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Abstract 
 

 

The intention of this study is to investigate why some regions, which choose to secede from 

their parent country, are internationally recognized and others are not. The case studies of this 

study are South Sudan and Somaliland. South Sudan is as of now the world’s newest state, 

and Somaliland is a break-away state that is considered a part of Somalia by the International 

community. There are conditions that have to be fulfilled, before existing nations recognize 

the break-away state, such as an agreement between the seceded state and the parent country, 

which was the case for South Sudan and Sudan. Somaliland, on the other hand, has yet not 

been recognized despite its search for recognition for 23 years. Somaliland was declared 

independent, in 1991, after fall of Siad Barre’s regime. However, due to the current state of 

Somalia and its inability to form a working government, it is difficult for Somaliland to reach 

an agreement of possible sovereignty with Somalia. This study is a comparative case study 

and by using theories concerning secession, the idea is to draw a conclusion regarding the 

conditions of international recognition.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle är det inte ovanligt eller sällsynt att se, höra eller läsa om krig. Varje dag 

flyr människor från sina hemländer på grund av krig och konflikter. Orsakerna till krig och 

konflikter är många och ett vanligt förekommande fenomen är att regioner eller områden 

inom redan erkända stater vill bryta sig loss från moderstater för att bilda en egen nation.  

Det finns inga raka direktiv om huruvida stater kommer till, men det finns vissa krav som 

förväntas av en nation att uppfylla. Enligt The Montevideo Convention, ett avtal mellan flera 

länder, så har en befolkning rätt till självbestämmande och det tar upp vilka skyldigheter och 

rättigheter en stat har. Det hölls en konferens av FN i mänskliga rättigheter i Wien juni 1993 

och där spikade man fast rätten till självbestämmande som del av den internationella lagen 

(Commission on Human Rights, 2006, bilaga: E/CN.4/2006/NGO/146). 

 

Världens yngsta stat, Syd Sudan, fick erkännande som stat den 9 juli 2011”South Sudan’s 

establishment as a nation ended a painful transformation: from being a contested region 

within the country (Southern Sudan) to being an independent state (the Republic of ’South 

Sudan’) “ (Le riche & Arnold, 2012, 1). Det som möjliggjorde processen var att Khartoum 

regeringen (norra Sudan) och The Sudan People’s Liberation Army ingick ett avtal som ledde 

till att Syd Sudan kunde rösta om självständighet från Sudan (Medani, 2011, s135). 

Somaliland, utbrytarstat från Somalia, utropade sig självständigt 1991 efter att Siad Barres 

regim föll. Det som ledde till att den norra regionen stod på egna ben var att man ville 

undvika konflikterna i Mogadishu och årtionden av krig (Bradbury, 2008, s.22).  

 

Likt Somaliland har Syd Sudan också präglats av årtionden av krig och elände då Khartoum 

regering höll ett hårt grepp om den södra regionen, vilket pågick i över 21 år föregående Syd 

Sudans självständighet (Medani 2011, 135). Det är viktigt att uppmärksamma frågan kring 

erkännande av stater. Vidarmera är det ännu viktigare att belöna de som gör bra ifrån sig och 

som uppvisar god demokratisk anda. Trots liknande bakgrunder så är det hittills bara Syd 

Sudan som har erhållit ett internationellt erkännande och frågan är var har Somaliland 

misslyckats där Syd Sudan har lyckats?  
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1.1Problemdiskussion 
 

Det är delade uppfattningar om vad som utgör en stat, det finns många teoretiker som anser 

att man endast kan erhålla erkännande från redan existerande stater och andra anser att 

erkännande. Det innebär att när en politisk enhet får ett erkännande så följer de internationella 

rättigheterna såsom att betraktas som internationell juridisk person ”the right to be viewed as 

an international legal personality of equal standing with other states in the international 

system, which in turns paves the way for a range of privileges in the international stage” 

(Tansey, 2010, 1524). Vidare menar andra att statsstatus kan uppstå trots att det inte finns 

någon suveränitet som är internationellt erkänt av omvärlden”an entity can develop the 

conditions of statehood and can also introduce the institutions of a democratic political 

regime, and recognition by other states only acknowledges the status of existing political 

arrangements” (Tansey, 2010, s1525). Studien ägnas åt att jämföra Syd Sudan och Somaliland 

(norra Somalia).  

 

För att kunna besvara på mina frågeställningar måste villkoren, om det finns några, för att bli 

ett erkänt land, först studeras. Som känt så har det rått konflikter i både Sudan och Somalia, 

konflikter som oftast handlar om att två regioner inte kommer överens om styreform. Det kan 

vara så att de olika regionerna inte tillhör samma folkslag och att de har olika religioner, detta 

leder då till osämja bland folket. Det kan vara så att vissa människor känner sig berättigade 

till att styra landet mer än andra. Många afrikanska länder har haft problem med att föra en 

demokratisk och rättvis politik, många problem som har uppstått efter att de koloniala 

makterna lämnade kontinenten. Det har funnits en viss motvillighet, från omvärlden och 

Afrikanska Unionen, med att erkänna regioner och utbrytarstater som har visat sig vara 

värdiga ett erkännande, eftersom man fruktar att andra följer samma väg.  Bevisligen är 

Somalia en så kallad ”Failed State”, men trots det betraktar man Somalia som ett land 

inklusive Somaliland, som inte har haft några relationer sedan fallet av Siad Barre regimen. 

Somalilands historia är väldigt unikt om man jämför med andra länder i samma situation, det 

är att Somaliland, innan föreningen med södra delen, fick sin självständighet från britterna.  

 

Trots att Afrikas politik är komplex och inte fullt ut demokratisk, så är tanken här att se om 

det finns någon förklaring till varför ett område klarar sig bättre än andra, när det kommer till 

internationella erkännanden. Uppsatsens två analysenheter, Syd Sudan och Somaliland, är 

några bra exempel eftersom båda fallen är unika på var sitt sätt. Två utbrytarstater, men bara 
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en som har nått statsstatus. Uppsatsen kommer att vila på en inomvetenskaplig och 

utomvetenskaplig grund (Esaiasson & Giljam 2012 4: upplagan, s31).  Inomvetenskaplig för 

att för att det finns tidigare forskning kring afrikanska länder och dess demokratisering. 

Utomvetenskaplig för att det är ett ämne som är att betrakta aktuellt och som behöver studeras 

mer noggrant för att kunna förstå fenomenet bättre.  Det som kommer att tas upp i uppsatsen 

är vad en utbrytarstat står för.  

 
Frågeställningar 

•  

Vilka är förutsättningarna för att en region inom en stat skall komma att träda ur och 

bilda en egen stat? 

- Vilka speciella förutsättningar gäller för Somaliland och Syd Sudan i detta 

anseende? 

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att huruvida vissa länder blir internationellt erkända och andra inte blir 

det. Vad krävs för att bli en stat? Vidare kommer undersökningen att ta upp om det finns 

några likheter och olikheter mellan Somaliland och Syd Sudan. Syftet är att upplysa den 

problematik som finns kring regioner inom en stat som vill bli självständiga.  

1.3 Design och val av fall 
 Uppsatsen design kommer att vara en jämförande fallstudie (Esaiasson & Giljam, 2012, 34-

35). Uppsatsens analysenheter kommer att vara Syd Sudan och Somaliland. Dessa enheter är 

passande för studien eftersom båda delarna har liknande bakgrunder, skillnaden är att Syd 

Sudan har lyckats få ett erkännande som en egen stat, medan Somaliland fortfarande väntar på 

ett liknande erkännande. Uppsatsens två analysenheter kommer att jämföras med varandra för 

att på så vis få klarhet i frågan om villkoren för erkännande av stater. Studien kommer att ta 

upp de olika villkor och krav som har satts för att internationellt erkänna länder.  

1.4 Metod och material 
Uppsatsen består av en förklarande studie, då den förklarande teorin är en teorikonsumerande 

studie, som tar stöd av tidigare existerande teorier (Esaiasson & Giljam, 2012, s34-35). 

