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Har FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer i Afrika?
Kalla krigets avslut markerade en skiljelinje i antalet FN fredsoperationer i världen. Då den
bipolära världen upphörde 1989-91 utlöste den i sin tur en rad av inomstatliga konflikter på många
håll i världen, men inte minst i Afrika Uppsatsen avser att behandla FN och dess förmåga att
kunna ingripa med militära medel i afrikanska konflikter. Den observation som ligger till grund
för ämnesvalet är att det verkar vara svårt att mobilisera vilja och handling att ingripa i afrikanska
konflikter. Även när man beslutat om FN-insats tar det oftast lång tid och det är svårt att få
kvalificerade förband att ställa upp, såvida det inte finns koloniala band som gör att enskilda
nationer snabbt ingriper. Vad beror denna svårighet på? FN har försökt analysera och bestämma
vad som krävs för att organisationen ska bli en trovärdig och kraftfull aktör för att hantera
inomstatliga och mellanstatliga konflikter i världen. Brahimirapporten utgavs 2000 av en
expertgrupp för FN:s fredsoperationer. Denna rapport ligger fortfarande till grund för hur FN bör
utveckla sin förmåga till effektiv konfliktlösning och genomförande av fredsfrämjande
operationer. Uppsatsens problem utgörs därmed av frågan; hur kan fredsfrämjande operationer i
inomstatliga konflikter bli framgångsrika?
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida FN-operationen i Liberia (UNMIL) kan sägas
utgöra en ideal fredsfrämjande operation med utgångspunkt i Brahimirapportens centrala
rekommendationer, samt om operationen därmed kan sägas vara framgångsrik.
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Abstract
The end of the cold war marked a clear change in the number of Peace Support
Operations around the world. When the bipolar world of the East and the West
ended between 1989 and 1991 it triggered a chain of intra-state conflicts in many
areas in the world, not least in Africa. This study is trying to deal with the United
Nations (UN) and its capability to intervene with military means in African
conflicts. The observation that caught the interest of this subject is the notion that
the UN has serious difficulties to mobilise political will and action to be able to
engage in African conflicts. Even when the UN has decided on establishment of
Peace Support Operations, it normally takes a long time to deploy and it is hard to
receive qualified military units, unless colonial ties justifies the quick response of
individual nations. What explains this difficulty? The UN has tried to analyse and
determine what is required of them in order to become a credible and forceful
actor in the management of inter- and intra-state conflicts around the world. The
Brahimi Report was released in 2000 by an expert panel for UN Peace Operations.
This report still forms the foundation for how the UN should adjust and develop
its capability for effective conflict prevention, conflict management and execution
of Peace Support Operations. The scientific question is therefore; how can Peace
Support Operations in intra-state conflicts become successful?
The purpose of this study is to examine whether the UN-led Peace Support
Operation in Liberia (UNMIL) was an ideal operation when compared with
selected recommendations of the Brahimi report, and if the operation thereby
could be classified as successful.
Key words: UN, Brahimi report, Liberia, UNMIL, Peace Support Operations,
ideal operation
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1. Inledning
1.1 Bakgrund och Problemformulering
Kalla krigets avslut markerade en skiljelinje i antalet FN fredsoperationer i
världen. Tidigare blockerades de flesta resolutionsförslag på fredsoperationer av
USA och Sovjet då dessa inte ville förlora sitt inflytande i krigen i tredje världen.
Kampen mellan de två dominerande ideologierna utkämpades över hela världen i
form av befrielsekrig eller gerillakrig, kraftigt understödda av de båda
supermakterna. Då den bipolära världen upphörde 1989-91 utlöste den i sin tur en
rad av inomstatliga konflikter på många håll i världen, men inte minst i Afrika.
Angola, Moçambique, Somalia, Rwanda är bara några av de konflikter som
blossade upp i kölvattnet av den nya världsordningen. Nu utgjorde plötsligt FN
den ledande organisationen för att planera och genomföra fredsoperationer i en
världsdel och i konflikttyper som man inte hanterat sedan Kongo 1960-64.1
Min avsikt är att studera FN och dess förmåga att kunna ingripa med militära
medel i Afrikanska konflikter. Min observation som ligger till grund för mitt
ämnesval är att det verkar vara svårt att mobilisera vilja och handling till att
ingripa i afrikanska konflikter. Även när man beslutat om FN insats tar det oftast
lång tid och det är svårt att få kvalificerade förband att ställa upp, såvida det inte
finns koloniala band som gör att enskilda nationer ingriper snabbt. Vad beror
denna svårighet på? Är det av organisatoriska skäl i FN, dvs hur man byråkratiskt
hanterar konflikter, eller beror det på medlemsländers säkerhetspolitiska
egenintressen. Beror det kanske på en kamp om knappa resurser i form av antal
militära förband som medlemsländerna innehar? Vilken roll spelar regionala
organisationer för FN:s möjlighet att mobilisera handlingskraft? Slutligen, kan
det bero på hur konflikternas karaktär som gör att FN och medlemsländerna värjer
sig för att bli inblandade i afrikanska konflikter?
FN har försökt analysera och bestämma vad som krävs för att organisationen ska
bli en trovärdig och kraftfull aktör för att hantera inomstatliga och mellanstatliga
konflikter i världen. Det första FN-dokumentet efter kalla krigets slut som
avhandlade åtgärder för att förbättra FN:s förmåga att genomföra konfliktlösning
med militära medel var An Agenda for Peace, vilken utgavs 1992 av dåvarande
Generalsekreteraren Boutros Boutros-Ghali.2 Detta dokument var inte speciellt
detaljerat i sina förslag till konkreta åtgärder, men lade ändå grunden till
Brahimirapporten3 som 2000 utgavs av en expertgrupp för FN:s fredsoperationer.
Denna rapport ligger fortfarande till grund för hur FN bör utveckla sin förmåga till
effektiv konfliktlösning och genomförande av fredsfrämjande operationer.
Mitt problem utgörs därmed av frågan; hur kan fredsfrämjande operationer i
inomstatliga konflikter bli framgångsrika?
1

Eriksson, Lars, Halldén, Birger, Granath, Berith, 2005, FN - Globalt Uppdrag, Stockholm,
Svenska FN Förbundet, s.28-32
2
Boutros-Gali, Boutros, 1992, “An agenda for Peace”, New York, Förenta Nationerna
3
Förenta Nationerna, 2000, “The Report of the Panel on United Nations Peace Operations”, New
York, 2000-08-21 (Brahimirapporten)
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1.2 Syfte och Frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida FN-operationen i Liberia
(UNMIL)4 kan sägas utgöra en ideal fredsfrämjande operation med utgångspunkt
i Brahimirapportens centrala rekommendationer, samt om operationen därmed kan
sägas vara framgångsrik.
Mina huvudsakliga frågeställningar är följande eftersom dessa kommer att hjälpa
till att tydliggöra i vilken utsträckning som UNMIL tillämpat centrala
rekommendationer i Brahimirapporten och huruvida UNMIL hade
förutsättningarna att bli framgångsrik:
- Hur initierades frågan om Liberia i FN:s Säkerhetsråd, hur såg Säkerhetsrådet
på Liberia som konfliktområde och vilken betydelse hade det för
Säkerhetsrådets beslut?
- Vilken innebörd hade Säkerhetsrådets resolution och mandat för den
fredsfrämjande operationen i Liberia avseende dess militära genomförande?
- Hur genomförde FN etableringen av operationen i Liberia, vilka svårigheter
och utmaningar hade FN i etableringsskedet av operationen och hur hanterade
man dessa?

1.3 Avgränsningar
– Uppsatsen kommer inte att avhandla de enskilda medlemsländernas villighet
att fatta beslut om insats eller politiska motiv till sitt agerande, då detta inte
inryms i denna uppsats.
– Uppsatsen avgränsar sig geografiskt till Afrika eftersom huvuddelen av de
moderna nutida FN-ledda fredsfrämjande operationerna pågår där.
– Uppsatsen kommer i huvudsak fokusera på den militära delen av en
fredsfrämjande operation och inte behandla den polisiära och civila delen av
samma operation, med undantag där det finns starka kopplingar mellan dessa
delar för att den militära delen ska kunna genomföra sin verksamhet.
– Brahimirapportens rekommendationer kommer inte att användas i sin helhet
utan fokus kommer att ligga på de rekommendationer som avser områdena
beslutsfattning och mandat, tidsförhållanden, ledning, styrkegenerering,
underrättelser och logistik då dessa bedöms som mest relevanta och
betydelsefulla för en fredsfrämjande operations etablerande.
– Uppsatsen kommer inte heller att avhandla FN:s övergripande organisation
och arbetssätt, dvs. uppgifter och samspel inom och mellan FN:s olika
huvudorgan. Vidare kommer inte heller FN-stadgan, särskilt kapitel VI och
VII, att avhandlas utan läsaren förutsätts vara bekant med denna.

4

UNMIL – United Nations Mission in Liberia
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1.4 Metod
Jag kommer att genomföra min uppsats som en idealtypsanalys. En
idealtypsanalys kan sägas vara en analys där man först har konstruerat en idealtyp
vilken inte behöver ses som en verklighet utan mer har formen av en
tankekonstruktion. Det innebär att man inte heller nödvändigtvis kan avläsa denna
idealtyp i verkligheten. Idealtyper används inte för att formulera hypoteser utan
för att kunna läggas som ett raster över texter som man ska analysera.5 Idealtyper
syftar till att förtydliga viktiga egenskaper hos det aktuella fenomenet, dvs. det
problem som man avser att undersöka. Idealtyper skiljer sig också från den typ av
teorier som gör anspråk på att förklara hur verkligheten hänger ihop. Istället
fungerar idealtypen som ett analysinstrument. Genom att jämföra det verkliga
fenomenet med en renodlad idealtyp kan kännetecknande drag hos det verkliga
fenomenet klarläggas, dvs. i vilken utsträckning liknar det verkliga fenomenet den
konstruerade idealtypen. Idealtypen, dvs jämförelsepunkterna, konstruerar man
genom att studera tidigare forskning och allmänt språkbruk.6
I teoriavsnittet avser jag först presentera den teoretiska utgångspunkt som ligger
till grund för uppsatsen. Detta kommer att göras i form av att tidigare forskning
inom problemområdet kort kommer att presenteras och på vilket sätt som denna
studie kan bidra till att ytterligare förstå problemställningen. Ett antal centrala
kriterier för att en operation ska ha förutsättningar för att bli framgångsrik
kommer att lyftas fram. Därefter kommer jag att konstruera min idealtyp genom
att använda valda delar av Brahimirapporten för att beskriva de centrala områden
där förbättringar för att genomföra framgångsrika fredsfrämjande operationer bör
ske. De rekommendationer som nämns inom varje centralt område kommer att
användas som jämförelsepunkter och utgör tillsammans min idealtyp när jag ska
jämföra med Liberia-operationen och analysera huruvida dessa rekommendationer
har tillämpats av FN när man etablerat operationen.
I empiriavsnittet kommer jag att beskriva ett fall, Liberia, där FN etablerat en
fredsfrämjande operation efter det att Brahimirapporten utgivits. Landet och
konflikten kommer att beskrivas för att ge bakgrunden till varför det blev en FN
operation. Sedan kommer jag att beskriva hur frågan initierades i Säkerhetsrådet
innan beslut om resolution samt vilka överväganden som FN:s säkerhetsråd gjorde
innan man slutligen tog resolutionen som etablerade operationen. Jag avser sedan
beskriva vad resolutionen praktiskt innebar för etableringen och genomförandet av
FN operationen. Därefter kommer jag att beskriva vilket mandat som den militära
FN styrkan hade att förhålla sig till i operationen. Som sista del i empiriavsnittet
avser jag att beskriva de erfarenheter som FN och andra intressenter dragit i
samband med etablerandet av operationen.Därefter avser jag att analysera och
jämföra det undersökta fallet mot idealtypen för att kunna påvisa om
rekommendationerna inom respektive jämförelsepunkt har tillämpats av FN vid
etablerandet av UNMIL-operationen.
5

Bergström, Göran, Boréus, Kristina, 2005, Textens mening och makt, Lund, Studentlitteratur,
s.158
6
Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, 2003, Metodpraktikan,
Stockholm, Norstedts Juridik AB, andra upplagan, s.154-159
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Avslutningsvis avser jag att ge slutsatser huruvida UNMIL kan sägas utgöra den
ideala operationen, dvs. i vilken utsträckning som FN har tillämpat
Brahimirapportens centrala rekommendationer som använts för idealtypen. För att
en operation ska kunna sägas vara ideal, bör samtliga jämförelsepunkter vara
tillgodosedda. För att bestämma huruvida UNMIL är framgångsrik kommer ett
antal kriterier som hämtats ur den tidigare forskningen att användas för att
bestämma detta. Detta skulle då bekräfta UNMIL som ett exempel på en ideal
operation. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt är inte heller UNMIL en
framgångsrik operation. Avslutningsvis, en operation kan uppfattas som
framgångsrik när man jämför med kriterierna, men det behöver inte innebär att
operationen är en ideal operation, om en eller flera jämförelsepunkter i idealtypen
inte är tillräckligt uppfyllda.

1.5 Material och Källkritik
Det källmaterial som används i uppsatsen är företrädesvis officiell FN-material
som hämtats via FN:s hemsida på Internet. Utöver detta material har rapporter och
källmaterial från andra forskningsinstitutioner också använts för att få fler
infallsvinklar på samma problem. Även här har de flesta rapporter hämtats från
Internet. Internet är ett medium som öppnar nya möjligheter för sökande av
information, vilken inte alltid är kontrollerad på samma sätt som skrivet material
oftast är. På Internet samsas den värdefulla informationen och skräpet, sida vid
sida. Det innebär att de problem man möter när man ska värdera information på
Internet åtminstone till en del är annorlunda än dem man möter när man bedömer
skriftlig information. De traditionella källkritiska reglerna, närhet, beroende,
äkthet och tendens, gäller fortfarande, men tillämpningen är inte alltid densamma.
De källkritiska problemen på Internet handlar många gånger om att hitta källor
som inte är primärkällor, men som ändå är bra källor. Den källkritik för Internet
som använts i uppsatsen innebär att de traditionella fyra källkritiska kriterierna
kompletterats med ytterligare tre kriterier, världsbild och kunskapssyn som
tendens, trovärdighet och källans förutsättningar och egenskaper.7
I teorikapitlet beskrivs studien Betingelser för framgångsrika fredsbevarande
operationer och Brahimirapporten, vilka utgör uppsatsens teorianknytning. Delar
av Brahimirapporten används för att skapa uppsatsens idealtyp för etablerande av
fredsfrämjande operationer. Den förstnämnda studien utgavs 2003 och gjordes av
Birger Heldt. Den genomfördes mellan 2000-2003 och utgavs vid
Krigsvetenskapliga Institutionen vid FHS. Den har använt ett stort antal källor,
vilket tillsammans med det stora statistiska underlaget gör att studien måste
betraktas som mycket omfattande och trovärdig.
Brahimirapporten utformades av en självständig expertgrupp under ledning av en
ordförande som FN:s Generalsekreterare utsåg. Rapporten har fått stor
genomslagskraft i FN-systemet när det gäller effektiviseringen av FN:s förmåga
7
Leth, Göran, Thurén, Torsten, 2000, Källkritik för Internet, Stockholm, Styrelsen för
Psykologiskt försvar, s.10-20
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att etablera fredsfrämjande operationer. Inget annat dokument har gett så tydliga
rekommendationer till FN för hur man måste förändra organisationen. Dessa
rekommendationer lever ännu och är föremål för kontinuerlig utvärdering genom
att Generalsekreteraren skriver rapporter om hur implementeringen av dessa
fortlöper. Det finns även i Generalförsamlingen en specialkommitté som hanterar
dessa frågor och avlägger rapporter avseende utvecklingen av FN:s
fredsfrämjande förmåga. Därför borde denna rapport kunna ses som högst relevant
att använda som utgångspunkt för en idealtyp när det gäller att analysera FN:s
etablerande av operationen i Liberia 2003. Rapporten är hämtad från FN:s
hemsida på Internet och bedöms möta alla källkritiska kriterier på ett
tillfredsställande sätt, trots den eventuella risken som finns för att dokument inte
är äkta när de laddas ner från Internet.
I empiriavsnittet används källmateriel som skrivits av enskilda individer för
Utrikespolitiska institutets räkning, FN-material som rapporter mellan
Generalsekreteraren och Säkerhetsrådet och Säkerhetsrådets resolutioner. I detta
avsnitt har också använts material från olika institutioner bl.a. International Crisis
Group (ICG) och International Security Studies (ISS). Slutligen har också
material från FN:s Best Practices Unit8använts, dvs. enheten för att ta tillvara
erfarenheter från fredsfrämjande operationer.
Materialet från Utrikespolitiska Institutet har använts för att beskriva konflikten i
Liberia, dess orsaker och bakgrund, och har skrivits i samband med konfliktens
aktualitet och etablerandet av FN-operationen. Därmed uppfylls det källkritiska
kravet på närhet i tiden. I övrigt har jag svårt att bedöma annat än att materialet är
äkta och att det utgetts av en organisation som säger sig vara oberoende.
Författarens egna åsikter och värderingar bedöms inte heller ha påverkat texten i
någon större utsträckning utan materialet avspeglar samma bild som den som FN
ger av konflikten i Liberia.
När det gäller källmaterialet från FN, resolutioner, rapporter och andra dokument,
har dessa använts för att beskriva FN:s engagemang innan, inför och själva
genomförandet av UNMIL-operationen. Här kan jag inte sluta mig till något annat
än att de uppfyller de flesta kraven vid källkritisk granskning. Dessa är officiella
dokument som är nogsamt genomarbetade och beslutade av en organisation med
många medlemmar, vilka alla är intresserade av att materialet är källkritiskt
acceptabelt. Det enda man skull kunna säga om dessa dokument är att det finns en
risk för att de fem permanenta medlemsländerna i Säkerhetsrådet har en större
genomslagskraft i skrivningar och uttalanden än övriga medlemsländer. Detta
skulle kunna göra att det är dessa länders uppfattningar i olika ärenden som
avspeglas i hur resolutioner, rapporter och andra dokument formuleras.
Källmaterialet från de andra internationella forskningsinstitutionerna utgörs av
olika rapporter om främst FN:s fredsfrämjande operation UNMIL i Liberia. Dessa
rapporter har utgivits av institutioner och myndigheter som International Crisis
Group, International Peace Academy, International Security Studies och The
Challenges Project genom Folke Bernadotte Akademin. Deras rapporter har
8
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använts för att få en annan vinkling av FN-operationen i Liberia avseende
uppfyllelse av viktiga förutsättningar för framgång. Alla dessa institutioner
bedöms vara trovärdiga och att de producerar material som eftersträvar att
uppfylla de källkritiska kriterierna. Alla utom Folke Bernadotte Akademin är
oberoende, icke-vinstdrivande och icke-statliga organisationer vars mål är att
bidra till förebyggande av konflikt och konfliktlösning. De är beroende av
ekonomiska bidrag från ett antal länders regeringar, företag och enskilda
individer. Svenska regeringen ger bidrag till alla tre nämnda organisationer.
Folke Bernadotte Akademin är en svensk statlig myndighet vars uppgift är att
förbättra kvaliteten och effektiviteten hos internationell konflikt- och
krishantering, med fokus på fredsfrämjande operationer. Akademin fungerar som
en plattform för samarbete mellan svenska myndigheter och organisationer och
deras internationella motparter.9 Inom ramen för akademin finns ett projekt som
heter The Challenges of Peace Operations Project.10 Detta startade 1997
tillsammans med ett stort antal samarbetspartners runt om i världen. Syftet med
projektet är att bidra till att förbättra det internationella samfundets förmåga att
genomföra fredsfrämjande operationer. Därför bedöms både Folke Bernadotte
Akademin och The Challenges Project hålla hög kvalitet på sitt material avseende
de källkritiska kriterierna.
Intervjuer har gjorts med två personer som varit direkt inblandade i planeringen
och genomförandet av UNMIL. Överste Sverker Ulving var militär rådgivare vid
den svenska delegationen till FN i New York under tiden för UNMIL:s planering
och etablering. Då han varit direkt inblandad i planeringsprocessen för
operationen bedöms hans information vara mycket trovärdig. Major Johan
Huovinen var chef för den svenska samverkansgruppen från MUST till den
svenska kontingenten LA01 i Liberia och jobbade på plats i Liberia under 2004.
Hans information om underrättelsetjänsten inom UNMIL bedöms också som
trovärdig eftersom han varit direkt inblandad i detta arbete på plats i Liberia.

