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Abstract 

 

This study has the ambition to examine and compare Angolas failed peace process with 

Bosnia-Herzegovina’s successful peace process through Kumar Rupesinghes theory in 

conflict transformation. By comparing the two peace processes through Rupesinghes theory 

we can get an answer why Angola’s peace failed while Bosnia-Herzegovina’s lasted.  

 

This study has two purposes. 

 

Based on a comparison of Angolas and Bosnia-Herzegovina’s peace processes, how well is it 

possible to explain the outcome of the two countries peace process?  

 

How useful is Rupesinghes theory? 

 

The study showed that Bosnia-Herzegovina employed factors from Rupesinghes theory, in a 

much higher sense than Angola. They were especially more successful in employing the 

economic factors from Rupesinghes theory. This therefore can be a reason why Angola’s 

peace failed while Bosnia’s lasted. In testing the theory’s usefulness the study showed that the 

theory is useful in many factors and can be used to give a qualified answer to why a peace 

lasts or fails. But the theory also has its flaws, some of the steps in the theory need a better 

explanation and some of the steps are more important depending on which country the theory 

is applied upon. 

 

 

Key words: Angola, Bosnia-Herzegovina, Kumar Rupesinghe, conflict transformation, civil-

war, peace, peace processes, Bicesse, Dayton           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. Inledning 

 

De senaste decennierna har inbördeskrig ersatt internationell krigsföring som den utbredda 

formen av storskaliga konflikter. Inbördeskrig har blivit den etablerande formen av krig. När 

ett inbördeskrig väl startar blir den svår att stoppa. Förutom att de pågår ungefär tio gånger 

längre än internationella konflikter skapar de en enorm förstörelse för ekonomin, samhället 

och förhållandet mellan olika grupper i landet.1 

 

Ett avslutat krig behöver inte betyda en avslutad konflikt. Det finns en väldigt stor risk att ett 

avslutat krig kan komma tillbaka igen. Slutet på ett krig kan antagligen vara genom ett 

fredsavtal eller genom att den ena sidan helt enkelt besegrar sin motståndare. Bara hälften av 

länderna där inbördeskriget har tagit slut, lyckades ta sig igenom ett decennium utan att det 

brutit ut en ny konflikt.2 Konflikter kan få ett land att fastna i ett mönster av våld. Faktum är 

att 90 % av alla inbördeskrig är upprepade inbördeskrig. Har ett land haft inbördeskrig kan de 

fastna i detta mönster av våld som gör att de inom några år befinner sig i ett nytt inbördeskrig. 

Inbördeskrig ökar oddsen för framtida krig.3 Detta begrepp har fått namnet konfliktfälla 

(conflict trap)4 av Paul Collier och Nicholas Sambanis som i sitt verk Understanding Civil 

War: a new Agenda (2005)  upptäckte detta mönster.5 6 

 

Däremot minskar risken för att ett nytt inbördeskrig desto längre landet har haft fred. Riskerna 

för nya oroligheter blir mindre och mindre ju mera år som går efter det påskrivna fredsavtalet. 

På samma sätt är riskerna för en ny konflikt betydligt större under den första tiden efter den 

avslutade konflikten. Collier, Hoeffler och Rohner har i sin undersökning om inbördeskrig; 

Beyond Greed and Grievance: feasibility and civil war (2008) gjort en omfattande studie av 

inbördeskrig där de kom fram till att det i genomsnittet är 14,2 % risk att det blir ett nytt 

inbördeskrig i ett land som har präglats av fred i 10 år. Har det varit fred i landet under 20 års 

tid minskar procenten till 8,6 % för att det ska bli ett nytt inbördeskrig.7  

 

                                                           
1 Collier mfl. Beyond Greed and Grievance, 1 
2 Collier. The Bottom Billion, 27 
3 Walter F. Why Bad Governance leads to Repeat Civil War, 1243-1244 
4 Hegre mfl. The Conflict Trap, 2 
5 Collier & Sambanis. Understanding Civil War, 3-12 
6 Walter F. Why Bad Governance leads to Repeat Civil War, 1243 
7 Collier mfl. Beyond Greed and Grievance, 13 
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Går det över 30-40 år med fred inom landet är risken för ett nytt inbördeskrig minimalt. Ett 

nytt inbördeskrig har störst risk att bryta ut de första åren efter det påskrivna fredsavtalet, 

dessa år är således de mest betydelsefulla. Råkar det däremot bli inbördeskrig på nytt kan 

landet falla i en konfliktfälla som är svår att ta sig ur. De socioekonomiska, politiska, etniska 

även de geografiska faktorerna är relevanta för förståelsen om varför vissa länder fastnar i 

detta mönster av våld medan andra klarar sig utan. 8 En av de viktigaste faktorerna, om inte 

den viktigaste, är styrkan på fredsavtalet. Det kan aldrig bli en hållbar fred utan ett starkt 

fredsavtal. 

 

Hur fredsprocesserna går till och hur det påskrivna fredsavtalet är utformat är därför av 

yttersta betydelse för hur länder med ett långdraget inbördeskrig kommer se ut inom den 

närmaste framtiden. Fredsavtalen kan ibland vara starka och förhindra framtida konflikter i 

landet men de kan också vara bräckliga och inom några år, månader eller veckor kan landet 

befinna sig i inbördeskrig igen och falla i detta mönster av våld. Varför vissa fredsavtal 

misslyckas med att förhindra framtida konflikter i landet medan andra lyckas är svårt att 

riktigt veta. Flera olika teorier och policyn om hur en hållbar fred skapas har förts fram. Ett 

utav dessa är Kumar Rupesinghes konfliktomvandlingsteori. Övergången från krig till fred är 

väldigt komplicerad. Rupesinghe menar att det däremot finns olika tillvägandesätt som gör 

denna övergång betydligt lättare och gör den betydligt hållbarare än vad som oftast är fallet. 

Rupesinghes teori befinner sig inom konfliktomvandlingsskolan av konfliktstudier. Inom 

denna skola finns det många andra teorier som ger en annan grund på hur fredsprocesser ska 

tillämpas. Det finns även andra skolor av konfliktstudier som ger en helt annan i många fall 

även motstridig definition av hur konflikter ska hanteras, de mest etablerade är förutom 

konfliktomvandling, konflikthantering och konfliktlösning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 ibid, 13-23 
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1.1 Syfte 

 

Uppsatsen har två syften. Det första är att undersöka varför vissa fredsavtal misslyckas medan 

andra lyckas. Vad är det för aspekter/dimensioner som skiljer mellan olika fredsprocesser? Är 

det deras utformning, de ekonomiska aspekterna, kompetensen hos medlarna, viljan att ta åt 

sig freden hos de olika parterna? Eller ligger det några andra faktorer bakom som avgör varför 

vissa konfliktomvandlingar skapar en trygg, stabil demokratisk miljö i framtiden medan andra 

leder till diktatur och fortsatt stridande. 

 

Det andra syftet med uppsatsen är att göra ett empiriskt teoriprövande utav Rupesinghes teori. 

Är teorin komplett eller finns det andra aspekter som teorin har missat. Resultatet kanske visar 

att ett fall följde flera utav hans steg men ändå misslyckades med sin fredsprocess.  

 

För att undersöka vad som är en lyckad fredsprocess och vad som är en misslyckad 

fredsprocess kommer undersökningen använda två länder som tidigare har haft inbördeskrig. 

Dessa länders fredsprocesser blir uppsatsens fall. Har fallet haft inbördeskrig på nytt efter sin 

fredsprocess kategoriseras fredsprocessen som misslyckat. Har fallet haft fred efter sin 

fredsprocess kategoriseras detta fall som lyckat. De två valda fallen är Angola med det 

misslyckade Bicesseavtalet och Bosnien Hercegovina med det lyckade Daytonavtalet. Dessa 

två fredsprocesser ska undersökas genom Rupesinghes redan nämnda 

konfliktomvandlingsteori. Hans teori har elva steg som han hävdar en fredsprocess behöver 

följa för att skapa en hållbar fred. 9 

 

Uppsatsen kan visa vad för faktorer som är grundläggande i fredsprocesser mer än andra eller 

om det skulle finnas andra faktorer som påverkar utfallet hos en fredsprocess. De 

frågeställningar som ska besvaras är: 

 

1. Utifrån en jämförelse av Bosnien-Hercegovinas och Angolas fredsprocesser genom 

Rupesinghes teori, hur väl går det att förklara utfallet av fredsprocesserna? 

2. Hur användbar är Rupesinghes teori? 

 

                                                           
9 Rupesinghe. Conflict Transformation, 78-80 
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Genom Kumar Rupesinghes konfliktomvandlingsteori ska uppsatsen granska vad själva 

orsaken är till varför den ena av de två valda fredsprocesserna lyckades medan den andra 

misslyckades. Hans teori tar upp 11 steg som han menar leder till en stabil fred i ett land som 

präglats av inbördeskrig. Uppsatsen ska ta och applicera hans 11 steg på fredsprocesserna i de 

två valda fallen. Angola med det misslyckade Bicesseavtalet och Bosnien Hercegovina med 

det lyckade Daytonavtalet. Angola har haft ett misslyckat fredsavtal med utfallet inbördeskrig 

på nytt medan Bosnien-Hercegovina har haft ett lyckat fredsavtal med utfallet fred. Har det 

lyckade fredsavtalet följt Rupesinghes steg? Har det misslyckade fredsavtalet inte följt hans 

steg eller finns det någon annan förklaring bakom utfallet av fredsprocessen?  

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsens upplägg kommer se ut på följande vis. Inledningen till uppsatsen visar 

problembilden, syftet och frågeställningarna. Detta skall ge en grundläggande bild av 

innehållet i uppsatsen. Det andra kapitlet är metod- och material delen där jag presenterar min 

valda metod. Jag kommer även visa det material som uppsatsen grundar sig på, källkritiken 

samt ge en definition av fred och inbördeskrig.  

 

Det tredje kapitlet utgörs av en teoretisk diskussion, där jag presenterar andra teorier och 

tidigare forskning. Jag presenterar även andra skolor inom konfliktstudier och avslutar med en 

detaljerad redogörelse av Rupesinghes teori. Kapitel fyra ger en bakgrund till Angolas och 

Bosniens bakgrund, fredsprocess och resultat. I det femte avsnittet gör jag en komparativ 

jämförelse av de två fallens fredsprocesser samtidigt som jag visar hur väl Bosniens lyckade 

fredsprocess kan användas för att förklara Angolas misslyckade fredsprocess. I det sista 

kapitlet analyserar jag Rupesinghes konfliktomvandlingsteori och ger mina synpunkter på 

teorins styrkor respektive svagheter. 
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2. Metod och material 

 

2.1 Metod 

 

Uppsatsen är en jämförande fallstudie av två fall. Mina två fall är valda utifrån de olika 

utfallen som ländernas fredsprocesser har haft, en var misslyckad och en var lyckad.10 De är 

också valda utifrån att de båda har haft inbördeskrig. Min valda teori sägs gälla alla länder i 

dagens politiska situation som har haft inbördeskrig. Inbördeskrig och fredsprocessernas utfall 

är med andra ord de viktigaste kriterierna i valen av mina fall. På grund av dessa två kriterier 

går det med hjälp av mina fall testa Rupesinghes teoris användbarhet. När jag väljer fall 

behöver jag variation dvs. jag behöver ett fall som ger mig ett resultat-fred och ett annat fall 

som ger mig resultatet-krig på nytt.11 Bosnien-Hercegovina är som bekant fallet som gav 

resultatet-fred och Angola är fallet som gav resultatet-krig på nytt.   