Uppsatsens valda teorier kommer förhoppningsvis att förklara vad som hände när Syd Sudan 
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utropades sig självständigt, jämförelsevis med vad som hände när Somaliland utropades sig 

självständigt men inte har fått något erkännande på över tjugo år.  För att på bästa sätt besvara 

uppsatsens frågeställningar kommer tidigare existerande forskningar, som behandlar Afrikas 

politik, att studeras. Det material som kommer att användas till studien är böcker skrivna om 

Syd Sudan och Somalilands politiska tillstånd genom åren. När det gäller litteratur som 

Somalilands fall, så har det varit tunt med utbud, men en viktig bok som kommer att användas 

är Becoming Somaliland (Mark Bradbury, 2008). Litteratur som behandlar Syd Sudan 

kommer således att bestå av tre böcker: South Sudan; From Revolution to Independence 

(Leriche & Arnold, 2012), The Root Causes of Sudan’s Civil Wars; Peace or Truce (Douglas 

H. Johnson, 2011) och Sudan at the Brink; Self-Determination and National Unity (F. Deng 

& K. Cahill, 2010). 

 

Vidare kommer The Montevideo Convention att vara en viktig del av skrivandet. The 

Montevideo Convention är ett viktigt avtal om självbestämmande, påskrivet 26 december 

1933 i Montevideo, Uruguay, mellan flera länder. Resterande material som kommer att 

användas är vetenskapliga artiklar som behandlar både Syd Sudan och Somaliland. Vidare det 

kommer det användas information från olika hemsidor tillhörande internationella 

myndigheter, eftersom Syd Sudan är ett relativt nytt land och Somaliland betraktas som ett 

icke existerande land. Material om historisk bakgrund kommer att användas i uppsatsen för att 

förstå varför dessa två områden har valt att bryta sig loss från sina tidigare ”moderstater”.   

1.5 Disposition 
 
Kapitel två redovisar uppsatsens teoretiska utgångspunkt och fokus ligger på utträdande från 

existerande stater. De valda teorierna förklarar processen om utträdande och hur en stat blir 

till. Sista avsnittet av kapitel två handlar om The Montevideo Convention, som är ett 

sammanträdande som hölls 26 december 1933, där de som deltog var länder som var 

begränsat till nord och syd Amerika. The Montevideo Convention beskriver 

självbestämmande som en rätt och beskriver de rättigheter och skyldigheter en stat har.   

Kapitel tre handlar om den tidigare forskning och här används en vetenskaplig artikel, skriven 

av Jean Q. P Newbery. Newbery använder sig av Syd Sudan och Somaliland som 

analysenheter, detta gör att artikeln är en god bakgrunds material för uppsatsen.  

Kapitel fyra handlar om analysenheternas bakgrunds historia. Här ges fakta om vad som har 

lett till att Sy Sudan och Somaliland har valt att utträda från moder staterna.  
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I kapitel fem börjar uppsatsens analysdel. Här appliceras varje analysenhet med de tre olika 

teorierna, för att på så sätt förklara varför erkännand har skett eller bör ske. 

Kapitel sex består av diskussion och slutsats.  

 

2. Teoretisk utgångspunkt 
 

Detta avsnitt ska tillägnas till att förklara uppsatsens olika teorier och hur de passar in på var 

och en av analysenheterna. Detta avsnitt ska mer djupgående förklara vad det innebär att ha 

rätt till självbestämmande som individ och som ett land. Det finns olika teorier som diskuterar 

vilka de olika villkoren för självständighet och den väg man bör ta för att kunna bli en egen 

stat, något som FN också har diskuterat. Nedan kommer de olika teorierna presenteras mer 

utförligt. De olika teorierna kommer att refereras till när analysen av enheterna börjar för att 

se om de har uppnått villkoren.  

2. Teori 

2.1 The Declarative Theory 
Inom denna teori anses det att erkännande från andra stater inte erbjuder något statsstatus. 

Utan statstatus nås genom att ha uppfyllt de kriterier som finns för en stat. Statsstatus innebär 

att en suverän går över från att vara självständigregion till en internationell stat.   

 

Inom denna teori anses det att statsstatus nås när ett område erkänner sig självständigt,”by 

having permanent population, by a defined territory, by having a government, and by having 

the capacity to enter into relations with other states” (Kreuter 2010, s380). För att en stat ska 

kunna erkännas så bör den ”staten” uppfylla de fyra nämnda villkoren och att staten förklarar 

sig suveränt. Dock, finns det inget prejudikat som syftar till att dessa fyra villkoren är en 

viktig grund för självständighet (Kreuter 2010, s382). Villkoren är idealistiska och är svåra att 

avgöra huruvida de kan tillämpas i praktiken. Inom denna inriktning anser man att 

internationellt erkännande inte är ett villkor för upprättande av stat, men att det endast är 

erkännande för att den politiska enheten har nått statsstatus (Tansey 2010, s1524). Även om 

det inte finns något internationellt erkännande i fråga, så bör det inte finnas några hinder för 

att demokrati ska kunna tillämpas inom det område som inte är erkänt ” An entity can develop 

the conditions of statehood and can also introduce the institutions of a democratic political 
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regime, and recognition by other states only acknowledges the status of existing political 

arrangements” (Tansey 2010, s1525).  Detta innebär att stater kan bilda sig en demokratisk 

stat utan att bli internationellt erkända och i händelse av ett erkännande skulle det bara styrka 

den stat som finns. The Declarative Theory står nära The Montevideo Convention och i 

synnerhet punkt 3 och punkt 6 som presenteras i The Montevideo Convention.         

2.2 The constitutive theory 
Inom denna teori lägger man vikt på att få erkännande som stat från tidigare existerande 

stater.  

Denna teori är det motsatta till the Declarative Theory. Det som är viktigt inom den här 

inriktningen är att erkännande är mer en formalitet, utan det är centralt i själva upprättandet av 

själva staten (Tansey 2010, s1524). En stat kan endast nå statstatus med hjälp av andra staters 

erkännande. När man erhållit internationella erkännanden följer vissa rättigheter såsom 

samarbeten och samtal med andra internationella stater, i vissa fall kan man gå miste om 

externa hjälpaktioner i krissituationer om man inte är en erkänd stat. Vidare menar man här att 

en stat endast kan betraktas som stat i händelse av andra staters erkännanden ”a state is only a 

state upon the political act of recognition by other states” (Worster , s118). Detta erkännande 

av andra stater är viktigt eftersom den politiska enheten då anses som internationell juridisk 

person, som är jämlik med andra existerande stater på internationella planet (Tansey 2010, 

s1524). Tanken är att försvåra processen med att upprätta en stat, därför är det vanligast att 

andra stater bestämmer vilka regioner som kan anses som stater.  Det kan vara så att även om 

det finns goda chanser för en region att nå statsstatus, så kan stater bortse från det av olika 

anledningar (Worster, s120)  

2.3 The Secession Theory 
Secession innebär att man utträder från en tidigare existerande stat. För denna studie 

kommer begreppet secession här syfta till utträdande eller utbrytning från en existerenade 

stat.  

 

The Secession theory, som handlar om utträdande, tillämpas för att få vidare kunskap om 

regioner eller befolkningar som väljer att utträda från den tidigare moder staten. Det är två 

inriktningar inom The Secession Theory, som kommer att används i den här uppsatsen och 

dessa är the Remedial Right Only Theories och den andra är Primary Right Only Theories.   
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Första inriktningen, The Remedial Right Only Theories, anser att en grupp har rätt att utträda 

från en stat om befolkningen behandlats orättvist, därmed är utträdande sista utvägen till 

demokrati. The Primary Right Only Theories anser däremot att det finns en generell rätt för en 

grupp att utträda i avsaknad av rättvisor. Författaren Allen Buchanan har skrivit flera böcker 

om secession och självbestämmande. En av Buchanans böcker som används i den här 

uppsatsen, som tar upp olika fall om hur och när en stats anses vara en stat, heter Justice, 

Legitamicy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law. I boken tar 

Buchanan upp dessa två inriktningar, som ingår i The Secession Theory, The Remedial Right 

Only Theory och Primary Right Theory. Dessa teorier anser att rätten till att bryta sig loss från 

en stat antingen som remedial (lösning) eller som primary (huvudsaklig) är en rätt att ta sig ur 

en union.  Enligt Buchanan så finns det skillnad mellan att säga att ”1) a group has a right to 

attempt to establish its own legitimate state and saying that 2) it has a right to its own 

legitimate state” (Buchanan. Justice, Legitimacy, and Self-Determination 2004, s334).  

