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Brahimi-rapporten – teori i praktiken? 

År 2000 presenterade FN den s.k. Brahimi-rapporten. Den efterlyste en ”doktrinomsvängning” för att 
FN på ett mer effektivt sätt skulle kunna möta framtida utmaningar inom ramen för fredsfrämjande 
operationer. Rapporten redovisade ett antal konkreta förslag till förbättringar. I vilken grad har då FN 
omsatt Brahimi-rapportens förslag i ord och handling? Det övergripande syftet med denna uppsats 
var att analysera implementeringsgraden av Brahimi-rapportens rekommendationer, dels inom ramen 
för FN:s  fredsfrämjande operation MONUC i Demokratiska republiken Kongo och dels i förhållande 
till den nya FN-doktrinen. Resultaten visar att i båda fallen har förhållandevis stor hänsyn tagits till 
Brahimi-rapportens rekommendationer inom de undersökta områdena. Slutsatsen är därmed att både 
FN-operationen MONUC och FN-doktrinen i hög grad återspeglar Brahimi-rapportens 
rekommendationer.  
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The Brahimi Report – theory in practice? 

 
Abstract 
 
In the year 2000, the UN presented the so-called Brahimi report. It called for a ”doctrinal change”  in 
order for the UN to meet future challenges within the framework of peacekeeping operations in a 
more efficient way. The report presented a number of tangible recommendations for improvement. 
To what degree has the UN transformed these recommendations into theory and practice? The overall 
aim of this essay was to analyze the implementation of the Brahimi reports’ recommendations within 
the UN peacekeeping operation MONUC in the Democratic Republic of the Congo and in relation to 
the new UN peacekeeping doctrine. The results show that in both cases relatively large consideration 
has been taken to the recommendations of the Brahimi report within the examined areas. The 
conclusion is thereby that both the UN peacekeeping operation MONUC and the UN peacekeeping 
doctrine largely reflect the recommendations of the Brahimi report. 
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1. Inledning och analys 
Krigshistorikern Michael Howard menar att fred utgör en långt mer komplex företeelse än 
krig. Hans tes är att freden genom historien inte utgjort ett naturligt tillstånd utan är en relativt 
ny uppfinning.1 Trots detta lever vi i en betydligt lugnare och tryggare värld nu än för bara 50 
år sedan. Antalet väpnade konflikter i världen har minskat med 40 procent sedan början av 
1990-talet, samtidigt har FN:s fredsfrämjande operationer trefaldigats mellan 1990 och 2002.2 
Med andra ord har något hänt. När FN-stadgan utarbetades 1945 var det mot bakgrund av dels 
andra världskrigets konflikt mellan klart identifierbara stater och dels den uppstigande 
konflikten som sedermera kom att benämnas kalla kriget. I FN-stadgan ges riktlinjer för 
konfliktlösning mellan stater; i kapitel VI föreskrivs att parterna i en konflikt i första hand 
skall lösa den med fredliga medel, medan kapitel VII ger möjlighet till, av FN sanktionerat, 
militärt våld som en sista utväg för att bemöta en konflikt. Den dominerande formen av 
fredsfrämjande operationer sanktionerad av FN fram till början av 1990-talet gick under 
benämningen fredsbevarande. Det stod sällan klart utskrivet i de aktuella FN-resolutionerna 
huruvida truppinsatsen baserades på kapitel VI eller VII, utan mandatet grundades på en 
tolkning av båda dessa kapitel. Erfarenhetsmässigt stödde sig dock mandaten främst på kapitel 
VI, det vill säga med fokus på övervakning och förhandlingslösning. Praxis var att FN-
soldaterna sällan genomförde offensiva aktioner och öppnade eld enbart när de själva 
besköts.3 
 
Under 1990-talet utsattes det internationella samfundet för dilemmat huruvida intervention 
var ett rättfärdigat medel eller inte för att skapa stabilitet i oroshärdar på olika håll runt om i 
världen. Parallellt med detta utkristalliserade sig en annorlunda typ av konfliktmiljö där 
beväpnade insurgenter, som inte bekände sig till några geografiskt konstituerade gränser, 
genomförde alltifrån självmordsbombningar till etnisk rensning. Dessa förbrytelser följdes i 
sin tur av humanitära katastrofer såsom flyktingströmmar och hungersnöd. Eftersom dessa 
typer av konflikter oftast inte begränsade sig till enbart en stat blev konsekvenserna snabbt 
regionala problem.4 Erfarenheterna främst från Afrika, t.ex. Rwanda 1994 men även från 
Srebrenica i före detta Jugoslavien 1995 - där FN-trupp inte lyckades förhindra folkmord och 
massakrer - bidrog till att alltfler röster höjdes för en förändrad syn på fredsfrämjande 
insatser. Detta har bl.a. lett till att både uppgift och mandat för FN-styrkor förändrats under de 
senaste decennierna, idag grundar sig de flesta FN-insatser på kapitel VII. Även övergripande 
säkerhetsstrategier har utvecklats för att stötta återuppbyggandet av statsapparaten i 
konflikthärjade länder. Exempel på åtgärder kan vara avväpning och återanpassning in i 
samhället av f.d. kombattanter (DDR5) samt återuppbyggandet av ett rättsväsende baserat på 
respekt för de mänskliga rättigheterna. Dessa strategier benämns olika beroende på vilken 
eller vilka organisationer som genomför verksamheten.6 
                                                 
1 Howard, Michael, Fred och krig, Stockholm: Prisma, 2004, s. 19-24.  
2 Human Security Center, “The Human Security Report 2005”, hämtad från:  
   http://www.humansecurityreport.info/, hämtad 2007-11-16. 
3 Folcker, Adam, ”Tydligt mandat för fred”, publicerad 2007-03-15, hämtad från:   
   http://www.mil.se/index.php?c=news&id=36231&do=print, hämtad 2007-11-16. 
4 Ferguson, Chris, ”Police Reform, Peacekeeping and SSR”, publicerad september 2004, hämtad från: 
   http://www.ciaonet.org/olj/jssm/jssm_2_3/jssm_2_3_fec01.pdf, hämtad 2007-11-14.  
5 Disarmament, Demobilization and Reintegration. Syftet med verksamheten är att avväpna, demobilisera  
   och återintegrera före detta soldater tillbaka in i samhället.    
6 Inom FN används begreppen: Post-Conflict Peacebuildning, Integrated Peace Support Operations,  
   Multi-dimensional peacekeeping och Security Sector Reform. 
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1.1 Problemformulering, syfte samt frågeställningar 
Det militära maktmedlet inom ramen för fredsfrämjande operationer har traditionellt haft till 
huvuduppgift att övervaka efterlevnaden av ömsesidigt ingångna vapenvilor eller fredsavtal 
medan diplomatiska och politiska medel utarbetat lösningar på konflikterna. Men 
fredsfrämjande operationer har under de senaste decennierna blivit alltmer komplexa, fler 
aktörer är inblandade och samtycke till ingripande från FN:s sida finns inte alltid. Detta har 
fört med sig att kraven på, och användandet av, militära maktmedel befinner sig i förändring.  
 
År 2000 lade en expertpanel inom FN fram en rapport om FN:s fredsbevarande arbete, The 
Report of the Panel on United Nations Peace Operations, populärt kallad Brahimi-rapporten 
efter ordföranden som ledde panelen.7 Syftet med rapporten var att presentera 
rekommendationer samt konkreta förslag till hur FN i framtiden bättre skulle kunna hantera 
konflikter liknande de i Rwanda och Bosnien-Hercegovina. Enligt rapporten behövdes en 
”doktrinomsvängning” för att möta de utmaningar som väntade fredsfrämjande verksamhet i 
framtiden.8 År 2008 presenterades ramverket för FN:s fredsfrämjande verksamhet i form av 
en doktrin, United Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines.9  
 
The Report of the Panel on United Nations Peace Operations (i fortsättningen benämnd 
Brahimi-rapporten) innehar en särställning inom FN:s utvecklings- och reformarbete, dels på 
grund av sin uppriktighet och dels på grund av de konkreta rekommendationer som 
presenterades. Rapportens rekommendationer har mottagits väl av världsorganisationen och 
FN:s generalsekreterare har hänvisat till rapporten såsom far-reaching yet sensible and 
practical. Han tillsatte även en kommitté som skulle följa upp implementeringen av 
rekommendationerna.10 Vidare hänvisas det i en rapport från Department for Peacekeeping 
Operations (DPKO) år 2002 till Brahimi-rapporten i ordalagen following the 
recommendations of the Panel on UN Peace Operations…11 I samtliga tre utkast av, jämte ny 
FN-doktrin, hänvisas också till Brahimi-rapporten i termer av ”ett landmärke”.12 Vikten av att 
rapportens rekommendationer implementeras inom ramen FN:s fredsfrämjande verksamhet 
ses som central i sammanhanget. Annars finns risk att det endast är medvetenheten om 
problemen som ökat men inte förmågan att hantera dem. 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera implementeringen av Brahimi-
rapportens rekommendationer avseende FN:s fredsfrämjande verksamhet genom att 
undersöka graden av implementering inom ramen för en fredfrämjande operation i Afrika 
samt i förhållande till FN-doktrinen.  
 
 
                                                 
7 United Nations, “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, publicerad 2000-08-17, hämtad från:  
   http://www.un.org/peace/reports/peace_operations, hämtad 2008-01-19. 
8 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 8 § 47. 
9 United Nations, “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, publicerad 2008-01-18,   
   hämtad från: http://pbpu.unlb.org/pbps/Pages/Public/viewdocument.aspx?id=2&docid=895, hämtad  
   2008-02-25.  
10 United Nations, “Report of the Secretary-General on the implementation of the report of the Panel on United  
    Nations peace Operations”, publicerad: 2000-10-20, hämtad från:  
    http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/docs/55_502e.pdf, hämtad 2007-11-15. 
11 United Nations, “From lessons learned to learning lessons”, publicerad 2002, hämtad från:  
     http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/, hämtad 2007-11-16. 
12 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 10.       



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  4 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
För att uppnå syftet med uppsatsen och kopplat till problemformuleringen besvaras tre frågor: 
- Vilka rekommendationer föreslog den s.k. Brahimi-rapporten kopplat till förberedelser 

och genomförande av FN:s fredsfrämjande operationer?  
- I vilken grad återspeglas Brahimi-rapportens rekommendationer inom ramen för FN:s 

fredsfrämjande operation MONUC 13 i Demokratiska republiken Kongo 2007?  
- I vilken grad har FN:s nypublicerade doktrin tillvaratagit och inarbetat Brahimi-rapportens 

rekommendationer avseende fredsfrämjande operationer?  

1.2 Avgränsningar och urval 
Det tar enligt vissa teoretiker cirka 10 år innan nya tankar presenterade i t.ex. doktrinform i 
praktiken får genomslag inom hela organisationen och visar sig i själva genomförandet.14 Mot 
denna bakgrund bör med andra ord ett antal år passera innan man gör jämförelser mellan 
teorin och praktiken för att med hjälp av dessa dra slutsatser. Ett annat sätt att se på 
förhållandet teori och praktik är påståendena om att FN:s verksamhet fram till i mitten av 
1990-talet karakteriserades av att nya praktiska erfarenheter infördes efterhand i 
verksamheten utan implementering i doktriner eller motsvarande policydokument.15 Med 
dessa delvis olika synpunkter kan tiden nu vara mogen att, efter åtta år, undersöka huruvida 
Brahimi-rapportens rekommendationer medfört någon reell skillnad. Har Brahimi-rapportens 
rekommendationer och riktlinjer avseende användandet av militära maktmedel i samband med 
fredsfrämjande operationer omsatts till praktik och finns den även förankrad i teorin?  
 
Samtliga av Brahimi-rapportens rekommendationer kommer dock inte att utgöra grund för 
uppsatsen då detta skulle bli alltför omfattande. I samband med FN:s tillkortakommanden 
inom ramen för fredsfrämjande operationer under 1990-talet har Peter Viggo Jakobsen 
identifierat ett antal områden som särskilt borde förbättras, de områden som kommer att 
studeras närmare är: Doktrin, insatsregler och beväpning, Reaktionstider, Ledning, 
Underrättelser samt Samordning och samarbete. Eftersom dessa områden går att koppla till 
Brahimi-rapportens rekommendationer utgör de en god grund för denna undersökning. 
 
Uppsatsen kommer inte explicit att avhandla FN-organisationens uppgifter, arbetssätt och 
samspel inom och mellan olika huvudorgan då detta skulle bli alltför omfattande. FN är en 
komplex organisation där medlemsstaternas olika ambitioner återspeglas i deras 
ställningstaganden, denna undersökning avser inte att klarlägga de bakomliggande faktorerna 
till att vissa beslut om implementering fattats medan andra lämnats utan åtgärd. Fokus utgörs 
av implementeringsgraden av Brahimi-rapportens rekommendationer inom ramen för en 
fredsfrämjande operation samt i förhållande till FN-doktrinen. I och med detta kommer inte 
övriga maktmedel att avhandlas såvida de inte har direkt påverkan på det militära maktmedlet.  
Fredsfrämjande operationer (peacekeeping operations), innehåller enligt Brahimi-rapporten 
fyra olika verksamhetsområden: konfliktförebyggande verksamhet (conflict prevention), 
fredsskapande verksamhet (peacemaking) fredsbevarande verksamhet (peacekeeping) samt 
fredsbyggande verksamhet(peace-building).16 Fokus för denna uppsats utgörs främst av 
fredsbevarande verksamhet (peacekeeping) med motivet att det är huvudsakligen inom ramen 
för denna verksamhet som nyttjandet av det militära maktmedlet återfinns. 
                                                 
13 MONUC = United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo. 
14 Cimbala, Stephen J. & Tritten, James J., “Joint Doctrine – Engine of Change?”, s. 93, publicerad 2003, hämtad  
    från: http://www.dtic.mil/doctrine/jel/jfq_pubs/1633.pdf, hämtad 2008-01-19. 
15 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, New York: Oxford University Press Inc., 2002, s.  
    325-326. 
16 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 2 § 10.     
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I uppsatsen utgör FN-doktrinen United Nations Peacekeeping Operations – Principles and 
Guidelines underlag när det i texten hänvisas till FN-doktrinen, detta då de övriga fem 
delserier ännu inte är färdigställda.17 Samtliga principer och riktlinjer i FN-doktrinen kommer 
inte att avhandlas, tyngdpunkten kommer att ligga på graden av implementering i förhållande 
till Brahimi-rapportens rekommendationer inom de fem områden som redovisats.  
 
Geografiskt avgränsas uppgiften till att avhandla en FN-operation inom ramen för en 
inomstatlig konflikt i Afrika – MONUC. Detta med motiven att 65 % av FN:s nuvarande 
(mars 2008) operationer består av konflikter i Afrika samt att 71 % av världens konflikter 
mellan 1948 och 2004, där FN genomfört fredsfrämjande verksamhet, har varit inomstatliga.18 
FN har även fortsatt avdelat ansenlig mängd tid och medel för att möta konfliktutvecklingen i 
Afrika. Fram till och med den 8 februari 2008 hade nio av säkerhetsrådets totalt sexton möten 
avhandlat konflikter i afrikanska länder.19 Undersökningen av MONUC görs så sent i tid som 
möjligt i syfte att Brahimi-rapportens rekommendationer skall ha haft möjlighet att 
implementeras. Fokus på jämförelsen kommer därför att läggas på uppnådda resultat 2007. 
Det kan i och för sig diskuteras om konflikten i Demokratiska republiken Kongo 
(fortsättningsvis benämnd Kongo) de facto är en inomstatlig konflikt eftersom minst fem 
andra nationer mer eller mindre aktivt deltagit i stridigheterna. Men inom ramen för denna 
uppsats ses konflikten som inomstatlig baserat på klassificeringen i forskningsrapporten 
Peacekeeping Operations: Global Patterns of Intervention and Success, 1948-2004.20  

1.3 Definitioner 
I syfte att underlätta förståelsen för diskussionen i uppsatsen preciseras här vad som avses 
med ett antal begrepp:  
 
Doktrin 
Det finns olika sätt att se på och tolka begreppet doktrin. I denna uppsats ligger Trevor 
Dupuys definition till grund vad avser synsättet på vad en doktrin utgör:  
 

Military doctrine is the combination of principles, policies and concepts which are combined into an 
integrated system for the purpose of governing all components of a military force in combat, and 
assuring consistent, coordinated employment of these components. The origin of doctrine can be 
experience, or theory, or both. Doctrine represents the best available thought on the employment of 
forces that can be defended by reason. Doctrine is methodology and, if it is to work, all military 
elements must know, understand and respect it.21 

 
Denna definition hänvisar främst till nationalstaters sätt att se på begreppet doktrin, men den 
är samtidigt tillämplig som beskrivning på FN:s sätt att se på saken. 
 
                                                 
17 I ”United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, Annex 1, s. 92-93 framgår det att  
    ramverket efterhand kommer att bestå av totalt sex ”serier” som avhandlar olika delar av fredsfrämjande  
    verksamhet, dessa är förutom ovanstående: Headquarters Support to Operations, Management and  
    Integration of Operations, Multi-dimensional Operations, Field Operations Support samt Headquarters  
    Management and Administration.       
18 United Nations, “Peacekeeping Operations”, publicerad 2007-12-31, hämtad från:   
    http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/bnote.htm, hämtad 2008-02-25. 
19 United Nations, “Meetings conducted/Actions taken by the Security Council in 2008”, publicerad 2008-02-20,  
     hämtad från: http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scact2008.htm, hämtad 2008-02-29. 
20 Heldt, Birger och Wallensteen, Peter, Peacekeeping Operations: Global Patterns of Intervention and Success,  
    1948-2004, Stockholm: Folke Bernadotte Academy, 2006, s. 43. 
21 Dupuy, Trevor. N., The evolution of weapons and warfare, New York: Da Capo Press, Inc., 1984, s.9.  
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Dock tar all form av fredsfrämjande verksamhet sin utgångspunkt i medlemsstaternas egna 
doktriner, oavsett om aktuella länder har en generell doktrin eller en speciellt framtagen 
fredsoperativ doktrin.22 FN:s perspektiv på begreppet doktrin tar sin utgångspunkt i FN-
stadgan. Denna ligger till grund för direktiv i form av resolutioner fattade av FN:s 
säkerhetsråd. Dessa resolutioner har i sin tur har främst präglats av världsorganisationens tre 
främsta deviser: konfliktparternas samtycke till ingripande, opartiskhet samt användning av 
våld endast i självförsvar. Bl.a. på grund av antalet inblandade medlemsländer har det hittills 
inte gått att hålla upp ett enda dokument eller en samling och hävda att det är FN:s doktrin, 
förrän 2008. Själva termen FN-doktrin används i denna uppsats som benämning på det 
övergripande styrdokument avseende fredsfrämjande verksamhet som presenterades i början 
av 2008 och som heter United Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines.  
 
Fredsfrämjande operationer 
Begreppet Peacekeeping Operations översätts i denna uppsats med fredsfrämjande 
operationer och utgör därmed samlingsnamn för operationer som godkänts i FN:s 
säkerhetsråd och som genomförs av militär trupp under direktiv från FN:s generalsekreterare.  
Som jämförelse kan nämnas att i svensk Militärstrategisk doktrin redovisas följande militära 
insatser under rubriken fredsfrämjande operationer: fredsbevarande operationer, 
fredsframtvingande operationer, övervakning och rapportering, väpnad preventiv trupp, 
evakueringsoperationer, förtroendeskapande åtgärder, säkerhetsfrämjande insatser samt 
humanitära operationer. 23 Man kan här notera att den svenska militärstrategiska doktrinen 
valt att använda ett begrepp, fredsframtvingande operationer, som inte återfinns inom ramen 
för FN:s vokabulär. FN har istället valt att behålla begreppet peacekeeping operations oavsett 
”ambitionsnivå” och istället reglera graden av våldsanvändning via mandat och insatsregler 
(rules of engagement, ROE) med förankring i och hänvisning till FN-stadgans kapitel VI eller 
VII.24 En utveckling av begreppen har dock skett under de senaste åren vilket framgår i 
kapitel fyra. 
 
Militära maktmedel  
Begreppet militära maktmedel förklaras som nödvändigheten att i en situation ta till våld eller 
hot om våld för att nå uppsatta mål.25 Dock skiljer sig delvis FN:s syn på uppgifter kopplade 
till användandet av militära maktmedel i förhållande till en stats. Då syftet inte är att förgöra 
eller besegra motståndaren utgör inte explicit våld målsättningen med det militära 
maktutövandet. Men även i samband med att krav ställs på inblandade parterna eller hot om 
militär inblandning från FN:s sida måste det för att vara trovärdigt, finnas tillgång till både 
vilja och förmåga att verkställa krav eller hot.26  
 
 
 
                                                 
22 Exempelvis Storbritannien har utarbetat en egen specifik doktrin för fredsfrämjande verksamhet, ”Joint  
    Warfare Publication 3-50: The Military Contribution to Peace Support Operations”, publicerad 2006-06-21,  
     hämtad från: http://www.mod.uk/DefenceInternet/MicroSite/DCDC/OurPublications/JDWP/Index.htm,  
     hämtad 2008-03-14.      
23 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Stockholm: Försvarsmakten, M7740-774002, 2002, s. 107-110. 
24 Enligt FN-stadgan reglerar Kapitel VI fredlig lösning av tvister, medan kapitel VII reglerar inskridande i  
    händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar, se “Charter of the United Nations”, hämtad    
    från: http://www.un.org/aboutun/charter/, hämtad 2008-02-21. 
25 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 34. 
26 Jakobsen, Peter Viggo, Western Use of Corecive Diplomacy after the Cold War, London: MacMillan Press,  
    1998, s. 17. 
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1.4 Metod  
Förfaringssättet i denna uppsats baserar sig på en jämförande analys benämnd 
referenspunktsstrategin.27 Genom att välja ut empiriska jämförelsepunkter som står för något 
allmänt accepterat erhålls en utgångspunkt för arbetet. Strategin har beröringspunkter med 
näringslivets jämförande arbetssätt kallat bench-marking. I denna uppsats handlar det om att 
analysera implementeringsgraden, närmare bestämt ifall jämförelsepunkter tagna ur Brahimi-
rapporten tillvaratagits, i samband med genomförandet av en fredsfrämjande operation samt i 
den nya FN-doktrinen. Med utgångspunkt i Brahimi-rapportens rekommendationer, som kan 
sägas utgöra en helhet syftande till ett förbättrat genomförande av fredsfrämjande operationer, 
kan rapportens rekommendationer i kontexten av denna uppsats likställas med en oprövad 
teori och därmed en hypotes. Hypotesen är att implementeringen av Brahimi-rapportens 
rekommendationer kommer att leda till att FN i framtiden utgör ett effektivare 
konflikthanteringsverktyg än vad som var fallet innan rapporten presenterades. En teoretisk 
anknytning kan göras till Nationalencyklopedin där teori definieras som: 
 

En grupp antaganden eller påståenden som förklarar företeelser av något slag och systematiserar vår 
kunskap om dem. En verksamhet sägs vara teoretisk i motsats till empirisk om den bygger på teori 
och därför inte enbart konstaterar fakta utan även förklarar givna fakta och eventuellt förutsäger 
nya.28 

 
Brahimi-rapportens rekommendationer bygger främst på tillkortakommanden, s.k. negativ 
empiri, i form av FN-operationer såsom de i Rwanda och Bosnien-Hercegovina. Uppgiften 
består i att jämföra graden av implementering inom vissa utvalda områden baserade på 
Brahimi-rapportens rekommendationer med genomförandet av en FN-operation samt i 
förhållande till FN-doktrinens innehåll. Analysenheterna, de undersökningsobjekt som 
kommer att studeras, utgörs dels av en FN-operation, MONUC och dels av FN:s nya doktrin. 
Att välja MONUC som analysenhet baserar sig dels på att det är en operation i Afrika, där 
huvuddelen av FN:s fredsfrämjande verksamhet för närvarande pågår, och dels för att den 
varit etablerad sedan år 2000 vilket innebär en övergripande kontinuitet i genomförandet av 
verksamheten. Därmed har MONUC haft förutsättningar i form av tid till att realisera 
Brahimi-rapportens rekommendationer. Att använda FN:s nyligen fastställda doktrin som 
analysenhet ger möjlighet att undersöka hur mycket av Brahimi-rapportens rekommendationer 
som åtta år senare återspeglas i världsorganisationens övergripande styrdokument för 
fredsfrämjande operationer.  
 