 

Jämförelsen av mina två valda fall gjorde jag genom en komparativ/jämförelsemetod. Där jag 

jämförde mina två fall genom Rupesinghes teori. Grundtanken var att jämföra för att se vilka 

av stegen i teorin som de två länderna hade implementerat. Med andra ord varför lyckades 

Bosnien-Hercegovinas fredsprocess men inte Angolas. Mitt teoriprövande av Rupesinghes 

teori var en jämförande design-mest lika design.12 Jag vill undersöka en bestämd 

förklaringsfaktors empiriska slagkraft med andra ord pröva Rupesinghes teori, men jag har 

bara två fall vilket gör att valen inte kan vara slumpmässiga.13 Genom att testa teorin har jag 

valt två fall som liknar varandra på kriterierna inbördeskrig och fredsprocess. Fallen liknar 

inte varandra på förklaringsvariabeln som står i centrum för undersökningen utfallet för 

fredsavtalet. Jag valde mina två fall strategiskt eftersom de uppfyller de kriterium som krävs 

för att testa teorin.14   

 

Den empiriska undersökningen som har utförts gick till genom att jag undersökte hur många 

av de steg i Rupesinghes teori som de två fallen implementerade i sina fredsprocesser. Detta 

ska sedan förklara hur mycket de har följt de olika stegen i Rupesinghes teori.15  Jag får 

                                                           
10 George & Bennet. Case Studies and Theory development in Social Sciences, 118 
11 Esaisson m.fl. Metodpraktikan, 102 
12 ibid, 112 
13 ibid, 113 
14 ibid  
15 ibid, 114 
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egentligen inte veta värdet på min oberoende variabel innan jag gör undersökningen. Men 

med tanke på att jag inte kan testa teorin utan att veta den oberoende variabeln har 

undersökningen skett genom en slags bakvänd design där jag redan vet utfallet på de två 

fredsprocesserna d.v.s. att Bosnien-Hercegovinas fredsprocess lyckades medan Angolas 

misslyckades.16   

 

Det fanns andra länder som hade betydligt mer likheter med varandra förutom mina två fall, 

t.ex. har inbördeskriget i Moçambique många likheter med inbördeskriget i Angola. Båda 

ländernas inbördeskrig började efter självständighetsförklaringen från Portugal 1975. Efter 

ländernas självständighet bröt inbördeskrig ut mellan olika grupper i landet som backades upp 

av olika supermakter. Båda länderna hade efter flera års hårda strider en fredsprocess med ett 

påskrivet fredsavtal. Angolas fredsavtal kollapsade medan Moçambiques lyckades bevara 

freden. De två länderna har väldigt många likheter den enda skillnaden är utfallet på 

fredsavtalet. Bosnien-Hercegovina fredsprocess har betydligt fler likheter med t.ex. konflikten 

i Nordirland eller krigen i Tjetjenien. Konflikter som precis som inbördeskriget i Bosnien-

Hercegovina har en etnisk bakgrund bakom sig snarare än en ideologisk som var fallet med 

Angola och Moçambique. Men eftersom jag ville ha den nödvändiga variationen i den 

oberoende variabeln valde jag två länder som egentligen förutom de nämnda kriterierna 

egentligen inte har mycket likheter med varandra. Det är lämpligare att under en 

teoriprövningssynpunkt jämföra länder som inte är helt lika varandra. Vad som är goda val av 

fall beror helt enkelt på den valda teori som står i centrum.17  

 

Två centrala begrepp i denna uppsats är inbördeskrig och fred. Rupesinghes teori är utvecklad 

för länder med inbördeskrig. Oftast är det dock svårt att veta vilka konflikter som kan 

kategoriseras som inbördeskrig och när ett land verkligen befinner sig i ett fredstillstånd. Min 

definition av fred är att landet befinner sig i ett fredstillstånd omedelbart när de har skrivit på 

ett fredsavtal. Uppsatsens definition av inbördeskrig använder sig av Paul Colliers definition 

av inbördeskrig. Collier förklarar att inbördeskrig kan definieras utifrån fyra kännetecken. Det 

måste finnas en organiserad militär kraft eller motstånd i landet. Konflikten måste leda till 

minst 1000 döda under ett år. För att skilja inbördeskrig från folkmord, massakrer eller olika 

former av pogrom måste motståndssidan, den svagare sidan i konflikten stått för minst fem 

procent av dödandet. Det fjärde kännetecknet är att den nationella regeringen måste vara ha 

                                                           
16 ibid, 115 
17 ibid, 115 
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varit aktivt involverad i konflikten.18 I Angola var det framförallt inbördeskrig mellan UNITA 

och MPLA, där MPLA var regeringen och UNITA det organiserade motståndet. I Bosnien var 

det inbördeskrig mellan den bosniska regeringen som framförallt bestod av bosniskamuslimer 

mot bosnienserberna och under en viss period mot bosnienkroaterna. Samtidigt hävdar många 

forskare att inbördeskriget i Bosnien i själva verket inte var ett inbördeskrig utan en 

internationell konflikt mot Republiken Bosnien-Hercegovina där två grupper i landet 

backades upp av grannländerna Kroatien respektive Jugoslavien.19 Denna argumentation har 

ett giltigt resonemang och får inte ignoreras, men enligt flera bedömare var konflikten ett 

inbördeskrig.20 

 

Jämförelsen utav de två länderna är genomförd genom Todd Landmans kriterier för 

jämförelse mellan länder. Genom att jämföra de två ländernas fredsprocesser är målet att få 

fram varför Angolas fredsprocess misslyckades medan Bosniens fredsprocess lyckades. 

Landman menar att det finns fyra huvudmål under en jämförelse av länder, contextual 

description, classification, hypothesis-testing och prediction.21  

 

Contextual description är relevant i denna studie eftersom den beskriver det politiska 

fenomenet eller händelserna i det valda landet eller de valda länderna. Den ska ge kunskap om 

de två valda länderna och ge en beskrivning av inbördeskriget i de två länderna men 

framförallt ge en utförlig beskrivning av de två ländernas fredsprocesser och fredsavtal. 

Beskrivningen av dessa två länders fredsprocesser är en viktig komponent i 

forskningsprocessen eftersom beskrivningar utgör rådata för jämförande studier som strävar 

efter högre nivåer av förklaring.22 Contextual description är ett betydelsefullt moment för 

denna studie eftersom den strävar efter att beskriva de två ländernas fredsprocesser och utfall, 

utan denna beskrivning går det inte att utföra studien.23  

 

Båda fallen är handplockade strategiskt. I en komparativ/jämförelse metod måste det finnas 

minst två länder som jämförs, men det finns ingen gräns för hur många länder som kan 

jämföras.24 Beslutet om att bara ha två fall grundar sig på den mängden tid som studien hade 

                                                           
18 Collier mfl. Beyond Greed and Grievance, 6 
19 Hartmann, Crimes of War. Bosnia, http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/bosnia/ (hämtad 2016-05-22) 
20 ibid 
21 Landman. Issues and Methods in comparative politics, 4 
22  ibid, 5 
23  ibid 
24 ibid 2008, s. 68 

http://www.crimesofwar.org/a-z-guide/bosnia/
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tillgång till. Utormningen av komparativa metoder kan variera beroende på studiens 

problemformulering, mängden tid och resurser som forskaren har tillgång till.25  

 

2.2 Teoriprövande 

 

Det huvudsakliga målet med uppsatsen är att empiriskt testa Rupesinghes teori. Detta är också 

en av anledningarna till att uppsatsen använder sig av en bakvänd design. Teorin kommer 

prövas genom en jämförelse av de två ländernas fredsprocesser utifrån de elva stegen som 

teorin presenterar. Hur mycket tillämpade det lyckade fallet Bosnien-Hercegovina respektive 

hur mycket tillämpade det misslyckade fallet Angola Rupesinghes elva steg. 

 

2.3 Material 

 

Studiens material om de två fredsprocesserna känner jag är tillräckligt för att göra en 

undersökning och få ett grundläggande svar på mina frågeställningar. I fallet Bosnien-

Hercegovina var det betydligt lättare att hitta etablerade källor om fredsprocessen. Kriget i 

Bosnien-Hercegovina följdes under 90-talets början av hela världen. Det har skrivit enorma 

mängder böcker och gjorts många dokumentärer om konflikten.  

 

Samma sak kan inte sägas om fallet Angola. Till skillnad från Bosnien-Hercegovina följde 

inte omvärlden inbördeskriget i Angola särskilt noga vilket har lett till att det har skrivits 

avsevärt mindre böcker om konflikten. Inbördeskriget ägde rum under en lång tid och under 

vissa perioder pågick det inte lika mycket stridande, Angola är också ett ansenligt stort land, 

journalisterna och de internationella observatörerna kunde inte vara överallt och på båda sidor 

samtidigt. Till skillnad från kriget i Bosnien där journalisterna kunde vara närvarande vid alla 

de tre sidornas positioner. Under mitt strävande efter att göra en bra undersökning har jag 

använt mig av både av primärkällor och sekundärkällor. Primärkällorna är olika officiella 

dokument samt rapporter från etablerade akademiker med stor kännedom om respektive land. 

Bland annat har jag under fallet Angola använt mig av Solomon & Goundens studie Conflict 

Resolution in Africa: A Comparative Analysis of Angola and South Africa och Christine 

Messiants artikel Why did Bicesse and Lusaka fail, i studiens syfte att förklara varför Bicesse-

avtalet misslyckades och hur väl fredsprocessen tillämpade Rupesinghes olika steg. I fallet 

                                                           
25 ibid, 24 
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Bosnien-Hercegovina har jag framförallt använt mig av den amerikanska delegationens 

chefsförhandlare under Dayton, Richard Holbrooks egna reflektioner (To End a War) om hur 

förhandlingarna gick till.  

 

Jag har även använt mig av officiella dokument från olika organ inom FN, NATO och EU. 