 

 Vidare menar Buchanan att det inte finns, inom den Internationella arenan, någon direkt lag 

som uppmanar rätten till att bryta sig loss från ”moderstaten”, med undantag i dessa fall: ”1) 

”classic” decolonization (when an overseas colony seeks to liberate itself from metropolitan 

control), and 2) the reclining of state territory that is subject to unjust military occupation” 

(Buchanan. Justice, Legitimacy, and Self-Determination 2004, s333). Utträdande är enligt 

Buchanan en extrem form av självbestämmande.  

 

Den internationella lagen erkänner självbestämmande om det handlar om att bryta sig loss 

från en kolonisation eller om det handlar om grova orättvisor, då kan en befolkning eftersöka 

självständighet. Däremot saknas det erkännande från internationella lagen om andra fall än de 

två nämnda. Buchanan menar att det bör ske en förändring där mer fokus ligger på Self-

determination och dess villkor inom den internationella lagen. Enligt Buchanan har man rätt 

att bryta sig loss om det handlar om att stå emot en regims förtryck ” 1) a right to throw off 

existing state´s control and attempt to achieve the status of being a legitimate state and as 2) 

the right to be recognized as a legitimate state under international law”, Buchanan menar att 

dessa fall är ofta försummad inom internationell lag (Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-

Determination 2004, s334).  

 

Inom Remedial Right Only Theories anser man att grupper har rätt att bryta sig loss om 

människor behandlats orättvisst och då är den enda lösningen utträdande. Däremot anser sig 
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Primary Right Theoeris att en grupp har en generell rätt att bryta sig loss i avsaknad av 

rättvisor. Enligt The Remedial Right Only Theories är den generella rätten till utträdande lika 

viktig som rätten till revolution, den sistnämnda hamnar under kategorin Normativ Theories 

of revolution (Buchanan, Theories of Secession 2006, s35). Enligt The Remedial Right Only 

Theories finns det skillnad på revolution och rätten att bryta sig loss från en stat, rätten till att 

bryta sig loss är begränsat till ett område och till en del av befolkningen. Tanken med att 

utträda är inte att avkasta sittande regering, men att minska regeringens kontroll över området 

(Buchanan, Justice, Legitamicy, and Self-Determination 2003,kap 8). Som det tidigare har 

nämnts så har en grupp rätt till att bryta sig loss från existerande stat om det uppstår orättvisor 

och utöver detta så finns andra villkor för att bryta sig loss enligt The Remedial Right Only 

Theories om 1) the state grants a right to secede, or if 2) the constitution of the state includes a 

right to secede, or perhaps if 3) the agreement by which the state was initially created out of 

previously independent political units included the implicit or explicit or assumptions that at a 

later point was permissible” (Buchanan, Theories of Secession 2006 s366). Om någon av 

dessa villkor uppfylls kan man då tala om en speciell rätt att dra sig ur en existerande stat. 

Vidare delas The Primary Right Theories i två kategorier, första gruppen är Associative 

Group Theories och Ascriptive Theories. Inom Associative Group Theories anser man inte att 

etniska eller kulturella tillhörigheter är något som är viktigt när man vill utträda ur en stat. 

Därmed fokuserar man på frivilliga politiska val hos medlemmarna i en grupp, det är deras 

val att bilda en egen självständig enhet som är det viktiga. De som vill dra sig ur en 

existerande stat behöver inte ha en gemensam historia till det område de vill göra till sitt eget.     

 Det som spelar roll är att en majoritet av en befolkning vill gå ihop och bilda en självständig 

politisk union (Buchanan, Theories of Secession 2006, s39).  Den andra gruppen, Ascriptive 

Group Theories, riktar in sig på de grupper som definieras utifrån särskilda etniska, kulturella 

eller nationella samhörigheter. Att vara en nation eller tillhöra ett folkslag är en form av 

Ascriptive, det som definierar en nation eller ett folkslag är gemensamt språk, kultur och 

historia.  

 

2.4 The Montevideo Convention 
The Montevideo Convention, 26 december 1933, beskriver vilka rättigheter och skyldigheter 

en stat har. Vidare beskriver dokumentet att en befolkning har rätt till självbestämmande.  
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Det som bäst kan förklara om en befolkning har rätt till självbestämmande är The Montevideo 

Convention, som hölls i Montevideo Uruguay 26 december 1933. De länder som deltog i 

sammanträdandet var begränsat till nord och syd Amerika och det var deras sjunde 

sammanträdande. The Montevideo Convention kan kopplas ihop med the declarative theory 

om statskap och som del av den internationella lagen. The Montevideo Convention handlar 

således om vilka skyldigheter och rättigheter en stat har. Det mest uppseendeväckande är 

artikel nr1, som handlar om vilka kvalifikationer som krävs av en stat; a) en permanent 

population, b) ett definierat område, c) regering och, d) förmågan att samarbeta med andra 

stater (The Montevideo Convention).  Artikel tre i Konventet handlar således om hur den 

berörda staten har rätt till att styra över sig självt. Vidare står det i artikel tre av The 

Montevideo Convention att en stats politiska existens är oberoende av att andra existerande 

staters erkännande ”The political existence of the state is independent of recognition by other 

state” (The Montevideo Convention 26 december 1933, bilaga). Även om staten inte blir 

erkänd finns rätten till att utöva sina demokratiska rättigheter såsom att organisera 

myndigheter. En annan viktig punkt som tar upp erkännande av stater är artikel 6 i The 

Montevideo Convention, där det står”The recognition of a state merely signifies that the state 

which recognizes it accepts the personality of the other with all the rights and duties 

determined by international law. Recognition is unconditional and irrevocable”.  

(The Montevideo Convention, 26 december 1993, bilaga).               

 

Det hölls en konferens av FN i mänskliga rättigheter i Wien juni 1993 och där spikade man 

fast rätten till självbestämmande som del av den internationella lagen (Commission on Human 

Rights, bilaga). Människor som har rätt till självbestämmande har således rätt till att 

bestämma över deras politiska status, ekonomi, sociala och kulturella utveckling. När det 

gäller självbestämmande inom Internationell lag finns det vissa villkor för att en region ska 

anses självbestämmande, oftast när utträde är acceptabelt är villkoren för utträdande 

inkluderat i grundlagen som sista utväg för att behålla landets enighet, man övertygar en 

region/befolkning om att det bästa för landet är en federation eller under genomförande av en 

konfederation för att ge medlemmar möjlighet att dra sig ur överenskommelsen innan beslut 

fattas (De Villiers 2012, s83). Internationell lag säger inte så mycket om utträde, det är en 

ganska otydlig förklaring om det överhuvudtaget finns någon bra förklaring. Däremot är 

självbestämmande, “Self-Determination”, något som internationell lag erkänner”international 

law recognizes the integrity and sovereignty of existing states and the authority of states to 

protect their territorial integrity and to resist, within democratic means, efforts to secede (De 
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Villiers 2012, s 83).  Det innebär att internationell lag inte erkänner att en region inom en 

existerande stat utropar sig självständigt. I praktiken har det dock varit annorlunda, där det 

internationella samhället vid flertal gånger har gått med på att vissa regioner utträder från sin 

”moder stat”, som exempelvis Pakistan, upplösning i forna Yugoslavia, Kosovo från Serbien 

och Syd Sudan från Sudan (De Villiers 2012, s83). De gränser som finns för varje land är 

något som människan har skapat, därför bör det inte begränsa grupper som vill stå för sig 

själva och inte binda deras självständighet till den tidigare staten och inte heller bör man 

begränsa grupper genom att sätta krav på att existerande stater ska erkänna den nya regionens 

existens.  

3. Tidigare forskning 
Det finns krav och villkor som måste uppfyllas innan en utbrytarstat blir internationellt erkänt. 

Jag kommer att använda mig av en vetenskaplig artikel, Secession And Causes For External 

State Recognition, skriven av Jean Q. P Newbery. Denna vetenskapliga artikel gör jämförelser 

mellan Syd Sudan och Somaliland för att kunna förklara vad som ligger bakom när 

utbrytarstater blir erkända. Denna vetenskapliga artikel använder sig av The Secession Theory 

som kommer att tillämpas till uppsatsens analysenheter. Begreppet secession kommer vidare 

att hänvisas till som utträdandet, vilket är när en region bryter sig loss från moderstaten. 