2. Teorianknytning
2.1 Tidigare forskning
En studie inom samma problemområde utgavs 2003 av Birger Heldt och heter
Betingelser för framgångsrika fredsbevarande operationer11. Forskningsprojektet
försökte besvara frågan under vilka betingelser som fredsfrämjande operationer
var framgångsrika, där framgång kännetecknades av upprätthållandet av fred
under hela den fredsfrämjande operationens längd. Syftet med projektet vara att
med statistiska metoder undersöka betydelsen av operativa och icke-operativa
betingelser för framgång i operationer. Den statistiska ansatsen av projektet gjorde
det unikt så till vida att de flesta tidigare studierna genomförts som fallstudier.
9

http://www.folkebernadotteacademy.se/roach/ABOUT.do?pageId=2 ,2006-05-08
http://www.folkebernadotteacademy.se/roach/Challenges_Project.do?pageId=53 ,2006-05-08
11
Fredsbevarande operationer innebär i denna studie operationer som innefattas av FN-stadgans
kapitel 6 och 7, dvs det som uppsatsen refererar till som fredsfrämjande operationer.
10
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Projektet hade som avsikt att kunna ge ett bättre beslutsunderlag avseende om och
när fredsfrämjande operationer bör upprättas, samt hur dessa operationer bör vara
sammansatta för att öka sannolikheten för framgång.12
En vanligt förekommande distinktion är mellan strukturell- och operationell
konfliktprevention. Med strukturell konfliktprevention menas åtgärder som är
långsiktiga och inriktas på förmodade strukturella konfliktorsaker såsom
fattigdom, avsaknad av demokrati etc. Operationell konfliktprevention fokuserar
på symtomen på de strukturella konfliktorsakerna dvs. den väpnade konflikten,
och omfattar bland annat fredsfrämjande operationer. Man kunde i studien
konstatera att de traditionella fredsfrämjande operationerna oftast fokuserade på
de operationella aspekterna emedan de flesta av 1990-talets FN-ledda operationer
varit multidimensionella i den mening att de haft uppgifter som stött strukturell
konfliktprevention i form av valövervakning, bevaka brott mot mänskliga
rättigheter m.m. Projektet hade i samtliga studier inkluderat strukturella
betingelser som mätte krigsbenägenheten i de konflikter där fredsfrämjande
operationer upprättats. Därutöver hade studierna inkluderat ett antal operationella
betingelser som identifierats med hjälp av det tidigare fallstudiematerialet.13
Alla fredsfrämjande operationer mellan 1948 - 2000 låg till grund för studien. Av
116 väpnade konflikter 1989-2002 var 109 inomstatliga. Antalet inomstatliga
konflikter samt inbördeskrigs lokala, regionala och globala återverkningar
indikerar att det är i dessa typer av konflikter som fredsfrämjande operationer kan
göra störst nytta. Av detta skäl fokuserade denna studie på fredsfrämjande
operationer i inomstatliga konflikter.14 Det statistiska underlaget användes först
för att kunna presentera antal, storlek, typ av konflikt samt geografisk placering
som de fredsfrämjande operationerna hade. Dessutom redovisades i vilken
utsträckning de var FN-ledda eller inte. I nästa steg frågade man sig varför
fredsfrämjande operationer etableras. Här visade studien att för inbördeskrig som
var aktiva efter 1988 berodde sannolikheten för att det etablerades en av FN
fredsfrämjande operation i landet främst på mängden krigsoffer och hur lång tid
som konflikten pågått. I nästa steg av studien ställde man frågan om
fredsfrämjande operationer är framgångsrika. Begreppet ”framgång” är omtvistat i
samband med fredsfrämjande operationer och används i olika betydelser. Bland de
betydelser som ofta nämns är reducering av väpnad konflikt, konfliktlösning,
mandatuppfyllnad, förhindrande av regional spridning samt upprättande av
demokrati.15
FN:s fredsfrämjande operationer etableras på grundval av ett par paragrafer i FNstadgans kapitel VI och VII. Fredsfrämjande operationer upprättas när hot mot
fred och säkerhet anses föreligga. Om målet med operationen är att tillse att hot
mot fred och säkerhet inte längre existerar så borde avsaknaden av krig utgöra ett
rimligt framgångskriterium, medan mandatets innehåll kan sägas utgöra ett medel
för att uppnå detta. Andra målsättningar som att lösa underliggande
konfliktorsaker eller reducera humanitärt lidande kan också mer framgångsrikt
12

Heldt, Birger, 2003, Betingelser för framgångsrika Fredsbevarande Operationer, Stockholm,
FHS, Krigsvetenskapliga Institutionen, s.1
13
Ibid, s.2
14
Ibid, s.5
15
Ibid, s.15-30
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uppnås när freden är säkrad. Men en variabel som stökar till detta är i vilket
tidsperspektiv man betraktar en konflikt. I ett kortare sådant kan en operation ha
varit framgångsrik, men i ett lite längre perspektiv så kan en operation framstå
som misslyckad. Framgång skulle kunna mätas mot exempelvis viss utvald
kriteria såsom mandatuppfyllnad, konfliktlösning, konfliktinkapsling, samt
reducering av antal dödsoffer.16
I sista steget i studien frågar man sig under vilka betingelser som fredsfrämjande
operationer är framgångsrika. Vad kännetecknar en framgångsrik operation? Det
finns en stor mängd fallstudier som har försökt besvara denna fråga. Problemet
med fallstudier är att de baserar sig på jämförelser av ett fåtal och ej slumpmässigt
utvalda fall så uppstår frågan om fallstudiernas slutsatser är tillämpliga på de
operationer som inte studeras och i vilken utsträckning som dessa studiers
slutsatser är underbyggda.17När man studerade samtliga av FN ledda
fredsfrämjande operationer i inomstatliga konflikter mellan 1960-1999 och
undersökte om ett antal faktorer påverkar sannolikheten för fred under
operationens genomförande, fann man att mandatet inte påverkar sannolikheten
för fred. Det fanns inget stöd för hypotesen att stora omfattande mandat, vilket
kännetecknar många nuvarande multidimensionella operationer, skulle vara
avgörande för framgång. Mandat bör istället vara enkla att genomföra och inte för
komplexa vilket bara överbelastar en operation. Studien finner inte heller stöd för
idén att snabba mandatförändringar är betydelsefulla. Men, trots stora mandats
överbelastning av operationen och många mandatförändringars problemskapande
så påverkar detta inte en fredsfrämjande operations framgångsbenägenhet i
allmänhet i någon större utsträckning.18
När Heldt studerar samtliga fredsfrämjande operationer 1948-2000 finner han
emellertid att ju tidigare en operation anländer i ett konfliktområde och ju längre
den stannar, desto större sannolikhet för fred. Fredsfrämjande operationer som
etableras i en pågående konflikt har störst chans att lyckas ju tidigare från
konfliktens inledning som operationen etableras. Uthållighet ökar också
sannolikheten för framgång. Det är därför ekonomiskt rationellt att ingripa tidigt,
men det är svårt att få stater att stödja fredsfrämjande operationer om konflikten är
relativt ny. Studien fann att operationens storlek hade positiv effekt för en
operations framgång, medan antalet truppbidragande länder inte hade någon
effekt. Därmed får tankegångar som betonar vikten av ”robusta” fredsfrämjande
operationer och interoperabilitet för att vara framgångsrik stöd.
Sammanfattningsvis indikerar studien att framgångsrika fredsfrämjande
operationer i inomstatliga konflikter kännetecknas av att det redan finns en fred att
bevara. Om den fredsfrämjande operationen etableras i pågående konflikt ökar
sannolikheten för framgång ju tidigare den etableras, om värdlandet är
demokratiskt, etniskt polariserat och fattigt och om Force Commander är från
regionen.19

16

Ibid, s.30-31
Ibid, s.35
18
Ibid, s.36
19
Ibid, s.37
17
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Svaret på frågorna om och när fredsfrämjande operationer bör etableras, samt hur
dessa bör vara sammansatta för att öka sannolikheten för framgång presenteras
avslutningsvis i studien. Svaret på första frågan beror enligt studien på om
fredsfrämjande operationer är framgångsrika och detta är svårt att empiriskt
underbygga. Studien finner det dock inte nödvändigt att inta en avvaktande
hållning till fredsfrämjande operationer bara för att det saknas empiriskt stöd för
att fredsfrämjande operationer har framgångsrika effekter. Det innebär att svaret
på frågan om operationer bör upprättas kan besvaras med ett ja.20
Beträffande när en fredsfrämjande operation bör etableras i inomstatliga
konflikter, leder både till tidpunkt för etablering av operationen, men också till
vissa egenskaper hos konflikten och konfliktlandet. Detta har redan nämnts i
ovanstående text. Resultaten skall dock inte tolkas som att fredsfrämjande
operationer inte bör etableras i pågående konflikt eller att operationer bara ska
etableras i demokratiska, mycket fattiga och etniskt polariserade länder. Ett sådant
strategiskt tänkande innebär att fredsfrämjande operationer sänds till områden som
de minst behövs. Ett rimligt tillvägagångssätt är att etablera operationer i de länder
som är i störst behov av hjälp, men samtidigt konstruera operationen så att den
kan bli framgångsrik även under svåra omständigheter. Resultaten i studien
indikerar i vilka fall som planeringen för den fredsfrämjande operationen bör vara
uppmärksam på att operationen kan bli extra utmanande.21
Frågeställningen hur leder till vilka egenskaper som den fredsfrämjande
operationen bör ha. Studien visar att det inte finns något empiriskt stöd för att
mandatstorleken eller mandatförändringar har någon påverkan på framgång. Vissa
resultat visar på att ju större en operation är desto större sannolikhet att krig
övergår i fred. Force Commander bör härstamma från regionen. Tankegångar om
betydelsen av robusta operationer för framgång får därmed stöd. Studien finner
också att operationella såväl som strukturella faktorer påverkar
framgångsbenägenheten. Detta indikerar då att fredsfrämjande operationer bör
vara multidimensionella och inte bara fokusera på säkerhetsrelaterade uppgifter.
Därmed förefaller det som att fredsfrämjande operationer bör vara omfattande i
storlek och i varaktighet.
Heldts forskningsstudie har försökt att ge svar på frågor som ligger inom samma
problemområde som denna uppsats, dvs. hur kan fredsfrämjande operationer i
inomstatliga konflikter bli framgångsrika? Kriterier som lyfts fram som viktiga
för att en operation ska ha förutsättningar för att bli framgångsrika är,
mandatuppfyllnad, robusthet i operationen, omfattande storlek på operationen,
tidig utgångsgruppering av operationen, multidimensionalitet i operationen.
Eftersom Heldts studie inte behandlat Brahimirapportens rekommendationer anser
jag att min uppsats kan bidra med kompletterande kunskap för att klarlägga om
FN blivit bättre på att etablera fredsfrämjande operationer och vilka betingelser
som då måste vara uppfyllda. Då handlar det inte så mycket om vilka betingelser
som konflikten eller konfliktlandet måste uppfylla utan mer organisatoriska
betingelser och förutsättningar inom FN och medlemsstaterna som är intressanta
20
21

Ibid, s.42
Ibid, s.43
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för att bestämma om FN-ledda operationer kan bli framgångsrika. På så vis anser
jag att min uppsats kompletterar Heldts studie inom forskningsfrågorna när och
hur fredsfrämjande operationer är framgångsrika i inomstatliga konflikter. På
samma sätt har Heldts studie bekräftat vissa kriteriers betydelse när man
analyserar Brahimirapportens centrala rekommendationer inom flera områden.

2.2 Brahimirapporten – grunden för en idealtyp
Efter folkmordet i Rwanda och massakern i Srebrenica tillsatte FN:s
Generalsekreterare två oberoende expertgrupper för att utreda FN:s oförmåga att
agera i dessa specifika fallen. Rapporterna lades fram 1999 och var starkt kritiska
till medlemsstaterna som beslutsfattare och truppbidragare, men även mot FN
Sekretariatet för brister i analys och ledning.22För att få ett kvalificerat underlag
till beslut om förbättringar av FN:s fredsfrämjande operationer tillsatte
Generalsekreteraren den 7 mars 2000 en expertpanel som snabbt skulle kunna ge
svar på förslag till förbättringar. Panelen levererade sin slutrapport till
Generalsekreteraren 17 augusti, 2000 med uppriktiga och realistiska
rekommendationer för hur FN skulle kunna förbättra sin kapacitet och förmåga att
genomföra fredsfrämjande operationer. Dessa rekommendationer redovisas i
rapporten inom olika verksamhetsområden. Brahimirapportens status och relevans
är fortfarande i högsta grad betydelsefull.23 Inget annat dokument eller rapport har
avhandlat detta ämne så grundligt och gett så tydliga rekommendationer för hur
FN och dess medlemsländer bör agera och organisera sig. Detta visar sig främst
genom att flertalet rapporter har skrivits om hur FN successivt har försökt
implementera rekommendationerna.24 I kommande kapitel kommer jag att
redovisa Brahimirapportens rekommendationer inom de centrala områdena;
• Beslutsfattning och Mandat
• Tidsförhållanden för etablering av operationer
• Styrkegenerering
• Ledning av operationer
• Logistik
• Underrättelser
Dessa områden kommer att utgöra mina jämförelsepunkter, dvs. dessa kommer att
utgöra min idealtyp i den jämförande analysen, då dessa bedöms som de mest
avgörande för en fredsfrämjande operations utsikter att bli framgångsrik. Inom
varje jämförelsepunkt kommer ett antal egenskaper att användas som bedöms som
särskilt viktiga för att jämförelsepunkten ska betecknas som ideal.
I slutdiskussionen kommer de kriterier som lyfts fram i Heldts studie att användas
för att bestämma huruvida UNMIL kan betecknas som framgångsrik och därmed
bekräfta huruvida UNMIL utgör ett exempel på en ideal operation. Dessa kriterier
är;
22

Eriksson, Lars, Halldén, Birger, Granath, Berith, FN – Globalt Uppdrag, s.379
Ulving, Sverker, DPKO, Svar på förfrågan om Brahimirapportens status via e-post 2006-03-06
24
www.un.org/Depts/dpko/lessons/, 2006-04-10
23
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mandatuppfyllnad
robusthet i operationen
omfattande storlek på operationen
tidig utgångsgruppering av operationen
multidimensionalitet i operationen

2.2.1 Beslutsfattning och Mandat
Säkerhetsrådet eftersträvar konsensus innan man röstar om ett resolutionsförslag,
men kan ta beslut även utan enhällighet. Men, de kompromisser som krävs för att
bygga konsensus kan ofta ske på bekostnad av detaljgraden och den resulterande
otydligheten kan få svåra konsekvenser på fältet om mandatet tolkas olika,
antingen av enskilda deltagarländer i operationen eller av lokala parter. Detta
skulle kunna uppmuntra uppviglande grupper att försöka utnyttja otydligheten i
mandatet för att spoliera hela fredsprocessen. Otydligheten skulle även kunna
förhindra senare ställningstagande och åtgärder om utvecklingen i en operation
snabbt försämras och fredsprocessen hotas. Istället för att ställa ett uppdrag inför
överhängande fara med oklart mandat, menar expertgruppen att Säkerhetsrådet
istället ska avstå från att ge mandat åt sådana uppdrag.25Expertgruppen menar att
Sekretariatet måste vara kapabla att tydliggöra för Säkerhetsrådet att önskemål om
implementering av fredsavtal eller eldupphöravtal måste möta särskilda grundkrav
innan Säkerhetsrådet sätter in FN-ledda trupper för att implementera dessa avtal.
Sådana krav kan vara att avtal är förenliga med internationell humanitär standard
och mänskliga rättigheter och att de uppgifter som FN ska lösa är operativt
möjliga.26 När FN väl har utgångsgrupperat måste personalen i konfliktområdet ha
förmågan att utföra sitt jobb och fullfölja mandatet på ett professionellt och
framgångsrikt sätt. Detta innebär att FN.s militära förband måste vara kapabla att
försvara sig själva, andra komponenter av operationen samt operationens mandat.
Handlingsreglerna för våldsanvändning (ROE) skall inte begränsa ett FN-förbands
möjlighet att lösa sina uppgifter och att kunna behålla initiativet att agera istället
för att reagera på händelseutvecklingar.27
Vidare menar Expertgruppen att om Generalsekreteraren inte kan få utfästelse från
medlemsländerna om truppbidrag i tillräcklig omfattning för att lösa ett uppdrag,
ska FN inte skicka några trupper alls förrän man har tillräckliga resurser. Att
skicka delar av en styrka, vilken skulle vara inkapabel att hantera en bräcklig fred,
skulle bara förstöra en befolknings hopp om fred och återhämtning och dessutom
skada FN:s trovärdighet.28 Önskemålet från Generalsekreteraren om att utöka
skyddet av civilbefolkningen i väpnade konflikter och att Säkerhetsrådet ska
bemyndiga FN:s fredsbevarare exklusiv rättighet att skydda civilbefolkning i
25