Detta ska stärka studiens validitet eftersom informationen kommer från officiella etablerade 

organ. Studien använder sig också av sekundärkällor i form av böcker och olika elektroniska 

källor. Jag har också använt mig av Dayton-avtalets och Bicesse-avtalets egna protokoll, detta 

för att ytterligare förstärka källornas validitet. Olika forskningsuppsatser om varför 

fredsavtalet kollapsade och lyckades ska ge undersökningen medel för att lättare kunna testa 

Rupesinghes teori.  

 

Rupesinghes teori framförs genom hans två verk Conflict transformation och Civil wars civil 

peace där han framförallt argumenterar för och presenterar sin teori.  

 

 

2.4. Källkritik 

 

För att förstärka studiens validitet har jag använt mig av flera olika källor. På detta sätt får jag 

fram en större reliabilitet och mer trovärdiga källor. Framförallt Dayton-avtalets och Bicesse-

avtalets egna protokoll ska kunna ge tillräckligt med validitet till hur förhandlingarna till det 

som blev de olika fredsavtalen tillämpades. För att verkligen sedan ha tillräckligt med 

material om varför ländernas processer efter fredsavtalet gick rätt respektive fel har studien 

använt sig av flera olika källor som ska ge samma inblick i vad som tillämpades efter 

fredsavtalets underteckning. Bland annat har Christine Messiants artikel, Why did Bicesse and 

Lusaka fail, Christopher Pycrofts Angola the forgotten tragedy, Solomon & Goundens studie 

Conflict Resolution in Africa: A Comparative Analysis of Angola and South Africa och James 

Ciments bok Angola and Mozambique använts för att visa hur Angolas fredsprocess gick till. I 

fallet Bosnien har bland annat Richard Holbrooks egna bok To end a war och Francine 

Friedmans bok Bosnia and Herzegovina: A Polity on the Brink  om förhandlingarna och 

resultatet av Dayton-avtalet använts. 

 

Källor från framstående akademiker om respektive land ska minska risken för eventuella fel i 

slutresultatet. Officiella dokument ska också minska riskerna för misstag. Det har funnits 
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svårigheter med att hitta lika mycket material och fakta till vissa av Rupesinghes element i de 

olika stegen, men trots detta anser jag att det materialet jag hade till förfogande är tillräckligt 

för att göra en kvalificerad studie.   

 

3. Teoretisk diskussion 

 

Under den här delen ska jag presentera andra teorier och tidigare forskning inom 

konfliktstudier förutom Rupesinghes teori och redogöra hur dessa skiljer sig åt. Jag ska även 

presentera den teoretiska skolan inom konfliktstudier som hans teori befinner sig under – 

konfliktomvandling (conflict transformation) samt två andra teoretiska skolor – 

konfliktlösning (conflict resolution) och konflikthantering (conflict management). Genom en 

diskussion mellan de tre skolorna ska jag visa varför jag valde konfliktomvandling och inte 

någon av de andra två skolorna. Tillslut ska jag även presentera Rupesinghes teori med de 11 

steg som han anser leder till en lyckad konfliktomvandling. 

 

3.1 Andra teorier och tidigare forskning 

 

Som redan nämnt finns det andra välutvecklade teorier om hur bemötandet av konflikter ska 

gå till. Ett av dessa är John Paul Lederachs konfliktomvandlingsteori. Lederachs teori modell 

är förmodligen den mest etablerade och inflytelserika teorin inom konfliktomvandling. Det 

har gjorts enormt många studier om hans teori, där han både blivit kritiserad och hyllad. Hans 

teori var den första som ville få med det lokala samhället i fredsprocessen, den innehåller 

även riktlinjer för institutionernas uppgifter och utformning.26  

 

Lederachs teori har förts fram i flera av hans publikationer, framförallt i hans mest betydande 

studie Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies (1997). Där skriver 

han bland annat att försoning sker genom att skapa långsiktiga infrastrukturer. Hans teori 

förklarar att det finns tre olika element av aktörer i ett konflikt samhälle (three tracks of 

actors).27 

 

 

                                                           
26 Paffenholz. International Peacebuilding goes local, 2 
27 Lederach. Building Peace, 39 
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• Element 1: Det högsta ledarskapet. 

- Här ingår höga militära, politiska och religiösa ledare. 

• Element 2: Det mellersta ledarskapet. 

- Här ingår ledare som är respekterade i olika sektor. Som etniska och religiösa ledare, 

akademiker/intellektuella, humanitära ledare. 

• Element 3: Ledarskap på gräsrotsnivå. 

- Här ingår lokala ledare, ledare för icke-statliga organisationer, samhällsutvecklare, 

lokala hälsotjänstemän, ledare för olika flyktingläger.28 

 

Under bemötandet av en konflikt ska dessa tre element behandlas på olika sätt för att kunna 

skapa ett starkt fredsbyggande. Rupesinghes teori har många likheter med Lederachs 

konfliktomvandlingsteori. Det går nästan att säga att de är två sidor av samma mynt. Den 

stora skillnaden mellan dessa teorier är att Lederachs teori har vänts fram och tillbaka, testats 

empiriskt, reformerats och analyserats om flera gånger. Rupesinghes teori är inte lika väl 

etablerad, den har inte granskats eller analyserats på samma sätt. Hans teori vänder sig också 

bara till länder som har haft inbördeskrig.   

 

Rupesinghe är dock inte den enda som har publicerat en teori som bara fokuserar på 

hanterandet av inbördeskrig. Chaim Kaufmann har utvecklat en teori i sitt verk Possible and 

Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars (1996). Kaufmanns teori fokuserar på hur 

hanteringen av inbördeskrig med etnisk bakgrund.  Hans teori grundar sig på två antaganden. 

För det första att etniska konflikter skapar hat och stärker den egna etniska identiteten till den 

grad att multietnisk politik inte kan fungera i landet när det väl är fred. För det andra skapar 

ett multietniskt samhälle säkerhetsdilemman och risk för framtida konflikter. Detta kan 

undvikas bara genom en separation av de olika etniska grupperna. Att återställa civil politik i 

ett multietniskt samhälle som har präglats av krig är därför omöjligt eftersom kriget har 

förstört all sorts chans för etniskt samarbete.29 

 

Den stora skillnaden mellan Rupesinghes och Kaufmannas teorier är att den första har 

utvecklat en teori som fokuserar på alla sorts inbördeskrig medan den senare har utvecklat en 

teori för etniska inbördeskrig. Rupsinghe hade förmodligen svarat på detta genom att säga att 

                                                           
28 ibid, 39 
29 Kauffman. Possible and Impossible Solutions to Ethnic Civil Wars, 137 
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flera etniska konflikter också kan vara andra sorts konflikter. Var t.ex. inbördeskriget i 

Angola en konflikt som grundade sig på etniska motsättningar, politiska motsättningar eller en 

maktkonflikt efter kolonialtiden. Den andra stora skillnaden är att Kaufmann vill ha en 

separation utav de olika grupperna i landet för att undvika ett nytt inbördeskrig. Rupesinghe 

säger i princip sätt det motsatta, han vill att fredsmedlarna på gräsrotsnivå ska bygga upp 

konsensus och fredsallianser mellan de olika grupperna igen.30  

 

Angående de två valda fallen har det har skrivits en mängd med böcker om Bosniens 

fredsprocess och fredsavtal. Utöver det har det forskats och gjorts många studier om landets 

övergång från krig till fred och Bosniens demokratiska utveckling. Det har även forskats och 

debatteras om varför det blev krig i landet och vad nästa steg är i landets utveckling. 

Angående denna studie finns det även mängder med material om hur väl Dayton-avtalet 

lyckades. Det finns även gott om källor om Angolas fredsprocess och fredsavtal, dock inte i 

närheten av samma nivå som Bosnien. Det har tidigare även gjorts studier om Rupesinghes 

teori, där olika akademiker har kritiserat och hyllat olika aspekter av hans teori, dock inte i 

samma nivå som många andra forskares teorier. Vad gäller denna studie har jag inte påträffat 

någon som helst jämförande studie eller tidigare forskning mellan Bosnien-Hercegovina och 

Angolas fredsprocesser utifrån Rupesinghes teori.   

 

3.2 Konfliktstudier 

 

Det finns flera olika skolor inom konfliktstudier. Inom dessa skolor finns det olika teorier om 

hur det på bästa sätt går att möta en konflikt. Det är viktigt att påpeka att alla dessa skolor 

med sina teorier för hur de ska bemöta en konflikt kan bindas samman med varandra.31 

 

Konflikthantering är en av de mest etablerade skolorna inom konfliktstudier. 

Konflikthantering fokuserar som namnet avslöjar på hur hanteringen av en konflikt går till. 

Den ger inga antydanden på hur konflikten ska stoppas. Hugh Mialls definition av 

konflikthantering är ett slags tillvägagångssätt som inte fokuserar på att lösa konflikten 

utifrån, eftersom den anser att det finns alltför många faktorer som påverkar. Istället ska de 

försöka hantera konflikten på bästa sätt, få ner våldet och dödandet.32  

                                                           
30 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-75 
31 Miall mfl. Contemporary Conflict Resolution 3rd edition, 7-31 
32 ibid   
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Mialls definition av konfliktlösning menar att människor inte kan eller för den delen 

egentligen inte vill diskutera eller kompromissa sina grundläggande behov inom kommunala 

eller identitetskonflikter. Istället bör en tredje part utav skickliga men maktlösa personer 

intervenera genom att se till att de olika parterna i konflikten får ett annorlunda tankesätt som 

kan ge dem ett annat förhållande till den/de andra parterna i konflikten. Konfliktlösning 

försöker få fram en process som de olika parterna i konflikten ser som acceptabelt och som 

kan vara effektiv i att lösa konflikten.33 

 

Miall förklarar konfliktomvandling som en fredsprocess som går från fredsförhandlingar till 

åtgörandena som måste tas efter fredsavtalet. Det behövs mer än olika lösningar och 

hanteringssätt till en konflikt. En konflikt slutar inte efter ett påskrivet fredsavtal. Teorierna 

inom konfliktomvandling lägger stor vikt på att hela samhället måste vara involverad i 

fredsprocessen och fredsbyggandet.34  

 

Kumar Rupesinghe och hans teori befinner sig inom konfliktomvandling. Han menar att de 

ska ha en slags heltäckande förhållningsätt till konflikter som omfamnar mångsidiga 

interventioner. Han tycker att fred ska byggas på gräsrots nivåer i det civila samhället samt att 

de ska försöka ordna fredsallianser mellan olika grupper i samhället som kan få fram en 

förändring, detta kan vara alltifrån olika företag till media och det militära. Samhället ska och 

måste vara med i fredsförhandlingarna.35 

 

Avslutningsvis kan jag påpeka att den stora skillnaden mellan konflikthantering, 

konfliktlösning och konfliktomvandling är att den sista fokuserar på att få med desto mer utav 

samhället i fredsprocessen. Medan konflikthantering t.ex. snarare fokuserar på hur de ska 

stabilisera konflikten. Detta är en av anledningarna till att jag valde att göra en studie utifrån 

en teori inom konfliktomvandling. Förutom att konfliktomvandling stabiliserar en konflikt 

försöker den även lösa konflikten samtidigt som den vill skapa förutsättningar som kan 

stabilisera landet efter fredsprocessen. Freden kommer inte med ett påskrivet fredsavtal utan 

med ett genomtänkt påskrivet fredsavtal.36 

                                                           
33 ibid 
34 ibid 
35 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
36 Miall mfl. Contemporary Conflict Resolution 3rd edition, 7-31 
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3.3 Rupesinghes teori 

 

Tanken bakom valet utav Rupesinghes teori är främst på grund av att teorin inte har använts 

särskilt mycket. Kumar Rupesinghe är född och uppväxt på Sri Lanka, ett land som har 

präglats av konflikter och krig de senaste decennierna. Hans upplevelser och icke 

västerländska förhållningsätt till konfliktstudier kanske kan ge en annorlunda tolkning av 

konfliktomvandling än vad västerländska forskare presenterar. Rupesinghes teori av 

konfliktomvandling har som redan nämnt elva steg som han argumenterar för att en 

fredsprocess borde tillämpa för att bevara en hållbar fred.  

