertecknades i maj 2006 . 
DPA förbättrade inte den humanitära situationen i Darfur och utöver detta 
fragmenterade den rebellerna, vilket gjorde en genuin förhandlad lösning 
mycket svårare . Vidare skulle bakgrunden med att icke genomföra avtal 
kunna ifrågasätta varför man överhuvud taget bör förhandla . Om man är 
säker på att vad man kommer överens om inte kommer att genomföras i 
praktiken, minskar det allvarligt viljan till förhandlingar . Därför behövs 
någon slags mekanism eller genomdrivande som skulle kunna få under-
tecknarna av en överenskommelse att stå fast vid överenskommelsen . Det 
är också avgörande att en sådan mekanism, eller åtminstone potentiell 
mekanism, skulle kunna presenteras så snart som möjligt . Oviljan bland 
några av rebellerna att förhandla kan ses i ett annat ljus om man tar med 
NCP:s bakgrund med att underteckna men inte genomföra i beräkningen . 

Ett kontroversiellt sätt att få nya inslag i förhandlingarna är att ge Kina 
en roll i medlingsprocessen . Från Kinas utgångspunkt skulle de troligen 
uppskatta att ses som om de har en fredsstärkande påverkan i Sudan, efter-
som det skulle ge dem viss internationell goodwill . Kinas politik att inte 
blanda sig i interna frågor skulle emellertid kunna utgöra ett hinder . Några 
skulle hävda (särskilt rebellerna) att Kina inte skulle kunna användas som 
fredsmäklare då de inte ses som opartiska i konflikten . Tidigare forsk-
ningar har emellertid visat att partiska tredje parter under vissa förhållan-
den kan vara mer konstruktiva än opartiska sådana 49 och att regerings-
partiska fredsmäklare förefaller överträffa rebellpartiska fredsmäklare .50 
Litteraturen på detta forskningsområde är omfattande och en genomgång 
av denna debatt faller utanför detta dokuments ram .51 Därför kommer 
några få argument för varför det skulle kunna vara bra att få Kina involve-
rade i förhandlingsprocessen att läggas fram här . Först och främst är Kina 

49 Svensson, Isak (2006) “Intermediaries, Information, and Impartiality – Types of Mediators and 
Negotiated Settlements in Africa” in Elusive Peacemakers A Bargaining Perspective on Mediation 
in Internal Armed Conflicts Uppsala University 

50 Svensson, Isak (2007) “Bargaining, Bias and Peace Brokers: How Rebels Commit to Peace” Jour-
nal of Peace Research, Vol 44 No2 p . 178 

51 För mer information om denna debatt se till exempel Fearon 1998; Scmidt 2005 och Walter 2002
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mycket viktigt för Sudans regering på grund av de nära ekonomiska förbin-
delserna mellan länderna, med Kina som köper sudanesisk olja och säljer 
vapen i utbyte . Detta innebär att Kina har inflytande på Sudans regering . 
Fakultativt kan rebellgrupper se detta inflytande som positivt om de tror 
att det kommer att göra Sudans regering mer engagerade i fredsprocessen 
och en möjlig framtida överenskommelse som är extra viktig med tanke 
på tidigare genomförandeproblem med sudanesiska fredsavtal . Dessutom, 
om rebellerna godtar en regeringspartisk fredsmäklare så kommer det att 
sända en signal till regeringen att de är engagerade i fredsprocessen .52 Att 
få rebellerna att acceptera en sådan lösning är en svår uppgift, men genom 
att betona att avsaknaden av genomförande (som påpekats av rebellerna 
själva) är ett stort problem för freden i Sudan, kan det vara görligt .