Förenta Nationerna, 2000, “The Report of the Panel on United Nations Peace Operations”, New
York, 2000-08-21 (Brahimirapporten), s.10
26
Ibid, s.10
27
Ibid, s.9
28
Ibid, s.11
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konflikter är positivt. Militär eller annan personal som bevittnar våldshandlingar
ska ha rätt att ingripa, med givna medel och i enlighet med FN-stadgan. Dock är
expertgruppen bekymrad över trovärdigheten och möjligheten i att skapa ett
generellt mandat inom detta område eftersom det finns hundratusentals människor
runt om i världen som skulle kunna sägas leva i ett potentiellt konfliktområde
vilket skulle omöjliggöra för FN att leva upp till ett sådant mandat. Om en
operation ges ett mandat som innebär skydd av civilbefolkning måste det också
ges resurser för att kunna genomföra det.29
I förlängningen innebär detta att FN mandatet som ges måste specificera en
operations befogenhet att använda våld. Det innebär också större förbandsenheter,
bättre utrustning och mer kostnader, men en förmåga att utgöra ett trovärdigt
avskräckande hot i motsats till det traditionella fredsfrämjandet som FN tidigare
stod för. FN-förband måste ges underrättelsekapacitet och andra kapaciteter för att
kunna försvara sig mot våldsamma aktörer. Medlemsländernas villighet att bidra
med trupper till en trovärdig operation av denna typ innebär också underförstått
att man är villig att acceptera risken för förluster i genomförandet av mandatet.
Villigheten att acceptera denna risk har emellertid minskat sedan de svåra
uppdragen i mitten på 1990-talet, delvis beroende på att medlemsstater inte har
definierat sina nationella intressen för att vara beredd att ta sådana risker, men
också därför att de inte kan överskåda vilka risker som finns.30
Sammanfattningsvis, de egenskaper som är betydelsefulla i samband med
beslutsfattning och utformandet av mandatet är; att beslutet tagits i enhällighet
och utan reservationer, att mandatet är entydigt, robust, multidimensionellt och
genomförbart.

2.2.2 Tidsförhållanden för etablering av operationer
Många undrar varför det tar så lång tid för FN att fullt ut etablera en insats efter att
Säkerhetsrådet har antagit en resolution. Anledningarna är flera. FN har ingen
egen stående armé eller någon stående polisstyrka designade för operationer i fält.
Det finns inte heller någon reservkår av uppdragschefer; SRSG, Force
Commanders, Police Commissioners, etc. Nuvarande beredskaps-arrangemang,
UNSAS31, har fortfarande en bit kvar innan det är utvecklat och fungerar på ett
trovärdigt sätt. Lagren av nödvändig utrustning i United Nations Logistic Base
(UNLB) i Brindisi har i det närmsta blivit tömt på grund av den radikala ökningen
av antalet FN-uppdrag från mitten på 1990-talet och fram till nu. I korta ordalag
kan man säga att väldigt få av de grundläggande komponenterna för snabb och
effektiv etablering av fredsfrämjande operationer finns på plats.32
De första 6 till 12 veckorna som följer efter ett eldupphöravtal eller ett fredsavtal
är den mest kritiska perioden för att både lyckas etablera en stabil fred och skapa
trovärdighet i operationen. Trovärdighet och politiskt momentum som förloras
29

Ibid, s.11
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under denna tid kan vara mycket svårt att återskapa. Därför borde tider för
utgångsgruppering också anpassas till detta faktum. Men tidsfaktorn har ingen
avgörande betydelse om inte personalen ingående i operationen är utbildade och
utrustade för att göra sitt jobb. För att bli effektiva måste operationens personal
förfoga över materiel, utrustning, logistiskt stöd och pengar i hand för att kunna
köpa varor och tjänster på plats, informationsresurser, en operativ strategi med
definierade politiska och militära tyngdpunkter tillräcklig för att kunna hantera
lokala parters försöka att hindra eller försena fredsprocessen framåt.
Tidsförhållanden för snabb och effektiv utgångsgruppering är naturligtvis olika
beroende på den politiska och militära situationen, vilken är unik för varje
konfliktområde. Oavsett detta borde FN:s första steg för att förbättra kapaciteten
att utgångsgruppera snabbt vara att enas om en standard som FN kan sträva mot.
Expertgruppen föreslår att FN utvecklar operativ förmåga för att kunna
utgångsgruppera ”traditionell” fredsfrämjande operation inom 30 dagar efter
Säkerhetsrådets resolution. För att utgångsgruppera en mer komplex
fredsfrämjande operation behövs 90 dagar. I detta fall menas en operation som
faller under kapitel 7 i FN-stadgan, dvs. fredsframtvingande operationer.33I det
senare fallet borde operationens högkvarter vara grupperat och operativt inom 15
dagar. För att kunna uppnå dessa tidsförhållanden behövs bl.a, stående reserver av
militära förband, väldigt pålitliga kapaciteter som kan påkallas med kort varsel,
samt tillräcklig ledtid för att kunna skaffa dessa resurser. Detta ställer oerhört
stora krav på att kunna förutse, planera och initiera resursuppbyggnad flera
månader innan insats. Sammanfattningsvis, de egenskaper som är betydelsefulla i
samband med tidsförhållanden är; tillstånd att påbörja förberedelser innan beslut,
kort reaktionstid, minimerad tid för utgångsgruppering av nationella truppbidrag.

2.2.3 Styrkegenerering 34
FN startade UNSAS i mitten på 1990-talet för att förbättra sin snabbinsatsförmåga
och för att bli kapabla att hantera de nya typer av konflikter som utvecklade sig
explosionsartat efter kalla krigets slut. UNSAS är en databas med militära,
polisiära och civila resurser och expertis som medlemsstaterna teoretiskt har
indikerat skall finnas tillgängliga för användning av FN i fredsfrämjande
operationer med 7, 15, 30, 60 eller 90 dagars beredskap. Databasen innehöll vid
Brahimirapportens utgivande 147 900 man från 87 olika länder. 85 000 man i
militära manöverförband och 56 700 i militära understödsförband. Utöver dessa
fanns även 1600 militära observatörer listade.
UNSAS innebär inte att FN fritt kan disponera dessa förband utan
medlemsstaterna behåller sin suveräna rättighet att självt bestämma om deras
resurser ska användas eller inte. Historiskt har medlemsstater nekat oftare än man
medgivit att använda sina militära förband i FN-ledda operationer. Fram till
mitten på 1990-talet har traditionellt i-länder ansvarat för huvuddelen av de
33

Författarens tolkning eftersom FN och Brahimirapporten definierar alla militära operationer som
fredsbevarande operationer oavsett mandat från kapitel 6 eller 7 i FN-stadgan.
34
Brahimirapporten, s.17-20
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militära förbanden i FN-insatser, men sedan dess har andelen från u-länder ökat
dramatiskt. Vid Brahimirapportens utgivande utgjorde hela 77 procent av
truppbidragen i FN-insatser av militär personal från u-länder. De fem permanenta
länderna i Säkerhetsrådet bidrar med avsevärt färre trupper till FN-ledda
operationer än man gör i NATO-ledda operationer. Eftersom de flesta av FN:s
operationer sker i Afrika har FN svårt att övertyga vissa medlemsländer att delta
aktivt i dessa med militär personal med tanke på erfarenheterna från Somalia,
Sierra Leone och Rwanda med mördade soldater och gisslansituationer. Dessutom
tenderar flera i-länder att inte kunna identifiera några nationella strategiska
intressen som äventyras i Afrika. Ytterligare en faktor som påverkar UNSAS är
det faktum att nedskärningarna i antalet militära förband på nationell nivå och
ökningen av europeiskt regionalt fokus urholkar än mer poolen av vältränade och
välutrustade militära förband från i-länder i FN-ledda operationer.
Generalsekreteraren befinner sig i en ohållbar situation när han ges en resolution
från Säkerhetsrådet som anger förbandsnivåer men som han inte vet om han har.
De trupper som slutligen anländer kan fortfarande vara dåligt utrustade, dåligt
utbildade och sakna gemensam syn på stående rutiner och tolkningar av ROEs.
Detta måste få ett slut menar expertgruppen. De bidragarländer som inte kan
uppfylla grundläggande krav måste ange detta tidigt och därmed inte
utgångsgruppera sina förband. Generalsekreteraren borde ges verktyg för att
kunna bedöma truppbidragares beredskap för utgångsgruppering av sina förband.
En annan möjlighet att förbättra nuvarande situation är att ge Generalsekreteraren
en förmåga att med kort varsel samla militära planerare, stabsofficerare och andra
militära experter för att samverka med dem som planerar operationen inom DPKO
och sedan gemensamt åka till konfliktområdet och assistera med etableringen av
det militära högkvarteret. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga för att få en
sammanhållen militär styrka som har goda förutsättningar för att lösa sitt uppdrag.
Enligt expertgruppen måste de olika truppkontingenterna åtminstone vara internt
samövade och utrustade enligt en gemensam standard innan de skickas till
oroshärden. Om planerare inom FN bedömer att det behövs en brigad, ungefär
5000 man, för att lösa ett militärt uppdrag så borde FN organisera den militära
komponenten som en brigad och inte som en samling bataljoner som är obekanta
med varandras doktriner, rutiner och ledarskap. Denna brigad borde komma från
en grupp av länder som är vana att samarbeta och som har snarlika doktriner, och
lednings-, utbildnings- och utrustningsnivåer. Ett sådant exempel är SHIRBRIG.35
Idealet vore om UNSAS kunde innehålla flera sådana brigadförband och
tillräckligt med stödförband för att kunna ha 30 dagars och 90 dagars beredskap
att etablera nya uppdrag. Sammanfattningsvis, de egenskaper som är
betydelsefulla i samband med styrkegenerering är; brigadförband, hög beredskap,
understödsförband, adekvat utrustning, samträning.

35

SHIRBRIG – Standing High-Readiness Brigade vilken består av potentiellt truppbidrag från 15
länder. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Canada, Argentina, Nederländerna, Spanien, Österrike,
Italien, Irland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien och Slovenien.
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2.2.4 Ledning av operationer36
Effektivt och dynamiskt ledarskap kan vara avgörande för att skapa ett uppdrag
som är sammansvetsat och har hög moral och effektivitet trots svåra förhållanden,
jämfört med ett uppdrag som saknar något eller allt av detta. Därför är det viktigt
att rätt personer leder uppdrag i alla nivåer, eftersom dessa kan vara avgörande för
skillnaden mellan ett väl fungerande system. FN:s nuvarande tillvägagångssätt för
rekrytering, uttagning, utbildning och stöd för sina uppdragschefer är i behov av
förbättring. FN håller informella listor med potentiella kandidater, men SRSGs,
Force Commanders, Police Commissioners och andra nyckelbefattningar blir inte
uttagna förrän ganska snart innan eller kanske efter att Säkerhetsrådet antagit en
resolution. Det är ofta så att dessa chefer inte möts första gången förrän i
operationsområdet, efter ett par dagars introduktion i FN HQ. För att möjliggöra
tidigare uttagning, föreslår expertgruppen, att Generalsekreteraren sammanställer
en omfattande lista med potentiella SRSGs, Force Commanders, Police
Commissioners m.fl., vilken ska representera en bred geografisk spridning och
vara jämnt fördelad mellan könen. En sådan databas skulle möjliggöra en tidigare
identifiering och uttagning av chefsgruppen för operationen.
Det finns för närvarande ingen integrerad planerings- och supportcell inom DPKO
inom vilken de ansvariga för politisk analys, militära operationer, civilpolis,
mänskliga rättigheter m.m. DPKO:s avdelning för operationer är ansvarigt för
framtagandet av ett övergripande genomförandekoncept för nya fredsfrämjande
operationer. I detta avseende bär DPKO en tung dubbel börda genom att ansvara
för den politiska analysen och för att koordinera det interna arbetet med de andra
avdelningarna inom DPKO som ansvarar militära och civilpolisaspekter, logistik,
budget och personaltjänst. Men, dessa avdelningar har alla olika organisatoriska
rapporteringsvägar och flera av dem är fysiskt åtskiljda och spridda i flera olika
byggnader. Dessutom har flera av avdelningarna inom Sekretariatet har fått en
större roll när det gäller planering för framtida operationer, i synnerhet komplexa
operationer, och därför behöver dessa avdelningar få en mer formell roll i
planeringsprocessen. Samarbete mellan divisioner, avdelningar och myndigheter
sker, men det är oftast beroende på personliga nätverk och ad hoc lösningar.37
Om man ser det från andra sidan, dvs. från operationsområdet där SRSG har det
övergripande samordningsansvaret för all FN-verksamhet är förhållandet det
omvända. Därför är det en stor begränsning att det inte finns en kontaktväg in i
FN HQ som kan hantera alla frågor inom alla verksamhetsområden på ett snabbt
och effektivt sätt. SRSG borde veta exakt vem han ska kontakta för att få svar och
stöd, särskilt under de första kritiska månaderna när ett uppdrag är under
etablering. Denna kontaktpunkt borde vara en enda och genom denna ska man
kunna få all det stöd som behövs inom alla verksamhetsområden. Expertgruppen
menar att FN måste organisera en enhet inom DPKO som speglar organisationen i
uppdragsområdet. Denna enhet benämner expertgruppen Integrated Mission Task
Force (IMTF). Storlek och sammansättning måste matcha den tänkta operationens
sammansättning.
36
37
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Bild 1. Generisk ledningsstruktur i en FN-operation.38
Ledning av operationer i fält är en utmaning som visade sig vara problematisk i
Sierra Leone och som inte längre kan tolereras. Truppbidragande länder måste
säkerställa att de trupper som man tänker bidrar med fullt ut förstår vikten av en
integrerad ledningsstruktur, vilka lydnadsförhållanden som gäller och att man kan
operera inom SOPs och ROEs som gäller i operationsområdet. Det är av yttersta
vikt att ledningsstrukturen respekteras och efterlevs, där medlemsländerna borde
avstå från att instruera sina kontingentschefer avseende operationella ärenden.39
Sammanfattningsvis, de egenskaper som är betydelsefulla i samband med ledning
av operationer är; rekrytering, entydiga lydnadsförhållanden, samlokalisering och
integrering.

2.2.5 Logistik40
Uttömning av FN:s reserver av materiel och utrustning, långa ledtider för
upphandling av system, flaskhalsar i anskaffningsprocesser och förseningar i att få
tillgång på kontanta betalningsmedel för inköp i operationsområdet. Allt detta
begränsar effektiviteten i en operation. Utan effektivt logistiskt stöd kan inte
operationer fungera effektivt. Ledtiderna, som hittills bestämt tidsförhållandena
för FN avseende anskaffning och tillförsel av grundläggande materiel och
utrustning för etablering av en operation, dikteras av FN:s anskaffningsprocess.
Denna process styrs av Generalförsamlingen och Sekretariatet i form av regler,
policy och procedurer. De flesta statliga myndigheter och organisationer följer
liknande processer, men långt ifrån alla tar så lång tid som det gör för FN.
Beroende på produkt kan det ta mellan 17 – 27 veckor att anskaffa beställda varor.
Naturligtvis kan inte snabbinsatsförmågan utvecklas och innehas om inte
anskaffningsprocessen kan påbörjas innan beslut om etablering av en operation.
FN lanserade ett koncept i mitten på 1990-talet med ”uppstarts-kit” för att delvis
komma till rätta med anskaffningsproblematiken. ”Uppstarts-kiten” innehåller
38

Denna generiska organisation baserar sig på UNTAC i Kambodja. UNTAC finns presenterad i
Ahlkvist, Leif, 1996, Co-operation, Command and Control in UN Peace-Keeping Operations,
Stockholm, FHS, Operativa Institutionen, s.38
39
Ibid, s.45
40
Brahimirapporten, s.26-28
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lednings-och sambandsutrustning för att etablera och underhålla en hundra man
stor stab i operationsområdet i de första hundra dagarna. Dessa kit är anskaffade,
paketerade och redo att skickas med kort varsel från UNLB i Brindisi, Italien. När
sedan operationen är fullt grupperad och bidragen från alla deltagare är på plats,
återskapas ett nytt ”uppstarts-kit” med resurser från denna operation och återförs
till UNLB. Befintligheten av dessa uppstarts-kit och reserver av utrustning har
möjliggjort snabba insatser av mindre storlek och omfång i mitten på 1990-talet,
men etableringen och utvidgningen av nya uppdrag sker nu i högre takt än
avslutningar av befintliga operationer. Därför har UNLB blivit i det närmaste
uttömt på materiel och utrustning. Generalförsamlingen borde godkänna och
besluta om skapandet av totalt fem ”uppstarts-kit” med tillräcklig och
ändamålsenlig sambandsmateriel baserade i Brindisi. Detta borde finansieras
genom en engångskostnad och ”kiten” skall sedan försörjas och underhållas
regelbundet genom att resurser och medel dras ifrån de operationer som utnyttjat
dem.
Flera försök har gjorts för att minska problemen vid etableringen av
fredsfrämjande operationer avseende anskaffning, bl.a skapandet av en ekonomisk
reservfond, Peacekeeping Reserve Fund, där Generalsekreteraren kan ansöka om
att få använda pengar för fredsfrämjande insatser. Samtidigt är det bara möjligt att
göra detta efter det att Säkerhetsrådet antagit en resolution om etablering av en
operation. Generalsekreteraren borde ges befogenhet att kunna utnyttja upp till 50
miljoner USD ur Peacekeeping Reserve Fund innan Säkerhetsrådet antagit en
resolution för att kunna möjliggöra snabb och effektiv insats i konfliktområdet
inom angivna tidsramar.
Sammanfattningsvis, de egenskaper som är betydelsefulla i samband med logistik
är; förhandslager, snabb upphandling och transportkapacitet.