 

1. Innan förhandlingsstadiet  

 

– Under detta stadium ska fredsmedlarna försöka få med de olika sidorna in i 

förhandlingsprocessen och de ska ställa realistiska mål om vad de vill upp nå med 

förhandlingarna. Alla sidorna ska veta vad som ska uppnås och de ska ha en vilja att ta åt sig 

freden. Under detta första stadium ska de helt enkelt designa en process som kan få de olika 

parterna att sätta sig vid diskussionsbordet. När de väl kan diskutera med varandra kan ett 

ömsesidigt förtroende påbörjas som är nödvändigt för en lyckad fredsprocess. Under detta 

stadium ska det diskuteras varför alla parterna har kommit till förhandlingsbordet och vad 

deras syfte är med förhandlingarna.37  

 

2. Förstå grundorsaker  

 

– När de olika parterna i konflikterna sitter vid diskussionsbordet är det är viktigt att de förstår 

de bakomliggande orsakerna till en viss konflikt. Hur och varför en konflikt startade är viktigt 

att veta, för att de senare ska kunna ingripa och underlätta en korrekt resolution till konflikten. 

Är det historiska, ekonomiska, etniska, politiska, religiösa och liknande faktorer som har lett 

landet in i ett inbördeskrig? De får framförallt inte glömma att prata om resurserna som finns i 

landet och vart de är placerade. De ska också diskutera och åtminstone försöka förstå varför 

folk väljer att strida mot varandra. 38  

 

 

                                                           
37 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
38 ibid 
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3. Äganderätten till fredsprocessen 

 

– Under fredsprocessen är det relevant att få med lokala aktörer, för att de ska kunna känna att 

de har varit en av aktörerna bakom fredsprocessen.39 De som har varit med om konflikten 

måste vara arkitekter, ägarna till det framtida fredsavtalet. De ska känna att det är deras fred 

och att de har en viss kontroll över det som diskuteras och över de beslut som fattas, de 

kommer stödja fredsavtalet ju mer de känner att det är deras fred.40  

  

4. Identifiera alla aktörer 

 

– Under detta stadium är det väldigt viktigt att de identifierar alla aktörer, eliter, ledare, icke-

militära aktörer, opinionsskapare m.m. för att även dem ska delta i fredsprocessen. Deltar inte 

alla viktiga aktörer i fredsprocessen ökar riskerna för en misslyckad fred. Alla med ett visst 

inflytande över en del av befolkningen borde identifieras och vara en del av fredsprocessen.41  

 

5. Identifiera handledare/facilitatorer 

 

– Personer som har erfarenhet, kunskap, rätt bakgrund och kan bidra med en positiv kunskap 

ska delta i fredsprocessen. Dessa människor är de som har en kunskap om själva landet, 

personer som har levt med konflikten och vet vad som har skett. Det kan även vara 

framstående diplomater och internationella icke-statliga organisationer som kan ge sin 

support.42  

 

6. Ställa en realistisk tidsplan 

 

– Under fredsprocessen ska fredsmedlarna ställa fram en realistisk tidsplan. Denna tidsplan 

ska varken vara för lång eller för kort och den ska ha olika steg av vad som ska ske och hur. 

Tidsplanen ska gälla både själva fredsprocessen, när de räknar med att fredsavtalet ska vara 

påskrivet och själva tiden efter det påskrivna fredsavtalet. Är tidsplanen för kort kan mycket 

av det som borde diskuteras förbises eller inte diskuteras tillräckligt länge, samtidigt kan 

                                                           
39 ibid 
40 ibid 
41 ibid 
42 Rupesinghe. Civil Wars, Civil Peace, 127-135 
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förtroendet för fredsprocessen bli skadat. Om tidsplanen däremot är för lång och diskussionen 

pågår för länge kan stödet och entusiasmen för fredsprocessen försvinna.43  

 

7. Upprätthålla ansträngningen 

 

– Om en fredsprocess ska vara lyckad är det viktigt att investera ekonomiska resurser, 

tålamod och ett varaktigt åtagande från sponsorer. När fredsavtalet väl är påskrivet börjar den 

svåraste biten utav fredsbyggandet. När tillståndet av att befinna sig i en konflikt försvinner 

och när de nu står inför nya utmaningar utav ett ödelagt samhälle med svåra framtidsutsikter 

är det lätt hänt att människorna går tillbaka till stridandet. Utan ekonomiska resurser och 

medel för att kunna bygga upp landet igen kan landet falla in i ett nytt inbördeskrig. För en 

varaktig fred behövs det hållbara ekonomiska resurser.44   

 

8. Utvärdera framgång och misslyckanden 

 

– Under detta stadie måste de utvärdera vad som är en framgång och vad som är ett 

misslyckande under fredsprocesserna. Aktörerna måste veta vad som innebär att de har 

lyckats och vad som innebär att de har misslyckats. Det är också viktigt att de vet vad som är 

framgång och misslyckanden inför framtida fredsförhandlingar. Skulle just denna 

fredsprocess misslyckas kan de alltid inför en ny framtida fredsförhandling och på ett bättre 

sätt veta vad som är framgång och vad som är ett misslyckande.45  

 

9. Strategiska valkretsar 

 

– Olika faktorer som media, oberoende forskare, religiösa institutioner, regeringstjänstemän, 

det civila samhället m.m. ska ingå i fredsprocessen för att lättare kunna bevara freden. Dessa 

olika aktörer ses som strategiska valkretsar. Framförallt det civila samhället måste känna att 

de tillför något till fredsprocessen eftersom de fungerar som en slags garanti för att ett 

fredsavtal kommer lyckas.46 

 

                                                           
43 ibid 
44 ibid 
45 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
46 ibid 
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10. Omvärldens fredsbevarande 

 

– Det är viktigt att fredsbevarande styrkor och stark diplomati medlar mellan de olika parterna 

i konflikten. En fredsbevarande styrka måste skickas till landet, och den ska samtidigt vara 

tillräckligt stark för att kunna upprätthålla freden. 47  

 

11. Lokala fredsbevarare 

 

– Samtidigt som det finns en internationell fredsbevarande styrka ska det finnas lokala 

fredsbevarare. Som redan nämnt är det viktigt att det lokala samhället deltar i fredsprocessen. 

Inflytelserika medlemmar av de olika lokala samhällena har en förstahandskunskap om 

konflikten, landet, den ekonomiska situationen. Genom att de deltar i fredsprocessen och 

känner att freden är deras, kommer de även agera som lokala fredsbevarare.48  

 

Avslutningsvis kan jag påpeka att det som kännetecknar Rupesinghes teori och skiljer den 

från många andra teorier om en lyckad konfliktomvandling är att den bara specificerar sig på 

länder som har haft inbördeskrig. Detta gör hans teori lite avvikande eftersom han vänder sig 

till en viss typ av konflikt. Ingen konflikt är den andra lik och ingen fredsprocess är lik en 

annan fredsprocess. Men genom att ta konflikter som har haft samma dimension 

(inbördeskrig) kan det bli lättare att framställa en teorimodell för en lyckad 

konfliktomvandling. Bosnien-Hercegovina har haft en lyckad fredsprocess, inbördeskriget har 

aldrig kommit tillbaka. Rupesinghe teorimodell är enligt honom själv den mest framgångsrika 

metoden för att bevara en hållbar fred.49 Hans teorimodell ska kunna kopplas till Bosnien-

Hercegovina och visa att Bosniens fredsprocess med det slutliga Dayton-avtalet har följt flera 

av stegen i Rupesinghes teori. Det motsatta resultatet borde Angolas fredsprocess med det 

misslyckade Bicesse-avtalet tillföra. En jämförelse av dessa två länders fredsprocesser borde 

också kunna ge en förklaring till varför Bosniens fred lyckades medan Angolas misslyckades.  

 

 

 

                                                           
47 ibid 
48 ibid  
49 ibid  
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4. Fallstudierna 

 

I den här delen ska jag testa teorin på mina valda fall. Jag har valt ett land med en lyckad 

fredsprocess (Bosnien-Hercegovina) och ett land med en misslyckad fredsprocess (Angola). 

Det jag räknar som en misslyckad fredsprocess är ett fall där de olika parterna i landet har 

skrivit på ett fredsavtal men som efter det påskrivna fredsavtalet återigen kastats in i krig 

mellan de olika sidorna i inbördeskriget. En lyckad fred definierar jag fall som efter sin 

fredsprocess och det påskrivna fredsavtalet inte haft något framtida inbördeskrig mellan de 

olika parterna i landet. 