För att kunna genomföra välgrundade nivåskattningar vid användandet av 
referenspunktsstrategin skall särskilt två komponenter beaktas - dels skall den valda 
referenspunkten vara tydligt motiverad och dels skall det preciseras huruvida vald 
referenspunkt rymmer positiva, negativa eller neutrala tendenser.29 Den tydliga förankring av 
rapportens betydelse inom FN-organisationen som redovisades i punkt 1.1 anses vara 
tillräcklig för att den skall kunna utgöra referenspunkt i denna uppsats och att 
jämförelsepunkter för analysen därmed kan hämtas ur rapporten.  
 

                                                 
27 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan, Stockholm: Norstedts   
    Juridik AB, 2005, s. 165-168.  
28 Nationalencyklopedin.se, hämtad från: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=325931&i_word=teori,  
    hämtad 2008-02-27. 
29 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan, 2005, s. 167.  
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Jämförelsepunkterna utgörs av ett antal nyckelord kopplade till fem olika områden som av 
Peter Viggo Jakobsen framförts som operativa utmaningar i samband med fredsfrämjande 
operationer.30 I samband med granskningen av Brahimi-rapportens rekommendationer 
kommer dessa nyckelord att bestämmas. Nyckelorden används sedan för att bedöma grad av 
implementering, hög eller låg, inom ramen för MONUC och FN-doktrinen. Om 
implementeringsgraden skall kunna sägas vara hög måste samtliga nyckelord vara 
tillgodosedda, eftersom de identifierade nyckelorden tillsammans bildar en helhet inom 
respektive område. Om inte samtliga nyckelord inom ett område realiserats anses 
implementeringsgraden vara låg. En tredje grad av implementering, mittemellan hög och låg, 
kanske skulle vara på sin plats, men då riskerar diskussionen att vridas mer mot ”grad av 
grad”. En variant där själva slutsatsen blir att implementeringsgraden är delvis hög och delvis 
låg tillför inte själva undersökningen särskilt mycket. Specifik grad av implementering går 
istället att återfinna inom respektive område. Visserligen kan resonemanget reverseras och 
påpekanden kan istället göras på att två grader av implementering är för kategorisk. Detta kan 
dock bemötas genom att slutsatserna av undersökningen i sig är tillräckligt underbyggda och 
motiverade för en tvågradig skala. En faktor som dock måste beaktas i samband med 
undersökningen av MONUC är att utveckling pågår och har pågått under hela operationens 
livstid. De mandat och de uppgifter som ursprungligen låg till grund för MONUC vid 
etableringen 1999, har byggts på med nya och kompletterande mandat samt uppgifter, vilket i 
sin tur innebär att implementering av Brahimi-rapportens rekommendationer kan ha skett 
tidigt och/eller successivt.  

1.5 Material 
Valt materiel utgörs till huvuddel av officiella FN-handlingar hämtade från FN:s hemsidor på 
Internet. Som komplement till dessa har material, rapporter och underlag inhämtats från 
forskningsinstitut och från litteratur som avhandlar fredsfrämjande verksamhet i syfte att 
bredda uppsatsens bas samt belysa utifrån olika perspektiv. Det centrala underlaget i denna 
uppsats är Brahimi-rapporten vilken också utgör teorianknytning. En expertgrupp ledd av 
algeriern Lakhdar Brahimi tillsattes i december 1999 på uppdrag av FN:s dåvarande 
generalsekreterare Kofi Annan. Uppgiften var att ta fram och presentera konkreta och möjliga 
rekommendationer till hur FN skulle kunna förbättra sin fredsfrämjande verksamhet. 
Rapporten presenterades offentligt av FN:s generalsekreterare Kofi Annan den 7 mars år 
2000. Rapportens rekommendationer har sedan legat till grund för FN:s fortsatta utveckling 
av förmågan till effektivare etablering av fredsfrämjande operationer. I analysen av FN-
operationen MONUC har underlag främst hämtats från FN:s hemsidor.  
 
Kompletterande material, både i form av tryckt litteratur och av Internetbaserad information, 
syftar till att belysa olika aspekter av FN:s fredsfrämjande verksamhet. Exempel på detta är 
Trevor Findlays bok The Use of Force in UN Peace Operations31 som beskriver FN:s 
tillkortakommanden samt kluvna inställning vad avser användandet av våld i samband med 
fredsbevarande operationer. Ett annat exempel är boken Globalization and Conflict32 som 
avhandlar säkerhetsaspekter inom ramen för en strategisk kontext. Det är utifrån den senare 
boken som de fem områdena innehållande operativa utmaningar hämtats.    
 
                                                 
30 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, Oxon: Routledge, 2006. 
31 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002. 
32 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s 208-215. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  9 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
Till grund för uppsatsen ligger de källkritiska hörnstenarna: äkthet, oberoende, samtidighet 
och tendens.33 Men då huvuddelen av källmaterialet i denna uppsats hämtats från Internet, har 
de traditionella källkritiska reglerna kompletteras med ytterligare tre: världsbild och 
kunskapssyn, trovärdighet samt källans förutsättningar och egenskaper.34 Primärkällor såsom 
Brahimi-rapporten är källmaterial utgivet av FN och tillgängligt via FN:s officiella hemsida. 
Detsamma gäller FN-doktrinen, -resolutioner, -rapporter samt övriga officiella dokument. 
Utgångspunkt är tagen i att det borde ligga i världsorganisationens intresse att dokumenten 
och informationen som presenteras på Internet möter källkritikens krav främst avseende 
världsbild och trovärdighet med tanke på hur många stater och institut som nyttjar 
informationen både som primär- och sekundärkälla (och som komplement till de nationella 
representationerna vid FN-högkvarteret i New York). Underlaget anses därmed möta alla 
källkritiska regler. Sekundärkällor, material som är bearbetat och som hämtar referenser från 
annat material har använts i syfte att skapa en övergripande och kompletterande bild av FN:s 
verksamhet inom ramen för fredsfrämjande verksamhet. Dessa har främst hämtats från 
välkända och erkända tankesmedjor och institut såsom Utrikespolitiska Institutet, The Henry 
L. Stimson Center och International Crisis Group. Bakgrund till läget i Kongo och själva 
konfliktutvecklingen har hämtats via hemsidor, dels från The International Institute for 
Strategic Studies och dels från Utrikespolitiska Institutets databas, Landguiden. Dock 
redovisas endast underlag som överensstämmer med FN:s egna underlag eller som bekräftats 
av andra källor, i syfte att undvika eller minimera tendensiöst material.  

1.6 Disposition 
Efter att de grundläggande förutsättningarna redovisats i detta kapitel, kommer i kapitel två 
den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen, Brahimi-rapportens rekommendationer, att 
presenteras och analyseras utifrån fem olika områden innehållande operativa utmaningar för 
fredsfrämjande operationer. I kapitel tre redovisas samt analyseras FN-operationen MONUC i 
förhållande till Brahimi-rapportens rekommendationer utifrån de fem redovisade områdena i 
kapitel två och baserat på ett antal identifierade nyckelord. I kapitel fyra sker motsvarande 
med FN:s framtagna doktrin, United Nations Peacekeeping Operations – Principles and 
Guidelines. I kapitel fem sammanfattas dragna slutsatser, det vill säga implementeringsgraden 
av Brahimi-rapportens rekommendationer inom ramen för MONUC samt nuvarande FN-
doktrin. I bilagorna redovisas översikter och organisationsstrukturer som avhandlar FN och 
MONUC.  

                                                 
33 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan, s. 307-313. 
34 Leth, Göran och Thurén, Torsten, Källkritik för Internet, Stockholm: Styrelsen för Psykologiskt försvar, 2000,  
    s. 10-20. 
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2. Brahimi-rapportens rekommendationer  
Tidigare forskning som knyter an till denna uppsats rör dels implementering och dels 
fredsfrämjande verksamhet. Enligt Birgitta Rydén handlar implementering om verksamhet i 
syfte att uppfylla mål och intentioner.35 Mycket av forskningen har fokuserats kring varför 
steget ”från ord till handling” är komplicerat – varför verksamhet inte genomförs, varför 
förändring inte accepteras eller varför implementering tar lång tid. Implementerings-
forskningen har under sin 30-åriga utveckling aldrig haft en gemensam teorigrund utan har 
istället baserat sig på olika teorier. Det som dock utgör den gemensamma nämnaren inom 
detta forskningsområde är, enligt Rydén, att den främst försöker förstå och förklara gapet 
mellan politiska avsikter och faktiskt utfall. I samband med detta brukar även praktiska råd 
och förslag medfölja syftande till att minska detta gap.36 Kritik som framförts mot forskning 
kring implementering är bl.a. att studierna genomförs för tätt inpå fattade beslut. Komplexa 
organisationer, såsom FN, är trögrörliga och därmed tar implementeringen tid. Mellan 5-10 år 
är en normal implementeringstid enligt forskningslitteraturen.37 I den vetenskapliga 
litteraturen om implementeringsteorier återfinns främst två perspektiv, top-down och bottom 
up.38 Enligt top-down initieras och styrs genomförandet från organisationens topp. 
Instruktioner skall kommuniceras nedåt i hierarkin och längst ner verkställs instruktionerna. 
Enligt det andra perspektivet, bottom up, är det istället de lägre nivåerna i en organisation som 
är centrala i genomförandet. Sett ur detta perspektiv är det individerna längst ner och deras 
handlande som bildar utgångspunkt och beslutsfattarna på de högre nivåerna som måste 
basera sina beslut på existerande verksamhet. 
 
Efter kalla krigets slut har forskningen kring fredsfrämjande verksamhet mer och mer inriktats 
mot konfliktförebyggande åtgärder, konfliktlösning samt fredsbevarande åtgärder. Röster 
började också höjas för en doktrinutveckling av FN:s riktlinjer för fredsfrämjande 
verksamhet. FN har aldrig haft en militär doktrin på motsvarande sätt som de flesta 
västerländska nationalstater numera har. FN-stadgan och de av säkerhetsrådet utfärdade 
resolutionerna jämte diverse policydokument och delvis omsatta praktiska erfarenheter har 
främst utgjort motsvarigheten. Baserat på detta kunde två generella uppfattningar urskiljas 
under 1990-talets uppseglande doktrindebatt, enligt Jakobsen.39 Det ena synsättet var 
anhängare av den traditionella synen, där konfliktparternas samtycke till ingripande, 
opartiskhet samt användning av våld endast i själförsvar utgjorde normen. En tillämplig 
skyddsnivå på FN-förbanden, jämte undvikandet av att vara direkt orsak till en eskalering av 
konflikten, utgjorde lösningen på problemen. Det andra synsättet förespråkade en reformering 
där välbeväpnade och militärt överlägsna FN-styrkor skulle vara tillräckligt utrustade för att 
kunna erbjuda konfliktens parter både morot och piska i syfte att främja eller framtvinga 
samtycke alternativt avskräcka motstånd. För att avskräckning skulle fungera i praktiken 
måste hoten kunna backas upp av tillräckliga militära medel för att bedömas som reella.  

                                                 
35 Rydén, Birgitta, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på  
    svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001, Örebro: Universitetsbiblioteket, 2003, s. 49.   
36 Rydén, Birgitta, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på  
    svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001, 2003, s. 52. 
37 Rydén, Birgitta, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på  
    svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001, 2003, s. 51. 
38 Rydén, Birgitta, Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan: ett implementeringsperspektiv på  
    svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997-2001, 2003, s. 55. 
39 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 208.  
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Därför ansåg reformivrarna att FN-styrkor skulle utrustas med insatsregler som baserade sig 
på:  
 

”Active impartiality” permitting the use of force as a last resort in a discriminate and proportionate 
manner against parties threatening the civilian population or preventing the peace force from 
achieving its mandate.40   

 
Två framstående institut inom området fredsfrämjande verksamhet är Peace Research 
Institute of Oslo (PRIO) och Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Även 
FN bedriver forskning och har ett eget universitet i Costa Rica, UN University for Peace, med 
främsta målsättningen att främja regional fredsforskning runt om i världen. Som komplement  
till dessa finns även ett antal institut och tankesmedjor med fokus på freds- och 
konfliktforskning, exempelvis International Crisis Group41 och The Henry L. Stimson 
Center42 .  
 
Vad avser FN:s fredsfrämjande verksamhet kan en uppsats vid Försvarshögskolan lyftas fram. 
Magnus Bodén undersökte 2006 om FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande 
operationer i Afrika.43 Delar av Brahimi-rapporten låg till grund för hans konstruktion av 
idealtypen för en operation som sedan jämfördes med etablerandet av UNMIL. Slutsatserna 
visade att FN delvis lyckats följa Brahimi-rapportens rekommendationer men att UNMIL inte 
kunde sägas utgöra en ideal operation. En övergripande begränsning i ovanstående 
undersökning är den relativt korta tid som förflöt mellan presentationen av Brahimi-rapporten 
den 17 augusti år 2000 och påbörjandet av UNMIL etablering 1 oktober 2003. Varken hela 
eller delar av Brahimi-rapporten var rimligtvis omsatt i praktiken annat än i bästa fall som 
riktlinjer för FN:s fortsatta arbete. Därför är det först nu när Brahimi-rapporten funnits i åtta 
år som man kan börja undersöka i vilken omfattning rekommendationerna tillvaratagits och 
omsatts i praktiken.  
 
Den 26 juni 1945 bildades Förenta nationerna i kölvattnet av andra världskriget, och den 24 
oktober samma år trädde FN-stadgan i kraft. Stadgan reglerar organisationens uppgifter, 
befogenheter, arbetsordning samt organisation och kan på många sätt sägas utgöra 
världsorganisationens doktrin. Vidare återfinns även FN:s ändamål, grundsatser och syften, 
huvudorganens regler och uppgifter, och olika bestämmelser som medlemsstater förbinder 
sig till. FN-stadgan har till stor del hållits intakt fram till dags dato, tre ändringar/ 
korrigeringar har skett, 1963, 1965 och 1971, inga av dem rör användandet av militärt 
våld.44 Traditionellt har FN:s verksamhet sedan starten baserat sig på konfliktlösning 
främst med fredliga medel och med inblandade parters samtycke. Ett typiskt 
fredsbevarande scenario innehåller två eller flera statliga aktörer inblandande i t.ex. en 
gränskonflikt, där vapenstillestånd eller fredsavtal undertecknats och FN-styrkor kallats in 
för att övervaka efterlevnaden.45  
 
                                                 
40 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 208. 
41 International Crisis Group, hämtad från: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=1, hämtad 2007-12-03. 
42 The Henry L. Stimson Center, hämtad från: http://www.stimson.org/home.cfm, hämtad 2007-12-03. 
43 Bodén, Magnus, Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika?, Enskild uppsats,  
    Stockholm: Försvarshögskolan, beteckning 327/6:1, 2006.  
44 United Nations, “Charter of the United Nations”. 
45 United Nations, “Meeting New Challenges”, hämtad från: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/faq/q4.htm,  
     hämtad 2008-02-21. 
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Kalla kriget som följde medförde att handlingsutrymmet för andra typer av lösningar 
krympte på grund av de två stormaktsblockens, NATO och Warszawa-paktens, 
intresseområden och påverkansmöjligheter. Detta medförde att den typ av fredsfrämjande 
verksamhet FN traditionellt ägnade sig åt baserade sig på att tvångs- och våldsmakt endast 
användes i samband med självförsvar. Allt i akt och mening att inte äventyra ingångna 
vapenvilor eller fredsavtal mellan parter. Men efterhand som konfliktmönstren utvecklats 
och samma hänsyn inte längre tas till vapenvilor och fredsavtal, har själva användandet av 
militära maktmedel blivit en fråga som FN-organisationen på något sätt blivit tvungen att 
förhålla sig till. När, hur mycket samt i vilket syfte får tvångs- och våldsmakt egentligen 
användas inom ramen för fredsfrämjande operationer?  De tre konflikter som framförallt 
aktualiserat ovanstående frågeställningar är, enligt Trevor Findlay, händelserna i Kongo 
1960-64, Bosnien-Hercegovina 1992-95 samt Somalia 1993-95.46 I samband med dessa 
operationer ifrågasattes särskilt FN:s användande av vålds- och tvångsmakt eller snarare 
avsaknaden av detta. Enligt Findlay har FN passerat genom ett antal avgörande epoker 
kopplat till genomförandet av fredsfrämjande operationer, de senaste epokerna benämner 
han: Use-of-force dilemmas resurface – början till mitten av 1990-talet, New missions, old 
dilemmas – mitten till slutet av 1990-talet samt Rethinking the use of force by the United 
Nations – avseende 2000-talet.47  
 

There are many tasks which United Nations peacekeeping forces should not be asked to undertake 
and many places they should not go. But when the United Nations does send its forces to uphold the 
peace, they must be prepared to confront the lingering forces of war and violence, with the ability 
and determination to defeat them.48 

 
I augusti år 2000 lade en expertpanel bestående av tio personer inom FN fram en rapport 
om utvecklingen av FN:s fredsbevarande arbete, The Report of the Panel on UN Peace 
Operations, populärt kallad Brahimi-rapporten. Denna rapport signalerade en vilja till 
utveckling och förändring baserat på erfarenheterna från konflikter såsom Rwanda och 
Bosnien-Hercegovina under 1990-talet. Över 200 personer inom FN-systemet intervjuades, 
alltifrån säkerhetsrådets medlemmar till operativa chefer på fältet. Kontexten för 
förändringen har till stor del sitt ursprung i något som har fått många benämningar och som 
t.ex. Peter Viggo Jakobsen valt att kalla de ”nya krigen”, och som definieras såsom 
väpnade konflikter i svaga eller sönderfallna stater.49 Skillnaden i förhållande till de ”gamla 
krigen” består av att ett antal faktorer tillkommit eller förändrats, bl.a. att de inblandade 
konfliktparterna inte har militär kapacitet eller ambition att genomföra krigföring med 
konventionella styrkor på ett konventionellt ”västerländskt sätt”. Istället består konfliktens 
parter av irreguljära styrkor som huvudsakligen drivs mer av kommersiella eller kriminella 
syften än politiska. Vidare finns inga frontlinjer mellan parterna, gränsen mellan vilka som 
utgör civilbefolkning och vilka som utgör kombattanter är otydlig. Konflikterna blir också 
långdragna då ingen av parterna har tillräcklig militär kapacitet att avgöra till sin fördel 
eller inte är intresserade av att en lösning kommer till stånd. Avsaknad av allmän lag och 
ordning samt ingen eller låg respekt för mänskliga rättigheter är andra signifikativa 
egenskaper för de ”nya krigen”, enligt Jakobsen.  
 

                                                 
46 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002, s. 1. 
47 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002, s. vii. 
48 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. viii.       
49 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 206. 
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Konsekvenserna av detta blir flyktingströmmar och humanitärt lidande som inte bara 
påverkar det egna landet utan även kan komma att beröra grannländer. Alla dessa faktorer 
förde med sig kompletterande operativa uppgifter såsom allmän säkerhetsövervakning, 
valövervakning och humanitära insatser, vilket i sin tur förde med sig att fredsfrämjande 
operationer under 1990-talet ställdes inför dilemman de inte var rustade för, FN:s mål, 
medel och metoder var helt enkelt inte i balans med de krav denna typ av konflikter 
ställde.50  
 
FN:s fredsfrämjande operationer består enligt Brahimi-rapporten av fyra principiella 
aktiviteter: konfliktförebyggande verksamhet (conflict prevention), fredsskapande 
verksamhet (peacemaking), fredsbevarande verksamhet (peacekeeping) samt 
fredsbyggande verksamhet (peace-building). Konfliktförebyggande åtgärder utförs så långt 
som möjligt i förebyggande syfte innan en konflikt brutit ut och främst med hjälp av 
diplomatiska medel. Fredsskapande åtgärder syftar till att dämpa och på sikt avsluta 
pågående konflikter, också detta främst med hjälp av diplomatiska medel. Fredsbevarande 
åtgärder har gått från ett traditionellt ursprung inom ramen för mellanstatliga konflikter 
med främsta syfte att med FN-trupp eller observatörer kontrollera efterlevnaden av 
ingångna vapenstillestånd eller fredsavtal, till komplexa operationer där en samordnad 
strategi med övriga maktmedel krävs. Fredsbyggande åtgärder till sist är en benämning som 
tillkommit efter kalla krigets slut och som hänvisar till åtgärder för återuppbyggandet av 
vitala samhällsfunktioner efter att en konflikt avslutats, med andra ord syftandes till något 
mer än bara upprätthålla frånvaron av krig.51 Framgångsfaktorerna för framtida 
fredsfrämjande verksamhet återfinns enligt Brahimi-rapporten inom tre övergripande 
områden: politisk vilja att medverka till förbättring, snabb etablering i konfliktområden 
med styrkor som motsvarar behoven på plats samt en anpassad fredsfrämjande strategi. 
Vidare trycker rapporten på helhetsperspektivet – användandet av militära maktmedel kan 
inte skapa fred, det kan enbart skapa utrymme för byggandet av fred. 52  
 
De områden som kommer att studeras närmare i denna uppsats har bl.a. sitt ursprung i 
rapporter från United Nations Peacekeeping Best Pratices Unit och har sammanställts till 
områden representerande s.k. operativa utmaningar för fredsfrämjande operationer av Peter 
Viggo Jakobsen.53 Dessa operativa utmaningar baserar sig på konfliktutvecklingen som 
följde efter kalla kriget under inledningen av 1990-talet och de nya förutsättningar som då 
kom att gälla i samband med fredsfrämjande verksamhet.54 För att Brahimi-rapportens 
rekommendationer skall gå att operationalisera utarbetas nyckelord inom respektive 
område. Dessa nyckelord utgör sedan jämförelsepunkter i analysen av MONUC i kapitel 
tre och FN-doktrinen i kapitel fyra.  
 
 
 

                                                 
50 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 207. 
51 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 2-3 § 10-13.      
52 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 1, § 3-4.       
53 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 208-214.  
54 Logistik tas upp som ett viktigt område i Brahimi-rapporten. Anledningen till att logistik inte redovisas som  
    ett särskilt område i denna uppsats baserar sig på att funktionen utgör, och alltid har utgjort, en utmaning  
    oavsett vilken typ av operationer som genomförs och har därmed ingen direkt koppling till typen av konflikt.  
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De fem områdena som kommer att studeras närmare är: 
- Doktrin, insatsregler och beväpning 
- Reaktionstider55 
- Ledning  
- Underrättelser 
- Samordning och samarbete 

2.1 Doktrin, insatsregler och beväpning  
Under denna rubrik har följande nyckelord identifierats: entydiga mandat, klara 
insatsregler, opartiskhet samt ändamålsenlig materiel.  
 