2.2.6 Underrättelser
För att FN ska kunna anta ett strategiskt angreppssätt och därmed kunna samordna
arbetet mellan Sekretariatets olika avdelningar i planeringen av fredsfrämjande
operationer behövs ett skarpare verktyg för att inhämta och analysera relevant
information och för att stödja ECPS41, vilken är det nominellt högsta
beslutsfattande forumet för freds- och säkerhetsfrågor inom Sekretariatet.
Generalsekreteraren och medlemmarna i ECPS behöver ett professionellt system
inom Sekretariatet för att samla kunskap om konfliktsituationer, kunna distribuera
denna kunskap till en bred användarskara samt för att kunna generera
policyanalyser och formulera långsiktiga strategier. Ett sånt system existerar inte
för närvarande, men expertgruppen föreslår att det skapas och kallas EISAS,
ECPS Information and Strategic Analysis Secretariat. EISAS borde sörja för att
ge den grundläggande bakgrundsinformationen för att planera och stödja

41

ECPS – Executive Committee on Peace and Security
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etablerandet av fredsfrämjande operationer, men också fortsätta att förse
operationen med analyser och information när operationen väl är etablerad. 42
Eftersom FN mandatet som ges specificerar en operations befogenhet att använda
våld innebär det förutom större förbandsenheter och bättre utrustning, att FNförband måste ges underrättelsekapacitet och andra kapaciteter för att kunna
försvara sig mot aggressorer. 43Sammanfattningsvis, de egenskaper som är
betydelsefulla i samband med underrättelser är; inhämtningskapacitet,
analysfunktion och integrerat informationsutbyte.

3. FN insatsen i Liberia (UNMIL) - 2003
3.1 Inledning
I detta kapitel presenteras fakta om konflikten i Liberia för att klarlägga vilken typ
av konflikt det handlar om och för att kunna förstå komplexiteten i denna. Vidare
kommer FN:s agerande i samband med Säkerhetsrådets resolutioner om
konflikten att redovisas. Särskild vikt kommer att läggas på att redovisa den
resolution som beslutar om etablering av UNMIL i Liberia för att förstå vilket
mandat som FN-operationen gavs. Avslutningsvis kommer det att presenteras
bakgrund till hur den fredsfrämjande operationen etablerades. Särskild vikt
kommer att läggas på att belysa de svårigheter och utmaningar som påträffades i
samband med detta. Fakta i detta kapitel kommer att användas i den jämförande
analysen senare i studien.

3.2 Bakgrund till konflikten och dess karaktär44
1980 genomfördes en militärkupp under ledning av Samuel Doe och för första
gången kom representanter från den inhemska befolkningen till makten. Does
regim utvecklades dock snart till ett brutalt militärstyre och kom att kännetecknas
av bristande reformer, ekonomisk nedgång och övergrepp på civilbefolkningen. I
slutet av 1980-talet befann sig Liberia i en djup ekonomisk kris vilken var
resultatet av utbredd korruption, minskade inkomster från exportvaror såsom
gummi, timmer och järnmalm, samt nedtrappningen av det amerikanska
ekonomiska stödet.
På julafton 1989 gick rebellgrupp in i Liberia under ledning av Charles Taylor
från Elfenbenskusten i ett försök att störta Does regim. Detta var upptakten till ett
långt inbördeskrig som varade till 1997. I detta läge beslutade organisationen
ECOWAS45 att sätta in en fredsstyrka för att förhindra att rebellerna tog makten
och i slutet av augusti 1990 landsteg ECOWAS Ceasefire Monitoring Group
42

Brahimirapporten, s.12-13
Ibid, s.9
44
Nilsson, Desirée, Söderberg, Mimmi, 2003, Världspolitikens Dagsfrågor; På väg mot fred i
Liberia?, Stockholm, Utrikespolitiska Institutet, Elanders Gotab AB, s.3-19
45
ECOWAS – Economic Community of West African States
43
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(ECOMOG). Parallellt med striderna pågick fredsförhandlingar och slutligen
kunde ett fredsavtal slutas vilket innehöll en tidsplan för eldupphör, avväpning
och demobilisering, samt hållandet av allmänna val. Charles Taylor och flera
andra kandidater ställde upp i valet 19 juli 1997, men Taylor vann en
jordskredsseger och blev Liberias president. Snart kom Liberia att uppvisa samma
auktoritära mönster som under Does regim på 80-talet med ekonomiskt och socialt
sönderfall. Samtidigt inträffade ett antal händelser i grannlandet Sierra Leone som
skulle få avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i Liberia.
Rebellorganisationen Revolutionary United Front (RUF), direkt understödd av
Taylor sedan 1991, lyckades genomföra en militärkupp tillsammans med höga
missnöjda officerare och avsätta den demokratiskt valda presidenten. Som ett
resultat av kuppen skickade ECOWAS den regionala fredsstyrkan ECOMOG till
Sierra Leone istället för att försöka återinstallera presidenten. I juli 1999 skrevs ett
fredsavtal under mellan RUF och Sierra Leones regering och FN:s Säkerhetsråd
beslöt skicka en fredsfrämjande styrka till landet. Detta fick många RUF
anhängare att fly över gränsen till Liberia där de senare skulle spela en stor roll i
det kommande andra inbördeskriget.
I början av 2000 rapporterades att en ny rebellorganisation bildats med namnet
Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD) och uppgavs ha sitt
ursprung och fäste i Sierra Leone. LURD tvingades att flytta till Guinea då Sierra
Leone inte längre ville sanktionera dess verksamhet inom landets gränser. I juli
2000 genomförde LURD sin första militära attack i nordvästra Liberia. I
september svarade Taylor med en militär intervention in i Guinea i ett försök att
stoppa LURDs aktioner in i Liberia. Under 2002 utvidgades konflikten ytterligare
genom ett kuppförsök mot presidenten i grannlandet Elfenbenskusten. Det stod
klart att kuppmakarna var understödda av trupper som var trogna Taylor.
I början av 2003 uppgavs en utbrytargrupp ur LURD ha bildats med namnet
Movement for Democracy in Liberia (MODEL) och hade sin militära bas i
Elfenbenskusten. Under våren 2003 trappades striderna upp mellan
regeringstrogna trupper och rebeller. Under våren 2003 försökte man flera gånger
att få till stånd en vapenvila och fredssamtal mellan parterna men utan riktigt
resultat. Den 17 juni träffade parterna en överenskommelse om vapenvila och
riktlinjer för ett fredsavtal, men detta bröt samman bara några dagar senare då
strider återupptogs. Under juni och juli månader vann rebellerna successivt mark
på regeringens bekostnad och i början av augusti kontrollerade man huvuddelen
av landet och de flesta större städer, däribland halva Monrovia.
I början på augusti anlände de första soldaterna från en fredsstyrka ur ECOWAS.
Denna benämndes ECOWAS Military Mission in Liberia (ECOMIL) och var
understödd och finansierad av USA. Till slut accepterade Taylor kravet på sin
avgång och lämnade landet för att gå i exil i Nigeria. En vecka senare, den 18
augusti, kunde parterna slutligen enas om en omedelbar vapenvila. Enligt
fredsavtalet skulle en tvåårig övergångsregering installeras, grundad på
maktdelning mellan de stridande parterna men även andra representanter från
övriga politiska partier och ur civila samhället. Vidare beslutades att en
multinationell stabiliseringsstyrka omedelbart skulle upprättas i syfte att
upprätthålla vapenvilan, inleda avväpning och demobilisering av de väpnade
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grupperna samt underlätta distributionen av humanitär hjälp till civilbefolkningen.
I mitten av september enades FN:s Säkerhetsråd om att skicka en fredsfrämjande
styrka, United Nations Mission in Liberia (UNMIL).
I grund och botten kan man säga att konflikten i Liberia handlar om innehavet och
kontrollen av regeringsmakten. Både LURD och MODEL har hävdat att deras
främsta mål har varit att avsätta Taylor. Till viss del har parterna i konflikten
kunnat identifieras utifrån sin etniska tillhörighet. Liberia liksom flertalet tidigare
kolonier i Afrika har präglats av en historia med ojämlika förhållanden mellan
olika folkgrupper och har också utgjort grunden för hur samhället har styrts. På
detta sätt kan man säga att konflikten haft en etnisk dimension. En annan aspekt
av konflikten är parternas ekonomiska motiv. Liberia är ett land med stora
naturtillgångar, t.ex diamanter, guld, gummi, timmer och järnmalm. Dessa
tillgångar har dock sällan kommit befolkningen tillgodo. Istället har krigsherrarna
använt dessa för att finansiera kriget och för att berika sig själva. Detta har således
varit en av anledningarna till att konflikten har fortgått eftersom människor har
tjänat mer pengar på kriget än vad de skulle göra i fredstid. Slutligen måste
konflikten ses i ljuset av den politiska utvecklingen i regionen. Genom åren har
det varit vanligt med rivalitet både mellan ledarna för rebellgrupperna men också
mellan elitskiktet i länderna runt om Liberia. För att förstå konflikten i Liberia
måste man se konflikten, och freden, i ett regionalt perspektiv eftersom det har
haft stor inverkan på konfliktens dynamik.

3.3 FN:s agerande innan beslut om UNMIL
FN hade etablerat en mindre observatörsinsats, UNOMIL46, i Liberia redan 1993 i
samband med att ECOWAS hade lyckats framförhandla ett fredsavtal under det
första inbördeskriget. Dess uppgift var att stödja ECOMOG i att implementera
detta fredsavtal. UNOMIL var den första FN-insatsen som skedde i samarbete
med en fredsfrämjande operation redan etablerad av en annan organisation. När
eldupphörsavtalet trädde i kraft 1997 och allmänna val hölls samma år kunde
UNOMIL avslutas. Denna efterföljdes av en civil FN-insats, UNOL47, som
syftade till att stödja fredsbyggande verksamhet och att assistera regeringen att
konsolidera freden.48Under denna period skickade Säkerhetsrådet en delegation
till den västafrikanska regionen för att bl.a. demonstrera sitt fortsatta intresse i
regionen. Man kunde dock inte besöka Liberia pga stridigheterna, utan fick nöja
sig med att träffa ECOWAS i Ghana, vilka emellertid ledde fredssamtalen om
Liberia. Säkerhetsrådets delegation gav ett antal rekommendationer angående
fredsprocessen i Liberia, där man bl.a. sade att Säkerhetsrådet snarast skulle
överväga att sätta in en internationell stabiliseringsstyrka baserad på ECOWAS
planeringsarbete och snarast beakta det behov av trupper och annat stöd utifrån
regionen. Eftersom beslut om en sådan styrka oundvikligen skulle vara kopplad
till den politiska fredsprocessen måste planer för utgångsgruppering och

46

UNOMIL – United Nations Observer Mission in Liberia
UNOL – United Nations Peace-building Support Office
48
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/background.html , 2006-04-21
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etablering av en sådan operation ske snabbt för att inte riskera förnyade brott mot
eldupphörsavtalet.49
Den 8 juli 2003, när strider mellan regeringstrupper och rebellgrupper
intensifierades och landet stod inför en humanitär katastrof, utsåg FN:s
Generalsekreteraren en SRSG för Liberia. Han ansvarade för att koordinera FN:s
verksamhet och stödja det tänkta arrangemanget med en övergångsregering. Den
29 juli gav Generalsekreteraren en grov skiss på en fredsfrämjande operation
indelad i tre skeden.50 Den 1 augusti 2003 antog Säkerhetsrådet resolution 1497
vilken gav tillstånd till att etablera en multinationell fredsstyrka i Liberia och
förklarade även sin beredskap att besluta om en etablering av en FN-ledd
stabiliseringsstyrka för att avlösa den multinationella fredsstyrkan senast den 1
oktober samma år.51 Den 18 augusti undertecknade parterna slutligen ett
fredsavtal, Comprehensive Peace Agreement (CPA), i Accra. I och med detta
fredsavtal gav parterna sitt godkännande av och önskemål om att FN skulle
etablera en fredsfrämjande operation i Liberia under FN-stadgans kapitel 7 syfte
att stödja en övergångsregering under två år att implementera fredsavtalet.52
Säkerhetsrådet bekräftade återigen den 27 augusti sin beredskap att etablera en
FN-ledd stabiliseringsstyrka i enlighet med resolution 1497 för att stödja
övergångsregeringen med implementeringen av fredsavtalet (CPA).53
Säkerhetsrådet begärde senare från Generalsekreteraren att ge en rapport om
situationen i Liberia, vilket han också gjorde den 11 september 2003. I denna gav
han en uppdaterad lägesbeskrivning i landet och rekommendationer avseende
vilken roll FN skulle kunna spela för att möjliggöra en effektiv implementering av
fredsavtalet, men även rekommendationer avseende storlek, struktur och mandat
för en eventuell fredsfrämjande operation. Generalsekreteraren rekommenderade
att Säkerhetsrådet skulle agera under kapitel 7 i FN-stadgan och besluta att en
fredsfrämjande operation skulle etableras och innehålla upp till 15 000 soldater,
inklusive 250 observatörer och 160 stabsofficerare. Operationen skulle dessutom
vara multidimensionell, dvs. bland annat innefatta komponenter som ansvarar för
politik, militär, polis, juridik, mänskliga rättigheter, avväpning och
demobilisering. Operationen skulle dessutom samordna sin verksamhet med
ECOWAS och Afrikanska Unionen (AU). För att kunna hantera de många
regionala aspekterna av operationen, skulle man dessutom samarbeta nära med
UNAMSIL54 och MINUCI55, vilka var FN operationerna i grannländerna Sierra
Leone och Elfenbenskusten. Operationen skulle ledas av en SRSG och inneha det
övergripande ansvaret för operationens genomförande, samt assisteras av ett team

49
Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Report of the Security Council Mission to West Africa 26
june-5 july, S/2003/688, New York 2003-07-07
50
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/background.html , 2006-04-21
51
Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Resolution 1497, New York, 2003-08-01
52
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/background.html , 2006-04-21
53
Förenta nationerna, Säkerhetsrådet, Statement by the President of the Security Council,
S/PRST/2003/14, New York 2003-08-27
54
UNAMSIL – United Nations Mission in Sierra Leone
55
MINUCI - United Nations Mission in Côte d'Ivoire
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bestående av två ställföreträdande SRSG, en Force Commander och en Police
Commissioner.56
Den övergripande uppgiften för den militära komponenten skulle vara att skapa en
säker och stabil situation i landet så att övriga komponenter i insatsen kan fungera
och att operationen kan fullfölja sitt mandat. De specifika uppgifter som dessutom
skulle lösas innefattade bl.a. stöd till DDR-processen57, övervaka
eldupphöravtalets efterlevnad, möjliggöra humanitära hjälpinsatser, skydda civila
från våldshandlingar, skapa förutsättningar för en säker och långvarig återflytt av
flyktingar och IDPs58 och att stödja övergångsregeringen i utformandet och
utbildningen av en ny och omstrukturerad försvarsmakt.59
Generalsekreteraren poängterade i sin rapport att det i planerna för en tänkt insats
i Liberia hade lagts kraft på att beakta och inarbeta de lärdomar som dragits från
tidigare fredsfrämjande operationer då otillräckligt utrustade och bemannade
trupper grupperades med katastrofala följder. Det föreslagna operationskonceptet
byggde på att den militära styrkan var anpassad för vad som krävdes för att lösa
sin uppgift och att den hade ett starkt mandat, var välutbildad och välutrustad och
hade kraftiga ROEs redan från början. Detta skulle möjliggöra för operationen att
agera på ett kraftfullt och trovärdigt sätt genom att kunna hantera oförutsedda
händelseutvecklingar och att kunna förebygga destabiliserande situationer.
Operationskonceptet byggde på ett första inledande skede med den pågående
ECOMIL-operationen och med USA:s militära kapaciteter utanför kusten till
Liberia, följt av fyra skeden där FN-operationen successivt utgångsgrupperade
och för att övertar hela ansvaret. I nästa skede skulle ett FN-interimshögkvarter
upprättas, överföring av ECOMIL till UNMIL, samt utgångsgruppering av
logistikresurser. Detta skede skulle ses som ett första steg mot full
utgångsgruppering och borde ske mellan 1 oktober och 1 november 2003. Under
detta skede skulle det finnas behov av att låta ECOMIL inneha rollen som
brigadstab för Monrovia-sektorn. Interimshögkvarteret skulle inte bara behöva
ansvara för de militära operationerna utan också utgöra stommen i det kommande
permanenta FN-högkvarter som skulle utgångsgrupperas i nästa skede. Därför
skulle det vara nödvändigt att utnyttja personal från ECOMIL och andra FNinsatser i regionen.60USA hade deklarerat att de skulle dra tillbaka sina resurser
senast 1 oktober och därför var det absolut nödvändigt att skapa en trovärdig
militär reservstyrka så fort som möjligt. Det kunde vara nödvändigt att dra
resurser från UNAMSIL. En strategisk reserv med bidrag från en eller flera
medlemsländer skulle också vara önskvärt de första kritiska månaderna när
operationen skulle etableras. Denna kapacitet skulle skapa styrka och tillförsikt åt
de länder som bidrog med trupp i FN-operationen. Eftersom antalet trupper på

56

http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/background.html , 2006-04-24
DDR – Disarmament, Demobilisation & Reintegration
58
IDP – Internally Displaced Persons
59
Förenta Nationerna, Säkerhetsrådet, Report of the Secretary General to the Security Council on
Liberia, S/2003/875, New York 2003-09-11, s.15
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marken trots allt skulle komma att vara begränsat skulle de behöva understöd av
särskilt viktiga resurser såsom attackhelikoptrar.61
Nästa skede i operationen skulle täcka perioden efter 1 november till dess att
operationen var fullständigt etablerad och de fyra sektorerna vara etablerade med
vardera en brigad om ca: 3000 man. De ECOMIL-förband som uppfyllde
tillräckliga nivåer avseende kapacitet och förmåga skulle formas till en brigad och
operera i Monrovia-sektorn. De föreslagna sektorerna och förbandsnivåerna var
resultatet av flera övervägda faktorer, däribland tyngdpunkterna hos var och en av
de tre huvudsakliga parterna, behovet av att övervaka gränsområdena,
prioritetsområden avseende humanitärt bistånd, landets administrativa gränser,
kommunikationslinjer och slutligen behovet av att ha en balanserad
utgångsgruppering i hela landet. Utöver de fyra brigaderna skulle det dessutom
behövas en reserv, andra viktiga resurser som logistik, ingenjörsförband och
flygresurser. Utgångsgrupperingen av hela den militära styrkan i operationen
bedömdes inte vara färdig förrän tidigast mars 2004.62