 

4.1 Fallstudie nummer 1: Angola 

 

Mitt första fall är Angola och det misslyckade Bicesse-avtalet från 1991.  Angolas 

misslyckade fredsavtal ledde till att landet återigen kastades in i ett nytt inbördeskrig, det 

andra Angolska inbördeskriget. Det jag ska undersöka är varför Bicesse-avtalet misslyckades 

och om fredsprocessen följde de olika stegen i Rupesinghes teori. Mitt val av Bicesse-avtalet 

från 1991 är främst på grund av att detta var det första ”stora, seriösa” fredsförsöket, där både 

USA, den forna kolonialherren Portugal och Sovjetunionen deltog. Målet med 

förhandlingarna var att stoppa kriget och inte att skapa en eventuell vapenvila eller minska 

striderna, som hade varit fokus hos många av de tidigare förhandlingarna.50 

 

Angola är ett väldigt stort land med flera olika folkgrupper och kulturer. Landet har en 

befolkning på 22 miljoner. Den största etniska gruppen är ovimbundu som utgör 37 % av 

befolkningen, den näst största är mbundu med 25 %, den tredje största är bakongo med 13 %, 

de återstående 25 % utgörs av andra folkslag. Det officiella språket är portugisiska, i övrigt 

talas flera andra småspråk.51 Under inbördeskriget stödde dessa folkgrupper olika sidor i 

konflikten. Men det går ändå inte att kalla inbördeskriget för en etnisk konflikt. Kriget har gått 

ifrån att vara en självständighetskamp mot kolonialmakten Portugal till en spelplats i kalla 

kriget mellan USA och Sovjetunionen för att sedan utvecklas till ett inbördeskrig om makt 

och resurser.52 

                                                           
50 Ciment. Angola and Mozambique, 20 
51 Landguiden, Angola: Befolkning och språk https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Angola/Befolkning-
Sprak, (hämtad 2016-05-19) 
52 Knudsen mfl. Peace agreements the case of angola, 1 

https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Angola/Befolkning-Sprak
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Angola/Befolkning-Sprak
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I självständighetskriget mot kolonialherren Portugal, agerade flera olika grupper med olika 

bakgrunder. En av de starkaste var den marxistiska Movimento Popular de Libertacao de 

Angola (MPLA) 53 MPLA företräddas framförallt av assimilado dvs. människor som var en 

blandning mellan de ”vita” portugiserna och de inhemska afrikanerna, 54 och av folkgruppen 

mbundu. 55 Förutom MPLA uppkom även andra befrielsegrupper, bland annat FNLA med sin 

huvudbas hos folkgruppen bakongo, och UNITA under ledning av Jonas Savimbi. Deras 

support kom framförallt ifrån den största folkgruppen i Angola ovimbundu.56 Det bildades 

också en lite annorlunda befrielserörelse i den oljerika Cabinda provinsen med namnet FLEC. 

Denna rörelse ville att Cabinda provinsen skulle bryta med Angola och bli ett självständigt 

land. 57 

Den ökade politiska, etniska och sociala rivaliteten mellan de olika befrielserörelserna ledde 

till att de började strida mot varandra, även innan landet hade blivit självständigt. Ingen av de 

tre självständighetsrörelserna kunde heller besegra kolonialherren Portugal, det var först efter 

Nejlikerevolutionen i Portugal 1974 och demokratins införande i landet som Angola fick sin 

självständighet 1975. Snart upptrappades striderna mellan de olika befrielserörelserna i landet. 

Kampen slutade vara en för självständighet utan övergick till ett inbördeskrig med 

internationella geo-politiska implikationer. 58 

MPLA kunde tillslut utropa sig som segrare, ekonomin förstatligades och inga 

oppositionspartier tilläts.59 FNLA kom aldrig tillbaka i samma styrka och var ingen faktor att 

räkna med de kommande åren. UNITA däremot var inte helt borta ur spelet, framförallt tack 

vare amerikansk och sydafrikansk hjälp. 60 Under de hårda striderna på 80-talet slogs MPLA 

och kubanska trupper tillsammans med resurser från Sovjetunionen medan UNITA slogs 

tillsammans med sydafrikanska trupper uppbackade av USA.61 Vid slutet av 80-talet fanns det 

en stor optimism att konflikten i Angola kunde få ett fredligt slut. Denna optimism kom från 

flera olika faktorer, kubanska trupper drog sig tillbaka, fredsförhandlingar i Moçambique, 
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Sydafrika minskade sin militära närvaro, kalla kriget började ta slut. 62 Samtidigt i Angola 

hamnade striderna i ett dödläge, ingen av sidorna var tillräckligt stark att besegra 

motståndaren. Detta dödläge med inga utsikter för en militär seger för någon av sidorna ledde 

till att båda började uppfatta förhandlingar som det bästa för deras intressen. 63 

 

Men även under förhandlingarna till det som skulle bli Bicesse-avtalet pågick det hårda strider 

mellan MPLA och UNITA om makten i Angolas olika regioner.64 Förhandlingarna tog fart på 

allvar framförallt genom en ökad press från Sovjetunionen och USA. 65 Slutligen den 31 maj 

1991 skrev MPLA:s president Jose Eduardo dos Santos och UNITA:s ledare Jonas Savimbi 

på Bicesse-avtalet i Lissabon, efter medling från de två supermakterna och den förra 

kolonialherren Portugal.66 67 Bicesse-avtalets utformning påminner om andra fredsavtal under 

samma period, fokus låg i att demokratisera de politiska institutionerna och att en valprocess 

skulle avgöra vem som skulle styra landet.68  

 

Flera problem kom efter påskrivningen av fredsavtalet. Båda sidorna hade lagt undan stora 

mängder vapen som var redo att användas ifall fredsförhandlingarna misslyckades. En 

nationell arme skapades men den var väldigt bräcklig eftersom många soldater fortfarande var 

trogna till sin respektive sida och inte till den nya egna nationella armen.69 Det fanns en 

enorm mängd vapen i Angola, något som FN soldaterna på plats inte hade kapacitet att hitta 

och avrusta. 70  

 

Valet till nationalförsamlingen och presidentposten hölls den 29-30 september 1992 med nära 

90 % deltagande. MPLA vann 129 utav 220 mandat i parlamentet. UNITA vann 70, medan 

resten av de 16 kvarvarande mandaten gick till andra partier. I presidentvalet vann MPLA:s 

Jose Eduardo Dos Santos 49, 6 % av rösterna medan UNITA:s Jonas Savimbi fick 40,1 %. 

Eftersom ingen av de två kandidaterna fick en majoritet i presidentvalet skulle en ny 

valomgång ske, men på grund av de nya striderna uteblev den andra omgången i 
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presidentvalet. MPLA hade vunnit majoritet i varje region av landet förutom ovimbundu 

regionen där UNITA hade ett starkt fäste.71 

 

Direkt efter resultatet började Savimbi anklaga MPLA och Dos Santos för valfusk, tillslut 

valde UNITA att lämna den nationella armén och nya eldstrider bröt ut. Både FN och olika 

forskare hävdar att valprocessen 1992 var både fri och rättvis.72 FN utpekade även ut UNITA 

som ansvarig för de nya striderna. En annan omgång i presidentvalet hölls aldrig. Det nya 

inbördeskrigets förödelser var större under de kommande två åren än under de två föregående 

decennierna. Omkring en halv miljon människor mördades och omkring 3 miljoner människor 

blev flyktingar, förödelsen var total. 73 

Ett nytt fredsavtal kunde nås mellan MPLA:s dos Santos och UNITA:s Savimbi som fick 

namnet Lusaka-avtalet. I december 1998 efter fyra års vapenvila kollapsade även Lusaka-

avtalet och landet drog sig tillbaka till ett nytt inbördeskrig. 74 Ännu en gång hade 

fredsförhandlingarna misslyckats. Kriget slutade först i februari 2002 när MPLA:s trupper 

lyckades efter flera års strider döda Savimbi. FN ledda förhandlingar inleddes och Bicesse 

avtalet från 1991-1992 förbättrades och återupplivades. Angola hade äntligen fått sin fred.75 
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4.2. Fredsprocessen-Bicesseavtalet 

 

Uppsatsen ska analysera fredsprocessen och Bicesse avtalet från 1991-1992, den första riktiga 

freden mellan parterna.  

 

Det slutliga Bicesse-avtalet inkluderade de följande punkterna: 

 

• All stridande ska upphöra inom en månad. 

• FN ska övervaka demobiliseringen och avrustningen hos de båda stridande parterna. 

• En gemensam militär och politisk kommission med representanter från USA, Sovjetunionen 

och Portugal ska övervaka skapandet av en 50,000 stark nationell arme med både forna 

MPLA och UNITA soldater. 

• Fria och rättvisa val inom 18 månader. 

• FN ska övervaka det kommande valet.76 77 

 

Rupesinghe menar att om fredsprocessen hade följt hans olika steg i fredsprocessen hade det 

nya inbördeskriget kunnat undvikas. Han menar att fredsprocessen misslyckades eftersom den 

inte följde de olika steg som krävs enligt honom själv för att bevara en hållbar fred. 

 

1. Innan förhandlingsstadiet 

 

De olika parterna i inbördeskriget i Angola gick till förhandlingsbordet på grund av två skäl. 

Det första skälet var att ingen av de två parterna hade en lika stor tillgång till vapen som 

tidigare. Sovjetunionen hade slutat leverera samma mängd vapen till MPLA och de kubanska 

trupperna hade dragit sig tillbaka. USA däremot hade förlorat sitt engagemang för UNITA, de 

blev allt mindre hängivna att ge lika stort militärt bistånd till UNITA. Dessutom hade 

UNITA:s allierade, de sydafrikanska trupperna dragit sig tillbaka. Trots detta hade både 

MPLA och UNITA tunga vapen redo att användas om förhandlingarna inte gick som de 

ville.78 
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Det andra skälet var att förhandlingarna mer eller mindre var påtvingad av USA, Portugal och 

Sovjetunionen. Ingen av parterna var riktigt redo med förhandlingarna. Förtroendet mellan 

dem var fortfarande väldigt lågt. Sovjetunionen, USA och Portugal tog ingen hänsyn till hur 

situationen såg ut på plats.79 Ett stort problem var att varken MPLA eller UNITA egentligen 

ville ha demokratisering och försoning. MPLA hade bara accepterat vissa punkter från 

fredsavtalet efter utomstående press. Medan UNITA endast ville ha fred eftersom de var säkra 

på att de skulle vinna det kommande valet. 80 FLEC som kämpade för självständighet för 

Cabinda provinsen bjöds inte in till förhandlingarna. Samtidigt som de två sidorna ställde sina 

krav försökte båda sidorna vinna mer terräng på slagfältet innan förhandlingarna började på 

allvar.81 

 

Samtalen kom ändå igång på riktigt i början av 1990 inte för att någon av parterna ville ha 

någon fred, utan för att striderna hade hamnat i ett dödläge. MPLA ansåg att det bästa för 

deras intressen var att gå in i förhandlingar medan UNITA trodde att de skulle vinna det 

kommande valet som fredsförhandlingarna förmodligen skulle leda till. Hade UNITA vetat att 

de inte kommer vinna valet hade de inte heller gått in i förhandlingarna. Fallet Angola 

misslyckades med att implementera det första steget i teorin. Ingen av sidorna hade en vilja att 

ta åt sig freden. 

 

2. Förstå grundorsaker 

 

Det är inte lätt att förstå grundorsakerna och anledningarna till att det utkämpades ett 

inbördeskrig i Angola. Däremot visar forskning att det kan vara allt ifrån resultatet av 

kolonialtidens brutalitet, ett slagfält för en ideologisk kraftmättning mellan kapitalism och 

kommunism, en etnisk mellan flera olika folkgrupper i landet eller en effekt av politiska 

maktambitioner hos olika ledare. Själva aktörerna i kriget och i fredsförhandlingarna hade 

kännedom om vad grundorsakerna var till kriget, men dessa togs inte upp i förhandlingarna. 