Internationell respons
Den internationella responsen på situationen i Darfur har haft viss fram-
gång när det gäller humanitärt bistånd . Övriga åtgärder har saknat sam-
stämmighet, engagemang och samarbete mellan stora internationella 
aktörer . Det internationella samfundets reaktion har kännetecknats av hot 
som inte har följts upp, och sålunda gjort att det internationella samfundet 
förlorat trovärdighet bland många sudanesiska aktörer . Denna praxis att 
“skälla utan att bita” har varit rådande under så lång tid att de stridande 
parterna inte längre betraktar de hot som förs fram av det internationella 
samfundet som trovärdiga . Denna syn från de inblandade parterna kan ses 
i ett uttalande av en högre sudanesisk regeringstalesman som i juli 2006 sa 
att de inte längre tog hoten från Förenta nationerna på allvar eftersom de 
hade hotats så många gånger förut .53

Förenta staterna
Förenta staterna har en mycket speciell och kluven förbindelse när det gäl-
ler Sudan . Å ena sidan kallar myndigheterna övergreppen i Darfur folk-
mord . Å andra sidan har de en kontraterroristuppgörelse med Khartoum, 
och Sudan deltar i USA:s krig mot terror . Den 9 september 2004 förklarade 
USA:s utrikesminister Colin Powell att folkmord hade begåtts i Darfur .54 
Med detta uttalande blev USA den första (och i skrivand stund den enda) 
stat i världen att använda den beskrivningen . Några månader senare under-
tecknades CPA med stark inblandning av USA i förhandlingarna . Både i 
deklarationen om folkmord i Darfur och inblandningen i förhandlingarna 
om CPA, har den amerikanska regeringen utsatts för starka påtryckningar 

52 Se Svensson, Isak (2007) Bargaining, Bias and Peace Brokers: How Rebels Commit to Peace för 
vidareutveckling av detta argument .

53 Nathan, Laurice (2007) “The Making and Unmaking of the Darfur Peace Agreement” in de Waal 
(ed .) War in Darfur and the Search for Peace p . 249

54 CNN (2004-09-09) “Powell calls Sudan killings genocide” http://edition .cnn .com/2004/WORLD/
africa/09/09/sudan .powell/ 



KONFLIKTERNA I MELLANÖSTERN OCH SUDAN – FINNS DET LÖSNINGAR?   89

av olika intressegrupper . Den religiösa högern var en viktig talesman för att 
komma fram till en överenskommelse i konflikten mellan det mer kristna 
syd och mer muslimska nord och för närvarande finns en stark Save Darfur 
rörelse som försöker påverka den amerikanska regimen . Traditionellt har 
USA fört en tuff politik beträffande Sudan och anklagat dem för att sponsra 
terrorism (Osama Bin Laden levde i Sudan mellan 1991 och 1996)55 .  
Förbindelsen USA-Sudan kom dock att förändras och en sak som starkt 
påverkade denna förändring var att den sudanesiska regeringen började 
samarbeta med USA i deras ”krig mot terrorismen” efter attackerna den 
11 september 2001 i New York och Washington . Underrättelsesamarbetet 
mellan USA och Sudan började som ett försök att hindra terrorism i Afrikas 
horn och Sudan har till exempel hjälpt USA att kontrollera islamistgrupper 
i Somalia . Detta underrättelsesamarbete har emellertid också haft inverkan 
på kriget i Irak . En tidigare amerikansk tjänsteman inom underrättelse-
verksamheten uppger att sudanesiska agenter har infiltrerat nätverk i Mel-
lersta östern och Afrika som är oåtkomliga för Amerika och detta har haft 
spridningseffekt på Irak . Sudan tillskrivs att stoppa militanta personer på 
deras väg till att ansluta sig till antiamerikanska enheter i Irak . Han fortsät-
ter med att säga att den enda stat i Arabförbundet som har bidragit till att 
skydda amerikanska styrkor och medborgare i Irak är troligen Sudan .56

Kina
Sudans utan tvivel mest värdefulla exportvara är oljan och Kina är dess 
viktigaste ekonomiska partner eftersom Kina köper två tredjedelar av den 
olja som Sudan exporterar .57 2007 gick exporten från Sudan till Kina upp 
till 200 000 fat per dag, vilket var mer än dubbelt den mängd som expor-
terades 2006, vilket gör Sudan till den femte största exportören av olja till 
Kina .58 Av de intäkter som Sudans regering får från oljeexporten går 70 
procent till armén .59 Detta innebär att de pengar Sudan får från att sälja 
olja främst till Kina används på den internationella vapenmarknaden . På 
denna marknad är Kina den största tillhandahållaren av vapen till Sudan . 
2002 värderades överföringar av militära vapen och handeldvapen från 
Kina till Sudan till en miljon US$ och 2005 (det senaste året med tillgäng-
liga uppgifter i skrivande stund) hade detta värde ökat till 23 miljoner 
US$ . Dessutom har Kina hjälpt Sudan i dess utveckling av inrikes vapen-
produktion genom tekniskt bistånd, tekniköverföring och hjälp med att 