I denna uppsats ses detta område som det mest fundamentala. Det är i samband med 
planeringen och utarbetandet av riktlinjer och direktiv som grunden läggs för hur 
framgångsrik en operation kan komma att bli. Till grund för väpnade stridigheter föreligger 
vanligtvis en intressekonflikt. Konflikten i sin tur baserar sig ytterst på att olika uppfattningar 
står mot varandra och där de inblandade vill få just sin vilja igenom. Det finns olika sätt att gå  
tillväga för att vinna denna kamp mellan viljor, olika medel att ta till. Men inom FN har 
inställningen till aktivt användande av våld alltid varit kluven. Inom ramen för FN:s 
fredsfrämjande verksamhet, måste ett antal parametrar avvägas eftersom föremålen för 
insatsen samtidigt utgör en del av själva lösningen. Med andra ord måste en form av 
”eskalationstrappa” behärskas. Kritiker menar dock att FN, med ett fåtal undantag, historiskt 
sett endast behärskat ett steg på denna trappa, fredsbevarande operationer i form av 
övervakningsuppdrag.56  
 
FN:s hanterande av konflikter inom den traditionella formen av fredsfrämjande operationer 
baseras på kapitel VI i FN-stadgan och dessa konflikter kan delas in i tre faser: krig – eld 
upphör – hemställan till FN om att, med trupp eller observatörer, övervaka vapenstilleståndet 
(medan diplomatiska och politiska ansträngningar strävar efter en permanent lösning). 
Brahimi-rapporten anser att denna form av fredsbevarande verksamhet mer tar sig an 
konfliktens symtom snarare än grunderna till den. Därför bör en övergripande strategi 
utarbetas innan FN-operationer etableras. Vidare har det heller inte funnits någon explicit 
strategi för hur och när tillbakadragande av FN-trupper skall ske, s.k. exit-strategy.57 Vissa av 
FN:s operationer har pågått alltifrån tio upp till 50 år.58 Efter det kalla krigets slut har 
ytterligare utmaningar tillkommit, dels mängden av inomstatliga konflikter och dels deras 
komplexitet. I själva landet där en konflikt pågår kan ett antal olika parter vara inblandade, 
alla med en egen uppfattning om tillämpandet av medel och metoder i syfte att uppnå just sina 
mål. Konflikten kan i sin tur basera sig på olika orsaker: ekonomiska, politiska, etniska eller 
religiösa, allt beroende på vilken part som tillfrågas. Förutom detta tillkommer externa 
intressenter i form av granländer, regionala stormakter och utländska företagsorganisationer, 
alla med sin egen agenda. I syfte att bemöta dessa krav blev det under 1990-talet vanligare att 
FN:s säkerhetsråd baserade sina resolutioner på kapitel VII i FN-stadgan, vilket därmed tillät 
våldsanvändning utöver självförsvar.  
 
 
                                                 
55 Avseende reaktionstider kommer analysen i kapitel tre främst att basera sig på förändringar inom  
    ramen för själva operationen, detta då MONUC redan var etablerad när Brahimi-rapporten offentliggjordes.  
56 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002, s. 14-16. 
57 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 3, § 17. 
58 Exempel på detta är FN-operationerna på Cypern samt i Mellersta Östern och Indien/Pakistan.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  15 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
Mellan 1947 och 1987 utfärdade FN:s säkerhetsråd endast en resolution baserad på VII, 
medan motsvarande siffra mellan 1988 och 2004 var 20.59 Mångfalden av aktörer medför 
också problem att identifiera konfliktens parter och därmed vilka som insatserna skall riktas 
mot. Dessa parter kan i sin tur bestå av löst sammansatta enheter med olika engagemang 
kopplade till fredsträvandena. Därför är det, enligt Brahimi-rapporten, av yttersta vikt att FN 
är medvetna om den bakgrund och kontext som råder i landet innan FN-förband sätts in och 
att flexibilitet finns för att möta ett scenario som utvecklar sig i negativ riktning. Historien har 
också visat att fredsbevarande och fredsbyggande verksamhet måste gå hand i hand i denna 
komplexa konfliktmiljö – emedan fredsbyggande verksamhet har få möjligheter till framgång 
utan fredsbevarande åtgärder, har den fredsbevarande verksamheten ingen möjlighet till 
avveckling och urdragning om den inte följs upp av fredsbyggande åtgärder.60  
 
Utifrån de två övergripande synsätten på fredsfrämjande verksamhet som presenterats, ett 
traditionellt och ett reformvänligt, får de som förespråkade reformering anses ha avgått med 
segern kopplat till den syn som presenteras i Brahimi-rapporten. Visserligen trycker rapporten  
på att grunden för FN:s fredsfrämjande verksamhet har och kommer även fortsättningsvis att 
vara: konfliktparternas samtycke till ingripande, opartiskhet samt användning av våld endast i  
självförsvar.61 Men för att kunna möta situationer baserade på ovanstående problematik är det 
enligt Brahimi-rapporten av vikt att en insatt FN-styrka har de grundläggande 
förutsättningarna att uppfylla tilldelat mandat. Med andra ord måste FN-trupp vara kapabel att 
försvara sig själva, övriga FN-enheter samt operationens mandat. Vidare skall insatsreglerna 
inte begränsa operationens genomförande: 
 

Rules of engagement should not limit contingents to stroke-for-stroke responses but should allow 
ripostes sufficient to silence a source of deadly fire that is directed at United Nations troops or at the 
people they are charged to protect and, in particularly dangerous situations, should not force United 
Nations contingents to cede the initiative to their attackers.62  

 
Begreppet opartiskhet skall i detta sammanhang inte likställas med neutralitet eller 
likabehandling av konfliktens samtliga parter, enligt Brahimi-rapporten. I säkerhetsrådets 
resolution 1296 från år 2000 slås fast att om civila systematiskt utgör måltavlor eller om 
humanitära organ inte tillåts verka i samband med konflikter skall detta ses ett som hot mot 
internationell stabilitet och säkerhet vilket därmed kan medföra åtgärder från säkerhetsrådet.63 
En FN-operation på plats i ett område där denna typ av brott förekommer skall vara beredd att 
på order ingripa. Därför måste planeringen inför igångsättandet av en FN-operation ha gjort 
en väl avvägd bedömning avseende vilka uppgifter förbanden kan komma att få och utrusta 
dem därefter. Detta medför i sin tur att operationens mandat även måste specificera 
våldsanvändningen. Visserligen är det fastställt i säkerhetsrådets resolution 1257 från 1999 att 
FN-förband, inom ramen för en pågående fredsfrämjande operation, har rätt till att, och skall 
ingripa med tillgängliga medel om de bevittnar våldsbrott mot civilbefolkningen.64  
 
                                                 
59 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 207. 
60 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 5, § 28.       
61 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 9, § 48.      
62 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 9, § 49.  
63 United Nations, Security Council, “Resolution 1296”, 2000-04-19, hämtad från:  
     http://www.un.org/Docs/scres/2000/sc2000.htm, hämtad 2008-03-05.    
64 United Nations, Security Council,  “Resolution 1257”, 1999-08-03, s. 51, hämtad från:   
     http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm, hämtad 2008-03-05. 
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Detta är dock, enligt Brahimi-rapporten lättare sagt än gjort, både ur ett 
genomförandeperspektiv och ur ett trovärdighetsperspektiv. Inom ett operationsområde bor 
och verkar hundratusentals civila, att samtliga dessa skall kunna åtnjuta samma skydd är en 
praktisk omöjlighet samtidigt som förväntningarna på FN från befolkningens sida kan anta 
stora proportioner. Erhåller en operation denna typ av mandat måste samtidigt erforderliga 
resurser i form av personal och materiel avdelas. Brahimi-rapporten anser därför att de 
operationsspecifika kraven som FN-sekretariatet sammanställer och presenterar för 
säkerhetsrådet inför godkännandet av en FN-operation bör utvecklas. Enligt rapporten är det 
bättre att ett adekvat dimensionerat och väl motiverat förslag till en FN-operation röstas ned i 
säkerhetsrådet, än att underbemannade, för uppgiften felaktigt utrustade förband sänds iväg 
med slöseri av mänskligt kapital, tid och pengar som främsta resultat.65 Rapporten föreslår 
också att innan en resolution om insats antas, skall säkerhetsrådet invänta 
Generalsekreterarens bekräftelse på vilka och hur många medlemsstater som är villiga att 
bidra med trupp till en planerad operation.  
 
I diskussionen mellan mandat å ena sidan och ändamålsenlig materiel å den andra sidan, kan 
erfarenheter hämtas från två tidigare genomförda FN-operationer. ONUC66 i Kongo 1960-
1964 hade inledningsvis varken tillräcklig eller adekvat materiel för att förmå utbrytar- 
republiken Katanga att följa FN:s resolutioner. Både artilleri- och flygunderstöd samt förmåga 
till upprätthållande av FN-förbandens rörlighet saknades enligt dåvarande brigadchefen för 
FN:s militärdistrikt Södra Katanga, Wærn.67 Ett annat exempel var FN-operationen 
UNPROFOR68 i Bosnien-Hercegovina samt Kroatien 1992-1995. Genom en 
säkerhetsrådsresolution i början av 1993 erhöll operationen kapitel VII-mandat vilket medgav 
utökad rätt till användande av våld utöver självförsvar, främst i syfte att kunna lösa tilldelade 
uppgifter samt för att skydda civilbefolkningen.69 Men även i detta fall rimmade inte 
mandaten och uppgifterna med tillgängliga vapen eller materiel i förhållande till vad 
konfliktens parter förfogade över, enligt Findlay.70 
 
Sammanfattningsvis rekommenderade Brahimi-rapporten att stringens måste råda mellan 
uppgift, mandat och materiel samt att FN:s säkerhetsråd måste få adekvat underlag presenterat 
för sig så att klara och entydiga mandat kan utformas. Och när väl en FN-operation är på plats 
i operationsområdet måste förbanden ha förutsättningar att på ett framgångsrikt sätt försvara 
sig själva, övriga FN-enheter samt operationens mandat med hjälp av klara insatsregler.71  
För att ytterligare understryka ovanstående rekommenderar rapporten säkerhetsrådet att inte 
ge klartecken till operationer baserade på oklara mandat och till platser där säkerhetsläget 
instabilt. Begreppet opartiskhet skall inte tolkas som detsamma som neutralitet. Om civila 
systematiskt utgör måltavlor eller om humanitära organ inte tillåts verka skall detta vara 
föremål för aktiva åtgärder.72 Baserat på ovanstående resonemang anses därmed följande 
nyckelord utgöra grundförutsättningen för en hög grad av implementering utifrån Brahimi-
rapportens rekommendationer:  

                                                 
65 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 11, § 59.       
66 ONUC – Organisation des Nations Unies au Congo sedermera Opération des Nations Unies au Congo.   
67 Wærn, Jonas, Katanga, Stockholm: Atlantis, 1980, s. 23. 
68 UNPROFOR – United Nations Protection Force. 
69 United Nations, Security Council, “Resolution 807”, 1993-02-19, hämtad från:  
    http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm, hämtad 2008-03-10.  
70 Findlay, Trevor, The Use of Force in UN Peace Operations, 2002, s. 221. 
71 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 10, § 55.        
72 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 9, § 50.      
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entydiga mandat, klara insatsregler, opartiskhet samt ändamålsenlig materiel. Med 
entydiga mandat menas att dessa inte skall utgöra grund för diskussion och tolkning utan 
istället tydliggöra vad som skall uppnås. Med klara insatsregler menas att ramar och 
begränsningar presenteras i samband med att uppgifter ställs.   

2.2 Reaktionstider  
Under denna rubrik har följande nyckelord identifierats: kort reaktionstid, effektivitet vid 
insättande av militära enheter.  
 
Varken krigsutbrott eller fredsinträde är enkelt att i förtid förutspå. Därför är det heller inte 
enkelt att vidta tillräckligt adekvata beredskapsåtgärder. Men eftersom det är under 
planerings- och förberedelseskedet man skapar förutsättningarna för framgång i 
operationsområdet fokuserar Brahimi-rapporten främst på dessa två områden. Rapporten 
anser att tiden från beslut om insats intill förband befinner sig i konfliktområdet är för lång. 
En av anledningarna till att det tar tid för FN är avsaknaden av stående styrkor. Inte heller 
disponeras en kaderorganisation av operativa och taktiska chefer. Ett första steg i syfte att 
höja reaktionstiden är, enligt rapporten, att tidsmässigt definiera begreppen rapid and effective 
deployment capacities. 73 Brahimi-rapporten tar dock inte ställning till frågan om FN borde 
förfoga över stående styrkor. FN har dock skapat ett beredskapssystem med främst två vitala 
komponenter för att bemöta ovanstående problematik, dels databasen UNSAS och dels 
förbandet SHIRBRIG.74 United Nations Standby Arrangement System (UNSAS) är en databas  
som initierades 1994 och som innehåller uppgifter kring villiga medlemsstaters åtaganden att 
med kort varsel ställa bl.a. militära styrkor till FN:s förfogande. Respektive land förbehåller 
sig dock rätten att delta i, av generalsekreteraren föreslagna och av säkerhetsrådet godkända, 
operationer. Detta innebär att ingen garanti finns för att beslut om insats leder till att 
erforderliga förband skickas iväg.75 UNSAS hade 83 länder knutna till samarbetet år 2005.76 
Standing High-Readiness Brigade (SHIRBRIG) bildades 1996 inom ramen för UNSAS. 
Syftet var att tillhandahålla FN ett militärt multinationellt förband av brigads storlek (ca 4500 
personer). SHIRBRIG förklarades operativ i januari år 2000 och har sedan dess deltagit i fyra 
FN-operationer med förband och/eller stabspersonal. I november 2007 deltog 16 nationer i 
samarbetet. Precis som i fallet med UNSAS avgör respektive land själva huruvida deltagande 
skall ske när väl hemställan om insats kommer från FN. Den ursprungliga tanken var att insats 
med SHIRBRIG skulle basera sig på kapitel VI i FN-stadgan (fredsbevarande verksamhet) 
men sedan 2005 förs diskussioner kring utökning till att även omfatta kapitel VII-verksamhet. 
Efter förfrågan från FN och beslut om deltagande är fattat av respektive deltagarland är 
brigadens reaktionstid 15-30 dagar.77     
 
 
 
 

                                                 
73 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 15, § 86-88.   
74 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 17-19, § 102-116.     
75 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 210. 
76 United Nations Standby Arrangements System, hämtad från:  
    http://www.un.org/Depts/dpko/milad/fgs2/unsas_files/status_report/statusreport15april05.pdf.pdf, hämtad  
    2008-03-04.  
77 The Multi-National Stand-By High Readiness Brigade for United Nations Operations, hämtad från:  
     http://www.shirbrig.dk/html/facts.htm, hämtad 2008-03-04. 
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Hand i hand med viljan att förkorta reaktionstiden går planerings- förberedelse- och 
beslutsprocesserna. Ändamålsenlig materiel måste avdelas i tid, finansiering av operationen 
skall klarläggas, informationstjänsten uppdateras, operationsplan utarbetas och politisk samt 
militär tyngdpunkt identifieras. För att allt detta skall kunna uppnås anser Brahimi-rapporten 
att första steget bör vara en överenskommelse om ett formaliserat tillvägagångssätt. Därför 
bör FN-sekretariatet tillse att en generisk beredskap utvecklas och upprätthålls, främst genom 
etablerandet av nya förband och förmågor inom ramen för UNSAS.78 Enligt Brahimi-
rapporten finns det dock ett motstånd inom FN avseende stående styrkor såsom SHIRBRIG, 
invändningarna baserar sig främst på de ekonomiska kostnader en sådan lösning medför. Men 
rapporten påpekar att om FN överhuvudtaget skall ha förmågan att reagera snabbt och 
effektivt måste alternativa lösningar sökas.79  
 
En effektivitetsaspekt rör själva storleken på den militära styrkan. Rapporten anser att bättre 
effektivitet erhålls genom att initialt sätta in ”för mycket än för lite”. En robust styrka i ett 
inledningsskede skulle visserligen kosta mer ekonomiskt men samtidigt ha bättre 
förutsättningar att verka avskräckande mot eventuella utmaningar från konfliktens parter. 
Detta skulle i sin tur kunna leda till att den fredsfrämjande verksamheten snabbas på. Att 
istället göra tvärtom och att gå in i operationsområdet med en mindre stryka och sedan vid 
behov förstärka är inget Brahimi-rapporten rekommenderar. Baserat på detta rekommenderar 
rapporten att FN-sekretariatet i samband med planeringen av en operation skall ta för vana att  
planera för ett ”värsta-scenario”, d.v.s. mandat, uppgifter och materiel skall harmonisera med 
hotbilden.80 Ett problem uppstår dock när FN-förband förväntas behärska denna palett av 
konfliktnivåer. Eftersom denna form av fredsfrämjande operationer kräver bättre tränad 
personal, fungerande logistikkedjor, tyngre vapenarsenal samt förbättrad interoperabilitet än 
vid genomförandet av traditionella fredsfrämjande operationer, riskerar vissa länder att 
”diskvalificeras” från deltagande. Detta kan innebära att det är västerländska (NATO-) 
förband som utgör normen för mer robust fredsfrämjande verksamhet i framtiden. Här finns 
enligt Jakobsen ett inbyggt dilemma, eftersom de länder som kan bidra med förband som 
lever upp till denna ”kravspecifikation” är samma länder som har förhållandevis låg 
”smärttröskel” vad avser egna förluster.81  
 
Sammanfattningsvis rekommenderar Brahimi-rapporten att FN bör definiera och basera 
begreppet rapid and effective deployment capacities till att avse full etablering 30 dagar från 
resolutionsbeslut till insats i samband med traditionella fredsbevarande operationer och 90 
dagar vid mer komplexa fredsbevarande operationer.82 Vad som menas med komplexa 
fredsbevarande operationer redovisas inte i rapporten men detta kan närmast likställas med 
det svenska begreppet fredsframtvingande operationer.83 Baserat på ovanstående resonemang 
anses därmed följande nyckelord utgöra grundförutsättningen för en hög grad av 
implementering utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer: kort reaktionstid samt 
effektivitet vid insättande av militära enheter.     
 
 

                                                 
78 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 15, § 87-89.      
79 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 15, § 90.       
80 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 9, § 51.      
81 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 209. 
82 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 16, § 91.  
83 Författarens anmärkning baserad på Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 108. 
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2.3 Ledning 
Under denna rubrik har följande nyckelord identifierats: klara lednings- och 
lydnadsförhållanden 84 samt en ”helpdesk-funktion” (IMTF).  
  

Instead of OPCON [Operational Control], it was OPNO in the MND N, OPNON in MND SE and 
UP YOURS in MND SW.                                     (Lt-General Michael Walker, IFOR Commander)85 

 
Effektivt och dynamiskt ledarskap är avgörande faktorer för bibehållandet av hög moral och 
faktisk verkan trots ogynnsamma förhållanden. Mentalitet och inställning inom en hel 
operation påverkas både direkt och indirekt av de personer som är satta att leda verksamheten. 
Det finns, enligt Brahimi-rapporten, stort utrymme för förbättringar avseende urval, 
rekrytering, träning av, samt stöd till ledarskiktet inom ramen för fredsfrämjande operationer. 
Enligt rapporten finns endast informella sammanställningar över lämpliga kandidater till 
diverse chefspositioner. Avsaknaden av ett standardförfarande vid tillsättandet kan få till följd 
att en militär operativ chef utses först efter att säkerhetsrådet formellt antagit en resolution om 
insats. I kombination med detta har erfarenheten visat att tilldelade uppdrag ibland är så pass 
allmängiltigt formulerade att det är den operative chefen som själv får tolka och omsätta 
mandatet till praktisk genomförbar verksamhet. Sådana förutsättningar leder inte till ett 
effektivt och dynamiskt ledarskap.86 Röster inom FN har förespråkat att en framkomlig väg 
för att säkerställa en fungerande ledning skulle vara att utse en ansvarig nation, en s.k. lead 
nation. Det skulle helt enkelt vara den nation som tillhandahåller störst truppbidrag till aktuell 
operation som utses. Denna lösning har använts inom ramen för NATO men med blandat 
resultat. Under Gulfkriget 1991 fungerade lösningen tillfredsställande då USA agerade lead 
nation, men i Bosnien varifrån föregående citat är hämtat och inom ramen för IFOR/KFOR 
var NATO tvungen att acceptera tre lead nations i form av Storbritannien, Frankrike och USA 
som alla hade ungefär lika stora militära kontingenter på plats. Alla hade sin egen nationella 
uppfattning om tingens ordning vilket medförde att operativ chef i praktiken hade litet 
inflytande över verksamheten.87 FN har inte som tradition att genomföra sina egna operationer 
med en utsedd och ansvarig nation. Framförallt rimmar det inte med principen om en rättvis 
och skälig geografisk representation av medlemsstater i samband med fredsfrämjande 
operationer. Visserligen spelar politiska och geografiska parametrar alltid en viktig roll i 
samband med planering och förberedelser inför igångsättandet av en FN-operation, men 
tilltänkta chefers ledningsförmåga och erfarenhet måste också väga tungt i vågskålen, enligt 
Brahimi-rapporten.88 Rapporten rekommenderar därför en sammanställning över potentiella 
chefer på högre nivåer i form av en databas. Vidare bör Sekretariatet förse operativ chef och 
hans stab med strategisk vägledning och rådgivning i syfte att förbereda och underlätta arbetet 
inför en kommande operation. Detta arbete bör i möjligaste mån ske i samarbete med utsedd 
chef och hans stab. 89 
 
                                                 
84 Enligt Doktrin för gemensamma operationer skall lednings- och lydnadsförhållanden ses i ett sammanhang   
    men samtidigt betraktas ur olika perspektiv. Ledningsförhållande beskriver det behov av samordning och  
    informationsutbyte som finns mellan chefer och förband med olika roller och ansvar inom en gemensam  
    operation. Lydnadsförhållanden reglerar befälsförhållanden mellan (olika) militära chefer och förband.  
85 Børresen, Jacob, “Nato som krisehanteringsverktøy”, Norsk Militært Tidsskrift, Vol. 166, Nr 10, 1997, s.12. 
86 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 16, § 92-93.       
87 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 211. 
88 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 16, § 95.  
89 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 16, § 97.       
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Ett område som, enligt Brahimi-rapporten, måste bli mer väldefinierat och tydligt är 
ledningsförhållandena, främst de strategiska inom FN-högkvarteret men även ledningen ner 
till operativ nivå.90 För att göra detta möjligt förespråkar rapporten ett antal förändringar inom 
FN-högkvarteret, bl.a. att Department of Peacekeeping Operations (DPKO) blir ansvariga för 
ledningen av insatta fredsfrämjande operationer samt att de även deltar i planeringen inför en 
eventuell operation. När FN-styrkor väl befinner sig på plats i operationsområdet är det en 
utsedd person – generalsekreterarens speciella sändebud, Special Representative of the 
Secretary General (SRSG), som är koordineringsansvarig för verksamheten på plats. Men 
denna person har ingen motsvarighet på FN-högkvarteret som han/hon kan vända sig till 
direkt för svar på frågor. Detta medför att verksamheten suboptimeras genom att informella 
nätverk och personliga kontakter nyttjas.  
 