Newbery delar teorin i två delar external secession theory och internal secession theory. 

Newbery menar att en utbrytarstat först bör erkännas av yttre stater och därefter kan 

utträdande ske (Newbery 2012, s10). Dessa två olika former av secession theory ger en bild 

av hur en blivande stat kan gå tillväga för att bli internationellt erkända.  

 

External secession theory förklaras på så vis att om en utbrytarstat vill bli erkänt av 

utomstående stater, vare sig det är regionalt eller internationellet så ska den staten ha en avsikt 

med att bryta sig loss från moderstaten (Newbery 2012, s13). Newbery menar att det är 

slutligen de yttre makterna som avgör om utbrytarstaten förblir erkänt eller inte ”Recognition 

therefore, is taken beyond simple acknowledgement of any internal criteria and is based on 

external actors’ own agenda and interests” (Newbery 2012, s 14).  

Vidare kommer utomstående stater att erkänna utträdande staten om den stärker sin säkerhet, 

det kan inkludera ekonomi, politik sociala resurser. Dock, bör inte de utomstående staterna gå 

med på att erkänna utträdande om det skulle medföra konflikt med hemstaten eller området. I 

Somalilands fall skulle ett erkännande möjligtvis leda till att ostabiliteten i Somalia spilla över 

till Somaliland (Newbery 2012, s14). Det finns stor rädsla i att erkänna utbrytarstater i Afrika, 
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för det tros kunna ha negativ effekt på kontinenten för att det skulle till så kallade ”domino-

effect” (Newbery 2012, s15). Det är något som Afrikanska Unionen också står emot, eftersom 

unionen ser till att värna om sina medlemstatsers rättigheter såsom att försvara deras 

suveränitet, gränser och självständighet (OAU Charter (artikel 2.1c.) bilaga). Syd Sudans 

erkännande tros ha blivit av eftersom man ville sätta stop för de konflikter som hade pågått i 

flera årtionden Newbery 2012, s15).   

 

 

Internal secession theory är motsatsen till external secession theory, här ser man de interna 

faktorerna som viktiga, för att fatta beslut om ett erkännande. Som stat bör man ha de 

viktigaste grunderna för en blivande stat såsom ”governance institutions, economy, internal 

security and home-state relations should influence external recognition” (Newbery 2012, s16).  

Internal secession theory anser att bästa vägen till erkännande är att iaktta inrikes politiken, 

eftersom en god styrning med stabilitet leder till en större acceptans hos den existerande 

ordern (Newbery 2012, 17). En viktig del av internal secession theory är att det område som 

erkänt sig självständigt ska ha en distinkt etnisk population, detta stämmer in på Somaliland, 

då mer än 70 % av befolkningen tillhör Isaaq klanen. Dock, menar andra att Syd Sudan kan 

betraktas som minororitet, då de har behandlats som andra-hands medborgare, till norra Sudan 

där majoriteten består av muslimska araber. Andra teorier som kommer att användas i studien 

är The declarative theory och The constitutive theory. Tanken är att gå igenom de olika 

punkterna i The Montevideo Convention om självbestämmande, som finns för att uppnå 

statsstatus och hur de går att tillämpa till Syd Sudan och Somaliland. Dessa teorier är 

teoretiskt bra och de förklara vikten av självbestämmande. Dock, är de kanske inte 

tillämpningsbara i praktiken, eftersom just en av kraven i The Montevideo Convention är just 

ett erkännande från existerande länder (Kreuter 2010, s.365). 

4. Bakgrund-Somaliland 
Under kolonialtiden så var Somaliland ett brittiskt protektorat (skyddsmakt över området) och 

den södra delen av Somalia var under Italienskt styre. Somaliland blev ett eget land 26 juni 

1960 (State of Somaliland) och blev erkänt av 34 länder, däribland USA och Storbritannien 

och blev därmed första somaliska landet att bli medlem i FN, innan unionen med södra delen. 

Kort därefter, den 1 juli 1960, enades norra och södra Somalia och blev då vad som idag är 

Somalia. Efter att Somaliland fått självständighet från britterna, valde regionen att förenas 

med Somalia, trots att det inte fanns någon röstning om saken bland folket. Med anledning av 
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att folket inte röstade anser Somaliland att unionen med Somalia inte är giltig (Kreuter 2010, 

s382). Även om det inte fanns någon röstning om saken så gick man med på föreningen 

mellan Somaliland och Somalia eftersom de som representerade folket inte motsatte sig ett 

förenat Somalia.För ledaren Mohammed Siad Barre fanns det en dröm om ett större Somalia ” 

ethnic Somali in Ethiopia, Djibouti, and Kenya would be united under the political authority 

of Somalia” (Falola & Oyebade, 2010, s 144).  

 

Efter flera år av inbördeskrig, framtill 1990, föll Somalia i anarki och Somaliland bestämde 

sig för att utträda från unionen. SNM började sin strid med Siyad Barres regim 1982, och 

vann till slut kampen 1991, och de två största städerna Hargeysa och Burco var svårt drabbade 

i kriget.  Flera tusen människor blev dödade i striderna och många flydde utomlands. I 

februari 1991 möttes klanledare i norra Somalia och den 18 maj 1991 utropades sig 

Somaliland självständighet från resten av Somalia(18 maj, Somalilands självständighetsdag). 

Ledare från SNM och ledare från klanmedlemmar höll ett möte i Burco (huvudbas för SNM), 

som då var svårt krigsdrabbade. Syftet med mötet var att efter att ha pressats från allmänheten 

dra sig ur unionen med södra Somalia ” Intent on re-establishing the sovereign independence 

granted to them by Britain, they proclaimed the formation of a new state- the Republic of 

Somaliland- whose borders were to follow of the former British Protectorate” (Bradbury 

2008, s1). Invånarna i Somaliland visade en önskan att inte associeras med händelserna i 

södra Somalia och en stark önskan om att återta det suveräna självständighet som 

Storbritannien beviljade Somaliland under 1960-talet. Detta var en början för den 

självutnämnda staten The Republic of Somaliland att distansera sig från inbördeskriget och 

konflikterna som än idag tar plats i södra Somalia. Sedan dess har Somaliland skapat sig en 

ganska fredlig och stabil administration och har haft flera framgångsrika och till synes 

demokratiska val utan ett internationellt erkännande.  

 

Somalilands försök av en egen regering kan nämnas i fyra olika perioder, den första mellan 

1991-1993 och det är SNMs (Somali National Movement) efterkrigs styre. Den första 

perioden var en tid då de som flydde landet återvände för att återbygga landet. Andra perioden 

var 1993-1997, perioden ägnades åt att bygga en ny regering under styre av Mohamed 

Ibrahim Egal. Åren mellan 1994 och 1996 fick nästan förödande konsekvenser för regionen 

när ett inbördeskrig var på gränsen att bryta ut, men även denna gång kunde konflikterna lösas 

med en nationell konferens. Den tredje perioden 1997-2002, rundar av Mohamed Ibrahim 

Egals administration och slutar med hans död, därefter tog hans efterträdare, Dahir Riyale 
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Kahin, över makten. Den fjärde perioden 2002-2005, fortsatte under Dahir Riyale Kahins 

administration, det är en perioden då regeringen gick över till konstitutionell form och 

multiparti demokrati (Bradbury 2008, s77-78). Idag styrs regionen av Ahmed Mohamed 

Mohamud Silaanyo, han tillträdde som president 1 juli 2010 därmed blev han Somalilands 

fjärde president, som jobbade under Siyad Barres administration och grundare av The Unity 

Party eller Kulmiye som den annars kallas. Silaanyo är också den person som har längst varit 

medlem i SNM sedan 1984 (Bradbury 2008, s186). Det som idag är en välfungerande region 

var efter kriget 1991 i spillrorna, där det inte fanns några fungerande myndigheter och många 

blev bestulna på sina ägodelar och delar av deras hus var borta (Bradbury 2008, s3).  