55 Enough (2007) “The Answer to Darfur How to Resolve the World’s Hottest War” av John Pren-
dergast p .3 http://www .enoughproject .org/files/reports/answer_to_darfur .pdf 

56 The Guardian (2005-04-30) “Sudan becomes US ally in ‘war on terror’”     http://www .guardian .
co .uk/usa/story/0,12271,1473788,00 .html 

57 AP (2007-11-28) “China won’t tolerate threats to Darfur peacekeepers” http://www .sudantri-
bune .com/spip .php?article24939

58 Reuters (2008-01-23) “Sudan doubles crude export to China in 2007” http://www .sudantribune .
com/spip .php?article25671 

59 New York Times (2006-10-24) “War in Sudan? Not Where the Oil Wealth Flows” and AP 
(2007-11-28) “China won’t tolerate threats to Darfur peacekeepers” http://www .sudantribune .
com/spip .php?article24939
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bygga vapenfabriker nära Khartoum . 60 FN:s säkerhetsråds resolution 1556 
från 2004 förbjuder alla stater att vara involverade i att sälja eller leverera 
vapen till Darfur . Denna handelsbojkott förbjuder emellertid inte länder 
att sälja vapen till Khartoum, bara handlingar som för in vapen till Darfur . 
Detta gör det nästan omöjligt att bevisa brott . I en rapport från maj 2007 
lägger Amnesty International fram fotobevis på att Sudans regering bryter 
mot FN:s vapenembargo genom att transportera vapen till Darfur . Även 
om Amnesty säger att regimen i Khartoum är ansvarig riktar de också 
allvarlig kritik mot Kina och Ryssland för att de fortsätter sälja vapen till 
Sudan trots bevis för att dessa vapen används i konflikten i Darfur .61

Europeiska unionen
Europeiska unionen har tillhandahållit omfattande humanitärt stöd till 
Darfur både genom EU-kommissionens avdelning för humanitärt bistånd 
(ECHO) och separat genom medlemsländerna .62 Trots dessa humanitära 
bidrag har EU kritiserats för att inte ha koncentrerat sig tillräckligt på Dar-
fur . Några av de ledande dagstidningarna i USA som har drivit kampanj för 
en hårdare reaktion på situationen i Darfur har visat frustration över att EU 
och andra länder inte tar situationen på så stort allvar som USA .63 I kon-
trast till FN och USA, så har EU inga sanktioner mot Sudan trots att man 
under lång tid hotat att införa sådana sanktioner och att EU:s utrikesmi-
nistrar 53 gånger formellt har deklarerat sin oro över utvecklingen i Sudan 
sedan april 2004 . Att EU inte har några sanktioner mot Sudan har mötts 
av kritik av några humanitära organisationer . En av dessa kritiker är Lotte 
Leicht från Human Rights Watch kontor i Bryssel som säger:

“Det har förelegat en katastrofal avsaknad av ledarskap från EU:s sida 
på sista tiden……Utan smarta, straff- och riktade sanktioner har Sudans 
regering ingen motivation att stoppa de brott man har kommit undan med 
utan kostnad .” 64

International Crisis Group (ICG) är en ledande tanksmedja som arbetar 
med konfliktlösning över hela världen . De påpekar att det är svårt att sätta 
press på Sudans regering, men en väg att gå är genom att rikta in sig på 
petroleumsektorn . När det gäller detta fördömer ICG det faktum att länder 
i Europeiska unionen fortfarande låter företag som arbetar i den sudane-
siska oljesektorn verka fritt i EU . ICG skriver:

60 Small Arms Survey (2007) “Arms, oil, and Darfur the evolution of relations between China and 
Sudan” http://www .smallarmssurvey .org/files/portal/spotlight/sudan/Sudan_pdf/SIB%207%20
Arms .pdf 

61 Amnesty International (2007-05-08) “Sudan Arms continuing to fuel serious human rights 
violations in Darfur2 http://www .amnesty .org/en/alfresco_asset/8bfe199c-a2b8-11dc-8d74-
6f45f39984e5/afr540192007en .pdf 