Brahimi-rapporten rekommenderar att delar av DPKO organisationsstruktur utvecklas mot att 
mer spegla ledningsstrukturen i operationsområdet. Ansvariga i ett specifikt operationsområde 
skall kunna vända sig till en och samma plats, en form av helpdesk, för att därifrån lotsas 
vidare till rätt instans. Brahimi-rapportens förslag är att sådana enheter bildas och under 
genomförandet av operationen leds av DPKO och att de döps till Integrated Mission Task 
Force (IMTF).91 Rekommendationen innebär att en specifik IMTF skall initieras, organiseras 
och knytas till varje tänkt FN-operation och sedan utgöra den sammanhållande länken under 
FN-operationens hela livscykel, från planering via etablering till avveckling. IMTF skall 
under dessa tre faser utgöra  
navet som sammanställer FN-högkvarterets aktuella information avsett för aktuellt 
operationsområde och tillser att ansvariga chefer erhåller denna. IMTF skall också, enligt 
Brahimi-rapporten, utgöra hänvisningen för cheferna ute i operationsområdet och deras behov 
av stöd i syfte att det skall finnas en enda kanal ut ur och in i FN-högkvarteret.92        
 
Sammanfattningsvis rekommenderar Brahimi-rapporten en systematisering av chefsurvalet 
och att första steget består av att sammanställa och efterhand uppdatera handlingar över 
lämpliga chefskandidater. Utsedda chefer och deras staber skall också få en chans att 
samordna sig innan operationen inleds och beredas möjlighet att delta i planeringsarbetet av 
operationen vid FN-högkvarteret. Väl på plats i operationsområdet skall lednings- och 
lydnadsförhållanden vara tydliga bl.a. genom att cheferna skall kunna vända sig till en och 
samma plats för missionsspecifik information, en helpdesk – IMTF vid DPKO. Baserat på 
ovanstående resonemang anses följande nyckelord utgöra grundförutsättningen för en hög 
grad av implementering utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer: klara lednings- och 
lydnadsförhållanden samt en ”helpdesk-funktion” (IMTF).  

2.4 Underrättelser  
Under denna rubrik har följande nyckelord identifierats: samordnat informationsutbyte, 
databas och nätverk.  
 
FN har alltigenom sin historia haft en kluven inställning både till begreppet underrättelser och 
till själva funktionen som sådan och har istället valt att benämna området ”information”.  
 
 

                                                 
90 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 12, § 64.       
91 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 35, § 202.       
92 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 35, § 202. 
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Men då underrättelsefunktionen är vital både för skydd och framgång på den operativa nivån, 
har FN efterhand anpassat sig och använder mer och mer både begreppet och funktionen 
intelligence. Vikten av en fungerande underrättelsefunktion har uttalats officiellt av FN, bl.a. i 
samband med efterspelet av FN-operationen UNAMIR i Rwanda.93  
 
En av faktorerna som påverkar FN:s medlemsstater, och om de ska ställa sig positiva till en 
förfrågan om truppbidrag från generalsekreteraren, är frågan om operationens potentiella 
risker. För att kunna göra en adekvat bedömning och svara på detta måste FN utveckla sina 
rutiner för informationsinsamling och bearbetning.94 Bl.a. för detta ändamål skapades 1997 
Executive Committee on Peace and Security (ECPS). Syftet med denna kommitté var att 
främja inhämtning, bearbetning och spridning av information till och mellan FN:s olika organ. 
ECPS tilldelades både koordinerings- och beslutsfattningsmandat, men byråkrati och 
ordinarie verksamhet inom FN-systemet har medfört att kommittén inte erhållit den 
information från olika avdelningar och enheter den behövt för att fungera tillfredsställande. 
För att tillvarata, bearbeta och analysera information, genomföra policyanalyser samt för att 
formulera långsiktiga strategier föreslår Brahimi-rapporten upprättandet av ett sekretariat 
inom ramen för ECPS benämnt ECPS Information and Strategic Analysis Secretariat 
(EISAS).95 Sekretariatet skall vara ansvariga för upprättandet av en databas innehållande 
information som kan användas i FN:s analysarbete avseende fredsfrämjande operationer, både 
på kort och på lång sikt. EISAS skall också vara ansvariga för framtagandet av 
bakgrundsinformation till, den av Brahimi-rapporten föreslagna, Integrated Mission Task 
Force (IMTF), vid DPKO som berördes under punkt 2.3. Vidare föreslås att viss inhämtad 
och bearbetad information som lagras på FN:s Intranät länkas till ett externt nätverk, Peace 
Operations Extranet, så att information kan utbytas mellan FN-högkvarteret och pågående 
FN-operationer.96 Rekommendationerna avseende upprättandet av EISAS har mötts av kritik 
inom FN, särskilt om det i uppgifterna till enheten även skall ingå att analysera och lagra 
information om eventuella framtida konflikthärdar i världen. Vissa medlemsstater har kopplat 
denna ”underrättelseförmåga” till debatten kring rättfärdigandet av s.k. ”humanitära 
interventioner”. Exempelvis ifrågasattes rätten till, och tillvägagångssättet vid, NATO:s 
bombningar av Serbien i samband med Kosovo-konflikten.97  
 
Sammanfattningsvis rekommenderar Brahimi-rapporten upprättandet av ett sekretariat, 
EISAS, i syfte att stötta ECPS samt pågående FN-operationer med information och analys. 
Baserat på ovanstående resonemang anses därmed följande nyckelord utgöra 
grundförutsättningen för en hög grad av implementering utifrån Brahimi-rapportens 
rekommendationer: samordnat informationsutbyte, databas och nätverk. 

2.5 Samordning och samarbete 
Under denna rubrik har följande nyckelord identifierats: åtskilda militära och polisiära 
uppgifter samt central samordning av civil-militär verksamhet inom operationsområdet.  
 

                                                 
93 United Nations, “Lessons Learned From United Nations Assistance Mission For Rwanda (UNAMIR)”,      
    publicerad 1997, part I, Lesson 4, hämtad från: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/lessons/rwandles.htm,  
    hämtad 2008-03-05. 
94 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 12, § 65.      
95 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 12, § 68.      
96 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 43, § 256.       
97 The Henry L. Stimson Center, “The Brahimi Report and the Future of UN Peace Operations”, publicerad  
    december 2003, s. 20, hämtad från: http://www.stimson.org/pub.cfm?ID=90, hämtad 2008-03-05. 
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Fred är mer än bara avsaknaden av krig, behovet av synkronisering och integrering mellan 
fredsbevarande och fredsbyggande verksamhet är omfattande. Detta är en företeelse som 
under 1990-talet fått konsekvenser för genomförandet av både den civila och den militära 
verksamheten inom ramen för FN. Sönderfallande eller kollapsade stater karakteriseras 
vanligen av att den offentliga rättsapparaten slutat fungera. I samband med fredsfrämjande 
verksamhet är det vanligtvis militära förband som är först på plats i ett operationsområde och 
därmed de som får försöka fylla tomrummet intill dess att FN inrättat de civila organen, t.ex. 
den polisiära verksamheten.98 Peter Viggo Jakobsen anser inte att detta kommer att förändras 
nämnvärt i närtid eftersom de polisiära enheterna som sätts in i ett senare skede ändå alltid 
kommer att behöva militär uppbackning. Med andra ord kommer säkerhet och stabilitet under 
överskådlig framtid att vara en uppgift även för militära förband inom ramen för 
fredsfrämjande verksamhet. Brahimi-rapporten erkänner denna problematik och intar 
samtidigt en pragmatisk inställning där man undrar vilken annan organisation eller enhet som 
skulle kunna åta sig att försöka hantera säkerhetssituationen.99 Men samtidigt kvarstår frågan 
om på bekostnad av vilken annan verksamhet görs militära förband till ansvariga för 
upprätthållandet av lag och ordning? Enligt Jakobsen finns två lösningar på kort sikt där båda 
innehåller begränsningar. Antingen utbildar man militär personal på de juridiska aspekterna 
eller så utbildar man den civila personalen på de militära aspekterna. Slutsatsen blir enligt 
Jakobsen en kompromiss där en kombination av ovanstående två varianter konstrueras, men i 
vilket fall som helst kommer de militära enheterna även fortsättningsvis att spela en 
avgörande roll i sammanhanget.100  
 
Ett område som är av särskild vikt rör gränsdragningen mellan vad som är organiserad 
kriminell verksamhet och vad som är uppror/terror. För att militära enheter inte ska fastna i 
renodlad polisiär verksamhet (och vice versa), men även för att stärka upprätthållandet av lag 
och ordning samt respekt för de mänskliga rättigheterna, föreslår Brahimi-rapporten en 
doktrinutveckling på det polisiära området.101 En rekommendation kopplat till detta är att 
respektive medlemsstat öronmärker 100 poliser som står i beredskap för tjänstgöring inom FN 
och som med sju dagars varsel kan användas för insats. Denna polisiära beredskapsstyrka 
skall skapas inom ramen för UNSAS. Rapporten anser dock att det bästa sättet att utbilda 
poliser på kommande uppgifter är regionalt samarbete mellan medlemsstaternas poliskårer i 
syfte att utveckla gemensamma riktlinjer och standardförfaranden för polisiär verksamhet i 
konfliktområden.102 
 
De nya och komplexa uppgifter som inomstatliga konflikter förorsakat, militärt i form av en 
mer påtaglig hotbild mot FN-styrkorna och civilt i form av bl.a. juridiska och humanitära 
utmaningar, har medfört att behovet av verksamhetssamordning ökat. Exempelvis har antalet 
icke-statliga organisationer (Non Governmental Organizations, NGO:s) som deltagit i 
fredsfrämjande verksamhet gått från 48 stycken under Gulfkriget 1991 via 170 i Rwanda 1994 
till över 400 stycken i Bosnien-Hercegovina i slutet av 1996.103  

                                                 
98 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 212. 
99 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 13, § 77-78.       
100 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
    (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 212. 
101 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 8, § 47.      
102 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 21, § 126.  
103 Craig, A. Osborne, Preparing for the Inevitable: NGO-Military Interactions In Humanitarian Assitance and  
     Peace Operations, Fort Leavenworth: United States Army Command and General Staff College, 2001, s. 12.  
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Även inom ramen för den militära verksamheten har antalet nya deltagarländer ökat. Under 
1990-talet gjorde 67 länder debut i fredsfrämjande operationer.104 Detta har medfört att 
behovet av civil-militär samordning och samarbete har ökat markant på samtliga nivåer, från 
strategisk ner till taktisk. Men friktioner baserade på bl.a. ideologi, organisationskultur och 
tillgängliga resurser har medfört att effekt inte alltid kunnat utvecklas i aktuella 
konfliktområden. Flertalet icke-statliga organisationer ser försök till samordning av militär 
och civil verksamhet som ett intrång i deras självständighet och opartiskhet, detta leder ur ett 
helhetsperspektiv till kontraproduktiva resultat i konfliktområdet.105 För att råda bot på detta 
föreslår Brahimi-rapporten att FN:s civil-militära verksamhet på den operativa nivån 
institutionaliseras inom ramen för en integrerad ledningsstruktur, och att både de civila och 
militära komponenterna står under chefskap av operationens högste ansvarige, 
generalsekreterarens speciella sändebud, SRSG. Detta samarbete skall planeras och 
synkroniseras av den tidigare nämnda ”helpdesk-funktionen” vid FN-högkvarteret, IMTF.106 
Dock kvarstår utmaningar på den strategiska nivån eftersom generalsekreteraren har 
förhållandevis liten administrativ kontroll över de olika FN-organen, t.ex. UNHCR.107 
Dessutom finns det ett antal FN-program, fonder och organ med separat finansiering och som 
inte har någon direkt koppling till säkerhetsrådet och dess beslut.    
 
Sammanfattningsvis rekommenderar Brahimi-rapporten en utveckling av polisiära 
”beredskapsenheter” samt att en gränsdragning mellan polisiära och militära uppgifter 
identifieras. Vidare rekommenderas att tidigare nämnd helpdesk-funktion, IMTF understödjer 
högste ansvarige i operationsområdet – SRSG, avseende både civila och militära frågor. 
Baserat på ovanstående resonemang anses därmed följande nyckelord utgöra 
grundförutsättningen för en hög grad av implementering utifrån Brahimi-rapportens 
rekommendationer: åtskilda militära och polisiära uppgifter samt central samordning av 
civil-militär verksamhet inom operationsområdet.  

2.6 Sammanfattning och slutsatser av Brahimi-rapporten 
Brahimi-rapportens rekommendationer var på samma gång välkomna och omskakande för FN 
som organisation. Många av rapportens påpekanden var kända inom FN, men de hade aldrig 
sammanställts på detta grundliga och rättframma sätt. Rekommendationerna famnar över hela 
konceptet för fredsfrämjande verksamhet, men innehåller samtidigt konkreta förslag till hur 
verksamheten kan förbättras. FN:s tre hörnstenar för fredsfrämjande verksamhet: samtycke till 
ingripande, opartiskhet samt användning av våld endast i själförsvar behöver, efter 
konfliktutvecklingen under 1990-talet, ses över och kompletteras enligt rapporten. Detta 
innebär att områden som främst borde överarbetas är, enligt Brahimi-rapporten, de rörande 
mandat och insatsregler. För att en FN-operation överhuvudtaget skall ha en möjlighet att 
utgöra ett effektivt krishanteringsverktyg måste samtliga ingående enheter ha klart för sig mål, 
medel och metod. Vidare måste tilldelade uppgifter stämma överens med operationens 
kapacitet, d.v.s. personalens kompetens och materielens beskaffenhet. För att allt detta skall 
fungera på den operativa nivån bör även viss utveckling ske på den strategiska nivån. 
Brahimi-rapporten rekommenderar därför ett antal förbättringar rörande förberedelseskedet 
inför en operation, främst avseende strategisk planering och beredskap.  
                                                 
104 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
     (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 214. 
105 Jakobsen, Peter Viggo, ”Globalization, peace operations and the new wars of the 1990s”, i Patman Robert G.  
     (ed.), Globalization and Conflict, 2006, s. 214. 
106 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 34-35, § 198-201.      
107 UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees. 
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I detta kapitel har Brahimi-rapportens rekommendationer främst belysts utifrån fem områden 
som av Peter Viggo Jakobsen benämnts som operativa utmaningar för fredsfrämjande 
operationer. I samband med detta har ett antal nyckelord inom respektive område identifierats 
i syfte att kunna mäta graden av implementering, dels inom ramen för FN-operationen 
MONUC i kapitel tre och dels i förhållande till FN:s nya doktrin i kapitel fyra. Identifierade 
nyckelord framgår av tabell 1. 
 
 Tabell 1 
Områden med operativa utmaningar Brahimi-rapportens rekommendationer 
Doktrin, insatsregler och beväpning 
 

- Entydiga mandat  
- Klara insatsregler  
- Opartiskhet  
- Ändamålsenlig materiel 

Reaktionstider 
 

- Kort reaktionstid  
- Effektivitet vid insättandet av militära enheter 

Ledning 
 

- Klara lednings- och lydnadsförhållanden  
- Helpdesk-funktion (IMTF) 

Underrättelser 
  

- Samordnat informationsutbyte, databas och   
   nätverk 

Samordning och samarbete 
  

- Åtskilda militära och polisiära uppgifter 
- Central samordning av civil-militär verksamhet   
   inom operationsområdet 
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3. FN:s fredsfrämjande operation MONUC 
I detta kapitel presenteras FN:s fredsfrämjande operation i Kongo, MONUC med fokus på 
2007 och de resultat som då uppnåtts med utgångspunkt inom de fem områden 
innehållande operativa utmaningar för fredsfrämjande operationer som presenterades i 
kapitel två. Utifrån dessa områden identifierades ett antal nyckelord i kapitel två. Dessa 
nyckelord bildar i detta kapitel jämförelsepunkter och kommer att användas för att 
analysera huruvida implementeringsgraden av Brahimi-rapportens rekommendationer kan 
sägas vara hög eller låg inom ramen för MONUC:s verksamhet. I syfte att bilda ett 
sammanhang presenteras inledningsvis en bakgrund till konflikten i Kongo samt en 
redogörelse för FN:s verksamhet kopplat till MONUC från etableringen 1999 till och med 
2006.108 Fokus på verksamheten inom ramen för MONUC ligger på uppnådda resultat 2007 
i syfte att de rekommendationer Brahimi-rapporten föreslog skall ha beretts möjlighet att 
verka, dels inom FN-högkvarteret och dels ut till operationsområdet och MONUC.  
 
Demokratiska republiken Kongo, eller som landet också benämns, Kongo-Kinshasa är 
Afrikas näst största land söder om Sahara efter Sudan. Det är till ytan fem gånger så stort som 
Sverige och hade 2006 strax över 59 miljoner invånare. Efter att ha styrt Kongo/Zaire med 
järnhand i över trettio år avsattes diktatorn Mobutu 1997. Ledda av Laurent-Désiré Kabila 
intog Demokratiska styrkornas allians för befrielsen av Kongo-Zaire (AFDL) Kinshasa den 17 
maj 1997. Kabila utropade sig själv till president och återgav landet dess gamla namn, 
Demokratiska republiken Kongo. Året efter, 1998 hamnade Kabila i konflikt med fraktioner i 
östra Kongo samt med Rwanda, och återigen tågade en rebellrörelse från öster i syfte avsätta 
sittande president, denna gång var det en nybildad rörelse kallad Kongolesisk samling för 
demokrati (RCD) som med reguljära rwandiska (tutsier) truppers hjälp närmade sig Kinshasa. 
Kabila fick dock hjälp från den regionala samarbetsorganisationen SADC109 och soldater från 
Angola, Namibia och Zimbabwe kom till Kabilas undsättning. Även rwandisk hutumilis och 
lokala tutsifientliga grupper slöt upp på Kongo-regeringens sida. RCD och rwandierna drevs 
bort från västra delen av landet men behöll kontrollen över de östra provinserna där tillgångar 
av diamanter, mineraler och kaffe huvudsakligen finns. Staden Kisangani ockuperades av 
rebellerna med stöd av rwandiska och ugandiska trupper. I söder fortsatte strider kring 
diamant- och koppargruvorna. Ett halvdussin länder var nu indragna i vad som beskrevs som 
”Afrikas första världskrig”.  
 
I början av 1999 hade RCD flera militära framgångar, men motsättningar inom rörelsen 
splittrade den i två fraktioner, en ugandiskstödd som inrättade högkvarter i Kisangani och en 
rwandiskstödd med bas i Goma. Därutöver bildades med ugandisk hjälp en rörelse kallad 
Rörelsen för Kongos befrielse (MLC) som främst var aktiv i norra delen av Kongo. 
Splittringen bland rebellerna återspeglade spänningarna mellan deras två beskyddare, Uganda 
och Rwanda, vars soldater både 1999 och 2000 drabbade samman i strider i Kisangani. Hela 
inbördeskriget komplicerades av ledande politikers, affärsmäns och militärers personliga 
ekonomiska intressen.  
 
                                                 
108 Bakgrunden till konflikten i Kongo är en bearbetning av fakta baserad på uppgifter från Utrikespolitiska  
      Institutets databas Landguiden, hämtad från: http://www.landguiden.se/ samt The International Institute  
      for Strategic Studies, hämtad från:  
      http://acd.iiss.org/armedconflict/MainPages/dsp_ConflictWeapons.asp?ConflictID=160&YearID=1103,  
     hämtad 2008-02-22. 
109 SADC - Southern African Development Community. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  26 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
Bl.a. en FN-utredning 2001 anklagade Rwanda, Uganda och Zimbabwe för att avsiktligt driva 
kriget vidare för att kunna samla på sig så stora rikedomar som möjligt.110 I april 1999 
utfärdade FN:s säkerhetsråd den första resolutionen avseende situationen i Kongo där man 
krävde att samtliga utländska staters styrkor skulle lämna kongolesiskt territorium.111 Ett 
första fredsavtal slöts mellan de stridande parterna i juli 1999, i fredsavtalet ingick en 
förfrågan till FN om att skicka fredsbevarande styrkor av ”passande storlek” för att övervaka 
efterlevnaden.112 Detta skedde genom att FN i augusti samma år skickade 90 
samverkansofficerare jämte civil personal till respektive konfliktparts huvudort.113 Dock 
begränsades FN-personalens rörlighet av att strider åter blossade upp och vid årsskiftet 1999-
2000 rådde åter fullt krig på alla fronter. Generalsekreteraren föreslog i samband med detta ett 
utökande av befintlig observatörsstyrka till att totalt omfatta 500 militärobservatörer. 
Säkerhetsrådet beviljade detta den 30 november 1999 samt klargjorde att dessa skulle utgöra 
grunden till bildandet av en kommande fredsfrämjande styrka, MONUC.114   
 
President Kabila mördades i januari 2001 av en av sina egna livvakter. Den officiella 
utredningen pekade ut Rwanda, Uganda och RCD som ansvariga för mordet, vilket alla 
anklagade dock förnekade. Kretsen kring Kabila utsåg i all hast hans 30-årige son Joseph 
Kabila till ny president. Han gjorde sig av med flertalet av faderns ministrar och inledde en ny 
fredsprocess. FN-medling kom i gång, Kabila tog direktkontakt med rebellerna och han tillät 
åter politiska partier att verka fritt. Utländska trupper började dras tillbaka och MONUC 
kunde börja etablera sig runt om i landet. Fredssamtalen var flera gånger nära att bryta 
samman, bland annat på grund av att flera milisgrupper som inte varit med när fredsavtalet i 
Lusaka skrevs under 1999, krävde mer makt. En av dessa var Mai-Mai, en lös milisallians i 
öster som stödde regeringssidan men krävde inflytande i områden den ansåg sig kontrollera. 
Medan förhandlingar fördes i Sydafrika under 2002 skrev Kongo separata fredsavtal med 
Rwanda och Uganda och båda dessa länder drog därefter tillbaka merparten av sina styrkor. I 
tomrummet efter de utländska trupperna utbröt dock hårda strider i Kivuregionen i öster 
mellan RCD och Mai-Mai där civilbefolkningen drabbades svårt. Ett fredsavtal mellan Kabila 
och MLC förkastades av RCD och flera andra grupper och havererade sedan efter en kort tid, 
men i december 2002 nådde alla parter fram till en ny uppgörelse. För att stödja uppgörelsen 
förstärktes MONUC:s styrka till att totalt omfatta 8700 soldater i början av 2003.115 I april 
2003 installerades Kabila formellt som statschef och i juli tillträdde fyra vicepresidenter: för 
rebellernas del MLC-ledaren Jean-Pierre Bemba samt för RCD Azarias Ruberwa. Ännu en 
gång utökades MONUC och tilläts av säkerhetsrådet omfatta totalt 10800 soldater.116  
 

                                                 
110 United Nations, “Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other    
      Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo”, publicerad 2001-04-12, hämtad från:  
      http://www.un.org/news/dh/latest/drcongo.htm, hämtad: 2008-02-22. 
111 United Nations, Security Council, “Resolution 1234”, publicerad 1999-04-09, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm, hämtad 2008-02-22. 
112 United Nations, “UN Mission in DR Congo”, hämtad från:  
      http://www.un.org/Depts/dpko/missions/monuc/index.html, hämtad 2008-02-22. 
113 United Nations, Security Council, “Resolution 1258”, publicerad 1999-08-06, hämtad från:   
      http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm, hämtad 2008-03-13. 
114 United Nations, Security Council, “Resolution 1279”, publicerad 1999-11-30, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm, hämtad 2008-03-13. 
115 United Nations, Security Council, “Resolution 1445”, publicerad 2002-12-04, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm, hämtad 2008-03-13. 
116 United Nations, Security Council, Resolution 1493, publicerad 2003-07-28, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions03.html, hämtad 2008-03-13. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  27 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
FN och människorättsgrupper beräknade att kriget från augusti 1998 till senvåren 2003 hade 
kostat omkring 3,3 miljoner människor livet. De flesta av dem hade dött av undernäring och 
sjukdomar. Ytterligare minst en halv miljon människor har dött sedan dess i fortsatta 
oroligheter och som en följd av krigets förödelse. Medan de större väpnade grupperna 
fredsförhandlade i början av 2000-talet utkämpades ett ”krig i kriget” i Ituridistriktet i 
provinsen Orientale i nordost. Den lokala konflikten var en spegelbild av förhållandet mellan 
hutuer och tutsier i Rwanda och Burundi. Stora mängder vapen hade strömmat in i området 
och främst Uganda anklagades för att via lokala allierade försöka ta kontroll över Ituris rika 
fyndigheter av bland annat guld. Från 1999 till mars 2005 beräknades minst 60000 människor 
ha dödats i Ituri, en halv miljon hade drivits bort från sina hem och civilbefolkningen hade 
utsatts för grova övergrepp. I maj 2003 sände EU en franskledd styrka på ca 1200 soldater till 
centralorten Bunia för att försöka stoppa striderna och skydda civilbefolkningen. Under juli 
och augusti avlöstes EU-truppen av MONUC. Ytterligare en förstärkning av MONUC skedde 
under hösten 2004 vilket höjde den totala truppstyrkan till 16700.117 I samband med detta 
påbörjades även avväpning av de stridande parterna i Ituridistriktet och i juni 2005 
betraktades de till största delen upplösta. President- och parlamentsval genomfördes i juli 
2006 där den sittande presidenten Joseph Kabila segrade. Lokalval är planerade att 
genomföras i Kongo under 2008.   
 