Trots att Somaliland ännu inte har blivit erkänt fortsätter regionen att fullt ut fungera som 

vilken existerande nation som helst. Somaliland har lyckats med, utan ett internationellt 

erkännande, att hålla regionen på en fredlig nivå utan konflikter och strider och det framstår 

som ett samhälle som fungerar bra under lag. Trots uppenbarliga framgångar har Somaliland 

haft motgångar utan ett internationellt erkännande såsom möjliga hjälp med bidrag från FN 

och ekonomisk utveckling i landet. Det har skapat en känsla av hopplöshet hos befolkningen, 

vissa menar att sådana tillstånd kan leda till politisk nedgång och möjligen anarki och 

laglöshet (Commission on Human Rights, 2006, bilaga: E/CN.4/2006/NGO/146).  

4.2 Bakgrund-Syd Sudan 
Sudan har invånare av olika folkslag och detta kan ligga till grund för de påtagliga 

inbördeskrig som har tagit plats i mellan 1972-1982.  Sudan fick sin självständighet från 

Storbritannien och Egypten 1 januari 1956.  Norra delen av Sudan identifierar sig som araber 

och har Islam som religion. Den södra delen (idag Syd Sudan) har till största del en svart 

befolkning med olika språk och majoriteten är kristna. Eftersom Sudan omfattas av invånare 

från olika bakgrunder och religioner, tros det ha spätt på konflikterna ännu mer, en annan 

orsak är oljan som finns i landet. Tiden efter den brittiska och egyptiska makten, styrdes 

landet av araberna i norra Sudan. Det politiska styret från norr var ett sätt att kuva den kristna 

svarta befolkningen i södra delen. Sudaneserna i södra delen motsattes sig starkt till en 

islamisk spridning i landet. Syd sudanesernas protest mot regeringen var till en början fredlig, 

men när förtrycket ökade och när deras ledare blev mördade tog de till våldsammare protester. 

Konflikterna började 1963 med Anya-Nya Liberation Movement, de utropade en 

självständighet i södra delen och bildade en gerilla i kamp mot regeringen (Falola & Oyebade 

2010, s151). Anya-Nya var en rebellisk grupp som startade upproret i Syd Sudan och de 

kämpade för att Syd Sudan skulle bli självständigt från Sudan (Leriche & Arnold 2013, 16).  I 
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januari 2005 skrevs (CPA) avtalet mellan regeringen i Khartoum och The Sudan People’s 

Liberation Army (Syd Sudans arme), detta avtal var en fredlig början i landet efter årtionden 

av konflikter.  

 

Efter att en majoritet röstade ja i januari 2001 för att bli en egen stat, dröjde det inte länge 

förrän Syd Sudan blev världens yngsta stat den 9 juli 2011. FN:s United Nations General 

Assembly tog emot Syd Sudan som medlem nummer 193 (Huliaras 2012, s 257). Syd Sudans 

president skickade ett brev adresserat till FN:s Secretary-General, detta var önskan om att 

Syd Sudan skulle bli ny medlem i Förenta Nationerna. Därefter togs ärendet upp inom 

Secretary-General den 11 juli 2011 för vidare undersökning av medlemskapet (UN, Security 

Council).  

 

Omkring 98 % av Syd Sudans befolkning på 8 miljoner röstade för utträdande från Sudan, ett 

av Afrikas största länder med stor landsarea och oljetillgångar. Den så kallade CPA 

(Comprehensive Peace Agreement) från 2005 satte stopp för ett av de längsta inbördeskrigen 

på den Afrikanska kontinenten och därmed möjlig gjorde för Syd Sudan att gå skilda vägar 

från norra delen (Medani 2011, s 135). CPA avtalet som skrevs på mellan the Government of 

Sudan och the Sudan People’s Liberation Movement and Army, bekräftade Syd Sudanesernas 

rätt till självbestämmande ”right to self-determination for southerners and provided for 

extensive Southern autonamy pending the referendum on independence” (Medani, s135-136) 

& Deng & Cahill 2010, s6). Tanken med CPA avtalet var dels en öppning för självständighet 

och dels för att påskynda presidenten Omar Hassan al-Bashirs önskan om att göra en enad 

röst mer attraktiv (Medani 2011, 136). För President Omar Hassan al-Bashir var CPA avtalet 

ett bekymmer, eftersom han tyckte att det gav Syd sudaneserna för mycket makt. CPA avtalet 

tillät Sydsudaneserna att efter sex år välja att söka självständighet, vilket de gjorde.  Trots att 

Sudan nu är delad mellan norr och syd finns det fortfarande utmaningarna i landet, det ena är 

att det finns tre gränsområden, Abyei, Blue Nile och Southern Kordofan, mellan norr och syd 

och det andra är frågan om hur oljan ska fördelas (Deng & Cahill 2010, s2).  Innan den sex 

åriga perioden gick ut, hoppades många på att Sudan skulle enas, men lite hade gjorts för att 

få Sydsudaneserna att vilja enas med sina grannar i norr. Hela omvärlden såg spänt på 

situationen och många hoppades på att Syd Sudan inte skulle fullfölja sin självständighet, man 

menade att det skulle föra med sig förödande konsekvenser för Syd Sudan, Norra Sudan, 

Östafrika och inte minst hela Afrika. Norra Sudan menade att Syd Sudan inte var kapabelt till 

att stå på egna ben” inter tribal warfare would tear the region apart and create chaos that 
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would endanger not only Sudan, but the entire region”, detta visade sig vara delvis sant med 

de olika stamkonflikterna i området (Deng & Cahill 2010, s4). Idén bakom CPA var att göra 

en union mer attraktivt för Sydsudaneserna, men så blev det inte fem år in på det sexåriga 

avtalet och 2009 blev det mer tydligt att Syd Sudan skulle gå sin egen väg.  

5. Analys 
Det här kapitlet ska ägnas åt att analysera hur Syd Sudan och Somaliland följer de krav som 

har satts för att erkänna utträdande regioner inom en existerande stat. För att kunna besvara 

på uppsatsens frågeställningar gällande Syd Sudan och Somalilands erkännande ska 

lämpliga teorier väljas för att kunna genomföra uppsatsens analys ram. Var och en av 

teorierna förklarar vägen till självständighet eller avsaknaden av självständighet. Nedan 

kommer uppsatsens analysdel bestå av Secession Theory, Declarative Theory och 

Constitutive Theory. 

5.1 Somalilands erkännande enligt The Secession Theory 
I det här avsnittet används två inriktningar, bilateral secession och unilateral secession, 

inom teorin om utträdande. Bilateral secession innebär att man försäkrar utträdande genom 

att utbrytarstaten visar en demokratisk vilja och att man kommer överens med moder staten. 

Unilateral secession hänvisas till historiska händelser där utträde är berättigad, så som The 

Aaland Islands Case från 1921.  

 
Somaliland utropades självständigt maj 1991 efter årtionde av krig och förödelse på regionen. 

Det har varit svårt för Somaliland att få ett erkännande från andra stater eftersom deras 

självständighet har varit begränsad. Somalia är en existerande stat men har således inga 

fungerande myndigheter och eftersom landet befinner sig i ett icke-fungerande läge, så är det 

svårt för Somaliland att inleda en överenskommelse om utträde med Somalia. När utträdande 

sker utan moder statens godkännande, (Kreuter 2010, s 369). Bland de som kan erkänna en 

regions utträdande från existerande stat, tillhör FN, som kan vägra att ge medlemskap till 

stater som anses vara illegala (Kreuter 2010, s369).  Enligt ”bilateral secession” kan en 

befolkning beviljas utträdande, det första att de som önskar utträda från en stat ska visa en 

demokratisk vilja och kanske den viktigaste del som är överenskommelse mellan utträdande 

regionen och moder staten. Somalilands befolkning har nu under 23 års tid kämpat för att få 

ett internationellt erkännande som en egen nation separat från Somalia. Somaliland har fört en 
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demokratisk politik utan något inflytande från andra, så har Somalia hittills inte varit villig 

med att försonas med tanken om att Somaliland är ett eget land.  

 

Det finns andra situationer som leder till utträdande och ett exempel är ”unilateral secession” 

och det är att det finns vissa krav att klara av i händelse av att moder staten sätter sig emot 

utträdandet (Kreuter, s370). Enligt Aaron Kreuter, som har skrivit om utbrytarstaters utträde, 

så benämns detta som The Aaland Islands Case (1921) och det gäller om ” 1) those wishing to 

secede were ”a people”, 2) they were subject to serious violations of human rights at the 

hands of the parent state; and 3) no other remedies were available to them” (Kreuter 2010, 

s370). Detta exempel kan tillämpas i Somalilands fall, då regionen utträtt från Somalia med 

unilateral secession, befolkningen kan här hänvisas till en grupp människor som har utsatts för 

orättvisor av moder staten Somalia och enda möjlighet till rättvisa var att åtskiljas från staten. 