3.4 FN Mandatet – mål och medel?
Den 19 september 2003 antog Säkerhetsrådet enhälligt resolution 1509 vilken
välkomnade Generalsekreterarens rapport från 11 september och de
rekommendationer han gav.63 Säkerhetsrådet fastslog att situationen i Liberia
utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet i regionen, mot stabilitet i
Västafrika och mot fredsprocessen i Liberia. Därför beslutade man, enligt kapitel
7 i FN-stadgan, att etablera United Nations Mission in Liberia (UNMIL), den
stabiliseringsstyrka som omnämndes i resolution 1497, för en period av 12
månader. Man begärde också av Generalsekreteraren att FN-styrkan skulle ta över
ansvaret från ECOMIL den 1 oktober. UNMIL fick bestå av upp till 15 000
militär personal, varav 250 militärobservatörer och 160 stabsofficerare. Utöver
den militära komponenten skulle UNMIL även bestå av civilpolis och civil
administration.64Det mandat som gavs till UNMIL avseende den militära
komponenten var följande:65
Stöd till implementeringen av eldupphöravtalet:
• Observera och övervaka implementeringen av eldupphöravtalet.
• Etablera och bibehålla kontinuerlig samverkan med parternas militära
förband.
• Assistera med uppförandet av cantonment sites66 och bistå med bevakning
av dessa.
• Observera och övervaka urdragningen och ihopsamlingen av parternas
militära förband.
61
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•

Utveckla inom 30 dagar efter denna resolutions antagande en plan för
implementeringen av ett DDRR-program för alla väpnade parter.
• Genomföra frivillig avväpning samt förstöra vapen och ammunition inom
ramen för ett organiserat DDRR-program.
• Stödja och samverka med JMC67, samt bistå med råd för
implementeringen av dess funktioner enligt fredsavtalet.
• Bistå med säkerhet vid viktiga statliga installationer såsom hamnar,
flygplatser och annan vital infrastruktur.
Skydd av FN-personal och faciliteter:
• Skydda personal, faciliteter, installationer och utrustning inom FNoperationen, samt säkerställa rörelsefriheten inom operationsområdet.
Stöd till humanitär hjälp och mänskliga rättigheter:
• Skydda, inom möjligheters och förmågors ram, civilbefolkning som är
under omedelbart hot om fysiskt våld.
Stöd till Säkerhetssektorreform (SSR):
• Assistera övergångsregeringen i bildandet av en ny och omstrukturerad
försvarsmakt, i samarbete med ECOWAS, internationella organisationer
och intresserade länder.

3.5 Etableringen av UNMIL
Utgångsgrupperingen av UNMIL oktober 2003 – maj 2004
UNMIL tog över ansvaret för den fredsfrämjande operationen från ECOMIL den
1 oktober 2003 såsom beslutat i resolution 1509. Alla 3600 ECOMIL-soldater,
bestående av kontingenter från Benin, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Mali,
Nigeria, Senegal och Togo, inordnades under UNMIL. Dessa nyblivna FN-trupper
kvarstannade i sina grupperingsområden som de hade haft tidigare. Strax efter att
UNMIL tog över ansvaret drog också USA tillbaka sina militära resurser som
befunnit sig utanför Liberias kust sedan augusti 2003 för att stödja ECOMIL:s
utgångsgruppering.68 I enlighet med operationskonceptet skulle UNMIL-trupperna
utgångsgruppera i fyra sektorer över hela Liberia. Varje sektor skulle bestå av en
brigad med understöd av ingenjörsförband och sjukvårdsenhet. Efter att en
bangladeshisk bataljon förflyttats från FN-operationen i Sierra Leone till Liberia
den 10 oktober kunde UNMIL expandera sitt inflytande utanför Monrovia genom
att skicka patruller till andra landsdelar. Det möjliggjorde också för UNMIL att
kunna bidra med tillräckligt mycket säkerhet i samband med
övergångsregeringens installation.69
Under november månad fokuserade UNMIL på förberedelser för
utgångsgruppering även i de inre delarna av landet. Rekognoseringsteam besökte
de områden som var öronmärkta för sektorhögkvarteren och UNMIL mottog
stödförband för att kunna möjliggöra denna utgruppering, bl.a ingenjörsförband
och fältsjukhus från Bangladesh, specialförband och styrkereserv från Irland,
fältsjukhus från Jordanien och Nederländerna, samt väg- och flygplats67

JMC – Joint Monitoring Committee, i enlighet med eldupphöravtalet 17 juni 2003.
Förenta Nationerna, Säkerhetsrådet, First Progress Report of the Secretary General on the
United Nations Mission in Liberia, S/2003/1175, New York 2003-12-15, s.1
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ingenjörsförband från Pakistan. I december påbörjades etableringen av de tre
resterande sektorerna med utgångsgruppering av förband från Pakistan, Etiopien
och Bangladesh. I tillägg förväntades ytterligare infanteribataljoner från
Bangladesh och Etiopien samt understödsförband från Bangladesh, Kina och
Pakistan att anlända till UNMIL i slutet på december 2003.70
Den 12 december var UNMIL:s truppantal uppe i 5 900 militär personal. Vid
denna rapporttidpunkt förväntades fler förband anlända från Bangladesh,
Namibia, Pakistan, Sverige och Ukraina under januari eller februari 2004, och att
UNMIL skulle vara komplett bemannad vid slutet av februari 2004. I sin helhet
hade förbandsgenereringen för UNMIL inte varit helt tillfredsställande.
Medlemsländer hade inte varit speciellt benägna att erbjuda understödsförband
såsom attackhelikopter- och signalförband. Vissa medlemsländer hade begärt
ändringar i tidsschemat för utgångsgrupperingen för deras bidrag, medan andra
drog tillbaka sina erbjudande efter att de genomfört rekognoseringsresor till
Liberia. Dessutom hade flera medlemsländer erbjudit förband som inte varit
adekvat utrustade. Alla dessa faktorer bidrog till förseningar i UNMIL:s
tidsschema för etablering och fick sedermera effekter på UNMIL:s förmåga att
genomföra DDRR71.
Dessutom begänsade det UNMIL:s möjligheter
utgångsgruppera utanför sektor Monrovia och stabilisera den instabila situationen
i landets inre.72 Med tanke på den mycket korta tiden mellan resolution 1509 och
övertagandet från ECOMIL till UNMIL var man tvungen att ta till en tillfällig
lösning när det gällde upprättandet av UNMIL-högkvarteret. Som ett
interimshögkvarter anlitade man SHIRBRIG-personal för att tillfälligt bemanna
och upprätta detta till dess att den permanenta staben blev operativ den 1
november 2003. Den nya stabspersonalen hade då genomgått utbildning vid
UNAMSIL:s högkvarter i Freetown. 73
Det snabba upprättandet av UNMIL med omorganiseringen av ca: 3600
ECOMIL-soldater till FN-soldater var en utmaning. Ansenliga mängder med FNmateriel förflyttades via luft och sjö från UN Logistics Base i Brindisi och från
flera andra omorganiserade FN-operationer. UNAMSIL bidrog också stort med
hjälp vid etableringen av UNMIL. Flera erfarenheter drogs i samband med detta
arbete avseende bl.a lagerhållningen av utrustning och materiel, att kunna påbörja
logistik och försörjningsplaneringen innan Säkerhetsrådsbeslut och att ytterligare
förfina personallistor för snabbinsats.74
Den långsamma och svaga responsen från medlemsländerna för att bidra med
trupp till UNMIL var bekymmersam för Generalsekreteraren, inte bara för att det
begränsade UNMIL:s möjlighet att utöva sitt mandat, utan också för möjligheten
att planera för framtida möjliga fredsfrämjande operationer i Afrika såsom
Burundi, Elfenbenskusten och Sudan.75 UNMIL:s långsamma etablering innebar
70
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att man inte kunde hantera säkerhetssituationen i landet på ett tillfredsställande
sätt, vilket ledde till sporadiska strider, plundring och trakasserier av civila.
Dessutom hade UNMIL inte möjlighet att övervaka och kontrollera Liberias
gränser på grund av att man inte förfogade över tillräcklig mängd trupp. Därför
kunde vapensmuggling och annan illegal verksamhet fortsätta ske över gränserna
mot Sierra Leone, Guinea och Elfenbenskusten.76 Utgångsgrupperingen tog dock
fart under januari och februari 2004 med anländande kontingenter från
Bangladesh, Etiopien, Irland, Namibia och Pakistan. De tre återstående sektorerna
och dess högkvarter kunde etableras och operationens truppstyrka bestod den 9
mars av 12 731 soldater. Bedömningen då var att operationen skulle vara fulltalig
senast i slutet av mars 2004, förutom ett ingenjörskompani och en
infanteribataljon, vilka beräknades anlända i april.77
Det svenska mekaniserade skyttekompaniet som riksdagen beslutade att delta med
inom den irländska bataljonen i UNMIL beräknades skickas i början av februari
2004. Den irländsk-svenska bataljonen bedömdes vara en viktig komponent i
UNMIL:s verksamhet pga. dess höga kvalitet. Som en del av styrkereserven skulle
det svenska förbandet vara förtrupp och förbereda etableringen ute i landet i de
olika sektorerna. Eftersom denna utgångsgruppering planerades att ske under
januari och februari 2004 vädjade FN och Irland om att det svenska förbandet
skulle vara på plats snarast. Regeringen föreslog också att man skulle besluta om
förkortad motionstid för att möjliggöra att förbandet skulle kunna vara i Liberia
under februari månad.78 Men, det svenska förbandets huvudstyrka var inte på plats
förrän den 9 mars och först 29 mars var förbandet operativt.79
Den 26 maj var fortfarande UNMIL inte fullt utgångsgrupperat och bemannat. En
bataljon från Senegal var planerad att anlända i juni för att besätta det sista
kvarvarande området med FN-trupp. Förutom denna bataljon var ytterligare en
bataljon från Etiopien planerad att anlända i slutet på juni vilket då också skulle
gör att UNMIL var fullt bemannad och då uppnå sin tillåtna storlek på 15 000
man.80 Under perioden när UNMIL slutligen lyckades utgångsgruppera i hela
landet hade inga större incidenter eller sammandrabbningar skett. Men,
Generalsekreteraren bedömde situationen som fortsatt bräcklig eftersom DDRRprocessen inte hade slutförts. Flera situationer med plundring hade dock
rapporterats och i vissa områden hade illegala vägspärrar blivit upprättade, vilka
rutinmässigt blivit borttagna av UNMIL. Vid ett par tillfälle hade det till och med
utväxlats eldgivning mellan UNMIL och LURD-anhängare i ett område med
resultatet att en av dessa anhängare blivit skjuten och sedan avlidit av sina
skador.81
76
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Erfarenheter i samband med etableringen
UNMIL var i många avseende ett testfall för de nya behov och krav som nutida
komplexa fredsfrämjande operationer ställer på FN som organisation. UNMIL var
tvunget att hantera många utmaningar i uppstartsskedet, av vilka de flesta med
militär anknytning kommer att presenterats nedan, och det är viktigt att inte
DPKO förlorar dessa erfarenheter när liknande framtida operationer ska startas
upp.82 DPKO hade expanderat med nästan 200 personer med anledning av vad
Brahimirapporten hade gett för rekommendationer avseende DPKO:s kapacitet att
etablera fredsfrämjande operationer och dessa organisationsförändringar var klara
redan under 2002. Liberia var den första operationen som FN ställdes inför efter
dessa förändringar och ansatsen var att man nu skulle visa världen att FN
förbättrat sin förmåga till konflikthantering.83
En faktor som var bekymmersam var att uppdragsplaneringen inte fullt ut skedde
på ett strategiskt och integrerat sätt. En IMTF upprättades för planering av
UNMIL, men det fanns svårigheter då dess olika delar inte var samgrupperade.
Denna bidrog dock starkt till att planeringen för operationen blev relativt
framgångsrik.84 SRSG för Liberia utsågs och medverkade tidigt i
planeringsprocessen innan han skickades till konfliktområdet. Detta visade sig
vara mycket nyttigt och kunde genomföras tillsammans med Force Commander. I
planeringsskedet var SRSG ordförande i möten som IMTF höll för att utbyta
information och planeringsunderlag.85Att FN i januari 2004 beslutade om att
använda Integrated Mission Planning Process (IMPP) är ett viktigt steg i rätt
riktning.86
Resolutionen som etablerade UNMIL var stark i sin utformning. Detta kan bero på
att mandatets utformning präglades av tanken att ju fortare och starkare man går
in i konflikten desto snabbare kan man också slutföra operationen och dra sig ur.
UNMIL hade det starkast möjliga mandatet en FN-operation kan ha, nämligen
kapitel VII med fredsframtvingande mandat. 87 Men, mandatet var vagt och öppet
för tolkning. Exempelvis saknades formuleringar i resolutionen avseende
befogenhet att bruka våld trots att operationen lyder under kapitel VII och att
mandatet synbarligen behöver möjligheten att bruka våld.88 Mandatet för UNMIL
var komplext, flerfacetterat och tog itu med en stor mängd frågor. Säkerhetsrådet
gav i detta fall befogenhet att med våld genomföra detta mandat, men det finns
82
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flera uppgifter enligt mandatet som inte alls innebär användandet av våld.
Exempelvis är uppgifterna att övervaka och undersöka eldupphörsavtalets
efterlevnad och eventuella brott mot denna sådana uppgifter. Däremot innebär
uppgifterna att bistå med säkerhet vid cantonment sites och vid statliga
installationer att våld kan behöva användas. Vidare innebär även skyddet av civila
som står under direkt hot om våld att militärt våld kan vara nödvändigt att
använda.89 UNMIL visade tidigt i operationen att man var beredd att utöva våld
för att uppfylla mandatet och detta yttrade sig i ett antal incidenter mellan FNtrupp och rebellanhängare som försökte begränsa FN:s rörelsefrihet.90Mandatet
ansågs vara det första som FN antagit och där man tagit ett helhetsgrepp avseende
en integrerad tillämpning av rättssäkerheten.91 Men, till dess nackdel kan också
sägas att det inte var enkelt i sin utformning. Det var ett komplext mandat som
ställde höga krav på operationens ledning och integrering.92
Två områden som inte fungerade speciellt bra i genomförandet av mandatet var
säkerhetssektorreformen (SSR) och DDRR. I synnerhet när det gällde att assistera
övergångsregeringen att skapa en ny försvarsmakt stötte UNMIL på stora
problem. Här drog man snabbt slutsatsen att detta inte var något som FN ska
hantera då risken finns att man direkt understödjer skapandet av en ny grogrund
för konflikt i landet.93
Den andra svårigheten i mandatet var DDRR-programmet. UNMIL:s DDRRprogram startade 7 december 2003. På grund av brist på förberedelser och
otillräcklig säkerhet tappade man kontrollen över situationen i cantonment sites.
Detta ledde till plundring och våldshandlingar i området och i Monrovia. UNMIL
kände sig pressade att påbörja programmet i december på grund av att
säkerhetsläget i Monrovia förvärrades och hela situationen kunde bryta samman
om inte flera stridande parter avväpnades så snabbt som möjligt. Händelserna i
samband med detta påvisade att det inte går att genomföra en sådan större aktivitet
i samband med etableringen av en operation utan att förfoga över expertis i ämnet,
genomföra förberedelser och konsultation med nationella-, FN- och icke-statliga
organisationer, samt de olika parternas aktiva deltagande.94
Dessa slutsatser bekräftas också av andra rapporter som menar det var en stor risk
att starta DDRR-programmet i december utan att ha tillräckligt med soldater på
marken och de rätta mekanismerna på plats för att kunna genomföra det.
Operationella svårigheter, brist på planering, dålig samordning, förvirring över
hur pengar skulle distribueras till före detta kombattanter och interna bråk hos de
som var lojala till den tidigare regeringen, ledde till att UNMIL sköt upp
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programmet till sent februari 2004.95 Trots utmaningar och begränsningar i
DDRR-programmet så är det faktum att mandatet omfattar skydd av civila ändå
ett tecken på FN:s insikt om att beskydd av civila är en förutsättning för en
varaktig fred och stabilitet.96
När det gäller styrkegenerering och utgångsgruppering började DPKO att
informellt ta kontakt med potentiella truppbidragande länder (TCCs)97 i juni 2003.
UNSAS utgjorde grunden i det arbetet men gav inte så många erbjudande från de
länder som deltar i detta system. Trots detta fungerade styrkegenereringen på ett
tillfredställande sätt. Det nyskapade Force Generation Service (FGS) arbetade på
ett effektivt och rationellt sätt för att få medlemsländerna att ställa upp med de
resurser som identifierats som nödvändiga i det operativa planeringsarbetet.
UNSAS hanterades av FGS.98 Operationskonceptet för UNMIL var utarbetat för
att operationen skulle vara fullt utgångsgrupperat och operativt i mars 2004, alltså
nästan 180 dagar efter FN-resolutionen. Interimshögkvarteret var upprättat inom
30 dagar med assistans av SHIRBRIG. I mars 2004 hade ungefär 85 % av
UNMIL:s truppstyrka anlänt. Flera länder brottades med juridiska och exekutiva
frågor innan man kunde komma till beslut om truppbidrag. DPKO hade också
problem att generera understödsförband.99 Problemet med tidsförhållandena i
samband med utgångsgrupperingen av operationen var mer relaterat till
deltagande länder än till FN:s förmåga i flera avseenden.100
Omorganisationen av ECOMIL-trupperna var en stor utmaning för FN och
UNMIL. De 3500 soldaterna var inte tillräckligt utrustade och var väl under de
nivåer avseende operationella och logistiska krav som FN kräver. Därför var man
tvungen att använda mycket av den FN-ägda utrustningen och materielen som var
avsedd för andra operationer till att uppfylla de före detta ECOMIL-trupperna.
Detta medförde också stora problem för andra komponenter inom
UNMIL.101Denna omorganisering av ECOMIL-trupperna visade tydligt på det
glapp i utrustningsstandard och logistikstöd som finns mellan många regionala
organisationer och den oftast högre standarden som förväntas och används i FNoperationer. När man använde SHIRBRIG att starta upp operationen i Liberia
visade sig behovet av gemensam SOP102 för de militära förbanden, interoperabla
logistikkoncept och grundlig förståelse för varandras utrustning, procedurer och
förutsättningar för att verka i operationen.103
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UNMIL var den första FN-operationen som TCCs kunde genomföra förberedande
rekognosering och få ekonomisk ersättning för detta. Annars hade flera länder inte
kunnat göra detta. Förberedande rekognosering är avgörande för att kunna planera
för en snabb och välorganiserad utgångsgruppering och för att kunna upprätta ett
effektivt tidsschema för hur utgångsgrupperingen ska ske. Detta borde vara ett
förhandskrav i alla nya operationer.104
Kommunicering av behov till TCCs är avgörande för att en operation ska få rätt
bemanning och utrustning på de förband som TCCs avser skicka som bidrag till
operationen. DPKO var emellertid handikappade av två skäl när UNMIL skulle
etableras. Man hade inte tillräckligt med personal på plats i operationsområdet för
att kunna ge nödvändiga råd om lämplig utrustning och materiel som
tillkommande förband borde utrustas med. För det andra var den generiska
materiel- och utrustningslistan för FN-operationer gammal och gav bara
begränsade riktlinjer till TCCs för hur man skulle utrusta sina förband. På grund
av detta och den korta ledtiden för etableringen av UNMIL, hade förhandlingar
med flera länder inte avslutats innan etableringen av operationen påbörjades.105
Trots detta anses de tidiga och intensiva konsultationerna mellan DPKO och
truppbidragarländer ha varit särskilt viktiga för planeringsprocessen för
UNMIL.106
När det gällde logistik var FN oförmöget att understödja en så stor
utgångsgruppering av en operation. För att kunna göra detta med den snabbhet
som krävdes var FN tvunget att utnyttja UNAMSIL i stor utsträckning, genom
omfattande flyg- och sjötransporter av personal, utrustning och materiel, samt stöd
för utbildning och administration. UNMIL hade stora logistiska problem i
uppstartsskedet på grund av vakanser i personalstyrkan för logistikhantering. Brist
på utrustning för hantering av anländ utrustning, materiel och förnödenheter
utgjorde också ett problem. Medicinsk utrustning och sjukvårdsresurser var
försenad eller inte ändamålsenlig. UNMIL:s transitläger var otillräckligt för att
kunna ta emot de stora förbandsmassor som anlände till Liberia. Detta problem
tillsammans med förseningar av tillkommande stödresurser såsom ingenjörer,
transport-, flyg- och sjukvårdsresurser bidrog till att försena utgångsgrupperingen
i hela Liberia.107
Samlokalisering och integrering av UNMIL-högkvarteret var en stor utmaning
eftersom det var uppdelat på tre olika geografiska platser. Även om detta var
nödvändigt på grund av infrastrukturen i landet, påverkade det sammanhållningen
inom operationen. I synnerhet skapade separeringen av den militära och den civila
komponenten en klyfta mellan det politiska och militära ledarskapet och en känsla
av att det fanns två ledningsstrukturer, vilket inte var förenligt med FN:s policy.108
Full integrering innebär att alla FN-komponenter är inordnade i en
ledningsstruktur och att alla funktioner är harmoniserade. Detta ansågs inte vara
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fallet i alla avseenden inom UNMIL109 En möjlighet för att kunna arbeta på ett
multidimensionellt sätt är att ledningsstrukturen är integrerad, detta var inte
UNMIL HQ. Dessutom fungerade inte samarbetet och samverkan med de ickestatliga hjälporganisationerna på grund av att samspelet mellan befattningshavare i
UNMIL HQ inte var tydligt utklarade.110Det som däremot var en positiv
erfarenhet var de nationellt strukturerade brigadstaberna. De fyra brigaderna hade
staber som en nation ansvarade för att etablera och bemanna. Detta gör att
arbetsmetodik och rutiner var väl inarbetade och de enstaka utländska officerare
som skulle tjänstgöra i staben hade det enklare att anpassa sig.111
Sambandet mellan UNMIL HQ och FN HQ i New York var ofta hårt belastat och
ineffektivt. En av anledningarna var att man inte använde återkommande
videotelefonkonferenser på alla ledningsnivåer för att föra dialoger om strategiska
och operationella ärenden. Istället användes annan sambandsutrustning som inte
var lämpad för detta syfte.112 Även SHIRBRIG upplevde problem i
inledningsskedet av sin etablering som Interims HQ och de flesta låg inom
lednings- och sambandsområdet. Exempelvis hade man problem med
radioutrustningen som var otillräcklig eller saknades utbildad personal att sköta
den. Datorsystemet saknade vissa egenskaper som behövdes för att skapa
databaser. I många fall fanns det inte möjlighet att ha en planeringshorisont på
mer 48 timmar. Ofta berodde detta också på brist på utbildad personal de första
veckorna.113
Pre-Mandate Commitment Authority (PMCA), eller tillstånd att påbörja
förberedelser i form upphandling och kontraktering innan ett mandat fattats,
användes för andra gången i förberedelserna för UNMIL. Denna mekanism ger
Generalsekreteraren befogenhet att använda upp till 50 miljoner USD för att
bekosta förberedelserna för en kommande sannolik operation innan
Säkerhetsrådet har antagit någon resolution om etablering av operationen eller att
det finns en beslutad budget för den. PMCA ansågs allmänt ha bidragit till att
förenkla uppstarten av UNMIL. Många tjänstemän i DPKO uttryckte dock en
frustration över att FN:s anskaffningsbestämmelser inte tillät upphandling av
systemkontrakt för strategisk transportkapacitet, vilket de tyckte var ett krav för
att etablering av operationer i den storlek och snabbhet som UNMIL skall kunna
ske.114Trots den snabbhet som krävdes för att etablera UNMIL, var tillgången och
försörjningen av FN-ägd utrustning tillfredsställande mycket beroende på
effektiviteten i Strategic Deployment Stocks (SDS), dvs. ”uppstarts-kiten” av
strategisk utrustning och materiel. Dessutom kunde man flytta utrustning från
andra operationer, såsom Sierra Leone, Irak-Kuwait och Libanon. Även om det
inte var första gången som SDS hade använts i etablering av operationer, visade
UNMIL på att stora komplexa operationer tömmer lager av kritiska SDS och att
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det inte finns tillräckligt med tid för att återställa detta innan operationens budget
har beslutats och därmed kan etablerandet av andra kommande operationer bli
lidande för det.115
Underrättelsetjänsten i Liberia var den första inom FN som försökte ta ett bredare
grepp på verksamheten. Genom att etablera en Joint Mission Analysis Cell
(JMAC) och inte en traditionell J2, skulle militär, polis, tull, säkerhetspolitisk- och
politisk bedömare ingå i denna cell och därmed skulle INTSUM116 få ett innehåll
inte bara för Force Commander utan också för SRSG. Rapportering skedde från
brigaderna på daglig basis till JMAC. Från fristående förband som
helikopterbataljonen och QRF117 skedde rapportering efterhand. Detta fungerade
bra och UNMIL INTSUM utkom varje dag och på helgen kom en weekly
INTSUM, dvs en sammanfattning över veckan med en bedömning. Den
sammanfattande problematiken för UNMIL var bristen på ögon på marken, dvs.
att se vad som hände. Den ukrainska helikopterbataljonen utgjorde en viktig
komponent tillsammans med FN:s militär observatörer för att ha ytövervakning.
Brigaderna var mycket stationära i städerna och det tog lång tid innan de
bangladeshiska, pakistanska och etiopiska brigaderna nådde ut i sina norra delar
av området. UNMIL:s fasta stationeringar gjorde att QRF fick användas som
spaningsförband på djupet. Längre patruller på 1-2 veckor var vanligt initialt.
Detta gjorde att UNMIL också syntes på djupet i landet. Antalet spaningsförband
borde ha varit fler för att kunna täcka en större yta av landet på ett mer
kontinuerligt sätt.118
Nackdelen i UNMIL var att SRSG och Force Commander inte satt på samma
ställe. De hade faktiskt olika HQ. Det var ca 20-30 minuters bilfärd dem emellan.
Polisen satt hos SRSG. Detta gjorde initialt att bemanningen av JMAC var
bristfällig. En stor fördel var att chefen för JMAC var en britt och samverkade
med sin motsvarighet i UNAMSIL i Sierra Leone, vilken också var en britt.
Därmed fick JMAC rapportering om överspridning från Sierra Leone. Den
ställföreträdande chefen JMAC var en fransman och han ordnade stöd i
rapporteringen från Frankrike och samarbete med MINUCI i Elfenbenskusten.
Därmed kunde underrättelsetjänsten ta ett regionalt grepp om sitt arbete.119
Inom Sekretariatet i FN HQ i New York fanns vid UNMIL:s etablering ingen
samordnad och integrerad informations- och analysenhet för att kunna ge
strategisk information och analys till FN:s operationer världen över och därmed
inte heller till UNMIL. Delar av denna funktion fanns dock inom DPKO:s
Situation Centre, men därmed fanns inte den integrerade informationsfunktionen
med övriga avdelningar inom Sekretariatet för att förse ECPS med
beslutsunderlag. En diskussion fanns och finns fortfarande om var huvuddelen av
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bearbetningen av information ska ske, i operationsområdet eller i New York.
Detta avgör också var tyngdpunkten av kapaciteten ska vara lokaliserad.120