Etablerandet av MONUC baserar sig ursprungligen på säkerhetsrådets resolution 1279 från 
1999 med främsta syftet att övervaka fredsavtalet Lusaka Ceasefire Agreement.118 Sedan dess 
har operationen enligt FN hittills passerat genom sex faser som främst varit baserade på 
konfliktutvecklingen och de förändrade förutsättningar detta medfört inom operationsområdet.  
Tabell 2 visar en sammanställning av centrala säkerhetsrådsresolutioner kopplade till 
operationens olika faser samt utvecklingen av MONUC:s tilldelade mandat.119 
 

Tabell 2 
Resolution Datum Mandatens huvudsakliga karaktär samt truppstorlek 

1258 99-08-09 Fas 1: En samverkansstyrka om 90 man skickas med uppgift att 
kontrollera förutsättningarna för en fredsfrämjande operation i 
Kongo. 

1291 00-02-24 Fas 2: MONUC etablerad i operationsområdet, kapitel VII-mandat, 
3400 man samt 500 militärobservatörer med uppgift att övervaka 
avtalat eld upphör samt tillbakadragande av utländska trupper.  

1376 01-11-09 Fas 3: MONUC grupperar förband med tyngdpunkt i östra Kongo, 
främsta uppgift är avväpning av rebellgrupper. 

1455 02-12-03 Fortsatt fokus på avväpningsoperationer i östra samt nordöstra 
Kongo, MONUC truppstorlek utökas till 8700 man. 

                                                 
117 United Nations, Security Council, Resolution 1565, publicerad 2004-10-01, hämtad från:  
     http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html, hämtad 2008-03-13. 
118 United Nations, Security Council, Resolution 1279, publicerad 1999-11-30, hämtad från:  
     http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm, hämtad 2008-03-13. 
119 Samtliga FN-resolutioner finns att tillgå via FN:s hemsida, hämtad från:  
      http://www.un.org/documents/scres.htm, hämtad 2008-03-13. 
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Tabell 2 forts. 

Resolution Datum Mandatens huvudsakliga karaktär samt truppstorlek 
1484 03-05-30 Fas 4: Resolutionen bemyndigar en etablering av EU-styrkan IEMF 

i Bunia i nordöstra Kongo p.g.a. striderna och den allvarliga 
humanitära situationen.120 

1493 03-07-28 MONUC mandat avseende våldsanvändning förtydligas till att 
omfatta all necessary means, truppstorleken utökas till 10800. 

1565 04-10-01 Fas 5: MONUC:s militära delar omstruktureras i syfte att upprätta 
snabbinsatsförband, mandatet omformas och förtydligas till att även 
tillåta våldsanvändning i preventivt syfte, specifika områden i 
nordöstra Kongo pekas ut som särskilt viktiga, truppstorleken 
utökas med ytterligare 5900 man. MONUC erhåller även uppgift att 
stötta den kongolesiska administrationen i samband med den 
planerade nationella valprocessen under 2005.   

1756 07-05-15 Fas 6: Uppgifterna från resolution 1565 förlängs till och med 2007-
12-31, mandatet tillförs även förberedelser för överlämning av vissa 
funktioner inom ramen för säkerhetssektorreformarbetet såsom 
polisverksamheten. För första gången nämns begreppet exit-
strategy. MONUC personalstyrka nu omfattande: 17030 soldater, 
760 militärobservatörer, 750 poliser samt 391 polisinstruktörer 
bibehålls tillsvidare.    

1794 07-12-22 Mandat, uppgifter samt MONUC:s befintliga truppstorlek förlängs 
till och med 2008-12-31. Säkerhetsrådet uppmanar MONUC att 
prioritera skyddet av civila i östra Kongo, främst i Kivu-
provinserna. MONUC skall även påbörja den successiva 
överlämningen av ansvar främst inom säkerhetsområdet samt vara 
beredda att stötta de lokalval som planeras under 2008.   

3.1 Doktrin, insatsregler och beväpning 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: entydiga mandat, klara insatsregler, opartiskhet samt 
ändamålsenlig materiel. För att implementeringsgraden skall anses vara hög skall mandat 
och insatsregler i sig vara tydliga men även stämma överens med materielen, d.v.s. vapen och 
annan vital utrustning operationen erhållit, för att framgång skall nås. Vidare skall MONUC 
påvisat förmåga att agera opartiskt.  
 
Nyckelorden entydiga mandat, klara insatsregler samt ändamålsenlig materiel är intimt 
förknippade med varandra eftersom de dels påverkar varandra och dels tillsammans utgör 
grundförutsättningen för att tilldelade uppgifter skall kunna lösas. Sett över MONUC:s totala 
verksamhetsperiod efter etableringen har främst två av säkerhetsrådets resolutioner format 
dagens organisationsstruktur och mandat, resolution 1565 och 1756. Efter omfattande 
oroligheter i nordöstra Kongo under 2003 och 2004, där MONUC hade avsevärda svårigheter 
att stävja brott mot de mänskliga rättigheterna, antogs resolution 1565 i oktober 2004. 
Resolutionen gav MONUC mandat att utöka truppstyrkan med 6000 man till en total om 
maximalt 17000 soldater.  

                                                 
120 IEMF – Interim Emergency Multinational Force. I EU-sammanhang kallades operationen ARTEMIS och  
      pågick mellan 6 juni och 7 september 2003. För vidare information se ”Operation ARTEMIS”, publicerad  
      oktober 2004, hämtad från: http://pbpu.unlb.org/pbps/Library/Artemis.pdf, hämtad 2008-03-13.    
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Vidare medgavs, enligt kapitel VII i FN-stadgan, våldsanvändning i förebyggande syfte för att 
stabilisera situationen i aktuella konfliktområden genom att höja den allmänna säkerheten, 
skydda civilbefolkningen samt avväpna milisgrupper. Innebörden av denna resolution blev att 
FN:s säkerhetsråd preciserade dels våldanvändningen till att även omfatta skydd av 
civilbefolkningen och dels preciserade vilka områden som var prioriterade ur 
säkerhetssynpunkt och där det var av vikt att MONUC fanns stationerad.121 Resolution 1756 
antogs i maj 2007 och medgav ett bibehållande av MONUC:s styrkestorlek samt en 
förlängning av de uppgifter som tilldelades i resolution 1565. Under 2006 och 2007 har 
antalet avväpningsoperationer ökat och där MONUC också använt sig av våld i förebyggande 
syfte för att tvinga rebellerna att lämna över sina vapen.122  
 
Har då MONUC visat prov på opartiskhet, som var en av Brahimi-rapportens 
rekommendationer? Detta kan ses utifrån två perspektiv, det ena rör mandaten och om dessa 
medger att civila skyddas. I MONUC:s fall framgår det tydligt av resolution 1565 att 
civilbefolkningen i speciella delar av Kongo skall skyddas mot fysiskt våld. Det andra 
perspektivet rör FN-truppernas kapacitet och vilja att genomdriva mandatet. I och med 
upprättandet av snabbinsatsstyrkor 2004 finns kapaciteten att snabbt göra trupp gripbar och 
flytta dem till krisområden. Detta har också skett vid ett antal tillfällen i samband med att 
MONUC, baserat på gällande mandat och i samarbete med kongolesiska regeringsstyrkor, 
genomfört avväpningsoperationer mot rebellstyrkor i nordöstra Kongo. Ett av de mer 
uppmärksammade fallen inträffade den 4 december 2007 när MONUC erbjöd kongolesiska 
regeringsstyrkor att understödja med indirekt eld och flygunderstöd (Close Air Support) i 
samband med strider mot rebeller i östra Kongo.123 Man ska dock ha i åtanke att MONUC 
endast har en part att ta hänsyn till i denna konflikt. Eftersom de kongolesiska 
regeringstrupperna står under kontroll av en folkvald president utgör övriga konfliktparter, 
rebellgrupperna ”legitima mål” i samband med genomdrivandet av gällande FN-mandat. 
Emellertid har MONUC även visat prov på opartiskhet i samband med att uppgörelser om eld 
upphör mellan regeringsstyrkorna och rebellrörelser förhandlats fram. Även i samband med 
att rebellstyrkor bytt sida och gått över till regeringssidan har MONUC visat prov på 
opartiskhet.124 En faktor som kan ha betydelse i sammanhanget baserar sig på att inte alla 
medlemsländer inom ramen för MONUC har en egen nationell doktrin att ta utgångspunkt 
ifrån. Ännu färre medlemsländer har i sin tur doktriner som avhandlar skydd av 
civilbefolkningen och mänskliga rättigheter i samband med konflikter.125 Om tilldelade 
uppgifter är otydliga, kunskapen om hur situationen skall lösas är bristfällig och kapaciteten i 
form av t.ex. trupp är begränsad, är risken stor att det tilldelade mandatet undermineras. Detta 
faktum spelar en väsentlig roll när man undersöker orsaker till varför MONUC i vissa fall inte 
ingripit i samband med oroligheter på olika platser i Kongo.   

                                                 
121 Se även United Nations, “Third special report of the Secretary-General on the United Nations Organization  
      Mission in the Democratic Republic of Congo”, S/2004/650, publicerad 2004-08-16, § 80-81, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/sc/sgrep04.html, hämtad 2008-03-13. 
122 United Nations, “UN Mission in DR Congo”, hämtad från: http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=9564,  
      hämtad 2008-03-14. 
123 The International Institute for Strategic Studies, ”DRC: Military and Security” hämtad från:  
     http://acd.iiss.org/armedconflict/MainPages/dsp_ConflictWeapons.asp?ConflictID=160&YearID=1103,  
     hämtad 2008-03-12. 
124 The International Institute for Strategic Studies, ”DRC: Military and Security” hämtad från:  
     http://acd.iiss.org/armedconflict/MainPages/dsp_ConflictWeapons.asp?ConflictID=160&YearID=1103,  
     hämtad 2008-03-12. 
125 Overseas Development Institute, “Protection in Practice – UN Integrated Missions”, publicerad 2007-02-09,  
      hämtad från: http://www.odi.org.uk/hpg/meetings/Protection_Ulich.pdf, hämtad 2008-03-14. 
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Vad avser beväpning och materiel har MONUC sedan 2003 haft tillgång till relativt kraftfull 
beväpning, bl.a. i form av attackhelikoptrar.126 Utöver detta är skyddsnivån på utsedda 
snabbinsatsbataljoner överlag god då de transporteras i bepansrade fordon.127 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att MONUC:s gällande mandat jämte insatsregler 
och beväpning harmoniserar. Samtidigt utgör detta enbart en av flera förutsättningar för att ett 
mandat skall kunna omsättas i praktiken. FN:s säkerhetsråd har en tradition av att uttrycka sig 
på ett speciellt sätt i sina resolutioner, ett sätt som inte direkt går att omsätta till praktisk 
operativ verksamhet. Problemet är främst tolkningen av vissa begrepp och nyckelord som i 
förlängningen kan vara avgörande för om en lokal FN-befälhavare väljer att ingripa eller inte i 
en konfliktsituation. Utöver detta måste även truppen ha kompetens och vilja att omsätta 
dessa tolkningar till reella åtgärder, t.ex. skydda utsatt civilbefolkning med risk för sitt eget 
liv. Slutsatsen blir att vid utgången av 2007 motsvarar MONUC:s mandat, insatsregler jämte 
viljan och förmågan att agera opartiskt i hög grad Brahimi-rapportens rekommendationer, 
detsamma gäller även beväpning och materiel.  

3.2 Reaktionstider 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: kort reaktionstid, effektivitet vid insättande av militära enheter. 
Då MONUC påbörjade sin verksamhet 1999 kommer inte själva förberedelserna och 
etableringen att beröras eftersom detta skedde innan Brahimi-rapporten presenterades. Istället 
undersöks utökning och komplettering av befintlig militär styrka fram till och med 2007 för 
att utröna om dessa insatser lever upp till nyckelorden. För att implementeringsgraden skall 
anses vara hög skall MONUC förfoga över militär personal och transportresurser som snabbt 
kan förflyttas och sättas in på platser inom operationsområdet där läget så kräver.    
 
En av Brahimi-rapportens rekommendationer rörde själva storleken på den militära styrkan. 
Rapporten hävdar att det är bättre att initialt sätta in en stor styrka istället för att gradvis öka 
kapaciteten. Visserligen skulle en sådan styrka i ett inledningsskede vara mer 
kostnadsdrivande men samtidigt skulle bättre förutsättningar finnas för att snabba på 
fredsprocessen. MONUC:s militära truppstorlek har utökats successivt sju gånger mellan 
1999 och 2007. Med andra ord har man i detta avseende inte följt Brahimi-rapportens 
rekommendationer. MONUC:s militära storlek är för närvarande 17000 man och den 
antalsmässigt största pågående FN-operationen i världen, samtidigt är Kongo ett av Afrikas 
till ytan största länder. Är då FN-styrkan tillräckligt stor? Antalet soldater skall dock i första 
hand kopplas till gällande mandat och uppgifter, inte till geografisk yta. De geografiska ytorna 
i förhållande till MONUC:s relativa truppstorlek bidrog inledningsvis till att man vid ett antal 
tillfällen befann sig på ”fel plats” eller med för lite trupp.128 Baserat bl.a. på dessa erfarenheter 
har MONUC via säkerhetsrådets resolutioner (1565 och 1756) erhållit preciserade uppgifter 
kring vilka områden som är särskilt prioriterade ur säkerhetssynpunkt och där det är av vikt att 
FN-trupp finns stationerad.  
 
 
                                                 
126 United Nations, “UN Mission in DR Congo – MONUC Aviation Section”, hämtad från:  
      http://www.monuc.org/downloads/Aviation.pdf, hämtad 2008-03-12. 
127 United Nations, “UN Mission in DR Congo”, hämtad från:  
      http://www.monuc.org/Photos.aspx?lang=en&categoryId=59, hämtad 2008-03-12. 
128 International Crisis Group, Africa Report No 64, “Congo Crisis: Military Intervention in Ituri”, publicerad  
      2003-06-13, hämtad från: http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1626&l=1, hämtad 2008-03-13. 
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Över tiden som MONUC befunnit sig i landet har oroligheterna varit störst i de östra delarna 
av Kongo, det är också där 90 % av både trupp och tung beväpning nu är grupperade inom 
ramen för Eastern Division.129 Som ett komplement till detta har de tre brigaderna ingående i 
divisionen avdelat varsin snabbinsatsstyrka omfattande en bataljon med beredskap dygnet 
runt. För att dessa styrkor vid behov skall kunna transporteras längre sträckor förhållandevis 
snabbt finns även helikopterresurser avdelade.130  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att MONUC har, i förhållande till sina resurser, 
vidtagit åtgärder för att snabbt kunna flytta FN-trupp till platser där de behövs genom att 
avdela snabbinsatsstyrkor och transporter, men är implementeringsgraden av Brahimi-
rapportens rekommendationer hög eller låg? Sett ur ett geografiskt perspektiv kanske 
MONUC:s militära storlek skulle behöva vara dubbelt så stor för att kunna befinna sig på 
ännu fler prioriterade platser samtidigt. Men ser man istället utifrån de givna förutsättningar 
som råder och de åtgärder som är vidtagna i form av insatsstyrkor med förhållandevis snabb 
transportkapacitet är slutsatsen att implementeringsgraden är hög.   

3.3 Ledning 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: klara lednings- och lydnadsförhållanden samt en ”helpdesk-
funktion” (IMTF). För att implementeringsgraden skall anses vara hög skall klara lednings- 
och lydnadsförhållanden råda, dels inom MONUC och dels mellan MONUC och FN-
högkvarteret. Vidare skall en ”helpdesk-funktion”131 finnas knuten till MONUC. 
 
MONUC:s högste ansvarige på plats i Kongo är i skrivande stund Special Representative of 
the Secretary General (SRSG) Alan Doss, Storbritannien. Till sin hjälp har han två Deputy 
Special Representative of the Secretary General (DSRSG): Ross Mountain, USA och Bacre 
Waly Ndiaye, Senegal samt Force Commander för MONUC:s militära delar, generallöjtnant 
Babacar Gaye från Senegal. Så som organisationsstrukturen på den operativa nivån idag är 
uppbyggd råder inga organisatoriska oklarheter kring ledningen av MONUC. Huruvida 
ledningen på den operativa nivån inom MONUC ur ett konceptuellt perspektiv präglas av 
effektivitet och dynamik är svårt att undersöka, men vissa grundläggande påverkansfaktorer 
kan påpekas. MONUC:s militära högkvarter är grupperat i Kongos huvudstad Kinshasa 
medan 90 % av de militära styrkorna befinner sig i östra delen av landet längs gränsen mot 
Uganda och Tanzania.132 Avståndet mellan MONUC:s högkvarter i Kinshasa och östra 
divisionens (Eastern Division) högkvarter i Kisangani är över 100 mil. Med andra ord är 
MONUC:s högsta ledning grupperad på en plats långt ifrån de områden där huvuddelen av 
förbanden återfinns och där merparten av verksamhet pågår. Vidare är MONUC en 
multinationell operation med närmare 50 deltagande länder vilket även innebär språkliga 
utmaningar. Visserligen behöver inte en spridd gruppering betyda att ledningsförhållandena är 
bristfälliga eller oklara men samtidigt underlättar inte avståndet samordning av verksamheten.  
 
 
                                                 
129 The International Institute for Strategic Studies, “Democratic Republic of Congo”, hämtad från:  
      http://acd.iiss.org/armedconflict/MainPages/dsp_ConflictWeapons.asp?ConflictID=160&YearID=1103,  
      hämtad 2008-03-11. 
130 United Nations, MONUC:s hemsida, “UN Mission in DR Congo – MONUC Aviation Section”, hämtad från:  
      http://www.monuc.org/downloads/Aviation.pdf, hämtad 2008-03-22. 
131 I Brahimi-rapporten föreslås benämningen Integrated Mission Task Force (IMTF). 
132 Se karta med MONUC:s förbandsgruppering i bilaga 3. 
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Brahimi-rapporten lyfte fram behovet av effektivt och dynamiskt ledarskap i sina 
rekommendationer. Att utöva denna form av ledarskap inom ramen för MONUC torde vara 
en utmaning.  
 
Ett annat sätt att närma sig ledningens förutsättningar för en effektiv ledning baserat på 
förståelse för konflikten och arbetsuppgifterna, är ur ett kontinuitetsperspektiv – hur länge har 
de högst ansvariga cheferna innehaft sina respektive befattningar? SRSG Doss tillträdde 2007, 
DSRSG Mountain 2004, DSRSG Ndiaye 2007 och Force Commander generallöjtnant Gaye 
2005.133 Samtliga deras företrädare innehade sina tjänster under minst två år. Detta, 
tillsammans med att de tre största truppbidragande länderna Indien, Pakistan och Bangladesh 
deltagit sedan etableringen av MONUC 1999, borgar för en viss grad av kontinuitet.134  
 
Det främsta problemet som Brahimi-rapporten identifierade inom detta område rörde dock i 
första hand den strategiska nivån, FN-högkvarteret och ansvarig avdelning för fredsfrämjande 
operationer - Department of Peacekeeping Operations (DPKO). För att bättre kunna stödja 
pågående operationer ute i världen föreslog Brahimi-rapporten att DPKO:s organisation till 
del skulle spegla ledningsstrukturen ute i operationsområdet. Detta skulle ske genom att en 
Integrated Mission Task Force (IMTF) specifikt knöts till operationen. I MONUC:s fall finns 
ingen IMTF, istället sköts den löpande ledningen av alla pågående FN-operationer via 
Situation Centre, och för MONUC:s militära delar även via Current Military Operations 
Service, båda vid DPKO.135 För MONUC:s del innebär detta ingen skillnad eftersom en 
specifik IMTF eller motsvarande ”helpdesk-funktion” aldrig varit i drift. Därmed kvarstår de 
problem som Brahimi-rapporten påpekade. Ett exempel på att lednings- och 
lydnadsförhållanden mellan FN-högkvarteret och MONUC inte alltid är effektiva kan hämtas 
från en händelse i östra Kongo under våren 2007.136 I samband med en avväpningsoperation 
kidnappades sju nepalesiska FN-soldater tillhörande Eastern Division av lokal milis. Den 
franske divisionschefen generalmajor Cammaert vidtog förberedelser för en 
fritagningsoperation samtidigt som MONUC:s högkvarter i Kinshasa underrättades. Dock 
stoppades Cammaerts förberedelser på order av FN-högkvarteret i New York som istället 
skulle skicka en egen delegation för att ta hand om saken. Dessa förhandlingar drog dock ut 
på tiden och ledde ingenvart. Lyckligtvis frigavs FN-soldaterna av milisen i juli samma år. 
Samtidigt som detta kan ses som ett prov på att information färdas snabbt är det på samma 
gång ett misslyckande för MONUC. Det framgår tydligt av tilldelat mandat att MONUC har 
både rätt och skyldighet att ingripa vid denna typ av situationer, vilket divisionschefen också 
var beredd att göra.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de geografiska ytorna inom operationsområdet 
utgör en operativ utmaning ur ett ledningsperspektiv. Att FN-högkvarteret inte alltid lever 
som man lär och vid vissa tillfällen väljer att direkt lägga sig i verksamheten behöver heller 
inte tyda på att ledningsförhållandena är bristfälliga.  

                                                 
133 United Nations, “UN Mission in DR Congo – Executives”, hämtad från:   
      http://www.monuc.org/Biographie.aspx?lang=en&menuOpened=About%20MONUC, hämtad 2008-03-15. 
134 Joshua Kucera, Jane’s Defence Weekly, “Monuc: Rough Ride”, publicerad 2006-09-05, hämtad från:   
      www.joshuakucera.net/2006/09/janes_defence_w.html, hämtad 2008-03-16. 
135 Se bilaga 4, organisationsöversikt Department of Peacekeeping Operations (DPKO). 
136 Institute for Security Studies, “DRC: Peter Karim – Unfinished Business”, publicerad 2007-03-02, hämtad  
      från:  
     http://www.iss.co.za/index.php?link_id=29&slink_id=4168&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3,  
     hämtad 2008-03-15.  
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Men att inte IMTF upprättats är av större betydelse. Det innebär att det inte finns en främsta 
funktion vid FN-högkvarteret som är speciellt utsedd att verka som ett stöd för, i detta fall 
MONUC:s ledning. Istället fortsätter olika delar av DPKO att ansvara för olika delar av 
verksamheten, något som Brahimi-rapporten påpekade som en begränsning. Slutsatsen blir 
därmed att i förhållande till Brahimi-rapportens rekommendationer avseende ledning är 
implementeringsgraden låg. 