Somaliland har sedan 1991 varit de facto stat, det många menar är att få ett erkännande är 

svårt i sådana tillstånd och enda sättet att bli erkänt är med hjälp av internationella stater 

(Kreuter 2010, 371).  Det är ett känsligt tillstånd eftersom man inte kan bedöma läget i 

Somaliland förrän det är fullständigt separerat från Somalia, vilket hittills inte har varit 

möjligt. Så för att Somaliland ska kunna accepteras som ett legitimt land måste moder staten 

och omvärlden acceptera idén att Somaliland faktiskt är ett enskilt land, med eget styre avskilt 

från Somalia. Att det inte finns någon Internationell lag som uppmanar till utträdande, 

förutom när det handlar om avkolonisation och när man tar tillbaka ett område som togs över 

med militärt tvång, har med stor sannolikhet begränsat Somaliland och det faktum att 

utträdande har fått lite rum inom politiken och internationell lag.  

 

Självbestämmande är när en region har ett självständigt område/befolkning med politisk 

kontroll och detta stämmer väl in på Somaliland men trots det har regionen ingen rätt till 

självbestämmande enligt omvärlden (Buchanan Justice, Legitimacy, and Self-Determination 

2010, kap8). Ofta utträder en region ifrån en redan existerande stat i händelser av orättvisor 

och då med syfte av att ta över kontrollen från staten, vilket stämmer väl in på Somaliland. 

Efter det att Siyad Barres regim föll, hamnade landet i en total anarki och det fanns absolut 

ingen laglig ordning Somalilands erkännande enligt Remedial Right Only Theories är att 

regionen har varit utsatt av orättvisor av Barre regimen och därför åberopar självständighet 

ifrån Somalia. Dock uppfyller inte Somaliland de andra kraven som ställs i the Remedial 

Right Only Theories; staten (Somalia) har inte godkänt rätten att utträda, det finns heller inget 
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avtal mellan Somalia och Somaliland om en möjlighet till självständighet, som i Sudan och 

Syd Sudans fall.  

 

Vidare finns det heller ingen möjlighet till att skriva till det i Somalias konstitution eftersom 

dess regering i nuläget inte fungerar fullt ut (Buchanan, Theories of Secession 2006, s36). 

Somalilands erkännande enligt the Primary Right Only Theories är att befolkningen, under 

fria val, har gått med på regionens självständighet. Associative Group Theories inom Primary 

Right Only Theories kan användas i Somalilands fall, då de inte direkt tillhör någon etnisk 

eller kulturell grupp som skiljer sig resten av Somalia. Det som man fokuserar på är att en 

större grupp går ihop och bildar en egen politisk union. 

5.2 Syd Sudans erkännande enligt The Secession Theory 
Syd Sudan, världens yngsta stat, har likt Somaliland haft sina svårigheter med inbördeskrig 

och konflikter som har genomsyrat landet. Ett land som vad tillsynes verkar vara en homogen 

region, med en afrikansk befolkning som till stor del är kristen. Dock, kan man påpeka att det 

finns flera afrikanska stammar utspridda i Sudan och många Sud Sudaneserna, runt 1,5 

miljoner residerar i största delen av Khartoum som ligger på norra sidan. Syd Sudans 

erkännande som ett land, enligt omvärlden och Khartoums regering, blev en verkligheten när 

CPA avtalet skrevs på mellan Khartoum och The Sudan People’s Liberation Army. Till en 

början var avtalet ett instrument för att göra unionen mellan de två delarna av landet mera 

attraktivt för Syd sudaneserna. Det som var anmärkningsvärt med CPA avtalet var att det gav 

en möjlighet till Syd Sudaneserna till att söka självständighet efter avtalets utgång, vilket 

nästan 98 % av Syd Sudans befolkning gjorde. Villkoren för att en eller region med dess 

befolkning utträder från en existerande stat är att moder staten och internationella stater 

godkänner utträdandet. Syd Sudan har uppfyllt dessa villkor i ju med att Khartoums regering 

godkände att Syd Sudan blev ett eget land, sedan dröjde det inte länge förrän världen och FN 

hakade på med att erkänna Syd Sudan som en ny stat. Enligt The Secession theory så blir ett 

erkännande utmanande om moder staten inte godkänner utträdandet först, så i Syd Sudans fall 

har det inte varit särskilt utmanande och med stöd från många internationella stater så anses 

Syd Sudans vara legitim. Khartoum regeringen, som består mest av muslimer med arabiskt 

ursprung, har gjort sitt bästa för att föra en islamiserad politik som Syd Sudaneserna inte har 

uppskattat.   
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Syd Sudans väg till utträdande var framgångrikt eftersom ingen var i vägen för regionens 

självständighet och enligt the secession theory har en region rätt till utträdande om”1) it is 

permissible for it to attempt to establish its own legitimate state, and 2) others, including the 

state in which the group is now located, are obligated not to interfere with the attempt” 

(Buchanan, Justice, Legitimacy, and Self-Determination 2004, s334).  

 

En av anledningarna till att Syd Sudan kunde dra sig ur från unionen med norra Sudan var att 

de först fick rätt till utträdande och det andra är att Khartoums regering till slut inte kunde stå 

emot befolkningens önskan. Abyei, som är oljerikt, bordar till norr och syd men dess 

befolkning identifierar sig med Syd Sudan och har stött The Sudan People’s Liberation Army 

under kriget. CPA avtalet gav folket i Abyei en chans att rösta för vilken del de ville tillhöra 

norr eller syd. Innan Syd Sudan helt och hållet kunde utträda försökte Khartoums regering att 

vid flera tillfällen skapa oro, främst i Abyei området (Medani 2011, s145). Trots att Syd 

Sudan fick stöd från många länder så var flera länder i mellan östern och andra Afrikanska 

länder tveksamma till upplösningen av Sudan. Många sa att det skulle ha förödande 

konsekvenser för många afrikanska länder om Syd Sudan blev ett eget land (Huliaras 2012, 

s258). Även om det inte finns några direkta bevis på att USA ville se ett delat Sudan, så var 

USA till en stor del delaktig i fred förhandlingarna i landet (Huliaris 2012, s263).        

 

Syd Sudans utträdande från Sudan är till följd av de flertal orättvisor, som enligt The 

Secession theory är anledning till utträdande, som drabbat de afrikanska stammarna, då Bashir 

bestämde att det skulle råda en strikt islamisering över landet och att partier och institutioner 

som inte följde islam skulle förbjudas. Kriget blev med tiden allt hårdare då Khartoums 

regering började luftbomba flyktingläger och miliser som jagade bort folk från olika läger 

runtomkring huvudstaden (Medani 2011, s140). Syd Sudans erkännande enligt Remedial 

Right Only Theories är så att regionens befolkning har varit utsatt för orättvisor utförda av 

Khartoum regeringen. Khartoum regeringen har försökt att ”islamisera” regionen, men 

eftersom Syd Sudan består av olika afrikanska stammar med främst en kristen tro, har det 

varit ett visst motstånd från Syd sudaneserna. Syd Sudans secession rättfärdigas av att det har 

varit hårda attacker mot dem, deras mänskliga rättigheter har kränkts. Syd Sudans secession 

har gått igenom i det här anseendet, eftersom de har rätt till utträdande enligt internationella 

lagen och internationella stater.  
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Syd Sudans erkännande enligt Primary Right Only Theories är att regionens befolkning har 

önskat att gå sin egen väg. Detta möjliggjordes i samband med CPA avtalet, där efter en viss 

period Syd Sudan kunde antingen välja att enas med norra delen, eller att bli självständiga, 

varpå Syd Sudaneserna valde det sistnämnda. Ascriptive Theories innebär att en befolkning 

ska ha ett distinkt folk som är annorlunda än andra delen av landet, vilket stämmer i Syd 

Sudans fall då det finns flera olika afrikanska folkslag med annorlunda traditioner än 

befolkningen i norra arabiska delen. Det finns som sagt ca 1,5 miljoner Syd Sudaneser 

runtomkring Khartoum men dessa identifierar sig som Syd Sudanser och inte som araber. 