4. Jämförande Analys
I detta avsnitt kommer den beskrivna idealtypen och det faktiska etablerandet av
FN-operationen i Liberia att jämföras. Ett antal jämförelsepunkter har använts för
att beskriva idelatypen när det gäller etablering av fredsfrämjande operationer och
dessa har valts då de bedömts ha en avgörande betydelse för en framgångsrik
etablering av en fredsfrämjande operation. Dessa jämförelsepunkter kommer i
analysen att användas för att bestämma i vilken utsträckning som
rekommendationerna i Brahimirapporten har tillämpats vid etableringen av
UNMIL i Liberia.

4.1 Beslutsfattning och Mandat
Brahimirapporten rekommenderar att Säkerhetsrådet inte kompromissar om ett
mandats utformning så att det kan utnyttjas och misstolkas till den grad att FNpersonalen som ska genomföra detta inte kan försvara sig själva eller andra delar
av FN-operationen. Hellre ingen resolution och mandat än ett otydligt,
svårgenomförbart och ”tandlöst” sådant. När väl operationen är på plats, måste
den ha getts ett mandat som går att genomföra på ett multidimensionellt, robust
och samordnat sätt, med klara och tydliga ledningsförhållanden. För att en
fredsfrämjande operation ska kunna klara av detta måste större förbandsenheter
engageras, med bättre utrustning och utbildning. Dessa förband måste dessutom
förses med andra tyngre kapaciteter för att kunna möta oförutsedda händelser och
kunna genomföra mandatet trots hot mot detta. Mandatet måste också vara
utformat så att det är rättssäkert genomarbetat och integrerat i alla
samhällssektorer.
När man jämför UNMIL:s mandat mot de kriterier som Brahimirapportens
rekommendationer ställer upp, kan man snabbt se att de flesta av dessa har
infriats. Resolutionen som beslutade om UNMIL:s etablerande var taget enhälligt
och utan reservationer av Säkerhetsrådets medlemmar. UNMIL:s mandat var
starkt och robust, kapitel VII, och det fanns en detaljgrad och entydighet som man
inte tidigare sett i FN:s mandatutformning. Det var multidimensionellt, rättssäkert
integrerat och avhandlade alla samhällssektorer, exempelvis säkerhetssektorreform (SSR). Denna del av mandatet var dock kanske ett av de områden
som FN inte nådde hela vägen fram och som man har stött på stora problem med
även fortsättningsvis. Även när det gällde DDRR hade UNMIL stora problem. I
detta fall handlade det om att detta program startades alldeles för tidigt och inte
tillräckliga säkerhetsåtgärder hunnit vidtas. Operationen hade fortfarande relativt
få förband som kunde garantera säkerheten för FN-personal när detta program
kördes igång. Dessutom saknades fortfarande utbildad personal i DDRR i stor
120
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utsträckning. Detta sammantaget gjorde att läget i Liberia var labilt under en
period i december 2003 och januari 2004 och som bitvis äventyrade fortsättningen
på UNMIL. Därmed skulle man kunna ifrågasätta genomförbarheten i
utformandet av mandatet.
Brahimirappporten menade också att skyddet av civila måste förtydligas i
mandatformuleringen, men att man inte skulle kunna ge allmänna mandat i varje
operation att all civilbefolkning skulle kunna skyddas. I detta avseende har
UNMIL:s mandat en skrivning om att just civila som är under omedelbart hot om
våld ska skyddas, inom förmågans ram, av FN-operationen ifråga.
Sammanfattningsvis kan sägas att FN:s ansats var att visa att man hade utvecklats
som krishanterare och att man effektiviserat organisationen enligt
Brahimirapporten. UNMIL:s mandat var också ett skolexempel på vad
Brahimirapporten rekommenderade. Däremot kan man ifrågasätta mandatets
genomförbarhet eftersom delar av det svårligen kunde påbörjas och genomföras.
Genomförbarheten i ett mandat kanske är svår att uppnå när det ska vara
multidimensionellt, vilket i sin tur också ställer oerhört stora krav på operationens
ledning och integrering.

4.2 Tidsförhållanden för etablering av operationer
Tidsförhållandena för etablering av fredsfrämjande operationer var indelade i två
kategorier i Brahimirapporten, traditionella (fredsbevarande) operationer och mer
komplexa (fredsframtvingande) operationer. För den förstnämnda ansågs en
beredskap på 30 dagar som relevant med hänsyn till att denna typ av operation är
enklare och inte kräver lika omfattande mandat och därmed storlek på
truppstyrkan och antal förband. De mer komplexa operationerna ansågs behöva 90
dagars beredskap för att kunna etableras. Men det tänkta högkvarteret i denna
komplexa operation borde dock vara operativt redan efter 15 dagar. Rapporten
talade också om en operations första månaders känslighet för störningar om man
skulle ha bästa möjliga utsikter för framgångsrik etablering och genomförande av
operationen.
Tidsförhållanden
är
också
intimt
förknippade
med
förbandstillgänglighet och logistiska förberedelser för att kunna uppfylla önskade
tidskrav. Rapporten menade att flera av dessa mekanismer inte fanns på plats och
att detta var tvunget att utvecklas och förbättras. Det ställer stora krav på FN, men
inte minst på medlemsländernas vilja och handlingskraft.
När UNMIL skulle etableras fanns redan en multinationell styrka i form av
ECOMIL i Liberia, med mandat från Säkerhetsrådet. Denna styrka fanns på plats
från augusti 2003. Resolution 1509 som beslutade om UNMIL:s etablering togs
den 19 september 2003 och beslutade att UNMIL skulle ta över ansvaret från
ECOMIL den 1 oktober samma år. Reaktionstiden mellan resolution och
övertagande av operationen var mindre än två veckor, dvs. kortare tid än vad
Brahimirapporten förespråkade för att etablera högkvarteret i operationen. Trots
detta tog UNMIL över ansvaret den 1 oktober, med hjälp av SHIRBRIG som
interimshögkvarter intill dess att det permanenta högkvarteret med personal var på
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plats. Detta innebar inte att UNMIL fullt ut var kapabla att leda hela operationen.
Först efter 30 dagar var SHIRBRIG fulltalig personalmässigt och denna brist fick
konsekvenser för ledningen av operationen. I detta avseende finns det fortfarande
en del att utveckla inom FN-systemet för att få ner reaktionstider till de nivåer
som Brahimirapporten förespråkar.
När det gällde att utgångsgruppera de stora förbandsenheterna i sina respektive
brigadområden fanns även här brister. När UNMIL tog över ansvaret för
operationen från ECOMIL, inordnade man dessa trupper i UNMIL. Därmed
skulle man kunna säga att utgångsgrupperingen av 3600 soldater i Monroviaområdet gick mycket snabbt. Men tittar man på tidsperioden 1 oktober till 12
december hade UNMIL bara lyckats uppnå knappt 6000 soldater totalt, vilket är
att jämföra mot det antal som resolutionen beslutade, nämligen 15 000. Ännu i
mars 2004, dvs. nästan 180 dagar efter beslut var fortfarande UNMIL bara
uppfyllt till 85 %. Det skulle dröja ända till juli innan UNMIL var komplett. Även
här finns det potential för utveckling och förbättring avseende FN:s förmåga att
hålla de reaktionstider som Brahimirapporten rekommenderade. En mekanism,
Pre-Mandate Commitment Authority, som avsevärt förkortade etableringstiden för
UNMIL var Generalsekreterarens tillstånd att få använda ekonomiska medel för
att påbörja planering och upphandling av nödvändig logistik innan Säkerhetsrådet
beslutat om UNMIL:s upprättande hade tagits. Detta gjorde att tiden för
utgångsgrupperingen av UNMIL förkortades avsevärt.
Sammanfattningsvis kan sägas även här att ansatsen från FN:s sida var att försöka
genomföra etableringen av operationen snabbast möjligt och påvisa att man blivit
organisatoriskt mycket bättre på att etablera fredsfrämjande operationer snabbt.
Frågan är om det i Liberia-fallet var FN:s problem att tiderna för
utgångsgruppering av de nationella truppbidragen inte kunde innehas, eller om
det låg hos de deltagande länderna. Flera länder blev försenade med sina bidrag på
grund av nationell byråkrati och/eller lagstiftning. Sverige var också sen med sitt
bidrag vilket gjorde att UNMIL fick vänta med att utgångsgruppera i hela Liberia.
Vissa länder drog till och med tillbaka sina erbjudanden i ett sent skede. Detta
bidrar inte direkt till FN:s snabbinsatsförmåga.