3.4 Underrättelser 
De nyckelord som identifierades i kapitel två utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer 
var under denna rubrik: samordnat informationsutbyte, databas och nätverk. För att 
implementeringsgraden skall anses vara hög skall en enhet motsvarande ECPS Information 
and Strategic Analysis Secretariat (EISAS) vara upprättad samt tillgång till ett nätverk för 
inhämtning samt utbyte av information mellan FN-högkvarteret och MONUC skall finnas. 
 
På den strategiska nivån påpekade Brahimi-rapporten att behovet av informations- och 
analyskapacitet både inför och under genomförandet av fredsfrämjande operationer behövde 
förbättras. För att tillvarata, bearbeta och analysera information, genomföra policyanalyser 
samt för att formulera långsiktiga strategier på ett mer effektivt och integrerat sätt, föreslog 
rapporten att ett sekretariat inom ramen för Executive Committee on Peace and Security 
(ECPS) skulle upprättas. Detta sekretariat skulle dels integrera informationsflödet inom FN-
högkvarteret med hjälp av en databas och dels serva FN-operationerna ute på fältet via den 
tillika föreslagna enheten Integrated Mission Task Force (IMTF). För att samla all 
information samt göra den tillgänglig föreslogs också en koppling mellan denna databas och 
operationsområdena med hjälp av ett nätverk kallat Peace Operations Extranet. En kommitté, 
ACABQ137, avslog dock rekommendationen om inrättandet av ett särskilt sekretariat för 
insamling och bearbetning av bakgrundsinformation, i Brahimi-rapporten kallat EISAS. 
Istället föreslogs en omdisposition av resurser inom ramen för befintlig organisationsstruktur.  
Detta fick till följd att beslut fattades om att ett mindre sekretariat skulle upprättas, vilket 
skedde under 2004. Sekretariatet fick varken namnet (EISAS), tillräckligt med personal eller 
ekonomiska medel för att kunna utföra de funktioner Brahimi-rapporten rekommenderat.138 
 
En annan av Brahimi-rapportens rekommendationer som dock fick bättre gehör var den som 
förespråkade ett upprättande av ett nätverk för inhämtning och utbyte av information. I 
november 2006 lanserades The Peace Operations Intranet (benämnt Intranet men i huvudsak 
med samma syfte som Brahimi-rapportens föreslagna Extranet).139 Nätverket innefattar 
åtkomsten till en databas för tillfället innehållande över 1700 officiella FN-dokument jämte 
s.k. lessons learned-material från diverse FN-operationer. Informationen i databasen är 
åtkomlig för samtliga FN-operationer så länge de har tillgång till en dator, en telefonlinje och 
ett modem. Vidare har särskilda e-postlistor upprättats så att specialister inom en operation 
direkt kan erhålla och dela med sig av information med sina motsvarigheter vid andra FN-
operationer samt vid FN-högkvarteret.140 Exempelvis nämns i denna rapport att MONUC 
förbättrade sin operativa planering kopplat till verksamheten i nordöstra Kongo under 2007 
mycket baserat på lessons learned hämtat från The Peace Operations Intranet kring hur   
                                                 
137 ACABQ – United Nations Advisory Committee on Administrative & Budgetary Questions. 
138 United Nations, “Evaluation of results-based budgeting in peacekeeping operations”, publicerad 2006,  
      hämtad från: http://www.unsystem.org/jiu/data/reports/2006/en2006_1.pdf, hämtad 2008-03-16.  
139 United Nations, General Assembly, “Peacekeeping Best Practices”, publicerad 2007-12-18, s. 8, hämtad från:       
      http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/62/593, hämtad 2008-03-17. 
140 United Nations, General Assembly, “Peacekeeping Best Practices”, 2007-12-18, s. 8. 
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motsvarande insatser genomfördes under 2004. En annan fördel som nämns är möjligheten att 
tillgodogöra sig policydokument rörande aktuella FN-operationer. 141 Nämnda rapport från 
generalförsamlingen refererar främst till databasen och dess möjligheter, lite nämns om 
intranätets möjligheter till utbyte av operationsspecifika underlag mellan FN-högkvarteret och 
i detta fall MONUC HQ i Kinshasa. Detta nätverk kan dock skapa minst lika många 
begränsningar som möjligheter. Brahimi-rapportens syfte med både The Peace Operations 
Extranet och EISAS var framför allt att integrera informationsflödet in och ut ur FN-
högkvarteret. Vad man nu gjort, istället för att öka samordningen in och ut ur FN-
högkvarteret, är att främst främja informationsspridning i sidled mellan operationerna och till 
vissa specifika personer och avdelningar inom FN-högkvarteret.   
 
På den operativa nivån, inom ramen för MONUC HQ i Kinshasa, finns en integrerad 
underrättelsefunktion benämnd Joint Mission Analysis Cell (JMAC). 142 Denna enhet har till 
uppgift att bearbeta inkommande information i syfte att förädla materialet till underrättelser 
användbara i samband med MONUC:s planerings- och beslutsprocesser. JMAC är inte en 
renodlad militär underrättelsefunktion, framtagna underlag är även ämnade för de andra 
delarna av MONUC, t.ex. FN-polis och de humanitära delarna av operationen.143 Dock har 
MONUC inga specifika spanings- eller underrättelseförband i sin organisationsstruktur, 
utöver ett specialförbandskompani i Bunia. Detta medför att de militära delarna av MONUC 
främst får förlita sig till informations- och underrättelseunderlag ifrån ordinarie förband och 
deras verksamhet. Visserligen finns ett antal helikoptrar organisatoriskt inom MONUC och 
dessa kan givetvis användas för underrättelse-/informationsinhämtning, men även i samband 
med denna typ av inhämtning bör även markförband finnas tillgängliga för eventuell insats 
baserat på underlaget. Utöver detta utgör tre andra aktörer de främsta informationskällorna: 
militärobservatörerna, FN-poliserna samt de till FN knutna humanitära 
biståndsorganisationerna. Särskilt militärobservatörerna och biståndsorganisationerna utgör 
ett essentiellt verktyg vid informationsinhämtning eftersom de lever och rör sig bland 
civilbefolkningen på ett mer integrerat sätt än MONUC:s militära förband. En organisatorisk 
fördel ur ett underrättelseperspektiv är att militärobservatörerna lyder under MONUC:s Force 
Commander. Detta medger att information som inhämtats via observatörsinsatser effektivare 
kan samordnas med MONUC:s militära insatser. 
 
Sammanfattningsvis har beslut på den strategiska nivån i FN-högkvarteret lett till att Brahimi-
rapportens rekommendationer avseende inrättande av ett särskilt sekretariat EISAS, med 
uppgift att samordna informationsflödet mellan FN-högkvarteret och operationsområdet inte 
förverkligats. Ett intranät är etablerat sedan 2006, vilket medger informationsutbyte mellan 
operationsområdena och FN-högkvarteret. Men baserat på att EISAS inte inrättats samt att 
vidtagna åtgärder inte fokuserat på Brahimi-rapportens främsta rekommendation, ett 
samordnat informationsutbyte, blir slutsatsen att implementeringsgraden inom området 
underrättelser är låg.  
 
 

                                                 
141 United Nations, General Assembly, “Peacekeeping Best Practices”, 2007-12-18, s. 11. 
142 United Nations, MONUC Report, "Special Investigation Mission", publicerad 2006-07-06, hämtad från:  
      http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=46caab060, hämtad  
      2008-03-16.  
143 Doyle, Colm, United Nations, Department of Peace Keeping Operations, "The Changing Face of   
      United Nations Peacekeeping", publicerad 2006, hämtad från:  
      http://www.bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/beitrag.php?id=1539, hämtad 2008-03-16.  
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3.5 Samordning och samarbete  
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: åtskilda militära och polisiära uppgifter samt central samordning 
av civil-militär verksamhet inom operationsområdet. För att implementeringsgraden skall 
anses vara hög innebär ovanstående nyckelord att MONUC skall ha avdelade polisiära 
resurser med uppgifter kopplade till lag och ordning. Vidare skall MONUC:s verksamhet 
avseende civil-militärt samarbete vara institutionaliserad, med andra ord skall det framgå av 
dokument och/eller organisationsstruktur hur detta samarbete är tänkt att genomföras. 
  
Brahimi-rapporten framhöll att det regelmässigt varit de militära styrkorna som i ett tidigt 
skede av en operation fått uppgiften att agera rättsväsende genom att upprätthålla lag och 
ordning parallellt med ordinarie uppgifter, varvid främst de senare blev lidande. I 
förlängningen kunde detta innebära att militära styrkor även blev ansvariga för att 
omhänderta, internera och bevaka fångar som ägnat sig åt kriminell verksamhet. Hur ser det 
då ut 2007? Enligt gällande mandat (resolution 1756) har MONUC tre övergripande 
uppgifter: skapa en stabil och säker omgivning, konsolidera demokratiutvecklingen och 
främja en fungerande statsledning samt stötta den lokala valprocessen.144 Som en del av den 
första uppgiften, att skapa en stabil och säker omgivning, har MONUC sex stycken 
polisenheter, Formed Police Units (FPU) om vardera 125 FN-poliser med särskild kompetens 
avseende upplopp och kravaller. Två av dessa FPU finns i Kinshasa medan de fyra övriga är 
stationerade i Oriental-provinsen samt i Katanga.145 Av mandatet som reglerar polisstyrkans 
uppgifter framgår att dessa enheters främsta uppgift är att stödja den nationella kongolesiska 
polisen med handledning och träning.146 Dock har dessa FPU:s även använts till att förstärka 
den nationella polisen vid några tillfällen i samband med oroligheter. Ett exempel var i mars 
2007 när strider bröt ut i Kinshasa mellan kongolesiska regeringsstyrkor och milis. 
Involverade FPU spelade vid detta tillfälle en avgörande roll när de såg till att civila som 
hamnat mitt emellan de stridande parterna kunde evakueras under någorlunda ordnade 
former.147  
 
All verksamhet som är kopplad till de civila delarna av MONUC:s säkerhetsarbete samordnas 
från Joint Security Operations Centre (JSOC) i Kinshasa.148 Vidare har MONUC även 
etablerat en operativ s.k. Rule of Law Division.149 Enheten innehåller juridisk kompetens och 
dess främsta uppgift är att utgöra ett stöd till det kongolesiska rättssystemet.  

                                                 
144 United Nations, Security Council, “Resolution 1756”, publicerad 2007-05-15, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions07.html, hämtad 2008-05-15. 
145 United Nations, “Budget for the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the  
      Congo for the period from 1 July 2007 to 30 June 2008”, A/61/767, § 7, publicerad 2007-04-16, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/61/A/61/767, hämtad 2008-03-10. 
146 United Nations, “UN Mission in DR Congo – Assistance and Advice”, hämtad från:   
      http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=707, hämtad 2008-03-18. 
147 United Nations News Centre, “Specialized UN Police Units Helped Civilians During Recent Unrest”,  
      publicerad 2007-03-30, hämtad från: http://www.un.org/apps/news/search.asp,                                             
     (Avancerad sökning, sökord ”police”), hämtad 2008-03-18.  
148 Dahrendorf, Nicola, “Recent Experience of UN Integrated Missions in Security Sector Reform (SSR): The   
      Case of the DR Congo”, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), publicerad  
      oktober 2007, hämtad från: http://www.dcaf.ch/un_ssr_pcpb/un-integrated-ssr-congo-case-study.pdf, hämtad  
      2008-03-15.  
149 United Nations, ”UN Mission in DR Congo – Rule of Law Division”, hämtad från:  
      http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=818&menuOpened=Activities, hämtad 2008-03-17. 
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Det framgår därmed av både mandat och den befintliga polisstyrkan, jämte de juridiska 
insatserna, att MONUC har de grundläggande instrumenten som är nödvändiga för att stödja 
de kongolesiska motsvarigheterna med att upprätthålla lag och ordning. Samtidigt kan det 
ifrågasättas om 1141 poliser (750 FPU-poliser jämte 391 polisinstruktörer) är tillräckligt. 
FN:s operation på Haiti, MINUSTAH, 150 består som jämförelse av 1951 poliser, och det på 
en yta som är 23 gånger mindre än Kongo. Sett ur det perspektivet är MONUC:s polisstyrka 
relativt blygsam till antalet. Givetvis går det inte fullt ut att differentiera militära och polisiära 
uppgifter i samband med fredsfrämjande operationer. Var gränsen går mellan civil polisiär 
patrullering och militär patrullering i samband med t.ex. avväpningsoperationer är svår att 
definiera. Vidare kan de militära resurserna behövas som understöd i samband med 
arresteringar av brottslingar och vapensmugglare. Förutsättningen utifrån Brahimi-rapportens 
rekommendationer var dock att MONUC:s militära enheter inte skulle behöva prioritera 
mellan civil brottsbekämpning och upprätthållandet av lag och ordning å ena sidan och 
skyddet av civila i samband med stridigheter och brott mot de mänskliga rättigheterna å den 
andra. Baserat på de polisiära och juridiska instrument som finns inom MONUC, oavsett om 
de är för få till antalet, tyder på en medvetenhet om att militär och civil polisiär verksamhet är 
två olika företeelser. Samtidigt är det just storleken på FN:s polisstyrka i Kongo som kan 
medföra att behovet av stöd från de militära enheterna mer utgör regel än undantag.           
   
Civil-militär samverkan har fått större betydelse efterhand som MONUC:s verksamhet 
framskridit. Detta samarbete utgör också ramen för själva säkerhetssektorreformarbetet 
(SSR). Brahimi-rapporten föreslog att det civil-militära samarbetet skulle institutionaliseras 
på den operativa ledningsnivån genom att SRSG skulle vara högste samordningsansvarig på 
plats i operationsområdet och i MONUC:s fall har just detta skett. Under SRSG är en av 
ställföreträdarna, DSRSG, ansvarig för koordineringen av insatser inom ramen för statlig 
förvaltning samt för MONUC:s humanitära insatser. 151 Under 2006 utarbetades även riktlinjer 
för interaktionen mellan MONUC:s militära delar och de humanitära organisationerna i 
Kongo.152 I dokumentet presenteras principer för samarbete, främst avseende militärt skydd 
och assistans i samband med humanitär verksamhet. Vidare poängteras distinktionen i 
verkställandet av respektive uppgifter men samtidigt erkänns vikten av samordning och 
samarbete: 
  

No single component or unit within the mission, no single agency or organization can achieve the  
mandate on its own. Without meaningful coordination, CIMIC operations will experience overlap,  
duplication and overall uneconomic and inefficient application of resources. The more meaningful 
the coordination, the more efficient the overall effort will be. 153 

 
Den andra sidan av myntet rör de stridande parternas och civilbefolkningens uppfattning om 
de humanitära organisationernas roll. Centralisering och integrering av civila humanitära delar 
tillsammans med militära delar kan ske på bekostnad av hur begreppet ”opartiskhet”  

                                                 
150 MINUSTAH – United Nations Stabilization Mission in Haiti, hämtad från:  
      http://www.un.org/Depts/dpko/missions/minustah/facts.html, hämtad 2008-03-17. 
151 Se bilaga 5 utvisande MONUC:s organisationsstruktur. 
152 United Nations, “Guidelines for interaction between MONUC military and humanitarian organizations”,   
      publicerad 2006-06-08, hämtad från:   
      http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1061020, hämtad 2008-03-16. 
153 United Nations, “Guidelines for interaction between MONUC military and humanitarian organizations”,  
      2006-06-08, s. 9.    
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uppfattas. Om ledarna för olika milisstyrkor uppfattar humanitära hjälpinsatser som en del av 
de militära ansträngningarna nedgår troligtvis deras vilja till samarbete. Detta är något som en 
FN-operation i allmänhet, och civilbefolkningen i drabbade områden i synnerhet, förlorar på.    
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att de polisiära insatserna främst är riktade mot en 
form av hjälp till självhjälp. MONUC:s sex FPU jämte polisinstruktörerna har som främsta 
uppgift att handleda och utbilda det kongolesiska polisväsendet medan MONUC:s militära 
delar främst ägnar sig åt motsvarigheten avseende Kongos militära enheter. Att dra en exakt 
gräns mellan vad som är polisiär och militär verksamhet i samband med återuppbyggandet av 
en fungerande statsmakt låter sig inte göras, istället är det indikatorer som får vägleda. 
Indikatorer som i sin tur påvisar en ledningsstruktur som differentierar de båda 
verksamheterna men som samtidigt inte vid behov utesluter samordnade aktioner tyder på 
eftertänksamhet. Att storleken på FN:s polisstyrka är relativt liten och att därmed behovet av 
militärt stöd kan uppkomma i samband med till exempel kravaller påvisar inte att uppgifterna 
skulle vara samma till de två styrkorna. Vad avser civil-militär samordning har åtgärder 
vidtagits och organisationsstrukturen har anpassats för att uppnå effekt i operationsområdet.      
Slutsatsen blir därmed att i förhållande till Brahimi-rapportens rekommendationer avseende 
samordning och samarbete är implementeringsgraden hög. 
 
Säkerhetsrådresolution 1756 visar att trenden går mot ett successivt överlåtande av ansvar för 
både SSR- och DDR-verksamheten från MONUC till den kongolesiska statsmakten. 
Samtidigt har arbetet med att förvandla Kongo till en fungerande rättsstat pågått sedan 
interimsregeringen installerades 2003 och då FN samtidigt erhöll en legitim och någorlunda 
fungerande aktör att samordna verksamheten med. Mycket arbete kvarstår dock, därför 
kommer FN:s verksamhet inom ramen för MONUC eller annan fredsfrämjande konstellation 
att behövas i Kongo under överskådlig framtid. 

3.6 Sammanfattning och slutsatser av FN:s fredsfrämjande operation MONUC 
I tabell 3 återfinns en sammanställning över de olika områdena som undersökts, jämte 
nyckelord och grad av implementering. 
 

Tabell 3 
Brahimi-rapportens rekommendationer MONUC:s 

implementeringsgrad 
Doktrin, insatsregler och beväpning 
Entydiga mandat, klara insatsregler, opartiskhet, 
ändamålsenlig materiel 

Hög 

Reaktionstider 
Kort reaktionstid, effektivitet vid insättandet av militära 
enheter 

Hög 

Ledning 
Klara lednings- och lydnadsförhållanden, helpdesk-funktion 
(IMTF) 

Låg 

Underrättelser 
Samordnat informationsutbyte, databas och nätverk  

Låg 

Samordning och samarbete 
Åtskilda militära och polisiära uppgifter, central samordning 
av civil-militär verksamhet inom operationsområdet  

Hög 
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Utifrån en kvantitativ ansats baserad på tabell 3, skulle resultatet och slutsatsen bli att 
MONUC i hög grad motsvarar Brahimi-rapportens rekommendationer, eftersom tre av fem 
områden anses vara uppfyllda. Men stämmer detta även med en kvalitativ ansats? Som 
diskuterats både i föregående och i detta kapitel, anses vissa områden vara av mer 
fundamental karaktär, ett sådant är det som avhandlar doktrin, insatsregler och beväpning. Om 
inte en organisation lyckats skapa en förståelse och ett sammanhang mellan mål, medel och 
metod är chanserna till framgång små. Efter att MONUC:s mandat och uppgifter, jämte 
styrkestorlek, reviderats och preciserats ett antal gånger finns 2007 en stringens och en relativ 
balans mellan dessa grundläggande faktorer. Dock är den strategiska ledningen av MONUC 
fortfarande uppdelad på olika enheter inom DPKO och ingen integrerad ledningsfunktion, 
IMTF, finns kopplad till MONUC. Men samtidigt har MONUC pågått sedan 1999, och under 
hela denna tid har ingen integrerad ledningsfunktion funnits på strategisk nivå och likväl har 
framsteg gjorts vid utgången av 2007. Exempel på denna positiva utvecklingstrend är dels att 
de första fria valen på 45 år kunde genomföras i Kongo under 2006, och att FN i sina 
säkerhetsrådsresolutioner börjat nämna begreppet exit-strategy. Därmed utgör bristerna i den 
strategiska ledningen ingen direkt avgörande faktor så länge mandat, insatsregler och materiel 
harmoniserar. Området underrättelsetjänst är, och har alltid varit, kontroversiellt alltigenom 
FN:s historia. Genom att inte kunna eller vilja disponera en underrättelsefunktion på ett sätt 
som liknar en stats tillvägagångssätt, försvåras inhämtning, bearbetning och analys, något som 
kunnat vara till gagn för operationen. Begränsningen minskas dock genom att MONUC har 
grupperat 90 % av sina militära resurser på platser och inom områden i östra Kongo där 
ordinarie fredsfrämjande verksamhet kan kombineras med informationsinhämtning.  
 
MONUC etablerades året innan Brahimi-rapporten presenterades. Därmed skulle det i 
sammanhanget kunna påpekas att de positiva resultat som kunnat uppvisas inom huvuddelen 
av de undersökta områdena 2007, kan bero på andra faktorer än de Brahimi-rapporten lyfte 
fram som väsentliga. Dock visar dels de identifierade nyckelorden och dels den debatt som 
förts kring FN:s fredsfrämjande verksamhet att det är just Brahimi-rapporten och 
världsorganisationens försök till reformering som bidragit till att MONUC kunnat uppvisa en 
positiv utvecklingstrend. Sammanfattningsvis blir slutsatsen därmed att MONUC 2007 i hög 
grad återspeglar Brahimi-rapportens rekommendationer. 
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4. FN-doktrinen 
I detta kapitel analyseras FN:s doktrin – United Nations Peacekeeping Operations: 
Principles and Guidelines vilken offentliggjordes i början av 2008. Utgångspunkt kommer 
att tas inom de fem områden innehållande operativa utmaningar för fredsfrämjande 
operationer som presenterades i kapitel två och som även utgjorde rubriker i kapitel tre. 
Utifrån dessa fem områden har ett antal nyckelord identifierats. Dessa nyckelord bildar 
även i detta kapitel jämförelsepunkter och kommer att användas för att analysera huruvida 
implementeringsgraden av Brahimi-rapportens rekommendationer kan sägas vara hög eller 
låg. De identifierade nyckelorden från kapitel två redovisas under respektive område/ 
rubrik. Dock kommer analysen av implementeringsgraden att utgå ifrån ett pragmatiskt 
synsätt eftersom en doktrin utgör ett koncentrat av principer, riktlinjer samt koncept och 
därmed inte rakt av går att omsätta till praktisk operativ verksamhet.  
 
FN-doktrinen består av tre övergripande delar: The Evolution of United Nations 
Peacekeeping, Planning United Nations Peacekeeping Operations samt Successful 
Mandate Implementation. I introduktionen till FN-doktrinen förklaras kort bakgrunden till 
dess tillkomst och att huvudorsaken är behovet av tydligare riktlinjer för fredsfrämjande 
operationer. Detta behov har i sin tur föranletts av att den huvudsakliga konfliktkaraktären 
bytt skepnad från mellanstatlig till inomstatlig.154 Doktrinens målsättning är att definiera 
FN:s nutida fredsfrämjande operationer, dess kärna, omfattning och beskaffenhet. FN-
doktrinen utgör dock ingen manual och presenterar inga lösningar, utan skall ses som ett 
stöd i samband med planering och genomförande av fredsfrämjande operationer. 
Fortsättningsvis skall alla underordnade direktiv, riktlinjer, stående förfaranden och 
manualer anpassas utifrån FN-doktrinen.  
 
I inledningen poängteras även att FN-doktrinen skall ses som ett komplement till 
medlemsstaternas egna nationella doktriner.155 I introduktionen nämns Brahimi-rapporten 
och dess rekommendationer som en grundläggande utgångspunkt för doktrinen. Vidare 
beskrivs FN-doktrinen som ett levande dokument som regelbundet kommer att revideras, 
en första översyn är planerad 2010. 
 