5.3 Somalilands erkännande enligt The Declarative Theory 
Somalilands erkännande enligt the Declarative Theory är att Somalilands befolkning bör få ett 

erkännande eftersom att de har utropat sig självständiga. Somalilands önskan för 

självständighet kan man spåra tillbaka till när regionen var en brittisk koloni, det innebär att 

en före detta koloni har rätt till att utöva självbestämmande från dess kolonisatör (Kreuter, 

382). Man kan då argumentera för att Somaliland bör erhålla erkännande eftersom regionen 

hittills inte har utövat självbestämmande som tidigare koloni.  

 

Enligt The Declarative Theory är en region att betraktas som självständigt om de har (1 en 

bestående population och (2 ett definierat område/region och (3 förmågan att kunna gå i 

samarbete med andra stater (Kreuter 2010, s382). I Somalilands fall så har regionen uppfyllt 

de två första punkterna genom att regionen anser sig självt vara självständigt och för det andra 

har regionen en bestående population och ett definierat område/region. Den punkt där 

Somaliland inte uppfyller kraven är punkt 3, där regionen inte har kunnat bilda några 

relationer med andra nationer. Att Somaliland inte har kunnat samarbeta med andra länder 

beror på att de helt enkelt inte har någon statsstatus och det medför en motvillighet till 

samarbete från omvärlden. Trots att man ser det som om Somaliland har misslyckats med den 

biten, så är det i verkligheten omvärlden som har misslyckas med att erkänna Somalilands 

utveckling och den gradvisa demoratiska framgången som sker inom regionen. Dessa teorier 

är idealiska och reflekterar hur man skulle vilja att det skulle vara i verkligheten, men så är 

det inte och det ser man i Somalilands fall.  

 

Att erkänna en region som stat behöver inte betyda att regionen automtiskt blir en fullt 

fungerande stat, erkännande är bara första steget till att skapa sig en fungerande regering 

(Tansey 2010, s1525). The Declarative Theory anser att om en region uppnår kriterierna för 
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att bli en stat så bör ett erkännande följa (Tansey 2010, s1524). Det som man kan se om man 

studerar Somalilands fall är att demokrati kan uppkomma även om ett land/region inte lagligt 

sett blivit erkänt. Demokratin har sakta men säkert kommit till Somaliland. Eftersom 

Somaliland är stabilt, relativt demokratiskt och vad som kan anses vara ett eget land med 

flerpartisystem så skulle ett framtida erkännande bara styrka den stat som redan finns.  

5.4 Syd Sudans erkännande enligt The Declarative Theory 
Syd Sudans erkännande enligt the declarative theory är att befolkningen erkänt sig 

självständigt och att 1) ha en permanent population, och 2) ha ett definierat område, och 3) ha 

en regering och förmågan att samarbeta med andra internationella stater (Kreuter 2010, 380). 

Dessa krav är dock inte alltid tillämpbara i verkligheten, men det går bättre för vissa stater. 

Syd Sudan har liknande bakgrunder som Somaliland, det har en permanent population av 

afrikanska stammar, ett definierat område, när det kommer till att ha en regering så har Syd 

Sudan inte haft lång tid på sig att etablera sig innan dess erkännande gick i lås. Syd Sudan 

fick således ett delvis självständighet i samband med CPA avtalet, där de fick en egen 

”president”, dock låg den stora makten fortfarande hos Khartoum regeringen. Eftersom Syd 

Sudan inte ville styras av den arabiska delen valde de att bli en egen stat. De har också en 

permanent population Syd Sudan anses vara ett definierat område där befolkningen är av 

afrikanskt ursprung med kristen tro och som skiljer sig från norra Sudan. Och sista steget för 

en stat att bli en stat är att Syd Sudan blev erkänt av andra stater och därmed kan samarbeta 

med andra stater på internationell nivå. Dessutom har Syd Sudan fått möjligheten att ta del av 

de internationella hjälpbidragen som ett eget land. Även om kraven för erkännande inte 

kommer under internationell lag, så har det i praktiken varit ett krav. Man kan se det som att 

befolkningen i Syd Sudan har ett definierat område då de flesta som bor i Syd Sudan är av 

afrikanskt och har andra kulturella bakgrunder och tro än grannarna i norr som är av arabiskt 

ursprung med islam som religion. Dock, kan man också hävda det motsatta då runt 1,5 

miljoner Syd Sudaneser bor i runtomring Khartoum (Medani 2011, s138).  

 

Tidigare koloniala skillnader finns inte men man har dragit gräns mellan de två områdena och 

vissa områden tvistar man om fortfarande, främst som är oljerikt. Hänvisar man till kriterierna 

om definierat område så kan man hävda att Syd Sudan har uppfyllt dessa krav eftersom man 

ser en klar skillnad mellan dessa två områden. Syd Sudan var före självständigheten helt och 

hållet under kontroll av SPLM och den demoratiska aspekten fungerande inte fullt ut.                                                                                                                                          
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5.5 Somalilands erkännande enligt The Constitutive Theory 
Somalilands erkännande enligt the constitutive theory är lite komplicerat, eftersom det är i det 

här anseendet svårt för Somaliland att fungera som en stat om regionen inte har något 

erkännande första enligt the constitutive theory.  Erkännande inom den riktningen är mer än 

en formalitet, tvärtemot vad the declarative theory anser, utan det är en central del för en 

nybliven stat. Det är självklart att Somaliland kämpar med att bli internationellt erkänt och i ju 

med att det inte hittills har varit möjligt har regionen kämpat själv med sin ekonomiska 

situation. Eftersom det finns en avsaknad av internationellt erkännande och att Somaliland 

legalt sett tillhör Somalia, har regionen inte varit aktuellt för hjälpaktioner och det skulle vara 

förödande för regionen i händelse av krissituationer (Tansey 2010, s1524 ). Eftersom 

Somaliland idag saknar erkännande från det internationella samfundet så betraktar man inte 

Somaliland som en stat. Enligt denna teori så kan Somaliland, teoretiskt sett, uppfylla kraven 

för att nå statsstatus i form av erkännande av självständighet från andra nationer eller 

internationella myndigheter (Kreuter 2010, 379). Dock, är det svårt att förklara hur denna 

teori skulle kunna tillämpas i praktiken när det gäller Somalilands fall (Kreuter 2010, 379).  

 

Vidare så vill inte andra nationer ha relation med Somaliland som en suverän stat och inte 

minst vill de kringgå The Somali Transnational Government för att samarbeta med den norra 

regionen på ett politiskt plan (Kreuter 2010, 380). Det som slutligen gör så Somaliland faller 

på målsnöret är andra nationers motvillighet till ett erkännande eftersom det finns oro om att 

det skulle leda till att andra utbrytarstater skulle vilja samma (Kreuter 2010, s380).  

 

5.6  Syd Sudans erkännande enligt The Constitutive Theory 
Syd Sudans erkännande enligt denna teori är att erkännande är en viktig del i att bli en laglig 

stat. Det faktum att andra stater såsom USA och att FN gav sitt erkännande gjorde det lättare 

för Syd Sudan att etablera sig som en stat, kanske inte fullt ut demokratisk, men ändå en stat. 

Ännu ett steg togs när moder staten, Khartoum regeringen, slutligen gick med på att låta Syd 

Sudan bli en egen stat. Det som står i teorin går inte alltid att använda i praktiken och i Syd 

Sudans fall så var med hjälp av CPA avtalet och att regeringen slutligen gav sitt erkännande 

som ledde till att Syd Sudan blev ett land. Inom the constitutive theory anser man, till skillnad 

från declarative theory, att ett erkännande är konstitutionellt sett en viktig till för en nybliven 

stat (Tansey 2010, 1524).  
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De internationella staternas erkännande är ett första steg i att få internationella rättigheter och 

att man blir en värdig jämlike till de andra staterna ” the recognition of statehood by existing 

states confers new rights that are seen as a core element of statehood itself” (Tansey 2010, 

1524).  Att internationella samfundet skulle erkänna Syd Sudan var det egentligen inget tvivel 

om, eftersom Khartoum regeringen och SPLM hade en överenskommelse och att majoriteten i 

Syd Sudan röstade för självständighet gjorde processen lite enklare, annars hade man gjort en 

bedömning om Syd Sudan kunde bli en egen stat eller inte.  