62 ECHO (2005) “The humanitarian crisis in Greater Darfur, Sudan” http://ec .europa .eu/echo/field/
sudan/darfur/index_en .htm 

63 Murphy (2007) “Narrating Darfur: Darfur in the U .S . Press, March-September 2004” i de Waal 
(ed) War in Darfur and the Search for Peace p . 315

64 Inter Press Service (2007-04-05) “Rights: EU Watches Sudan, Then Watches Some more” http://
ipsnews .net/news .asp?idnews=37230 
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“EU och andra europeiska regeringar skulle kunna anta lagstiftning för 
att bannlysa företag med säte i deras länder som endera fortfarande är 
direkt involverade i den sudanesiska petroleumsektorn eller befinner sig i 
näringar relaterade till den (USA har haft omfattande sanktioner på plats 
sedan 1997) . Till exempel verkar Sveriges Lundin Petroleum AB direkt i 
Sudan . Europeiska företag som arbetar i näringar som bistår oljeindustrin 
kan också förbjudas av EU eller dess regeringar att verka i Sudan . Detta 
skulle påverka sådana företag som ABB i Schweiz, vilka investerar i Sudans 
kraftledningsnät och Siemens i Tyskland, vilka tillhandahåller system för 
telekommunikation till det största oljeproducerande konsortiet (GNPOC) 
och bygger en av de största anläggningarna för dieselframställning i Khar-
toum .” 65

En annan aspekt är att Europeiska unionen har varit en stark främjare 
av utplaceringen av UNAMID, men de har inte levererat tillräckligt med 
utrustning . Thomas Cargill, programansvarig för Afrika vid Chatham 
House, en internationell affärstankesmedja med säte i London, säger att 
europeiska länder riskerar underminera sin trovärdighet, ”om de engage-
rar sig i att lösa en kris men sedan inte kan engagera sig i att tillhandahålla 
den nödvändiga hårdvaran .” 66 

Slutsatser och framtida forskning
Krisen i Darfur har sina rötter i sammanlänkade, parallella konflikter 
bestående av kollektiva konflikter, centrum-periferi konflikter, konflikter 
mellan olika lokala eliter samt ett pågående proxy-krig mellan Tchad och 
Sudan . En lösning kräver insikt om dessa olika konflikter . Vidare behövs 
framtida studier på detta område eftersom samverkan mellan parallella 
konflikter i samma region är ett underutvecklat forskningsområde . Sam-
bandet mellan kollektiva konflikter och mer traditionella konflikter har 
man inte fokuserat på i tidigare forskning . 

Sudan har erfarit konflikt i olika utsträckning i syd, väst, öst samt norr 
och en fokuserad studie av hur dessa konflikter samspelar skulle kunna 
vara givande . Gemensamt för dem är att de är exempel på en konflikt 
centrum-periferi mellan Khartoum och de marginaliserade områdena . 
Därför kan man hävda att en lösning på dessa konflikter kräver en för-
ändring i centrum och att den bästa chansen för en sådan förändring är 
de av CPA stipulerade valen 2009 . De huvudsakliga anledningar till miss-
nöje som rebellgrupper vanligtvis uppger i Sudan, oavsett vilken region 
de är baserade i, är ekonomisk marginalisering och en avsaknad av poli-
tiskt inflytande . Om man har fria och rättvisa val 2009 så kan detta öppna 

65 International Crisis Group (ICG) “Getting the UN into Darfur” http://www .crisisgroup .org/
library/documents/africa/horn_of_africa/b043_getting_the_un_into_darfur .pdf 

66 AP (2007-12-07) “European Unlikely to meet UN Darfur Goal” http://www .wtop .com/index .php
?nid=387&pid=0&sid=1268462&page=1 
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möjligheter till att skapa ett fredligare Sudan . Det är emellertid viktigt att 
notera de svårigheter som är involverade fram till valen såväl som tvivlet 
på huruvida valen kommer att vara fria och rättvisa som har betonats av 
olika experter .