Enligt Brahimi-rapporten bestod fredsfrämjande verksamhet av fyra principiella områden: 
Conflict prevention, Peacemaking, Peacekeeping samt Peace-building.156 I FN-doktrinen har 
dessa fyra områden kompletterats med ett femte – Peace enforcement.157 Detta sistnämnda 
område består av diverse tvingande åtgärder där en av dem utgörs av våldsmakt. Visserligen 
nämner doktrinen att FN kan välja att nyttja organisationer eller koalitioner i samband med 
peace enforcement, men samtidigt exkluderas inte FN-förband i sammanhanget. Brahimi-
rapporten poängterade att FN inte utkämpar regelrätta krig, istället har denna typ av 
verksamhet konsekvent anförtrotts till koalitioner som agerat på mandat från FN.158 FN-
doktrinen har med andra ord tagit ett steg längre än Brahimi-rapporten i detta avseende. I 
samband med att FN-doktrinen definierar och beskriver dessa olika områden inom 
fredsfrämjande verksamhet berörs även de gråzoner som kan uppstå.  

                                                 
154 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 8.        
155 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 9.       
156 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 2 § 10.        
157 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 18. 
158 “The Report of the Panel on UN Peace Operations”, s. 10 § 53. 
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Det går inte alltid att säga exakt när en typ av verksamhet upphör och en annan startar. Ett 
exempel på detta är begreppet robust peacekeeping som återfinns inom ramen för det 
principiella området peacekeeping.159 Här är FN-doktrinen noga med att gör en distinktion 
mellan robust peacekeeping och peace enforcement.160 Med begreppet robust peacekeeping 
avses utövande av våldsmakt på den taktiska nivån (förband) där samtycke inhämtats från den 
parten som stöds. Med verksamhet inom ramen för peace enforcement avses utövande av 
våldsmakt på den strategiska nivån, något som under ordinarie förhållanden inte är tillåtet 
enligt FN-stadgan men som ändå i teorin kan bemyndigas av säkerhetsrådet. I och med denna 
distinktion har FN gjort det möjligt att genomföra vissa delar av verksamheten på taktisk nivå 
utan att hamna på kollisionskurs med FN-stadgan. Alltså kan enstaka insatser inom ramen för 
en operation innehålla aktiva våldsinslag utan att för den skull kompromettera FN-stadgan. 
Detta innebär en klar utvidgning av det fredsbevarande konceptet och synen på vad FN-
styrkor tillåts åstadkomma i syfte att uppnå fred och stabilitet i konfliktmiljöer.  
 
Ett annat begrepp som använts i olika sammanhang men som nu definieras i FN-doktrinen är 
multidimensionella operationer (Multi-dimensional operations).161 Begreppet åsyftar 
operationer i krigshärjade länder där fredsavtal signerats eller vapenstillestånd nyligen inträtt 
och inkluderar en kombination av insatsförmågor såsom militära, polisiära och civila. De tre 
övergripande syftena med multidimensionella operationer är: att skapa en säker och stabil 
omgivning med respekt för mänskliga rättigheter, att främja den demokratiska och politiska 
processen i landet samt tillhandahålla ett ramverk för koordinering av den fredsfrämjande 
verksamheten i aktuellt land. Just begreppet multidimensionella operationer genomsyrar FN-
doktrinen och vikten av just denna typ av operationer poängteras i ett flertal punkter.162     

4.1 Doktrin, insatsregler och beväpning 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: Entydiga mandat, klara insatsregler, opartiskhet samt 
ändamålsenlig materiel. För att implementeringsgraden skall anses vara hög skall vikten av 
entydiga mandat, klara insatsregler samt ändamålsenlig materiel framgå av doktrinen. Även 
en distinktion mellan opartiskhet och neutralitet skall återfinnas i FN-doktrinen.  
 
Brahimi-rapporten efterlyste en övergripande strategi för FN-operationer, från etablering till 
avveckling och urdragning, s.k. exit-strategy. Dessa synpunkter är omhändertagna i FN-
doktrinen, dels genom begreppet multidimensionella operationer och dels genom att ett 
separat kapitel ägnas åt avveckling och urdragning av FN-operationer (Transition and exit).163   
 
En grundförutsättning för att en FN-operation tilldelas tydliga och adekvata mandat var, enligt 
Brahimi-rapporten, att de underlag avseende operationsspecifika krav som presenteras inför 
ett säkerhetsrådsbeslut, har tagit hänsyn till att dimensionering av styrkan rimmar med de 
presumtiva uppgifterna. FN-doktrinen befäster denna rekommendation och lägger särskild 
vikt vid att mandat och förmågor är anpassade till situationens krav. Därför är det av vikt att 
säkerhetsrådet alltid informeras om faktiska förhållanden och inte vad beredande organ tror 
att rådet vill höra.164  
                                                 
159 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 98. 
160 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s 18. 
161 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 22. 
162 Kärnverksamheten inom ramen för multidimensionella FN-operationer framgår av bilaga 6. 
163 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 85-90. 
164 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 49-50. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  41 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
Under slutet av 1990-talet antog säkerhetsrådet främst två resolutioner (1257 och 1296) som 
värnade om civilbefolkningens situation i krigsdrabbade områden. Även Brahimi-rapporten 
påtalade detta genom att rekommendera att framtida FN-operationer som tilldelas uppgift att 
skydda civilbefolkningen även har de grundläggande förutsättningar för detta. Två av dessa 
förutsättningar var tydliga mandat samt klara insatsregler. I detta sammanhang utgjorde en 
distinktion mellan opartiskhet och neutralitet en viktig faktor, vilket även FN-doktrinen 
poängterar: 
 

United Nations peacekeepers should be impartial in their dealings with the parties to the conflict, but 
not neutral in the execution of their mandate. The need for even-handedness towards the parties 
should not become an excuse for inaction in the face of behaviour that clearly works against the 
peace process.165  

 
En av FN:s äldsta principer för fredsbevarande operationer, våld endast i självförsvar, har 
under de senaste decennierna utvecklats till att även inkludera rätten att försvara operationens 
mandat med våld.166 En formulering som använts mer och mer i säkerhetsrådets resolutioner 
sedan mitten av 1990-talet är att tillåta all necessary means för att uppfylla tilldelat mandat. I 
och med detta kan FN-förband nyttja våld i förebyggande syfte för att t.ex. förbättra 
säkerhetssituationen inom en viss region eller som tidigare nämnts, skydda civilbefolkningen. 
Målet med själva våldsanvändningen är att påverka eller avskräcka den eller de parter som 
motarbetar fredsprocessen och/eller utövar våld mot civilbefolkningen. För att vid behov 
kunna skydda mandatet måste även klara insatsregler finnas som beskriver i vilka situationer 
FN-förband får använda våld. FN-doktrinen anmärker att dessa insatsregler måste vara så pass 
tydligt utformade att en operations trovärdighet eller handlingsfrihet inte går förlorad.167 Och 
för att en FN-operation initialt skall uppfattas som trovärdig skall den enligt doktrinen, i den 
bästa av världar: etableras så snabbt som möjligt, medföra ändamålsenlig materiel samt sträva 
efter att utstråla trygghet, förmåga och enhetlighet. Detta uppnås genom att operationen 
erhåller entydiga och genomförbara mandat, matchande resurser och förmågor samt en 
genomarbetad operationsplan som är förstådd, kommunicerad och implementerad på samtliga 
nivåer.168    
 
Sammanfattningsvis återfinns den övergripande framgångsfaktorn i en FN-operations 
trovärdighet, från planeringsfasen via genomförandefasen till avvecklingsfasen. 
Trovärdigheten baserar sig på operationens förmåga, effektivitet och kapacitet i förhållande 
till de förhoppningar och förväntningar som ställs på den. Därför är det av stor vikt att 
identifierade nyckelord ses i en kontext. FN-doktrinen har tagit fasta på Brahimi-rapportens 
rekommendationer och berört samtliga identifierade nyckelord, och i vissa fall utvecklat dem 
ytterligare. Slutsatsen blir därmed att FN-doktrinen i hög grad motsvarar Brahimi-rapportens 
rekommendationer inom området doktrin, insatsregler och beväpning.   

4.2 Reaktionstider 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: Kort reaktionstid, effektivitet vid insättande av enheter. För att 
implementeringsgraden skall anses vara hög skall FN-operationers reaktionstider avhandlas 
och definieras samt strategiska planeringsprocesser för etablering finnas. 
                                                 
165 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 33. 
166 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 34. 
167 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 35. 
168 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 38. 
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Erfarenhet har visat att tidig etablering av FN-förband med adekvat styrkestorlek i aktuellt 
område har en avskräckande effekt på konfliktens parter, samtidigt som sannolikheten att FN-
förbanden behöver använda våld nedgår.169 De första månaderna efter att ett avtal om eld 
upphör undertecknats är ofta de mest kritiska, och det är under denna tidsperiod som en 
fredsfrämjande operation bör etableras. FN-doktrinen redogör för samma insatstider som 
Brahimi-rapporten gjorde: 30 dagar från resolutionsbeslut till insats vid ”traditionella” 
operationer och 90 dagar vid mer ”komplexa” fredsbevarande operationer.170 Men doktrinen 
betonar i samma stycke att det inte kan finnas någon standard för hur lång tid den inledande 
planerings- och förberedelseprocessen tar. Särskilt i samband med mer komplexa operationer 
kan förberedelserna ta tid, därför framgår det av doktrinen att 90 dagar mer skall ses som en 
tänkt målsättning än som ett absolut tidskrav. Vidare avses inte full etablering efter 90 dagar 
vid ”komplexa” operationer, utan då skall de första enheterna vara på plats. På den sista 
punkten avviker FN-doktrinen avsevärt från Brahimi-rapporten, då denna var mer resolut i sin 
rekommendation och stipulerade full etablering av en operation inom 90 dagar. 
 
Brahimi-rapporten efterlyste en formalisering av den strategiska planeringsprocessen i syfte 
att uppnå effektivitet under det inledande skedet. En av FN-doktrinens tre övergripande delar 
avhandlar planeringen inför en fredsfrämjande operation. I bild 1 åskådliggörs de fyra 
inledande faserna av en operations uppstartsprocess.171 Inledningsvis ligger tyngdpunkten på 
administrativa förberedelser såsom avtalsupphandling, logistikförberedelser samt 
rekognosering i planerat operationsområde. Därefter skickas en förstyrka med uppgift att 
förbereda huvudstyrkans ankomst (vad som i detta avseende menas med rapid deployment 
utvecklas inte i doktrinen). I ett senare skede påbörjas etablering av högkvartersfunktionen 
och den operativa ledningen jämte logistiska enheter anländer. Slutligen etableras det 
operativa högkvarteret och etableringen av de olika enheternas taktiska högkvarter påbörjas.    
 
 Bild 1.    

 
 
FN-doktrinen påpekar att i förberedelseskedet av en operation skall särskild vikt läggas på 
långtidsplanering, detta eftersom få fredsbevarande operationer har visat sig bli kortvariga.  
 

                                                 
169 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 38. 
170 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 63. 
171 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s.64. 
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Vidare skall alltid hänsyn tas i planeringen för ett s.k. ”värsta-scenario”, d.v.s. stor vikt skall 
läggas vid mandat, uppgifter och materiel harmoniserar med hotbilden.172 Brahimi-rapporten 
påpekade exakt samma sak i sina rekommendationer. I doktrinen konstateras också att FN inte 
har en stående armé eller polisstyrka, därefter beskrivs kortfattat bakgrund och 
tillvägagångssätt för FN:s konsultationer med medlemsländerna vid förfrågan om 
truppbidrag.173 Brahimi-rapporten försökte med sina rekommendationer att utveckla och 
formalisera konsultationerna kring truppbidrag och föreslog att detta skulle ske inom ramen 
för den befintliga databasen UNSAS. Syftet var att knyta nya förband och efterfrågade 
kompetenser till det befintliga systemet för att på så sätt påskynda konsultationsprocessen. 
FN-doktrinen betonar mer den process som föregår själva registreringen av förband och 
enheter i UNSAS. Doktrinen nämner ingenting om en reformering av beredskapssystemet 
eller om snabbinsatsförmåga. Därmed faller delar av Brahimi-rapportens rekommendationer 
kring en kortare reaktionstid baserad på ett effektivare beredskapssystem.   
 
Vad avser själva storleken på den militära styrkan rekommenderade Brahimi-rapporten att 
initialt hellre sätta in ”för mycket än för lite”. En robust styrka i ett inledningsskede skulle ha 
bättre förutsättningar att verka avskräckande mot eventuella utmaningar från konfliktens 
parter. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den fredsfrämjande verksamheten snabbades på. 
FN-doktrinen uttrycker inte exakt samma ståndpunkt, men betonar vikten av att FN-styrkans 
storlek skall stå i proportion till ställda uppgifter, vilket även framgår av punkt 4.1 ovan. 
 
Sammanfattningsvis understryker FN-doktrinen att en framgångsfaktor för snabb och effektiv 
insats är planering och förberedelser. I detta sammanhang finns många likheter med Brahimi-
rapporten, t.ex. avseende ett strategiskt helhetsgrepp kring planeringsprocessen. Dock intar 
doktrinen en mer återhållsam inställning till reaktionstiden vid ”komplexa” operationer och 
frångår därmed Brahimi-rapportens rekommendationer. Vidare berörs inte 
snabbinsatsförmåga. Slutsatsen blir därmed att FN-doktrinen i låg grad motsvarar Brahimi-
rapportens rekommendationer inom området reaktionstider.         

4.3 Ledning 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: Klara lednings- och lydnadsförhållanden samt helpdesk-funktion 
(IMTF). För att implementeringsgraden skall anses vara hög skall lednings- och 
lydnadsförhållanden vid fredsfrämjande operationer framgå av FN-doktrinen. Vidare skall 
konceptet Integrated Mission Task Force (IMTF) avhandlas.  
 
Brahimi-rapportens rekommendationer inom detta område fokuserades kring att ge blivande 
operativa chefer bättre förutsättningar att genomföra sina uppgifter i operationsområdet. För 
att detta skulle bli möjligt föreslog rapporten bättre strategisk vägledning och rådgivning, dels 
genom tydligare ledningsförhållanden och dels genom inrättande av IMTF vid Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO). För att strategiska målsättningar skall kunna omsättas till 
effektiv operativ verksamhet har FN, enligt doktrinen, utvecklat ett koncept kallat Integrated 
missions.174 Och för att de olika typerna av verksamhet skall kunna samordnas presenterar 
FN-doktrinen även en generisk ledningsstruktur för fredsfrämjande operationer. Dessa leds av 
en utsedd person, Special Representative of the Secretary General (SRSG), denna person är  

                                                 
172 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 51.  
173 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 52. 
174 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 25. 
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övergripande ansvarig för all FN-verksamhet inom operationsområdet. Till sin hjälp har 
SRSG en eller flera ställföreträdare, Deputy Special Representative of the Secretary General 
(DSRSG). En utsedd DSRSG är tillika huvudansvarig för samordningen av humanitära 
insatser inom operationen.  
 
I samband med uppstartsprocessen av en operation är kraven på effektivitet och 
ledningsförmåga stora. Beslutsprocesser måste implementeras och förankras, information 
skall spridas och rapporteringsprocedurer inarbetas. I detta skede, när staber skall påbörja sitt 
arbete och friktioner som t.ex. språkförbistring eller kulturkrockar skall övervinnas, spelar 
chefernas ledarskap en avgörande roll.175 DPKO är ansvariga för att en operation erhåller 
strategisk vägledning och övergripande riktlinjer. Och för att säkerställa klara 
ledningsförhållanden från strategisk nivå ner till den operativa nivån skall DPKO även 
upprätta s.k. Standing Integrated Operational Teams (IOT:s).176 Baserat på en formaliserad 
och integrerad ledningsstruktur är syftet att utsett IOT skall tillhandahålla stöd i form av 
rådgivning till operationsledningen ute på fältet. Därmed skall detta IOT utgöra den naturliga 
länken mellan operationsområdet och FN-högkvarteret. På den operativa ledningsnivån bildas 
ett s.k. Mission Leadership Team (MLT).177 I detta ingår vanligen SRSG, DSRSG samt Force 
Commander. Syftet med MLT är att samordna den operativa ledningen så att samma budskap 
sprids inom de olika delarna av operationen. Av bild 2 framgår FN:s ledningsstruktur i 
samband med multidimensionella FN-operationer. 
 
 Bild 2.   

 
                                                 
175 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 65. 
176 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 66. 
177 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 68-69. 
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Enligt FN-doktrinen pågår även en implementering av en integrerad planeringsprocess på 
strategisk nivå, Integrated Mission Planning Process (IMPP), i syfte att underlätta och 
effektivisera planeringen av multidimensionella operationer. Ambitionen med IMPP är att 
samtliga inblandade kompetensområden finns representerade och att processen baseras på 
realistiska bedömningar av kapaciteter. Planeringsprocessen skall ses som en dynamisk och 
ständigt pågående process där korrigeringar och kompletteringar kan ske efterhand som 
arbetet fortskrider. 178   
 
Sammanfattningsvis betonar FN-doktrinen vikten av integrering vid planering och 
genomförande, både på strategisk och på operativ nivå. I och med detta ökar förutsättningarna 
för att ledning och styrning inom, och ut från, FN-högkvarteret är mer samordnad och exakt i 
sin karaktär. Brahimi-rapporten efterlyste klara lednings- och lydnadsförhållanden och en 
IMTF. Doktrinens helhetsgrepp, bl.a. genom konceptet Integrated Missions och den 
integrerade planeringsprocessen IMPP, visar på ambitionen och viljan att effektivisera 
verksamheten samt förbättra och underlätta för den operativa ledningen i samband med 
genomförandet av fredsfrämjande operationer. IMTF som begrepp återfinns inte i FN-
doktrinen, men IOT påminner ur ett konceptuellt perspektiv mycket om Brahimi-rapportens 
rekommendationer. Doktrinen understryker även vikten av att den operativa ledningen 
fungerar, i och med ett formellt inrättande av MLT. Slutsatsen blir därmed att FN-doktrinen i 
hög grad motsvarar Brahimi-rapportens rekommendationer avseende området ledning.      

4.4 Underrättelser 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: Samordnat informationsutbyte, databas och nätverk. För att 
implementeringsgraden skall anses vara hög skall en enhet för informationsinsamling och 
bearbetning finnas på strategisk nivå (motsvarande ECPS Information and Strategic Analysis 
Secretariat, EISAS) samt ett nätverk för inhämtning samt utbyte av information mellan 
operativ och strategisk nivå. Brahimi-rapporten rekommenderade upprättandet av ett 
sekretariat (EISAS) i syfte att förbättra den strategiska informations- och analyskapaciteten 
både inför och under genomförandet av fredsfrämjande operationer. FN:s förre 
generalsekreterare Kofi Annan kompletterade 2004 Brahimi-rapporten med följande 
uttalande: 
  

United Nations…must develop better capacities to prevent and manage threats by improving the 
mechanisms for gathering information from the field, as well as the ability to use that information 
effectively by developing it into useful intelligence.179 

 
Begreppet intelligence nämns inte i FN-doktrinen. Dock används begreppet ”information” i 
olika sammanhang, vilket medför att en indirekt koppling kan göras till verksamhet inom 
ramen för bl.a. informationsinhämtning. Två komponenter på den operativa nivån med 
koppling till informationsflödet är, enligt doktrinen: Joint Operations Centre (JOC) samt 
Joint Mission Analysis Cell (JMAC).180 JOC utgör operationsledningens nav, här jämförs och 
sammanställs information innan den distribueras ut till de olika enheterna.181 JMAC är den  

                                                 
178 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 55. 
179 United Nations, “Implementations of the recommendations of the Special Committee on Peacekeeping  
      Operations”, A/58/694, 2004 s. 3, § 8, publicerad 2004-01-26, hämtad från:  
      http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/58/694, hämtad 2008-03-05. 
180 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 70-71. 
181 Enligt FN-doktrinen refererar begreppet Joint till samarbetet mellan de olika komponenterna ingående i en  
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enhet som analyserar alla former av inkommande information och som baserat på denna, 
genomför risk- och hotbedömningar i förhållande till gällande mandat. Underlaget utgör även 
ett stöd i samband med MLT:s beslutsfattning. En annan av Brahimi-rapportens 
rekommendationer rörde behovet av ett databaserat nätverk. Ett sådant finns upprättat, The 
Peace Operations Intranet, vilket redogjordes för under punkt 3.4. Syftet är utbyte av 
information mellan strategisk och operativ nivå. I FN-doktrinen nämns inget om detta 
intranät. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att FN:s ”ovilja” att använda begreppet underrättelser 
(intelligence) kvarstår. Istället försöker man på olika sätt ”friskriva sig” genom 
omskrivningar. Visserligen framgår det implicit att information är av vikt både under 
planering och vid genomförandet av FN-operationer182. Men som redovisades i kapitel tre 
(punkt 3.4) upprättades aldrig EISAS (eller en motsvarande enhet). I och med detta har 
förutsättningarna för att på strategisk nivå integrerat inhämta, bearbeta och delge information 
inte förbättrats i enlighet med Brahimi-rapportens rekommendationer. Och eftersom 
funktionen på strategisk nivå är uppdelad på olika enheter, samtidigt som 
informationsbehovet är förhållandevis konstant ute i operationsområdet, kommer strategisk 
information till den operativa nivån inte fullt ut att vara integrerad. På den operativa nivån 
finns viss kapacitet för egen bearbetning och analys av information, främst genom JMAC. 
Doktrinen berör inte intranätet för utbyte av information mellan strategisk och operativ nivå, 
The Peace Operations Intranet. Slutsatsen blir därmed att FN-doktrinen i låg grad motsvarar 
Brahimi-rapportens rekommendationer avseende området underrättelser. 

4.5 Samordning och samarbete 
De nyckelord som identifierades utifrån Brahimi-rapportens rekommendationer i kapitel två 
var under denna rubrik: Åtskilda militära och polisiära uppgifter samt central samordning 
av civil-militär verksamhet inom operationsområdet. För att implementeringsgraden skall 
anses vara hög innebär ovanstående nyckelord att FN-doktrinen skall avhandla 
differentieringen av militära och polisiära uppgifter. Vidare skall verksamhet avseende civil-
militärt samarbete vara institutionaliserad, med andra ord skall det i FN-doktrinen framgå 
principer för hur samarbetet är tänkt att genomföras. Brahimi-rapporten rekommenderade en 
differentiering av militära och polisiära uppgifter i syfte att renodla respektive verksamhet. Ett 
konkret förslag var att FN:s medlemsländer vardera avdelade 100 poliser för registrering i 
beredskapssystemet UNSAS och att dessa skulle ha sju dagars beredskap. FN-doktrinen berör 
inte explicit denna rekommendation. Inte heller återfinns något övrigt om just åtskilda militära 
och polisiära uppgifter. 
 
Vad avser civil-militärt samarbete efterlyste Brahimi-rapporten bl.a. en institutionalisering på 
operativ nivå som i sin tur var baserad på en integrerad ledningsstruktur. Som framgår i punkt 
4.2 (bild 2) tar FN-doktrinen hänsyn till samordningen i sin ledningsstruktur. FN-doktrinen 
deklarerar även att det militära maktmedlets främsta roll i samband med humanitära insatser 
är att skapa en stabil och säker omgivning i aktuella områden, så att humanitär verksamhet 
kan genomföras.183 Detta i sin tur för med sig ett ökat behov av samordning och samarbete  
mellan FN:s militära, polisiära och civila enheter. Inom ett operationsområde upprättat av FN 
uppträder vanligtvis även externa aktörer, främst humanitära hjälporganisationer.  