4.3 Styrkegenerering
United Nations Stand-by Arrangement System (UNSAS) är ett styrkeregister där
medlemsländerna kan anmäla vilka förmågor man vill ska kunna användas i FNledda operationer och syftade till att förbättra FN:s snabbinsatsförmåga. Vid
Brahimirapportens utgivande fanns det nästan 150 000 man från 87 olika länder
registrerade i UNSAS. Detta innebär dock inte att FN fritt kan disponera dessa
förmågor utan medlemsländernas tillstånd. Historiskt har länder nekat användande
av resurserna oftare än man medgivit. Tidigare utgjordes huvuddelen av de
militära förbanden i FN-operationer av i-länders militära förband, men vid
Brahimirapportens utgivande var det hela 77 % av truppbidragen som kom från uländer. Eftersom de flesta operationerna sker i Afrika är det dessutom ännu
svårare att övertala vissa länder att delta.
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Brahimirapporten rekommenderade att FN måste ange en miniminivå avseende
kvalitet i utbildnings- och utrustningsnivåer. Det går inte använda dåligt utrustade
och utbildade förband och personal om man ska kunna genomföra robusta,
multidimensionella fredsframtvingande operationer. FN borde ges ett verktyg för
att bedöma truppbidragares kvalitativa nivåer. Utöver detta ville rapporten att om
behovet av den militära komponenten bestod i att den skulle inneha en brigads
storlek, så skulle också FN organisera denna som en brigad med tillhörande
brigadstab. Detta skulle gynna operationen eftersom man då skulle få en
ledningsfunktion som redan hade utarbetade rutiner. Brigaden borde bestå av
länder som är vana vid att samarbeta och som har snarlika ledningsstrukturer och
ledningsfilosofi. SHIRBRIG angavs som ett gott exempel. Rekommendationen
var att UNSAS borde bestå av fler sådana brigadförband och stödförband för att
kunna inneha 30 respektive 90 dagars beredskap för nya operationer.
Vid analys av UNMIL noterar man att UNSAS inte hade den betydelse som den
var tänkt att ha. De flesta bidrag som det nyskapade Force Generation Service
fick låg utanför UNSAS och var resultatet av tidiga konsultationer med
medlemsländerna. Ett stort problem för UNMIL var att man ”ärvde” 3600 soldater
från ECOMIL. Dessa soldater var i flera avseenden inte på en sådan nivå
utrustningsmässigt att dessa skulle ha använts i en FN-operation som UNMIL.
Detta problem tog stor kraft ur FN och UNMIL avseende logistik och att få upp
den materiella nivån på en acceptabel nivå. För att göra detta krävdes dessutom
stora överföringar av resurser från UNAMSIL i Sierra Leone. På övriga ingående
truppbidrag var kvalitetsnivån, avseende utrustning på en acceptabel till god nivå.
När det gällde organisationen på den militära komponenten hade man tillämpat
rekommendationen att använda sig av brigadförband. UNMIL bestod av fyra
brigader, med brigadstaber som redan var organiserade innan operationen och där
rutiner och ledningsstrukturer redan var på plats. Huvuddelen av brigadstaberna
var samtränade. Detta var en stor fördel och gjorde att brigader trots allt
fungerade på ett bra sätt.
Avslutningsvis kan man säga att FN:s ambition att etablera en fredsfrämjande
operation med ett så kraftfullt mandat och med kvalitativt bra förband och inom
relativt korta tidsramar till största del lyckades. Bristen i vissa avseenden var
understödsförband som attackhelikoptrar, special- och underrättelseförband, samt
ledningsförband. Den relativt höga beredskapen att agera i Liberia bestod i att
man konverterade ECOMIL-trupperna till UNMIL och att man kunde förfoga
över SHIRBRIG för att snabbt etablera operationen. Den stora erfarenheten i
UNMIL torde vara att FN måste kunna använda sig av regionala organisationer
som AU och ECOWAS i Afrika för att snabbt komma på plats i en konflikt och
sedan eventuellt lämna över till en FN-operation. Men den stora utmaningen i
detta fall är att de regionala förbanden också måste uppfylla de krav som
Brahimirapporten rekommenderar. Annars skapar det bara mer problem än det
löser i den aktuella operationen.
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4.4 Ledning av operationer
Effektivt och dynamiskt ledarskap lyfts fram som avgörande egenskaper för hur
en operation ska kunna bli sammansvetsad och inneha en hög moral och
effektivitet trots svåra förhållanden. Vikten av att rätt personer rekryteras i
ledande befattningar anges som särskilt viktigt i Brahimirapporten. Dessutom
betonas vikten av att dessa befattningshavare utses tidigt och de får träffas i god
tid innan de sänds till operationsområdet. De ska kunna vara delaktiga i
uppdragsplaneringen och få möjlighet att sätta sin prägel på operationen. Vidare
betonar rapporten betydelsen av att Sekretariatet använder sig av en integrerad
planeringsmetod, dvs. att alla ingående funktioner i en operation bildar en så
kallad Integrated Mission Task Force (IMTF) för att kunna planera och stödja
operationen i alla avseenden på ett effektivt och integrerat sätt. Det kräver att
IMTF är samgrupperade så länge operationen pågår och att organisationen också
speglar den som operationen har.
I detta avseende skapades en IMTF för planeringen och etablerandet av UNMIL,
denna var dock inte samlokaliserad av utrymmesskäl vilket medförde att den
integrerade planeringen och stödet till UNMIL var bristfälligt i vissa avseenden.
Exempelvis var rollspelet inte utklarat gentemot de icke-statliga
hjälporganisationerna dvs. vem som var ansvarig för samordningen av humanitära
insatser. SRSG och Force Commander rekryterades tidigt och var delaktiga i
planeringsarbetet på DPKO innan utgångsgruppering av UNMIL. Detta ansågs
vara ett steg i rätt riktning.
Ledningen på fältet för UNMIL var betydligt mer utmanande. Brahimirapporten
nämner i detta avseende bara vikten av att medlemsländer måste säkerställa och
respektera att FN-operationer behöver en integrerad ledningsstruktur, entydiga
lydnads- och ledningsförhållanden och att förband och personal kan operera inom
de SOPs och ROEs som operationen kräver. I detta avseende finns en del att
kommentera när det gäller UNMIL. Integreringen av UNMIL HQ var inte
genomförd främst på grund av att det var fördelat på tre geografiska platser i
Monrovia med relativt långa transportsträckor emellan. Detta var påtvingat av
infrastrukturen i landet, men fick svåra konsekvenser för samarbetet mellan främst
den civila komponenten och den militära. Detta skapade en känsla av att det fanns
två olika ledningsstrukturer och därför inte hade en klar och entydig
ledningsstruktur. Därmed kan man säga att UNMIL HQ inte arbetade som ett
integrerat och multidimensionellt högkvarter eftersom den nödvändiga
samordningen uteblev. Det som fungerade bättre var dock det faktum att den
militära komponenten bestod av nationellt rekryterade och samövade brigadstaber
vilka gjorde att ledningen av de militära förbanden fungerade på ett
tillfredsställande sätt.
När det gäller ledning av fredsfrämjande operationer har FN fortfarande en bit
kvar till att leva upp till Brahimirapportens rekommendationer. Främst är det
kravet på samlokaliserade planeringsstaber (IMTF) i DPKO, men i lika stor
utsträckning handlar det om att fullt ut integrera operationens högkvarter. Om
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man ska lyckas med detta beror i många fall på ledande befattningshavares
personligheter och personkemi dem emellan.

4.5 Logistik
Brahimirapporten var bekymrad i många avseende vad gällde FN:s upphandling,
anskaffning och logistikstöd i samband med upprättandet av fredsfrämjande
operationer. Ledtider för upphandling och anskaffning av nödvändig material och
utrustning har varit byråkratiskt och långsamt. FN:s anskaffningsprocess i många
avseenden bestämt en operations etableringstidpunkt beroende på den långa
anskaffningsprocessen. Vissa varor och tjänster har tagit mellan 17 och 27 veckor
att anskaffa och detta är inte förenligt med en snabbinsatsförmåga.
Brahimirapporten rekommenderade att anskaffningsprocessen måste kunna
påbörjas redan innan beslut om etablering av en operation.
Dessutom rekommenderar rapporten att FN skapar en förhandslagring av ett antal
”uppstarts-kit” med all nödvändig förnödenheter, utrustning och materiel för en
hundra man stor stab i operationsområdet de första 100 dagarna. Man
rekommenderar även att FN skapar en ekonomisk fond som Generalsekreteraren
har mandat att använda pengar ur, upp till 50 milj. USD, för att kunna påbörja
planeringen av en operation innan beslut om insats har tagits.
I UNMIL:s fall hade Generalsekreteraren för andra gången befogenhet att använda
50 milj. USD inom ramen för Pre-Mandate Commitment Authority för att kunna
påbörja planering och upphandling innan beslut om insats av Säkerhetsrådet. I
detta avseende hade FN implemeterat Brahimirapportens rekommendation.
Förhandslagringen av ”uppstarts-kiten” fanns visserligen även innan UNMIL,
men hade utvecklats ytterligare. Uppstarts-kiten kallas nu för Strategic
Deployment Stocks (SDS) och var mycket effektiva i samband med UNMIL:s
etablering. Dessutom hade FN en stor transportkapacitet för att kunna flytta stora
mängder materiel och utrustning från andra operationer. Den största erfarenheten
FN drog avseende SDS var, även om det inte var första gången dessa användes,
att komplexa operationer som UNMIL i princip tömmer alla lager av SDS och att
detta kan få konsekvenser för andra eventuella planerade FN-operationer.
Problemen för UNMIL var inledningsvis att bristen på logistikpersonal gjorde att
man var tvungen att utnyttja UNAMSIL i stor utsträckning för att flyg- och
sjötransportera personal och materiel. Dessa problem tillsammans med att flera
länders bidrag av logistikförband var försenade bidrog till att UNMIL:s
utgångsgruppering försenades.
Sammanfattningsvis har FN tillämpat och i flera avseenden implementerat
Brahimirapportens rekommendationer när det gäller upphandlingsprocessen samt
logistikstödet i samband med UNMIL:s etablering. Det som fortsatt behöver
utvecklas är upphandlingen av vissa förmågor såsom strategisk lufttransport,
vilket inte anskaffningsbestämmelserna tillät. Strategisk lufttransport är avgörande
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för att en etablering av en operation i storlek med UNMIL ska kunna ske inom de
tidskrav som Brahimirapporten föreslår.

4.6 Underrättelser
Brahimirapporten nämner inte speciellt mycket om underrättelsetjänst i sig. Detta
beror på att man inom FN fortfarande inte officiellt tillämpar detta begrepp utan
använder sig av begreppet information istället. Rapporten nämner dock i ett
avsnitt att den militära komponenten i en fredsfrämjande operation som har getts
ett mandat och som i sin tur anger en operations befogenhet att använda våld,
måste ges underrättelsekapacitet för att kunna förhindra och möta våldsamma
utvecklingar.
UNMIL har i denna bemärkelse anammat detta. Inom UNMIL etablerades en
integrerad underrättelsefunktion, Joint Mission Analysis Cell (JMAC), för att
kunna analysera och delge information inom och utanför UNMIL. Tanken med
denna funktion var beundransvärd med tanke på vilken synergieffekt man skulle
kunna få om man i en multidimensionell operation som UNMIL kunde integrera
och samordna informationshanteringen. UNMIL var första gången som FN
försökte ta ett helhetsgrepp på underrättelseverksamheten. Inhämtningen av
information skedde dagligen från de fyra brigaderna och från
militärobservatörerna. Problemet för den militära komponenten var tillgången på
spaningsförband. Det finns inga specifika sådana utan det var brigadernas soldater
som var UNMIL:s ögon och öron. Det man inte får glömma i sammanhanget är
militärobservatörernas funktion som inhämtare av information på det mer
mänskliga planet. Dessa lever i byar bland lokalbefolkning och får därmed en unik
möjlighet att samla information från enskilda människor. Problemet för UNMIL
var dock att HQ inte var integrerat på grund av uppdelningen i tre delar på olika
platser. Detta gynnade inte ett integrerat informationsutbyte mellan UNMIL:s
olika komponenter. JMAC var i många avseenden underbemannad och hade inte
kompetent personal för att arbeta med de olika informationsbehoven.
Vid FN HQ i New York fanns vid UNMIL:s etablering inte heller någon
samordnad och integrerad informations- och analysenhet för att kunna ge
strategisk information och analys till UNMIL. Delar av denna funktion fanns dock
inom DPKO:s Situation Centre, men därmed fanns inte den integrerade
informationsfunktionen med övriga avdelningar inom Sekretariatet för att kunna
ha ett integrerat arbetssätt.
Avslutningsvis kan man säga att underrättelsetjänsten inom FN fortfarande är
kontroversiell, men att man insett dess avgörande betydelse om FN ska kunna bli
en trovärdig aktör som konflikthanterare och kunna utöva starka och robusta
mandat i multidimensionella fredsfrämjande operationer. I detta avseende var
UNMIL ett steg i denna riktning. Skapandet av JMAC var ett uttryck för vad
Brahimirapporten menade med att det måste finnas en underrättelsekapacitet i
operationen för att kunna agera på ett starkt och robust sätt.
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Brahimirapportens rekommendation om den samordnade och integrerade
informations- och analysenheten EISAS, fanns inte på plats vid UNMIL:s
etablering och detta gjorde att den strategiska informationsfunktionen inte var
samordnad med övriga avdelningar som hade intresse i operationen. En diskussion
fanns och finns fortfarande om var huvuddelen av bearbetningen av information
ska ske, i operationsområdet eller i New York. Detta avgör också var
tyngdpunkten i inhämtnings- och analyskapaciteten ska vara lokaliserad.

5. Slutdiskussion
5.1 Inledning
I detta kapitel avses att slutligen bestämma i vilken utsträckning som
rekommendationerna i de utvalda jämförelsepunkterna i Brahimirapporten har
tillämpats när UNMIL etablerades och om operationen därmed kan sägas vara
idealtypen av en operation. Om inte alla jämförelsepunkter är uppfyllda kan inte
operationen sägas utgöra en ideal operation. För att slutligen kunna avgöra om
UNMIL var en framgångsrik operation används ett antal tidigare nämnda kriterier
för att bestämma om operationen kan sägas vara framgångsrik. Detta skulle i så
fall också bekräfta UNMIL som en ideal operation. Om ett kriterium inte är
uppfyllt kan inte operationen sägas vara ett exempel på en framgångsrik
operation. Svårigheten är att bestämma graden av uppfyllelse.

5.2 Var UNMIL ett exempel på en ideal FN-operation?
FN-operationen i Liberia var den första insatsen efter det att Brahimirapporten
hade lanserats tre år tidigare. Med denna operation ville FN visa att man hade
utvecklats som krishanterare och att man var villig att beakta och tillämpa
Brahimirapportens rekommendationer. Till vilken grad lyckades man då att
genomföra detta? På flera områden lyckades man ganska väl att uppfylla
rekommendationerna, medan man på andra lyckades mindre bra. När det gäller
beslutsfattning och mandat måste sägas att FN lyckades till största del att leva upp
till rekommendationerna. Säkerhetsrådet kunde besluta om insats och etablerande
av UNMIL genom ett enhälligt beslut utan reservationer och kunde därmed
uppvisa en stark politisk vilja i hanterandet av denna konflikt. I och med detta
lyckades man också skapa ett starkt, kraftfullt och robust mandat. Den enda
egenskapen i mandatet som kan ifrågasättas är genomförbarheten. Därmed skulle
kunna sägas att FN har levt upp till Brahimirapporten inom detta område.
När det gäller tidsförhållanden i samband med etableringen av UNMIL fanns det
stora brister. Trots att konsultationer gjordes tidigt med potentiell truppbidragande
länder och löften om tidiga bidrag utlovades, kunde inte de föreskrivna
tidsförhållandena hållas. Generalsekreteraren hade tillstånd att påbörja planering
och upphandlingar redan innan beslut getts av Säkerhetsrådet, men detta gjorde
inte att tidskravet kunde innehållas. I detta fall handlade det om att de
truppbidragande länderna helt enkelt var sena med sina bidrag och som fick
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konsekvenser för hur snabbt UNMIL kunde utgångsgruppera i hela landet. Därför
har FN inte tillämpat Brahimirapportens rekommendationer i detta avseende även
om ambitionen under planeringen var att göra det.
Avseende styrkegenerering kan sägas att denna är intimt förknippad med den
diskussion som gavs i avsnittet om tidsförhållanden. Men styrkegenerering
handlar främst om att lyckas få truppbidrag med kvalitativt hög standard avseende
utrustning, utbildning och samövning. Dessutom handlar det om att det måste
finns en styrkekatalog med tillräckligt antal förband som FN kan förfoga över
med kort varsel med främst förband i brigadstorlek och understödsförband. Ett
system finns med UNSAS, men detta var inte den primära källan för att
rekrytering av förband. Styrkegenereringen inför UNMIL kan sägas vara tveksam
när det gäller om Brahimirapportens rekommendationer tillämpats. Främsta
orsaken till detta är att det saknades en hel del understödsförband för att
möjliggöra snabbare utgångsgruppering, samt att de ECOMIL-trupper som ärvdes
inte hade den materiella kvalitetsnivå som föreskrivs.
Ledning av operationer har i uppsatsen fokuserat på rekrytering,
ledningsförhållande, samlokalisering och integrering. Den enda egenskapen som
kan sägas ha uppfyllts i detta fall är rekryteringen av nyckelbefattningar. SRSG
och Force Commander rekryterades tidigt och var dessutom delaktiga i
planeringsprocessen inför UNMIL:s etablerande. Integrering av planeringen och
stödet till UNMIL på strategisk nivå, Sekretariatet, kan sägas vara
tillfredsställande eftersom en IMTF skapades i samband med etablerandet av
UNMIL. Ledningsförhållandet i operationsområdet upplevdes inte som entydigt
och de olika komponenterna var inte samlokaliserade. Detta bidrog därmed till att
ledningen av operationen inte var integrerad i den utsträckning som
Brahimirapporten förespråkar.
Logistik är en viktig förutsättning för att en operation ska kunna fungera. I
UNMIL:s fall handlade det om att transportera stora mängder utrustning, materiel
och personal till Liberia med kort förberedelsetid. Till stora delar var detta
lyckosamt tack vare att man kunde utnyttja UNAMSIL för transporter och att man
hade transportresurser för att kunna omfördela och förflytta stora mängder
materiel från andra operationer till UNMIL. Däremot var logistikorganisationen i
Liberia undermålig då mottagningskapaciteten och transportkapaciteten inte var
tillräcklig för att utgångsgruppera truppbidrag i samma takt som de anlände.
Förhandslagringen av SDS eller ”uppstarts-kiten” fungerade på ett
tillfredställande sätt, men innebar att FN fullkomligt tömde de lager man hade. I
och med att Generalsekreteraren hade tillstånd att påbörja förberedelser för en
operation redan innan beslut och möjlighet att använda upp till 50 milj. USD för
upphandling av tjänster och varor, kunde många av de logistiska förberedelserna
vara på plats tidigt. Logistik kan därmed sägas ha uppfyllt Brahimirapportens
rekommendationer.
För att underrättelsetjänst ska kunna fungera på ett ändamålsenligt sätt i en
multidimensionell operation måste en organisation ha inhämtningskapacitet,
analysfunktion och vara integrerad med övriga komponenter i operationen.
UNMIL hade inga speciella underrättelseförband utan var tvungna att förlita sig
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på vanlig truppspaning och FN:s militärobservatörer. Denna brist gjorde att man
inte hade tillräcklig inhämtningskapacitet. UNMIL hade en analysfunktion i form
av JMAC och som dessutom skulle vara integrerad. Denna fungerade dock
bristfälligt på grund av stora vakanser och att den var grupperad vid den militära
komponenten. Därmed fick den inte den integrering som var tänkt. Någon
integrerad underrättelsetjänst fanns inte heller på den strategiska nivån i New
York då man inte lyckats skapa denna funktion. Underrättelsetjänsten kan därmed
inte heller sägas leva upp till Brahimirapportens rekommendationer fullt ut även
om det var ett stort steg framåt i detta avseende.
Sammanfattningsvis kan bara två jämförelsepunkter sägas ha uppfyllts i den
utsträckning som Brahimirapporten förespråkar, nämligen beslutsfattning och
mandat, samt logistik. Styrkegenerering har till största del levt upp till
rekommendationerna, men viss förbättring måste ske när det gäller kvalitet på
förbanden och antal understödsförband. Tidsförhållanden, ledning av operationer
och underrättelsetjänst kan däremot inte sägas ha uppfyllt rekommendationerna.
Kan då UNMIL sägas vara ett exempel på en ideal operation? Eftersom inte mer
än knappt hälften av jämförelsepunkterna i idealtypen kan sägas vara uppfyllda
kan inte UNMIL sägas vara ett exempel på en ideal operation. Har då UNMIL
varit en framgångsrik operation? Ja, om man utgår från de fem kriterier som Heldt
framhåller som viktiga för att en operation ska kunna bli framgångsrik,
mandatuppfyllnad, robusthet, storlek på operationen, tidig utgångsgruppering
och multidimensionalitet, kan UNMIL sägas vara framgångsrik. UNMIL lyckades
att uppfylla huvuddelen av sitt mandat, operationen är robust, operationen är stor
till sin omfattning, UNMIL utgångsgrupperade tidigt och snabbt även om det tog
lång tid att bli fullt operativ, och operationen är tydligt multidimensionell. En
operation kan alltså vara framgångsrik utan att för den delen vara en ideal
operation.
FN har i och med etablerandet av UNMIL visat att man är beredd och villig att
utvecklas som en trovärdig krishanterare och att man har reformerat
organisationen enligt Brahimirapporten i många avseende. I flera fall har man
kommit långt för att uppnå rätt nivå, medan man på flera andra områden har en bit
kvar för att bli bättre. Arbetet för att kunna etablera och genomföra den ideala
operationen måste fortsätta. Men här har FN:s medlemsländer en stor roll att
spela. Dessa måste tillåta FN att utvecklas i den riktning som Brahimirapporten
anger.