Om de hade tagits upp hade kanske inte ett nytt inbördeskrig utbrutit. Förtroendet mellan 

MPLA och UNITA var väldigt lågt.82 
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Fredsmedlarna USA, Portugal och Sovjetunionen vågade inte ta upp de bakomliggande 

orsakerna till konflikten eftersom de själva hade varit mer eller mindre delaktiga i kriget. 

Flera av stormakterna har genom kriget haft ett stort intresse för Angolas naturtillgångar 

framförallt Angolas stora olja och diamant tillgångar. Angola hade potentiellt sett varit en av 

Afrikas och världens rikaste länder på grund av sina naturtillgångar. Ända sedan 

inbördeskriget började hade både MPLA och UNITA utnyttjat sitt strategiska läge i Angola, 

MPLA kontrollerade den västra delen av landet där landets stora olja tillgångar existerade 

medan UNITA kontrollerade östra Angola där stora mängder diamant tillgångar fanns. Båda 

sidorna kunde sponsra sin krigsföring med dessa naturtillgångar.83 Därför borde det logiskt 

sätt varit någon slags diskussion under förhandlingarna om Angolas naturtillgångar. Varför 

denna diskussion uteblev är svårt att veta.84  

 

En förklaring till att supermakterna inte tog upp de bakomliggande orsakerna kan ligga i att 

USA och Sovjetunionen felaktigt nog trodde att ett påskrivet fredsavtal och en valperiod 

skulle räcka för att stoppa inbördeskriget. Inbördeskriget i Angola var i supermakternas ögon 

ett proxy krig, en spelplats i kalla kriget där freden utan några större problem borde komma 

när kalla kriget hade tagit slut. Kriget hade dock flera dimensioner något som supermakterna 

inte förstod i utformingen av fredsavtalet. Den ideologiska kampen mellan supermakterna på 

Angolas territorium hade skapat hat och en maktkamp mellan de olika grupperna i landet, 

något som fredsmedlarna från USA och Sovjetunionen inte riktigt insåg.85 Hursomhelst 

diskuterades aldrig de underliggande problemen till varför det blev krig. 

 

 

3. Äganderätten till fredsprocessen 

 

Angolas fredsprocess var påtvingad av andra länder. Hade inte USA, Sovjetunionen och 

Portugal tvingat de olika sidorna till en fredsprocess hade de aldrig vid den tidpunkten gått in 

i fredsförhandlingar. Lokala aktörer var inte delaktiga i fredsprocessen utan det var andra 

länder som var arkitekterna bakom den.86 Striderna pågick även under fredförhandlingarna, 

det rådde inte vapenvila mellan UNITA och MPLA trots att de diskuterade fred med varandra. 
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Detta kan förklaras utifrån att varken MPLA eller UNITA egentligen ville ha demokratisering 

och försoning. MPLA gick motvilligt med att acceptera punkterna från Bicesse medan 

UNITA trodde att de skulle vinna det kommande valet. 87  

 

Samtidigt ansåg supermakterna Sovjetunionen och USA naivt nog att striderna i Angola 

skulle ta slut när kalla kriget fick sitt slut. Här kan förklaringen ligga till varför MPLA och 

UNITA inte hade mer att säga till om under fredsprocessen utformning. USA och 

Sovjetunionen trodde att fredsavtalet helt och hållet berodde på deras konsensus. De tänkte 

inte på att fred mellan Sovjetunionen och USA inte behöver betyda fred mellan UNITA och 

MPLA. Vilket ledde till att UNITA och MPLA inte hade särskilt mycket att säga till om under 

förhandlingarna vilket ledde till att de inte heller kände att de hade en äganderätt till 

fredsprocessen.88 

 

4. Identifiera alla aktörer 

 

Knappt någon ansträngning gjordes för att få med befrielserörelsen för Cabindaenklaven 

(FLEC) med i förhandlingarna. De varken deltog eller var delaktiga i förhandlingarna på 

något sätt. Cabindaenklaven är inte heller någon helt betydelselös provins, här ligger Angolas 

stora oljerikedomar. Efter att Bicesse-avtalet hade skrivits på meddelade FLEC att de kommer 

bojkotta det kommande valet och fortsätta med sin självständighetskamp.89 Anledningen till 

att FLEC aldrig deltog i fredsprocessen ligger i att rörelsen bara godtar en diskussion om 

självständighet för Cabinda provinsen, något som ingen angolsk regering kan acceptera. Den 

lilla provinsen i norr står för 55 % av Angolas oljeproduktion. En secession från resten av 

landet hade påverkat Angolas ekonomi avsevärt.90  

 

FNLA däremot hade nästan utplånats helt och ansågs inte vara en tillräcklig stark faktor för 

att delta i förhandlingarna. Men trots detta hade dem haft ett stort stöd hos den etniska 

gruppen Bakongo som motsvarade 13 % av befolkningen i Angola. Det är svårt att veta vad 

en grupp som framförallt bodde på landsbyggden hade för åsikter om fredsavtalet och dess 
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utformning men med FNLA närvarande vid förhandlingarna hade de åtminstone kunnat känna 

att de hade sin representant vid förhandlingsbordet.   

 

 

5. Identifiera handledare/facilitatorer 

 

De enda som bidrog något till fredsprocessen var handledare från de olika medlingsländerna 

Portugal, USA och Sovjetunionen. Dessa är säkert väldigt begåvade i sitt yrke och vet vad 

som behöver göras under en fredsprocess,91 men alla fredsprocesser skiljer sig åt från 

varandra, dessa människor hade inte levt i landet och hade ingen erfarenhet av Angolas 

bakgrund. Det hade behövts några interna handledare (medlare) som har en djup kunskap om 

Angolas politik och historia. De olika parterna kunde inte komma överens om vilka dessa 

skulle vara medan handledare från supermakterna inte kände att dessa riktigt behövdes vilket 

resulterade i att de uteblev från fredsprocessen.92 Konstigt nog var inte FN delaktig i 

fredsprocessen förrän vid slutet av förhandlingarna. Allt sköttes av USA, Sovjetunionen och 

Portugal. Hade FN varit med redan från början hade de kanske upptäckt de problem i 

fredsavtalet som supermakterna bortsåg från.93 

Samtidigt är det viktigt att förstå att fredsprocesser hanterades annorlunda då vid 90-talets 

början än nu. Fredsmedlarna ansåg att andra aktörer inte behövdes eftersom en valperiod 

skulle vara tillräckligt för att skapa fred i ett tidigare proxykrig. De ansåg att det räckte med 

ett tillbakadragande från Sovjetunionen och USA för att det skulle bli fred i landet, därför 

uteblev de icke-väpnade aktörerna i Angola, religiösa, politiska, civila m.m 94 Problemet med 

Angolas och många andra länders fredsprocesser är att de är organiserade utav internationella 

NGO:s och fredsmedlare från olika länder som oftast inte bryr sig särskilt mycket om lokala 

kontexter som kan hjälpa fredsprocessen eller om lokala problem i landet som kan bromsa 

fredsprocessen.95 Trots allt detta går det inte att påstå att fredsprocessen misslyckades med att 

hitta professionella handledare, det fanns externa fredsmedlare från supermakterna men de 

lokala handledarna uteblev vilket gör att fallet Angola inte kan anses lyckats med detta steg i 

Rupesinghes teori. 
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6. Ställa en realistisk tidsplan 

 

De kom överens under Bicesse-avtalet att MPLA och UNITA soldater skulle gå samman och 

skapa en gemensam nationell armé. Samtidigt som de skulle demobilisera och avrusta både 

MPLA och UNITA:s egna trupper.96 FN skulle leda denna avrustning men misslyckades. 

Framförallt för att de inte hade tillräckligt med personal på plats och för att UNITA gömde 

undan en stor del av sina vapen. Avrustningen och demobiliseringen gick också långsammare 

än bevarat. Bicesse-avtalet fastslog även att ett flerpartival skulle hållas 18 månader efter 

fredsavtalet dvs. någon gång under september-oktober 1992. Valet var den sista punkten i 

fredsförhandlingarna, alla de tidigare punkterna behövde vara uppnådda innan de kunde gå 

över till att hålla ett nationellt val.97 98 FN insåg ganska tidigt att demobiliseringen av 

militären och integrationen i en gemensam angolsk militärstyrka var lättare sagt än gjort. 

Denna punkt misslyckades totalt. Bara hälften av de 200,000 soldater som fanns i Angola 

hade blivit demobiliserade innan valet. 99 

 

Tidsplanen var helt enkelt för orealistisk, det var väldigt många beslut som behövde tillämpas, 

bland annat avrustningen av de många soldaterna som fanns i landet. Det hade behövts en 

längre och mer realistisk tidsplan. Detta var inte något som fredsmedlarna och FN förstod och 

kom på först innan valet, både FN, fredsmedlarna från USA, Sovjetunionen och Portugal 

visste ganska tidigt efter att fredsavtalet skrevs på att flera steg från Bicesse skulle bli väldigt 

svåra att implementera. Ändå försökte de inte ändra misstagen från fredsavtalet. 100 

 

7. Upprätthålla ansträngningen 

 

FN:s fredsbevarandestyrka för Angola hade namnet The UN Angolan Verification Mission 

(UNAVEM).101 Redan tidigt efter fredsavtalet var det många som förstod att UNAVEM 

varken hade tillräckligt med män eller mandat för att lyckas med ett framgångsrikt 

fredsbevarande. De hade befunnits sig även under de hårda striderna på 80-talet i Angola utan 

att kunna stoppa flera olika brott mot mänskligheten. Humans right Watch nämnde under 
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1992 när kriget återigen hade börjat att UNAVEMS passivitet och låga manskap bidrog till att 

båda sidorna kände sig tillräckligt säkra för att bryta mot fredsavtalet. De visste att UNAVEM 

tidigare hade agerat passivt och att samma sak skulle fortsätta i framtiden med det nya 

fredsavtalet.102 UNAVEM och FN personalens uppgift var efter det påskrivna fredsavtalet att 

skapa en demokratisk miljö, observera avrustandet av två arméer och registrera flera miljoner 

väljare. Samtidigt som de skulle följa ett väldigt vagt tidsschema med en budget på 200 

miljoner dollar och med mindre än 500 UNAVEM soldater som inte fick intervenera i olika 

brott mot mänskligheten eftersom detta kunde riskera freden.103 104 Förutom detta skulle ett 

team av 200 FN observatörer bevaka 5820 vallokaler.105 FN personalen på plats hade en 

väldigt svår uppgift framför sig, en uppgift som med tanke på det rådande tidsschemat kanske 

till och med var omöjlig.  

En annan speciell aspekt gällande fredsprocessen är att den inte involverade FN förrän vid 

slutet av förhandlingarna, när besluten redan var fastställda. 106 Hade FN varit med från början 

hade de förmodligen redan då insett att den uppgift som de hade framför sig var omöjlig.  