                                                                                                                                                         
     FN-operation, vanligtvis bestående av civila, militära och polisiära enheter.  
182 Se punkt 4.3 avseende IMPP samt IOT. 
183 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 30. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2008-03-31   
Major Dan Rasmussen  47 (54) 
ChP 06-08    

   

FHS beteckning 1435/7:1 

 
Därför eftersträvar FN även en viss grad av samordning med dessa för att den fredsfrämjande 
verksamheten inte skall bli kontraproduktiv. FN-doktrinen betonar vikten av att regelbunden 
samordning med externa aktörer inom operationsområdet sker under ordnade former. Syftet är 
bl.a. att utbyta information och samordna verksamhet i så lång utsträckning som möjligt.184 I 
samband med detta arbete måste dock de externa aktörernas behov av s.k. humanitarian space 
respekteras.185 Samtidigt skall etablerade FN-operationer över tiden vara beredda att vid 
extrema situationer, t.ex. flyktingkatastrofer stödja externa aktörer inom operationsområdet. 
Vid dessa tillfällen är verksamhetssamordning av yttersta vikt för insatserna skall bli 
effektiva. Denna typ av samarbetsformer skall formaliseras så att de är kända över tiden inom 
en pågående operation.186 
 
Sammanfattningsvis och med utgångspunkt i den pragmatiska inställningen som nämndes i 
inledningen av detta kapitel, kan man inte förvänta sig att FN-doktrinen innehåller samma 
mängd av ”detaljer” som Brahimi-rapporten. I fallet avseende rapportens rekommendation om 
åtskilda militära och polisiära uppgifter får istället tendenser sökas. FN-doktrinen berör i olika 
omgångar vikten av integration i samband med operationer. Som framgår av punkt 4.3 har 
FN-doktrinen vinnlagt sig om att tydliga ledningsförhållanden skall råda. Detta kan tolkas 
som en strävan efter att renodla verksamheten samt tilldela tydliga uppgifter till operationens 
olika enheter, vilket även framgår i punkt 4.1. Vad avser Brahimi-rapportens rekommendation 
om institutionalisering av civil-militär verksamhet på den operativa nivån berörs även detta 
under punkt 4.3, dels inom ramen för den integrerade planeringsprocessen men även 
återspeglad i ledningsstrukturen. Baserat på detta, och trots avsaknaden av explicit avskilda 
militära och polisiära uppgifter, är slutsatsen att FN-doktrinen i hög grad motsvarar Brahimi-
rapportens rekommendationer avseende området Underrättelser. 

4.6 Sammanfattning och slutsatser av FN-doktrinen 
Tabell 4 

Brahimi-rapportens rekommendationer FN-doktrinens 
implementeringsgrad 

Doktrin, insatsregler och beväpning 
Entydiga mandat, klara insatsregler, opartiskhet, 
ändamålsenlig materiel 

Hög 

Reaktionstider 
Kort reaktionstid, effektivitet vid insättandet av militära 
enheter 

Låg 

Ledning 
Klara lednings- och lydnadsförhållanden, helpdesk-funktion 
(IMTF) 

Hög 

Underrättelser 
Samordnat informationsutbyte, databas och nätverk  

Låg 

Samordning och samarbete 
Åtskilda militära och polisiära uppgifter, central samordning 
av civil-militär verksamhet inom operationsområdet  

Hög 

                                                 
184 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 72-73. 
185 Enligt FN-doktrinen s. 73 är Humanitarian space ett begrepp baserat på de två humanitära principerna   
      självständighet och neutralitet. 
186 “United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines”, s. 74. 
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Precis som i fallet avseende MONUC är området som avhandlar doktrin, insatsregler och 
beväpning av fundamental karaktär. Även kopplat till FN-doktrinen anses 
implementeringsgraden inom detta område vara hög, vilket är av stor betydelse för 
sammanvägningen. De två områden som inte erhållit hög grad av implementering är dels 
reaktionstider och dels underrättelser. Baserat på slutsatserna i kapitel tre (punkt 3.6) och 
diskussionen i punkt 4.4 är detta ett känt problem inom FN. Med tanke på att samtliga FN:s 
192 medlemsländer har en röst i generalförsamlingen och att säkerhetsrådets 15 medlemmar 
därefter skall välja att omsätta dessa förslag till praktisk verksamhet, kommer 
underrättelseområdet även framöver att vara föremål för diskussioner. Att därmed ge detta 
område för stor uppmärksamhet i förhållande till de fyra övriga är inte försvarbart. Det andra 
området med låg implementeringsgrad är reaktionstider, och främst avseende ”komplexa 
operationer”. Att FN, och i förlängningen FN-doktrinen, inte valt att följa Brahimi-rapportens 
rekommendationer visar på de olika synsätt som finns inom världsorganisationen. En 
förutsättning för att fullt ut kunna etablera FN-förband inom 90 dagar var, enligt Brahimi-
rapporten, behovet av en översyn av FN:s beredskapsnivåer och en öppnare diskussion kring 
stående förband. Av olika anledningar återspeglas inte detta i FN-doktrinen.  
 
Trots dessa tillkortakommanden påvisar FN-doktrinen en vilja till helhetsgrepp helt i linje 
med Brahimi-rapporten. Den senare hade i samband med sitt arbete ”fria tyglar” och kunde 
därmed komma med förslag som kanske inte överensstämde med samtliga medlemsländers 
uppfattning. FN-doktrinen är dock tvungen att ta hänsyn till diverse olika parametrar då den 
utgör ett av de högsta styrdokumenten för FN:s fredsfrämjande verksamhet och samtidigt 
främst innehåller principer och riktlinjer. Det integrationstänkande som genomsyrar FN-
doktrinen visar prov på viljan att skapa sammanhang och att få de olika verksamheterna att 
tillsammans bli mer effektiva. Detta gör att många paralleller kan dras mellan Brahimi-
rapportens rekommendationer och FN-doktrinens kontext. Sammanfattningsvis blir slutsatsen 
därmed att FN-doktrinen i hög grad har tillvaratagit och inarbetat Brahimi-rapportens 
rekommendationer avseende fredsfrämjande verksamhet. 
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5. Avslutning  
Det övergripande syftet med denna uppsats var att analysera implementeringen av Brahimi-
rapportens rekommendationer avseende FN:s fredsfrämjande verksamhet genom att 
undersöka graden av implementering inom ramen för en fredfrämjande operation i Afrika 
samt i förhållande till FN-doktrinen. För att uppnå detta syfte skulle tre frågor besvaras. Den 
första frågan rörde vilka rekommendationer Brahimi-rapporten föreslog kopplat till 
förberedelser och genomförande av FN:s fredsfrämjande operationer. Inom vart och ett av de 
fem områdena som undersökts identifierades ett antal nyckelord som ledde fram till att 
Brahimi-rapporten rekommenderade följande: 
 
Doktrin, insatsregler och beväpning 
Entydiga mandat och klara insatsregler för FN-operationer skall eftersträvas för att 
genomförandet skall bli effektivt och inte kontraproduktivt. En skiljelinje mellan opartiskhet 
och neutralitet i samband med genomförandet av operationer måste definieras. Säkerställande 
av att materielen är ändamålsenlig i förhållande till mandat och uppgifter.   
 
Reaktionstider 
För att kunna medverka till en effektiv konfliktlösning måste reaktionstiden från beslut till 
etablering av FN-förbanden kortas och definieras. När väl beslut om insats fattats måste 
effektivitet prägla själva insättandet av de militära enheterna. 
 
Ledning 
För att effekten i operationsområdet skall bli god måste klara lednings- och 
lydnadsförhållanden råda mellan strategisk och operativ nivå samt inom den operativa nivån. 
Ett sätt att uppnå detta är genom inrättande av en central helpdesk-funktion på strategisk nivå, 
via vilken all information till och från operativ nivå skall passera.  
 
Underrättelser 
För att information skall kunna spridas mellan strategisk och operativ nivå måste även ett 
informationsutbyte samordnas. Medel för detta är inrättandet av databaser och nätverk 
åtkomliga för både strategisk och operativ ledningsnivå. 
 
Samordning och samarbete 
För att olika enheter skall kunna fokusera på sina primäruppgifter måste verksamheten 
renodlas, därför föreslås definierade och åtskilda militära och polisiära uppgifter. Ett annat 
område rör den civil-militära verksamheten, denna bör inom operationsområdet samordnas 
centralt på operativ nivå.  
 
Den andra frågan som ställdes rörde i vilken grad Brahimi-rapportens rekommendationer 
återspeglades inom ramen för FN:s fredsfrämjande operation MONUC i Demokratiska 
republiken Kongo 2007. MONUC är en FN-operation som etablerades 1999, i kölvattnet av 
konflikter som Bosnien samt Rwanda, och ett år innan Brahimi-rapporten presenterades 2000. 
Med andra ord har MONUC upplevt hela utvecklingen före, under och efter Brahimi-
rapporten. Efter att operationen i skrivande stund är inne på sitt nionde år har förbättringar 
gjorts och resultat har uppnåtts. MONUC har under sin livstid upplevt resan från otydliga 
mandat och uppgifter samt brist på personal till en relativ balans mellan mål, medel och 
metoder.  
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Efter att ha analyserat MONUC utifrån de fem områdena är slutsatsen, trots vissa 
tillkortakommanden, att MONUC 2007 i hög grad återspeglar Brahimi-rapportens 
rekommendationer. 
 
Den tredje frågan gällde i vilken grad FN:s nypublicerade doktrin har tillvaratagit och 
inarbetat Brahimi-rapportens rekommendationer avseende fredsfrämjande operationer. FN-
doktrinen försöker påvisa en kontext kopplad till fredsfrämjande verksamhet och dess 
genomförande, där trovärdighet, effektivitet och integration utgör nyckelord. Och trots att 
doktrinen inte rakt av går att omsätta till praktisk verksamhet, och att vissa av Brahimi-
rapportens rekommendationer var av organisatorisk karaktär, är slutsatsen att FN-doktrinen i 
hög grad tillvaratagit och inarbetat Brahimi-rapportens rekommendationer avseende 
fredsfrämjande verksamhet.    
 
1990-talets konfliktutveckling och FN:s tillkortakommanden inom ramen för fredsfrämjande 
operationer visade på behov av reformering. Brahimi-rapporten presenterade både 
rekommendationer och praktiska förslag i syfte att effektivisera operationernas genomförande 
samt återupprätta trovärdigheten för FN som ett kapabelt krishanteringsverktyg. Resultatet av 
denna undersökning visar att FN är på rätt väg. Många av Brahimi-rapportens 
rekommendationer är, efter åtta år, realiserade och utvecklade till koncept som används i 
samband med det praktiska genomförandet av fredsfrämjande operationer. Dessa 
rekommendationer återspeglas även i den nya FN-doktrinen. Detta pekar på Brahimi-
rapportens vikt i sammanhanget. Avslutningsvis bör graden av implementering i denna 
undersökning ses utifrån en helhet, i detta fall benämnd fredsfrämjande FN-operationer. Detta 
eftersom det är summan av insatserna på strategisk och operativ nivå som i slutändan 
levererar förutsättningarna för trovärdighet och faktiskt resultat på taktisk nivå. Och det är på 
den taktiska nivån som det främsta ”mätverktyget” för framgångsrik implementering återfinns 
– civilbefolkningen i det konfliktdrabbade landet.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats har fokuserat på två olika företeelser, en empirisk (MONUC) och en teoretisk 
(FN-doktrinen) med syftet att undersöka i vilken grad implementering skett i förhållande till 
Brahimi-rapportens rekommendationer. En naturlig fortsättning på genomförd undersökning 
är att genomföra en komparativ studie av förhållandet mellan empiri och teori. Med Brahimi-
rapporten som grund undersöka vilka likheter och skillnader som finns avseende 
implementeringsgrad mellan en FN-operation och FN-doktrinen. Ett annat alternativ är att 
undersöka två FN-operationer som löper parallellt i tiden med FN-doktrinen som 
referenspunkt i syfte att identifiera likheter och skillnader i genomförandet av fredsfrämjande 
operationer. Ett tredje alternativ är att jämföra två fredsfrämjande operationer, där den ena 
genomförs av FN och den andra av en koalition, t.ex. NATO för att på sätt finna likheter och 
skillnader i genomförandet av fredsfrämjande operationer.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Det övergripande FN-systemet 187  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förenta nationernas organisation är uppbyggt av flera organ, fonder, program och andra 
underorganisationer som tillsammans kallas FN-systemet. Organisationens arbete övervakas 
av sex huvudorgan: Förvaltarskapsrådet, Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen, Ekonomiska 
och sociala rådet, Internationella domstolen samt Sekretariatet. 
 
Förvaltarskapsrådet  
Förvaltarskapsrådet har fem medlemmar (säkerhetsrådets permanenta medlemmar). Rådets 
syfte är att hjälpa f.d. kolonialt styrda stater i deras utveckling mot att bli självständiga stater. 
Samtliga förvaltarskapsområden är i dag självständiga länder eller ingår i ett självständigt 
land. Det sista förvaltarskapet upphörde 1994 då ögruppen Palau i Stilla havet som förvaltats 
av USA blev en självständig stat och FN:s 185: e medlem. Därmed hade förvaltarskapsrådet 
fullgjort sitt uppdrag. Men eftersom förvaltarskapsrådet är ett huvudorgan och finns inskrivet i 
FN:s stadga kommer det att finnas kvar. Rådet har inget sekretariat och inga möten.  
 
Säkerhetsrådet  
Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ och har ansvaret för att upprätthålla fred och 
säkerhet i världen. Dess befogenheter enligt FN-stadgan är stora. Säkerhetsrådet består av 15 
medlemmar. FN:s stadga slår fast att Frankrike, Kina, Ryssland (Ryssland övertog 
Sovjetunionens plats vid årsskiftet 1991-92), Storbritannien och USA är ständiga medlemmar.  
 
Övriga tio medlemmar väljs av generalförsamlingen för en mandatperiod på två år. Praxis är 
att fem länder kommer från Afrika och Asien, två från Latinamerika, två från gruppen 
Västeuropa och andra stater (de senare är Australien, Canada och Nya Zeeland), ett från 
Östeuropa. Ordförandeskapet cirkulerar bland medlemmarna i bokstavsordning efter 
ländernas namn på engelska. Varje land har ordförandeposten en månad i taget. För att 
säkerhetsrådet ska kunna fatta ett beslut krävs att minst nio av de femton medlemmarna, bland 
dem de fem ständiga, röstar för förslaget. Om en eller flera ständiga medlemmar röstar mot ett 
resolutionsförslag faller detta. Det kallas veto.  
 
En enda ständig medlem kan alltså genom sin vetorätt omöjliggöra ett beslut. När som helst 
året runt kan medlemmarna i säkerhetsrådet kallas till möte med några timmars varsel.  
                                                 
187 Svenska FN-förbundet, hämtad från: http://www.sfn.se/start.asp?nodeid=102&iHasChild=0, hämtad  
      2008-03-04. 
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Därför måste varje land som är medlem i rådet ständigt ha en representant på plats i New 
York, där säkerhetsrådet oftast sammanträder. 
 
När en konflikt uppstår mellan två parter, och denna konflikt riskerar att utgöra ett hot mot 
den internationella freden, ska säkerhetsrådet, när det finner det nödvändigt, uppmana de 
inblandade länderna och/eller parterna att försöka lösa konflikten genom förhandlingar eller 
andra fredliga medel. Säkerhetsrådet kan göra egna undersökningar och föreslå lämpliga 
tillvägagångssätt för att nå fram till en fredlig lösning av tvisten. Går konflikten inte att lösa 
med fredliga medel utan istället växer så att den börjar utgöra ett hot mot den internationella 
freden, ska säkerhetsrådet fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas för att återställa 
freden. Om strider har utbrutit är säkerhetsrådets första steg att få stopp på striderna - 
eldupphör - så att förhandlingar mellan parterna kan börja. Säkerhetsrådet kan upprätta en 
fredsbevarande styrka som får i uppgift att bland annat övervaka vapenstilleståndet. 
Säkerhetsrådets beslut är bindande för alla FN:s medlemsstater och måste följas. Om ett eller 
flera länder inte följer säkerhetsrådets beslut kan rådet besluta om sanktioner mot 
landet/länderna i fråga. Andra länder uppmanas då att avbryta sina kontakter med 
landet/länderna. Det kan handla om diplomatiska, kulturella och idrottsliga utbyten, 
flygförbindelser och handel. Rådet använder gärna vapenembargo för att minska tillgången på 
vapen hos parterna och därmed tvinga fram en fredlig lösning. 
 
Som sista utväg kan säkerhetsrådet besluta om kollektiva militära insatser. Vid sju tillfällen 
har rådet godkänt militära stridsinsatser. Dessa kan antingen vara under FN:s kommando och 
flagg, som i Kongo 1961, Somalia 1992, Sierra Leone 1999 och Östtimor 1999, eller så kan 
säkerhetsrådet godkänna att medlemsstater genomför stridsinsatserna, som i Korea 1950 och 
Irak 1990 där ett antal länder deltog i respektive insats under USA:s kommando. Efter 
terrordåden mot USA den 11 september 2001 beslöt säkerhetsrådet den 12 respektive 28 
september att USA hade rätt till självförsvar enligt artikel 51 i FN:s stadga mot de misstänkta 
terroristerna. Detta var första gången som begreppet självförsvar sattes i samband med 
kampen mot terrorism.  
 
Generalförsamlingen 
I FN:s generalförsamling ingår samtliga av FN:s 192 medlemsstater. Varje år kallas samtliga 
medlemsstater i FN till generalförsamlingens ordinarie möte som börjar i mitten av september 
och pågår till mitten av december. Mötet återupptas i februari och pågår tills nästa 
generalförsamling öppnar i september. De flesta medlemsstater sänder särskilda delegationer 
till generalförsamlingen. Delegationerna brukar under några dagar i början av mötet ledas av 
respektive lands regeringschef eller utrikesminister, därefter av landets FN-ambassadör. 
 
Vid omröstningar har varje medlemsland en röst, men i många frågor kan inte församlingen 
fatta några större avgörande beslut, bara ge rekommendationer och föra diskussioner i olika 
frågor som berör FN:s område. Den kan dock besluta om budget, enas om tolkning av, och 
utveckla, internationella lagar samt stadfästa program för ekonomisk, kulturell och social 
utveckling och för de mänskliga rättigheterna.  
 
Ekonomiska och sociala rådet  
ECOSOC består av 54 medlemsstater som väljs av generalförsamlingen för en period av tre 
år. Varje år väljer generalförsamlingen 18 nya medlemmar efter en geografisk uppdelning. 
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ECOSOC har inga ständiga medlemmar som säkerhetsrådet, men ett land som avgår kan 
omedelbart väljas in igen. ECOSOC ska samordna det ekonomiska, sociala och humanitära 
arbete som utförs av FN och fackorganen. ECOSOC har haft svårt att utföra detta uppdrag 
eftersom fackorganen är självständiga och hävdar sitt oberoende. Även FN:s underorgan har 
egna styrelser eller verkställande utskott som också vill agera fritt.  
 
Rådet kan göra utredningar och lägga fram förslag till generalförsamlingen för beslut. Det kan 
handla om t.ex. världshandel, jordbruk, hälsofrågor, mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, 
flyktingar och barnens situation. ECOSOC har hittills framför allt varit ett forum för 
diskussioner och ett mellanled mellan underorgan som bereder ärenden och 
generalförsamlingen som tar beslut.  
Rådet har ett huvudmöte per år då sakfrågor diskuteras. Man har tillsatt ett antal 
kommissioner för bland annat statistik, befolknings- och utvecklingsfrågor och kvinnors 
ställning. Rådet har fem regionala kommissioner. 
Artikel 71 i FN-stadgan slår fast att ECOSOC har möjlighet att inhämta rådgivning från icke-
statliga organisationer. Idag har drygt 2 700 sådana organisationer rådgivande ställning i 
ECOSOC.  
 
Internationella domstolen 
Internationella domstolen, ICJ, finns i Haag. I domstolen arbetar 15 domare från olika delar 
av världen. Generalförsamlingen och säkerhetsrådet utser domarna för en period av 9 år. De 
väljs som framstående jurister och inte som representanter för sina länder. Domstolen 
behandlar mål mellan länder, inte mellan enskilda människor. Sedan 1946 har den behandlat 
73 mål. Innan domstolen tar sig an ett fall måste de inblandade länderna lova att de kommer 
att följa domslutet. I april 2006 hade 67 länder gjort det. Domstolen har inte kunnat spela 
någon större roll för bevarandet av freden eftersom så få länder har erkänt dess jurisdiktion. 
Efter kalla krigets slut har den dock fått mer att göra. 
 
Sekretariatet  
För att de andra huvudorganen ska fungera behövs det en administration som förbereder och 
ordnar alla mötena, tar fram bakgrundsmaterial om de frågor som ska diskuteras och 
genomför besluten som fattas. Sekretariatet har den uppgiften. Sekretariatet består av omkring 
8 000 personer. Bland dem finns många yrkesgrupper representerade, t.ex. ekonomer, 
samhällsvetare, statistiker, jurister, tolkar, översättare, journalister, sekreterare, tryckare och 
säkerhetsvakter. Alla är internationella tjänstemän och får inte representera sitt land så länge 
de är anställda i FN. Förutom New York finns även andra stora FN-kontor i bl.a. Genève, 
Nairobi och Wien. På ett 70-tal platser runt om i världen har FN informationskontor. Alla som 
är anställda av FN ingår i Sekretariatet oavsett var de arbetar. Generalsekreteraren är 
Sekretariatets ledare och samtidigt FN:s politiska chef. Han har bl.a. rätt att fästa 
säkerhetsrådets uppmärksamhet på situationer som han - på grundval av sina informationer - 
anser hota den internationella freden och säkerheten. Generalsekreteraren kan också 
engageras som medlare i konflikter mellan stater. Generalsekreteraren väljs för en tid av fem 
år. Samma person kan återväljas för en ny period.  
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188 United Nations Cartographic Section, hämtad från:   
     http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/drcongo.pdf, hämtad 2008-03-10.  
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Bilaga 3. MONUC:s indelning och gruppering189 
 
MONUC är indelad i två kontingenter, Eastern Division och Western Brigade. 
Eastern Division, med högkvarter i Kisangani, består av tre brigader: Ituri Brigade, Kivu 
Brigade North, Kivu Brigade South, utöver dessa ingår även underhålls- och 
understödsförband. Western Brigade, med högkvarter i Kinshasa, består av tre bataljoner 
jämte bevaknings- och underhållsförband.190 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
189 United Nations MONUC organisation och gruppering, publicerad februari 2008, hämtad från:   
      http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/monuc.pdf, hämtad 2008-03-17. 
190 United Nations, ”UN Mission in DR Congo – Composition”, hämtad från:   
      http://www.monuc.org/news.aspx?newsID=9565, hämtad 2008-03-17. 
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191 United Nations, hämtad från: http://www.un.org/Depts/dpko/dpko, hämtad 2008-03-15.  
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192 Dahrendorf, Nicola, “Recent Experience of UN Integrated Missions in Security Sector Reform (SSR): The  
     Case of the DR Congo” Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), publicerad  
     oktober 2007, s. 24, hämtad från: http://www.dcaf.ch/un_ssr_pcpb/un-integrated-ssr-congo-case-study.pdf,  
     hämtad 2008-03-18.  
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193 United Nations, “United Nations Peacekeeping Operations – Principles and Guidelines”, s. 23, publicerad  
     2008-01-18, hämtad från: http://pbpu.unlb.org/pbps/Pages/Public/viewdocument.aspx?id=2&docid=895,  
     hämtad 2008-03-19. 
 