5.3 Förslag till fortsatt forskning
Denna uppsats har i huvudsak bara fokuserat på den militära komponenten i en
multidimensionell operation i Afrika. Därför har bara de rekommendationer som
berört detta område använts. Därmed finns det en möjlighet och ett behov att
fortsätta att analysera hur de civila och polisiära aspekterna i UNMIL har
utvecklats i förhållande till Brahimirapporten. Därmed skulle man kunna få en
uppfattning om hur FN tillämpat dessa delar i UNMIL och också kunna få en
bättre helhetsuppfattning om i vilken utsträckning som FN har tillämpat
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Brahimirapportens rekommendationer i sin helhet. Då skulle en mer komplett bild
ges av hur FN har utvecklats som aktör i inomstatliga konflikter.
En annan möjlighet är att studera en annan inomstatlig konflikt som FN
intervenerat i senare än Liberia för att se om FN har lärt sig något från UNMIL
och har lyckats implementera och tillämpa Brahimirapportens rekommendationer
i större utsträckning än i Liberia. Då bör helst samma jämförelsepunkter och
kriterier användas som i denna uppsats för att få ett jämförbart resultat.
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Bilaga 6. Fakta UNMIL Liberia med karta

Bilaga 1. Förklaringar och Definitioner
Brahimirapporten kallas populärt den rapport som utgavs av Panel on United
Nations Peace Operations. Det officiella namnet på rapporten är “The Report of
the Panel on United Nations Peace Operations”.
FN:s Säkerhetsråd är FN:s mäktigaste organ och har ansvaret för att upprätthålla
fred och säkerhet i världen. Dess befogenheter enligt FN-stadgan är stora.
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Säkerhetsrådets medlemmar bestämmer själva vilka ärenden som ska diskuteras i
rådet. FN:s medlemsländer och FN:s generalsekreterare har rätt att föreslå
Säkerhetsrådet vilka konflikter det ska ta upp, om konflikterna hotar internationell
fred och säkerhet. 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. 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. Säkerhetsrådet kan upprätta
en fredsfrämjande styrka som får i uppgift att bland annat övervaka
vapenstilleståndet. Säkerhetsrådets beslut är bindande för alla FN:s
medlemsländer och måste följas. Om ett eller flera länder inte följer
Säkerhetsrådets beslut kan rådet besluta om sanktioner mot landet/länderna i
fråga. Som sista utväg kan Säkerhetsrådet besluta om kollektiva militära
insatser.121
United Nations Security Council Resolution (UNSCR) är benämningen på det
beslut som FN:s säkerhetsråd tar och är juridiskt bindande för alla stater i världen.
En resolution måste åtlydas av den eller de stater som omfattas av resolutionen
eller äger FN rätten att med sanktioner eller militärt våld genomdriva
resolutionen.122
FN mandat innebär i en fredsfrämjande operation att Säkerhetsrådet ger
strategiska riktlinjer och befogenheter inom givna verksamhetsområden för den
fredsfrämjande operationen. Detta mandat har sedan chefer och personal inom den
fredsfrämjande operationen på alla nivåer att förhålla sig till i utövandet av sina
uppgifter. Mandatet anges i Säkerhetsrådets resolution när en fredsfrämjande
operation beslutas etableras. En avgörande förutsättning vid skapandet av
mandatet är att Säkerhetsrådet och deltagande länder är fullt medvetna om
följderna av att använda militär makt och våld.123
Fredsfrämjande operationer är den svenska Försvarsmaktens definition av civilmilitära operationer i konfliktförebyggande, konflikthanterande och
fredsbyggande syfte och omfattar fredsbevarande-, fredsframtvingande-,
humanitäraoch
evakueringsoperationer,
dessutom
innefattar
det
förtroendeskapande åtgärder, säkerhetsfrämjande insatser samt utplacering av
väpnad preventiv trupp. Dessa operationer kan genomföras inom ramen för FN,
OSSE, Nato eller EU, men normalt ha en resolution från FN:s säkerhetsråd som
legitim grund.124
Fredsbevarande operationer ges mandat av FN eller motsvarande regional
organisation enligt FN-stadgans kapitel VI och VII. Exempel är övervakning av
stilleståndsavtal och bevakning av separationszoner. En fredsbevarande operation
121

www.sfn.se/page.asp?nodeId=119 , 2006-04-10
Ibid , 2006-04-10
123
Försvarsmakten, 1997, Joint Military Doctrin Peace Support Operations, Stockholm,
Högkvarteret, s.1-12
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Försvarsmakten, 2002, Militärstrategisk Doktrin, Stockholm, Högkvarteret, s.107-110
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genomförs med parternas medgivande. Den avdelade styrkan utövar endast våld
inom ramen för rätten till självförsvar. Det förekommer om så läget kräver
fredsbevarande operationer med mandat att utöva våldanvändning enligt kapitel
VII.125
Fredsframtvingande operationer får mandat av FN enligt FN-stadgans kapitel
VII. Exempel är insatser för att med våld skilja stridande parter åt och väpnade
insatser för skydd av humanitär verksamhet och civilbefolkning. En
fredsframtvingande operation genomförs utan minst en av parternas medgivande.
En fredsframtvingande operation kan också genomföras om oklarhet råder om
betydande aktörers medgivande och där dessa med våld kan komma att motsätta
sig en implementering av mandatet. Den avdelade styrkan utövar våld, från
självförsvar till stridsuppgifter inom ramen för väpnad strid med stöd av givet
mandat.126
Sekretariatet är den del av FN-organisationen som utför FN:s dagliga arbete. Det
stödjer de andra huvudorganen, Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen,
Internationella domstolarna, Ekonomiska och Sociala rådet och Förvaltarskapsrådet, med att administrera de program och policys som de beslutar om.
Sekretariatets chef är Generalsekreteraren vilken är utsedd av
Generalförsamlingen på Säkerhetsrådets rekommendation för femårs perioder. De
uppgifter som Sekretariatet hanterar är lika varierade som de problem som FN
hanterar. Detta kan röra sig om att administrera fredsfrämjande operationer till att
medla i internationella dispyter, från att bevaka ekonomiska och sociala trender
och problem till att förbereda studier om mänskliga rättigheter.127
Department for Peacekeeping Operations (DPKO) är den avdelning inom
Sekretariatet som har till uppgift att planera, förbereda och leda FN-ledda
fredsfrämjande operationer så att de kan fullgöra sina mandat under
Säkerhetsrådets och Generalförsamlingens övergripande ansvar och under
Generalsekreterarens ledning. DPKO ger politiska och exekutiva direktiv till FN:s
fredsfrämjande operationer och bibehåller kontakten med Säkerhetsrådet,
bidragsgivare och konflikters parter under implementeringen av Säkerhetsrådets
mandat.128
Special Representative of the Secretary General (SRSG) är den högste ansvarige
personen för en FN-ledd fredsfrämjande operation. Han eller hon är civil och har
politisk bakgrund med bred internationell erfarenhet. SRSG är utvald av
Generalsekreteraren och godkänd av Säkerhetsrådet.129

125

Ibid, s.107
Ibid, s.107
127
http://www.un.org/documents/st.htm , 2006-04-25
128
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/page3.htm, 2006-04-25
129
Förenta Nationerna, DPKO, Handbook on United Nations Multidimensional Peacekeeping
Operations, New York, December 2003, s.9
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Force Commander (FC) är den högste militära chefen i FN-operationen som
skickas till konfliktområdet och som leder den militära komponenten av en
fredsfrämjande operation.130
Rules of Engagement (ROE) är ett av de viktigaste instrumenten för varje
fredsfrämjande operation. Syftet med dessa är att så tydligt som möjligt ge militär
personal de förutsättningar för när de får bruka våld. ROE säkerställer att
användandet av våld är i linje med Säkerhetsrådets mandat för den aktuella
operationen och i enlighet med internationell lag och krigets lagar.131
United Nations Stand-by Arrangement System (UNSAS) är ett styrkeregister som
baseras på villkorligt deltagande av specificerade resurser från medlemsländerna
och hanteras av Force Generation Services inom Military Division på DPKO.
Dessa resurser skall kunna användas inom de reaktionstider som är ställda på FN:s
fredsfrämjande operationer. Resurserna kan utgöras av militära enheter,
specialiserad civil och militär personal, tjänster eller materiel och utrustning.
Resurserna står i beredskap i sina respektive hemländer, där förberedelser och
utbildning genomförs för att kunna utföra uppgifter enligt FN:s riktlinjer. Resurser
i beredskap används enbart för fredsfrämjande operationer som getts mandat av
Säkerhetsrådet. När specifika behov uppstår begärs dessa av Generalsekreteraren
och utgångsgrupperas efter berörda medlemsländers medgivande snabbt för att
etablera nya fredsfrämjande operationer eller för att förstärka redan existerande
operationer.132

Bilaga 2. Panel on United Nations Peace Operations133
Mr. J. Brian Atwood (United States), President, Citizens International; former
President, National Democratic Institute; former Administrator, United States
130

Ibid, s.67
Blokker & Schrijver The Security Council and the use of force, s.100
132
http://www.un.org/Depts/dpko/milad/fgs2/unsas_files/sba.htm , 2006-05-10
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Brahimirapporten, s.48
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Agency for International Development.
Mr. Lakhdar Brahimi (Algeria), former Foreign Minister; Chairman of the Panel.
Ambassador Colin Granderson (Trinidad and Tobago), Executive Director of
Organization of American States (OAS)/United Nations International Civilian
Mission in Haiti, 1993-2000; head of OAS election observation missions in Haiti
(1995 and 1997) and Suriname (2000).
Dame Ann Hercus (New Zealand), former Cabinet Minister and Permanent
Representative of New Zealand to the United Nations; Head of Mission of the
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), 1998-1999.
Mr. Richard Monk (United Kingdom), former member of Her Majesty’s
Inspectorate of Constabulary and Government adviser on international policing
matters; Commissioner of the United Nations International Police Task Force in
Bosnia and Herzegovina, 1998-1999.
General (ret.) Klaus Naumann (Germany), Chief of Defence, 1991-1996;
Chairman of the Military Committee of the North Atlantic Treaty Organization
(NATO), 1996-1999, with oversight responsibility for NATO Implementation
Force/Stabilization Force operations in Bosnia and Herzegovina and the NATO
Kosovo air campaign.
Ms. Hisako Shimura (Japan), President of Tsuda College, Tokyo; served for 24
years in the United Nations Secretariat, retiring from United Nations service in 1995
as Director, Europe and Latin America Division of the Department of Peacekeeping
Operations.
Ambassador Vladimir Shustov (Russian Federation), Ambassador at large, with
30 years association with the United Nations; former Deputy Permanent
Representative to the United Nations in New York; former representative of the
Russian Federation to the Organization for Security and Cooperation in Europe.
General Philip Sibanda (Zimbabwe), Chief of Staff, Operations and Training,
Zimbabwe Army Headquarters, Harare; former Force Commander of the United
Nations Angola Verification Mission (UNAVEM III) and the United Nations
Observer Mission in Angola (MONUA), 1995-1998.
Dr. Cornelio Sommaruga (Switzerland), President of the Foundation of Moral
Rearmament, Caux, and of the Geneva International Centre for Humanitarian
Demining; former President of the International Committee of the Red Cross, 19871999.
Office of the Chairman of the Panel on United Nations Peace Operations
Dr. William Durch, Senior Associate, Henry L. Stimson Center; Project Director
Mr. Salman Ahmed, Political Affairs Officer, United Nations Secretariat
Ms. Clare Kane, Personal Assistant, United Nations Secretariat
Ms. Caroline Earle, Research Associate, Stimson Center
Mr. J. Edward Palmisano, Herbert Scoville Jr. Peace Fellow, Stimson Center

Bilaga 3. FN:s Organisation134
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Bilaga 4. FN-sekretariatets avdelningar135
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OSG - Office of the Secretary-General
OIOS - Office of Internal Oversight Services
OLA - Office of Legal Affairs
DPA - Department of Political Affairs
DDA - Department for Disarmament Affairs
DPKO - Department of Peacekeeping Operations
OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
DESA - Department of Economic and Social Affairs
DGACM - Department of General Assembly and Conference Management
DPI - Department of Public Information
DM - Department of Management
OIP - Office of the Iraq Programme
UNSECOORD - Office of the United Nations Security Coordinator
OHRLLS - Office of the High Representative for the Least Developed Countries,
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing states
ODC - Office on Drugs and Crime
UNOG - UN Office at Geneva
UNOV - UN Office at Vienna
UNON - UN Office at Nairobi

Bilaga 5. Department for Peacekeeping Operations136
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DPKO

Military Division inom DPKO137

Bilaga 6. United Nations Mission in Liberia (UNMIL) as of
April 2006138
137
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Location

Liberia

Headquarters

Monrovia

Duration

September 2003 to present

Current
authorization

Authorized until 30 September 2006
(See resolution 1667 of 31 March 2006)

Special
Representative
of the
SecretaryGeneral

Alan Doss (United Kingdom)

Deputy Special
Representative
of the
SecretaryGeneral for
Operations and
Rule of Law

Luiz Carlos da Costa (Brazil)

Deputy Special
Representative
of the
SecretaryGeneral for
Recovery and
Good
Governance for
Liberia

Jordan Ryan (United States)

138

http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unmil/facts.html , 2006-04-25
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Force
Commander

Lieutenant General Chikadibia Obiakor (Nigeria)

Police
Commissioner

Mohammed Alhassan (Ghana)

Strength
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327/6:1
Sid 58(59)

Total authorized strength
Up to 15,000 military personnel*, including up to 250 military observers
and 160 staff officers, and up to 1,115 police officers, including formed
units to assist in the maintenance of law and order throughout Liberia,
and the appropriate civilian component
(See resolution 1626 of 19 September 2005)
[*On 19 September 2005, the Security Council, by its resolution 1626, authorized a temporary
increase in UNMIL's personnel ceiling, to a total of 15,250 military personnel, for the period from
15 November 2005 to 31 March 2006.]

Strength as of 31 January 2006
16,065 total uniformed personnel, including 14,832 troops and 205
military observers; 1,028 police supported by 549 international civilian
personnel, 844 local staff and 242 United Nations Volunteers
Contributors of Bangladesh, Benin, Bolivia, Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Czech
Military
Republic, Denmark, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Finland,
Personnel
France, Gambia, Germany, Ghana, Indonesia, Ireland, Jordan, Kenya,
Kyrgyzstan, Malawi, Malaysia, Mali, Moldova, Namibia, Nepal, Niger,
Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Phillipines, Poland, Republic of
Korea, Romania, Russian Federation, Senegal, Serbia and Montenegro,
Sierra Leone, Sweden, Togo, Ukraine, United Kingdom, United States,
and Zambia.
Fatalities

54 military personnel
1 military observer
6 police
4 international civilian
3 local civilian
68 total
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