Ett annat orosmoment från fredsuppdraget var att UNAVEM:s uppgift egentligen var att 

observera fredsprocessen och vapenvilan snarare än att implementera punkterna från Bicesse. 

Implementationen av fredsfördraget överbevakades av en gemensamma UNITA-MPLA 

kommitté som fick namnet Comissao Conjunta Politico-Militar (CCPM). Detta ledde till att 

framsteg i implementeringen av fredsfördraget var beroende av den goda viljan hos båda 

sidorna, båda sidorna kunde stoppa genomförandet av fredsfördraget genom att vägra delta. 

En stor del av svaret till den odugliga demobiliseringen och avrustningen av trupperna kan 

hittas här. UNAVEM borde haft mer makt i sitt befogande både under förhandlingarna och i 

implementeringen av punkterna, samtidigt som de behövde ha både mer personal och styrkor 

på plats.107 Angolas fredsprocess hade helt enkelt inte tillräckligt med ekonomiskt 

engagemang och sponsorer för att fredsprocessen skulle lyckas. Det behövdes både mer 

resurser för att bevara freden, mer tålamod och mer hängivenhet från sponsorer. 
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8. Utvärdera framgång och misslyckanden 

 

Angola hade inget system i fredsprocessen som utvärderade framgång och misslyckanden. 

Hade något sådant funnits hade de internationella medlarna och sponsorerna frågat sig varför 

striderna fortfarande fortsatte under fredsförhandlingarna.108 Även under perioden efter 

fredsavtalet skrevs på, mellan vapenvila och valperioden skedde många konfrontationer 

mellan soldater, poliser och olika anhängare av de två sidorna runt om i landet. Oftast med 

dödlig utgång. 109 Redan då borde dem förstått att fredsprocessen inte är optimala. Samtidigt 

borde de insett att landet inte var redo för val innan de klarat av flera punkter från Bicesse. En 

första framgång hade kunnat vara att demobilisera och avrusta de olika trupperna och skapa 

en egen regeringsarme. Först när de hade lyckats med detta skulle landet kunna gå in i val. 

Istället gick landet in i val utan att ha uppnått några särskilda framgångar hos de andra 

punkterna från fredsavtalet.  

 

Varför kunde inte fredsmedlarna från Portugal, Sovjetunionen och USA inte se misstagen i 

fredsavtalet som de hade utvecklat? Valperioden började närma sig utan att flera punkter från 

Bicesse var uppfyllda. Oviljan hos de två sidorna framförallt UNITA att samarbeta i 

avrustningen av trupperna och skapandet av en gemensam arme borde instruerat 

fredsmedlarna att ingen av sidorna hade en vilja att ge ifrån sig sin makt varken under 

vapenvilan eller efter resultatet av valperioden. Det är väldigt märkligt att fredsmedlarna inte 

insåg detta under förhandlingarna, ännu värre att de inte insåg det efter att fredsavtalet hade 

skrivits på när de såg oviljan att implementera punkterna hos de två sidorna. Förmodligen 

hade de en stor kännedom om att Bicesse-avtalet hade flera brister, men de försökte inte ändra 

på dem. 110  

När valresultatet väl kom fram och det internationella samfundet såg reaktionerna hos den 

förlorade sidan försökte de först då modifiera om valperioden. Men MPLA som precis hade 

vunnit internationell och nationell legitimitet såg det som otänkbart att nu tänka sig någon 

slags maktdelning.111 Fredsmedlarna var försent ute med att göra några modifieringar. De 

borde inte heller blivit särskilt förvånade med UNITA:s vägran att acceptera valresultatet. 

Redan 10 dagar innan valet frågade journalister Savimbi, UNITA:s ledare hur han skulle 
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reagera om MPLA vann valet. Han svarade att om UNITA inte vinner, måste valet ha varit 

riggad och att UNITA aldrig kan acceptera ett sådant scenario. 112 Detta avslöjar att 

fredsmedlarna var väldigt passiva när de insåg att framgångarna uteblev och att 

fredsprocessen präglades av flera misslyckanden. De försökte inte ändra vissa punkter eller 

modifiera dem för att kunna skapa en hållbar fred.  

9. Strategiska valkretsar 

 

Det civila samhället i Angola var mer eller mindre outvecklat under fredförhandlingarna och 

åren innan. MPLA hade exklusiv kontroll över organisationer, deras kontroll hindrade en 

utveckling av det civila samhället.113 Religiösa organisationer som kyrkor och andra religiösa 

grupper fanns men de deltog ändå inte i fredsprocessen. De icke-väpnade aktörerna i Angola, 

religiösa, politiska, civila m.m. deltog inte på något sätt under fredsprocessen. Fredsprocesser 

hanterades annorlunda vid 90-talets början än nu. Fredsmedlarna ansåg att andra aktörer inte 

behövdes eftersom en valperiod skulle vara tillräckligt för att skapa fred i proxykrig. 114  

 

Nu vet vi att detta inte var fallet och att det förmodligen hade behövts olika strategiska 

valkretsar för att bevara freden. Men dessa existerade inte på grund av det outvecklade civila 

samhället. Det existerade inte heller någon angolsk fredslobby som kunde upprätthålla 

processen innan och efter påskrivandet av Bicesse-avtalet.115 

 

10. Omvärldens fredsbevarande 

 

De internationella fredsbevararna la inte in mycket resurser i att försöka medla mellan de 

olika parterna. Som redan nämnt fanns det mindre än 500 UNAVEM soldater. Och ytterst få 

observatörer.116  Det behövdes mer resurser i Angola för att kunna bevara freden. FN 

misslyckades med att avväpna grupperna på ett bra sätt, vilket gav tydliga signaler till de 

inblandade parterna att fredsförhandlingarna inte var seriösa. De olika parterna utkämpade 

strider under själva fredsförhandlingarna, bilden av de fredsbevarande styrkornas medlande 

måste ha varit väldigt oseriös hos befolkningen. Tidsplanen var för optimistisk och 
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engagemanget från sponsorerna var inte tillräckligt för att skapa en hållbar fred. 

Fredsmedlarna missförstod också förhållandet på plats.117 UNAVEM:s uppgift var att 

observera fredsprocessen och vapenvilan snarare än att implementera punkterna från Bicesse. 

Implementationen av fredsfördraget överbevakades av en gemensamma UNITA-MPLA 

kommitté (CCPM). Vilket ytterligare ökade parternas insikt av att fredsprocessen inte var 

seriös. UNITA kunde med lätthet gömma undan en mängd med vapen.118 Förutom 

UNAVEM:s och FN observatörernas låga siffror på plats och odugliga maktbefogenheter fick 

FN:s fredsuppdrag i Angola bara 200 miljoner dollar till sitt förfogande. En väldigt låg 

summa för ett fredsuppdrag som ska designa en övergång från krig till fred. Detta kan ställas i 

proportion med fredsuppdraget i Namibia där FN la dubbelt mer pengar, i Moçambique där 

summan var tre gånger större och i Kambodja där summan var tio gånger större.119  

 

11. Lokala fredsbevarare 

 

Det fanns inga lokala fredsbevarare. Det lokala samhället deltog inte i fredsprocessen. Freden 

var helt och hållet beroende av utomstående.120 121 Hade det lokala samhället deltagit i 

fredsprocessen hade kanske utfallet blivit annorlunda, de hade känt att det var deras fred för 

att de var med och skapade den. 

 

Detta problem kännetecknar inte bara Angolas fredsprocess utan även många andra afrikanska 

länders fredsprocesser. Externa aktörer som uppmanar till fredsbyggande söker inte stöd hos 

aktörer i landet som befinner sig på gräsrotsnivå. Ofta är fredsprocesserna styrda av 

internationella NGO, diplomater och andra utomstående krafter som inte har någon kontakt 

med det lokala samhället. Detta medför att de lokala samhällena inte känner att de äger 

fredsprocessen eller inte har haft något att säga i fredsavtalet utformning. 122 Som tidigare 

nämnt såg fredsmedlarna kriget i Angola som ett proxykrig, ett slagfält i kalla kriget, de 

utformade fredsprocessen utifrån den kunskapen och trodde att en valperiod skulle räcka i 

skapandet av fred. 123 De hade inte en tillräcklig stor förståelse att andra faktorer också var i 

rörelse under kriget i Angola, makt, resurser, olika grupper osv. Fredsprocesser och 
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fredsbyggande program är oftast designade av NGOs och andra västerländska organisationer 

som mestadels inte fokuserar på lokala kontexter och problem.124 

 

4.3 Sammanfattning 

 

Det finns flera faktorer som avgör om en fredsförhandling blir lyckad eller misslyckad. I fallet 

Angola går det att utmärka tre faktorer till varför fredsförhandlingarna misslyckades. Den 

första är att FN i Angola, helt enkelt inte hade tillräckligt med resurser dvs. personal och 

pengar som var nödvändiga för att kunna stoppa en storskalig och långvarig konflikt. Det 

fanns helt enkelt inte tillräckligt med fredsbevarande styrkor på plats. Den andra faktorn var 

att tidsplanen var för orealistisk. Avrustningen misslyckades mycket på grund av den för 

optimistiska tidsplanen. En avrustning av en sådan långvarig konflikt i ett sådant stort land 

som Angola behövde mer tid. Speciellt när vissa sidor gömde undan stora mängder vapen. 125 

 

Den tredje faktorn var att ingen av parterna i förhandlingarna egentligen ville eller skulle gå 

med på att dela sin makt med den andra sidan efter valresultatet. Ingen av sidorna hade heller 

gått med på att ge bort mer makt än vad de hade innan fredsavtalet skrevs på även om 

valresultatet sa något annat.126 127 Bicesse-avtalet proklamerade för att vinnaren i det 

kommande valet skulle bli den ledande kraften i Angola och att förloraren/förlorarna skulle 

bli oppositionen.128 129 Varför inga modifieringar till fredsavtalet gjordes innan valprocessen 

började är ett ännu större mysterium. 130 Den huvudsakliga anledningen till att ingen av 

sidorna tänkte ge bort sin nuvarande makt låg i att båda sidorna kontrollerade naturrika 

territorier. Bicesse-avtalet grundade sig på att vinnaren tog allt och att den kommande 

regeringen skulle styra hela Angola. Båda sidorna hade med andra ord enormt mycket att 

förlora om den andra sidan vann valet.131 De utländska aktörerna som låg bakom fredsavtalet 

egna argument till varför freden hade misslyckats var att de inte hade en riktig förståelse för 

de två sidorna i konflikten och vad reaktionerna hade blivit om de hade förlorat valet. FN:s 

                                                           
124 Francis J mfl. Peace and conflict in Africa, 128 
125 Ciment. Angola and Mozambique, 20 
126 ibid 
127 Peace Accords for Angola (Bicesse Accords) 
128 Ciment. Angola and Mozambique, Angola and Mozambique, 21 
129 Peace Accords for Angola (Bicesse Accords) 
130 Messiant. Why did Bicesse and Lusaka fail, 18 
131 Kornprobst. Explaining success and failure of War to peace transition, 9-10 



37 
 

särskilda representant för implementeringen av Bicesse Margaret Anstee, accepterade det 

internationella samfundets ansvar för de nya striderna. Samtidigt som hon betonade att det 

fanns för få resurser (personal, pengar, mandat) för att implementera alla punkter från 

Bicesse. Slutsatsen som hon kom fram till var att FN aldrig borde anfört och genomfört en 

fredsprocess under sådana omständigheter. 132  

 

4.4. Fallstudie nummer 2: Bosnien- Hercegovina  

 

Mitt andra fallstudieobjekt är som redan bekant Bosnien-Hercegovina och deras fredsprocess 

med Daytonavtalet. Nästan 20 år efter att kriget tog slut har det inte blivit krig igen, även om 

Bosnien haft och har sina interna oroligheter har landet präglats av fred de senaste 20 åren. 