6. Diskussion  
Det är svårt att förstå hur internationella samfundet skiljer mellan Somaliland och Syd Sudan, 

med tanke på att de har liknande bakgrunder och ambitioner för sitt folk. Det är inte konstigt 

att man frågar sig varför ett land som Somaliland inte har fått sitt erkännande efter 23 år av 

självstyrande, där regionen har uttryckt en önskan att återigen bli ett eget land. Om man ska 

använda sig av the constitutive theory, så är det inte folkets vilja som spelar någon roll utan 

att andra stater ger sitt erkännande. Det som vidare försvårar situationen för Somaliland är att 

regionen inte har någon överenskommelse, som i Syd Sudans fall, med moderstaten och att 

utträdandet enbart är från Somalilands sida. För Syd Sudan är det motsatta eftersom det fanns 

en överenskommelse mellan den styrande regeringen och vidare att befolkningen tilläts rösta 

för självständighet.  

 

Trots att Somaliland inte har erhållit något erkännande så har regionen haft flera 

framgångsrika val som bevis på att det faktiskt finns en fungerande stat och regionen har haft 

en viss dialog med andra nationer, dock inte som en suverän stat (Kreuter 2010, 381). 

Eftersom Somaliland, i teorin, har mött de krav som finns inom the declarative theory och The 

Montevideo Convention kriterierna så kan man påstå att Somaliland bör erkännas. 

Somalilands befolkning har uttryckt att de vill bli självständiga från Somalia och man trycker 

även på att regionen tidigare har varit ett brittiskt protektorat. En koloni har en rättighet att 

utöva sitt självbestämmande från tidigare kolonistater och eftersom Somaliland inte har utövat 

den rätten känner folket att de har rätt till det nu (Kreuter 2010, 382). Eftersom somalierna 

delar samma tro, samma språk och i stort samma kultur, är det svårt att erkänna Somaliland 

som ett eget land.  

 

Många länder i Afrika och omvärlden för den delen drar sig för att erkänna regioner som 

Somaliland, eftersom man är rädd att det ska sätta igång en kedjereaktion bland likande 

26 
 



ställen. Däremot så anser det internationella samfundet att Syd Sudan är ett unikt fall och där 

man faktiskt kan urskilja mellan två befolkningar och då är det enklare att rättfärdiga ett 

erkännande. När det gäller att bedöma nya stater så har constitutive theory visat att ett 

erkännande inte blir lätt utan moderstatens godkännande. I Syd Sudans fall var det inte svårt 

eller kontroversiellt för internationella samfundet och ge sitt erkännande, eftersom Syd Sudan 

kom överens med moderstaten. Det är heller inte säkert huruvida Syd Sudan har uppfyllt 

kriterierna som har satts av The Montevideo Convention gällande självbestämmande, men det 

verkar som att det viktigaste i att bli en stat vilar på om internationella samfundet ger sitt 

erkännande eller inte. När det gäller att uppfylla krav som har satts inom den internationella 

lagen och liknande kriterier så är det idealistiskt i teorin men i praktiken så är det inte så 

enkelt. Det kan handla om politiskt maktspel när det gäller att erkänna nya stater, det beror på 

om det internationella stater gynnas av att det blir till en ny stat.  

6.1 Slutsatser 
Efter att ha noggrant gått igenom de olika materialen följer här nedan en sammatfattningen 

och svar på uppsatsens frågeställning. Det ensklaste sättet för en region att utträda utan 

hinder, är att genom att ingå en överenskommelse med moderstaten. På så vis blir det enklare 

för det internationella samfundet att ge sitt erkännande utan att man kränker någons 

mänskliga rättigheter eftersom alla parter är överens. Självbestämmande har tidigare använts 

för att ge koloniserade länder rätt till självständighet. I dagens politik fokuserar man mer på 

regioner som inte kan utnyttja sina mänskliga rättigheter, och därmed kan man överväga att 

ge utbrytarstater rätt till självestämmande om befolkningen tillhör en minoritet som förtrycks 

av den styrande staten.  Det är självklart att man som människa har rätt till att bestämma över 

hur man vill leva och om en stor majoritet av en befolkning uttrycker att de vill bestämma 

över sig själva, är det inte mer än logiskt att inte var ett hinder för dem.  

 

 Att erkänna stater inom declarative theory innebär endast att man styrker att staten existerar 

och utan ett erkännande så kan staten fungera väl med en fungerande stat och flerparti system 

och lyckade valröstningar. Det senare stämmer på Somaliland som har fungerat som en ”stat” 

i 23 år och trots att regionen har gjort sitt yttersta att visa att de fungerar som en stat medan 

resten av Somalia fortfarande återhämtar sig från ett lika långt inbördes krig, så har 

omvärlden inte lagt någon kraft på att erkänna regionen. Omvärlden håller sig utanför 

Somalilands situation eftersom man inte vill skada Somalias suveränitet och därför är 

Somaliland idag inte ens berättigad till eget självbestämmande trots att det har uppfyllt 
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kriterierna som står i the declarative theory och the Montevideo Convention. Det 

internationella samfundet kan när som helst erkänna Somaliland som en stat men man vill 

som sagt inte gå emot Somalia, för det anses som brott mot landets suveränitet. Dock, skulle 

ett erkännande öka stabiliteten i regionen och det skulle bli enklare att få hjälpbidrag i 

händelse krissituationer. Självklart ska man vara försiktig med att erkänna utbrytarstater för 

man vet inte vilka konsekvenserna som skulle uppstå, men Somaliland är inte en ny 

utbrytarstat, utan det är en region som har bevisat att det förtjänar sin självständighet och rätt 

till självbestämmande med att jobba för demokrati i regionen. Att erkänna regionen skull 

därmed vara en modell för andra afrikanska länder som lider av demokratiskt misslyckande 

och eventuellt införa stabilitet i oroliga regioner och länder i Afrika. Att internationella stater 

ger sitt erkännande så länge det gynnar dem och fortsätter stå i vägen för utvecklande 

demokrati i inom ett område är att anse som orättvisa, man bör belöna sådana framgångar som 

i Somalilands fall. Vidarmera ansåg det internationella samfundet at fallet Syd Sudan var ett 

unikt fall eftersom befolkningen fick utstå många orättvisor från Khartoum staten och för att 

det var enda utvägen för att minska konflikterna mellan araberna i norra delen och den 

afrikanska befolkningen i söder. 

 

Det är svårt att svara på vad som egentligen har lett till att Syd Sudan har haft bättre lycka 

med att bli erkänt med tanke på att landet delar liknande bakgrunder som Somaliland. Så för 

att besvara uppsatsens frågeställning så ska det nedan sammanfattas varför vissa regioner blir 

erkända och andra inte blir det. Dessa punkter är de viktigaste aspekterna av internationellt 

erkännande som i praktiken tillämpas.  

 

• Det gäller att den utträdande regionen kommer överens med moderstaten. 

• Det krävs att man i teorin uppfyller de kriterier som finns i till exempel the 

Montevideo Convention. 

• Det krävs att andra Internationella stater ger sitt erkännande så att utbrytarstaten kan 

bli en legitim stat. 

• Att andra stater har något särskilt intresse vad gäller erkännande. 

 

 

Sammanfattningsvis så kan man säga att trots de flertal kriterierna, även om det inte finns 

någon direkt internationell lag som reglerar reglerna kring utträdande, så finns det alltid något 

undantag till olika fall. Men punkterna som har nämnts kan förklara hur omvärlden bedömer 
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vilka regioner som kan bli stater. Syd Sudan och Somaliland uppfyller the Montevideo 

kriterierna, men i det här fallet så är det bara Syd Sudan som har blivit erkänt. Vidarmera det 

som kan konstateras är att anledningen till att Syd Sudan har blivit erkänt är att 1) de ingick 

en överenskommelse med Sudan och 2) de fick internationellt erkännande från existerande 

stater. Den teori som då bäst kan förklara Syd Sudans erkännande är the constitutive theory 

som läger tyngd på att andra stater ska erkänna suveräna stater. I Somalilands fall passar The 

Declarative Theory in, eftersom de har visat sig vara självständiga utan inblandning från 

omvärlden.  
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