UNAMID är den första gemensamma (mellan FN och en regional orga-
nisation) fredsbevarande styrkan i världen och det förefaller råda stor 
osäkerhet om denna styrka som härrör från detta faktum . Därför måste 
noggrann forskning om andra fredsbevarande styrkor, särskilt när det gäl-
ler befälsstruktur, genomföras så att UNAMID kan lära av den och arbeta 
så effektivt som möjligt . Dessutom måste UNAMID granskas i detalj för att 
undersöka för- och nackdelar med en sådan här typ av styrka för framti-
den . När det gäller förhandlingarna, står förhandlingsteamet inför extra-
ordinära utmaningar i varje steg i processen . Enande av rebellerna och 
förhandlingarna i sig är alla mycket komplicerade frågor, men när man ser 
på Sudans historiska bakgrund är den allvarligaste utmaningen för att få 
varaktig fred i Darfur troligen implementeringen av ett avtal .67 En farhåga 
som tagits upp av akademiker i Khartoum är att det finns en risk att en 
överenskommelse skulle kunna ses som att den bara tillhör vissa etniska 
grupper och provocera andra att ta till vapen . Denna fara måste tas på 
allvar och en överenskommelse måste försöka att vara så bred och “darfu-
risk” som möjligt för att minska denna risk .

Den internationella responsen på krisen i Darfur har uppnått några 
extraordinära resultat när det gäller den humanitära sidan . På andra sätt 
har det emellertid funnits en brist på samordning, sammanhållning och 
engagemang vilket allvarligt har försvagat responsen från det internatio-
nella samfundet . Det internationella samfundets reaktion har känneteck-
nats av hot som inte har följts upp, som gjort att det internationella sam-
fundet förlorat trovärdighet bland de olika sudanesiska aktörerna . Detta 
måste förändras om det internationella samfundet ska ha en mer bestämd 
positiv roll i Sudan . Den historiska vittnesbörden om att ha med regimen 
i Khartoum att göra visar att någon form av politik för genomdrivande 
har fungerat bättre än konstruktivt engagemang . Därutöver har tålamod, 
samordning och engagemang varit avgörande, när det internationella 
samfundet har haft en väsentlig roll i Sudan . Lärdomar skulle till exem-
pel kunna dras från undertecknandet av CPA där rebellsammanhållning, 
intensiv och uthållig internationell diplomati samt Vita husets engagemang 
var avgörande . Också värt att notera från undertecknandet av CPA var att 
det kombinerade engagemang av omkringliggande länder genom IGAD 
(Inter-Governmental Authority on Development the regional organiza-
tion for the Horn of Africa) och internationella aktörer med hög förmåga 
att genomdriva detta såsom USA och Storbritannien . En likartad drivande 

67 För en bok som undersöker problemen med att genomföra ett fredsavtal se Ending Civil Wars: 
The implementation of peace agreements utgiven av Stephen John Stedman, Donald Rothchild 
och Elizabeth M . Cousens (2002)
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kraft i engagemang och tålamod måste nu skapas . Ett viktigt problem som 
hänger samman med förhandlingarna är att FN saknar en del maktmedel 
då några av de ständiga medlemmarna i FN:s säkerhetsråd motsätter sig 
alltför tuffa åtgärder i Darfur-frågan . Följaktligen måste några andra kraf-
ter träda in och öka förhandlingsteamets genomdrivandeförmåga . Detta är 
nödvändigt både när det gäller förhandlingar och utplacering av UNAMID . 
Dessutom måste genomdrivandemekanismerna fungera för att sätta press 
både på regimen i Khartoum och på olika rebellgrupper . Det är emeller-
tid oerhört viktigt att den rådande politiken (att hota men inte verkställa 
hoten när kraven inte uppfylls) upphör eftersom denna strategi inte bara 
har visit sig vara ineffektiv, utan också kontraproduktiv . Ett exempel på 
hur detta skulle kunna vara kontraproduktivt är att det skapar förvänt-
ningar bland människor som lever i lägren och när dessa förväntningar inte 
uppfylls leder det till ökad frustration . Därför bör hot bara utfärdas om det 
finns en garant som är villig att verkställa hoten . Vidare bör hot vara del av 
en mycket tydlig plan följd av en mycket tydlig plan med fasta tidsgränser, 
utan detta kommer det internationella samfundets trovärdighet att under-
grävas ytterligare .