Jag ska undersöka varför Daytonavtalet lyckades och om fredsprocessen följde de olika 

stegen i Rupesinghes teori.  

 

Bosnien-Hercegovina var som bekant innan kriget en del av Jugoslavien. På 1970-talet fick 

Jugoslavien ekonomiska problem. Alla stater i landet fick mer och mer självkontroll vilket 

gjorde att stater som Kroatien och Slovenien som hade en bättre ekonomi än övriga delar av 

landet, fick bidra till de fattigare delarna av Jugoslavien. Under denna tid började också 

nationella spänningarna att öka.133  

1990 började de riktiga problemen, de ekonomiskt starkare delarna av Jugoslavien- Kroatien 

och Slovenien ville frigöra sig från Jugoslavien. Kommunismen hade fallit och Tito, 

Jugoslaviens ledare var inte längre kvar för att kunna hålla tillbaka spänningarna hos de olika 

folkslagen.134 

 

1991 blev både Kroatien och Slovenien självständiga vilket ledde till krig mot Jugoslavien 

som nu utgjordes av framförallt serber. Problemen spreds sig till Bosnien där 

bosnienmuslimerna och bosnienkroaterna inte ville vara en del av Jugoslavien där de skulle 

vara en minoritet till serberna. De bosniska serberna däremot ville inte bli en del av ett 

självständigt Bosnien där de själva skulle utgöra en minoritet av befolkningen. 135  
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De Bosniska muslimerna utgjorde en majoritet av befolkningen i Bosnien-Hercegovina med 

43,7 % medan bosnienserberna var den andra största folkgrupperna med 31,3 %, de bosniska 

kroaterna utgjorde 17,3 % av befolkningen.136 

 

I september 1991 började bosnienserberna skapa ett eget område i Bosnien, som snart fick 

namnet Republika Srpska (Serbiska republiken). Bosnienkroaterna skulle även dem senare 

skapa sitt egna bosnienkroatiska område som de kallade Herceg-Bosna. Under början av 1992 

diskuterade de olika partierna om landet ska ha en röstning om självständighet, vilket både 

bosnienmuslimerna och bosnienkroaterna stod bakom. Ja-sidan röstningen och Bosnien kunde 

ta sina första steg till att bli ett självständigt land. Det internationella samfundet erkända 

Bosnien som eget land den 6 april 1992.137 138 

 

Nästan omgående som resultatet av röstningen hade kommit fram och Bosnien-Hercegovina 

hade utropat sin självständighet började de första striderna i april 1992. Majoriteten av 

bosnienserberna vägrade tillåta en bosnisk självständighet och la upp barrikader runt om 

huvudstaden Sarajevo. Precis som i krigen mot de två andra delarna av Jugoslavien som vid 

den tiden hade utropat sig självständiga, Slovenien och Kroatien hade Serberna kontroll över 

den forna Jugoslaviska arméns vapen och ammunition, vilket gjorde dem militärt 

överlägsna.139  

 

Bosnienserbernas överlägsenhet militärt gjorde att dem ganska enkelt kunde ta över stora 

delar av östra och nordvästra Bosnien genom att etniskt rensa området från icke-serber. De 

följande 2 åren följdes av hårda strider där bosnienserberna under en stor del av kriget 

kontrollerade 70 % av landet. Bosnienmuslimerna och bosnienkroaterna som från början hade 

varit allierade i kampen mot serberna hade i början av 1993 börjat strida mellan varandra om 

de återstående 30 %.140 

 

Amerikanskt medlande fick de två sidorna skriva på Washington Accords som skulle stoppa 

stridandet och skapa en kroatisk-muslimsk koalition.141 De slog sig samman för att 
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gemensamt rikta sina vapen mot bosnienserbernas armé som vid denna tid kontrollerade 

större delar av Bosnien. Nu när kroaterna och bosnierna var enade kunde krigslyckan vända 

för bosnienkroaterna och bosnienmuslimerna, de började tillsammans ta tillbaka mer och mer 

landområden som under större delen av kriget hade varit ockuperat av serberna. NATO 

beslutade att bomba militära serbiska mål som en respons till massakerna som serberna hade 

begått i Sarajevo och folkmordet i staden Srebrenica. I och med att de nu hade pressat 

serberna till stora förluster kunde de börja diskutera vapenvila och fred. Fredsförhandlingarna 

ägde rum i staden Dayton i USA under november 1995. Daytonavtalet kunde tillslut skrivas 

på av Kroatien president Franjo Tudjman, Serbiens president Slobodan Milosevic och 

Bosnien-Hercegovinas president Alija Izetbegovic i Paris under december 1995.142 

 

Bosnien har efter krigsslutet och påskrivandet av Dayton-avtalet haft sina framgångar och 

nedgångar. Kriget har aldrig kommit tillbaka. Landet är på väg till EU, 2016 lämnades en 

formell ansökan om medlemskap.143 Trots att Bosnien-Hercegovina anses vara ett 

framgångsrikt exempel av olika forskare inom konfliktstudier har landet även haft många 

nedgångar. Bland annat har landets ledande politiker flera gånger haft svårt att bilda regering 

efter en valperiod,144 Republika Srpska har hotat att hålla referendum om självständighet,145 

många kroatiska politiker propagerar för skapandet av en tredje entitet.146 Trots allt detta har 

freden bevarats och kriget har aldrig kommit tillbaka.   
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4.5 Fredsprocessen-Daytonavtalet 

 

Uppsatsen ska analysera Daytonavtalet från november 1995. Det dem olika parterna 

förhandlade fram i Daytonavtalet kan sammanfattas under de följande punkterna: 

 

 Landet ska delas in i två entiteter. Republika Srpska (den serbiska delen) som består 

av 49 % av landet yta och Federationen (den bosnienkroatiska och muslimska delen) 

som består av de resterande 51 %. 

 Ett gemensamt parlament. 

 Presidentskapet ska bestå av 3 personer, en från varje folkslag.  

 En regering som ska bestå av både serber, muslimer och kroater. 

 En hög representant ska övervaka att alla parter följer Daytonavtalet samt ha vetorätt 

över alla politiska beslut som fattas av inhemska politiker. 

 Alla flyktingar har rätt att återvända hem. 

 En NATO ledd styrka IFOR (senare SFOR) ska ha ett fredbevarande uppdrag i landet. 

147 148  

 

1. Innan förhandlingsstadiet  

 

Målet med förhandlingarna var klara. Kriget måste stoppas samtidigt som ett multietniskt och 

självständigt Bosnien bevaras.149 Alla krigsförbrytare måste efter fredsprocessens slut ställas 

inför rätta.150Alla dessa punkter ansågs vara alltför optimistiskt av flera observatörer.    

 

Fredsprocessen började när USA genom flera starka diplomater fick alla tre sidor att gå in i en 

vapenvila. Vilket var lättare sagt än gjort.151 Den bosniska och kroatiska koalitions armén 

tvekade eftersom de först nu hade övertaget i kriget. De ville inte gå in i en vapenvila och 

eventuella fredsförhandlingar medan dem fortfarande hade framgångar på slagfältet. Efter 

amerikansk press gick de tillslut med på en vapenvila. Serberna hade blivit attackerade av 

NATO samtidigt som de hade kontroll över mindre territorium är någonsin tidigare under 
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kriget. Trots dessa faktorer ville inte bosnienserberna och dess ledare Radovan Karadzic ha en 

fredsprocess. Amerikanerna fick pressa Jugoslaviens president Milosevic som fick pressa 

Karadzic att gå med i en fredsprocess.152 Krigslyckan hade vänt för bosnienserbernas del, de 

höll på att förlora kriget. De allierade bosnienmuslimerna och bosnienkroaterna var starkare 

än någonsin, dessutom hade de USA och NATO emot sig. Det fanns ingen utväg än att gå 

med i förhandlingarna annars hade de kunnat förlora ännu mer.153 

 

Amerikanerna la fram tre krav inför fredsförhandlingarna. 1. Alla tre presidenter måste 

komma till Dayton med full befogenhet av att kunna skriva på ett avtal. 2. Alla måste stanna 

tills de kan nå en överrensstämmelse. 3. Ingen får varken tala med nyhetskällor eller 

utomstående. 154  

 

En diskussion om vad syftet var med förhandlingarna och varför de olika sidorna nu efter 

flera års stridande hade valt att acceptera fred diskuterade aldrig riktigt. Ingen av de tre 

sidorna hade egentligen en vilja att ta åt sig freden, även om de utåt sett visade något annat. 

Bakom fasaden visste alla varför de nu satt vid förhandlingsbordet och varför de andra 

sidorna var där. Milosevic ville att NATO:s bombningar och sanktioner skulle avbrytas mot 

Jugoslavien och bosnienserberna Vilket amerikanerna skulle gå med när väl Milosevic hade 

skrivit på ett fredsavtal. Franjo Tudjman ville genom förhandlingarna få tillbaka östra 

Slavonien, den sista delen av Kroatien som fortfarande kontrollerades av serberna. 

Bosnienmuslimerna kunde genom förhandlingarna få ett eget självständigt land.155  

 

2. Först grundorsaker  

 

Varför kriget i Bosnien började är omdebatterat. Vissa skulle se det som ett resultat av 

nationalism och etnisk hat som hade pågått i flera århundraden.156 Andra skulle se det som en 
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konsekvens av kommunismens sammanbrott och kalla krigets slut.157 Medan kanske en tredje 

part skulle se konflikten som ett resultat av Jugoslaviens ekonomiska kris under 1980-talet.158 

Det diskuterades inga bakomliggande orsaker till varför kriget hade startat. Kriget var redan 

ett faktum, diskursen behövde styras till prat om fred och försoning. Det som tidigare hade 

hänt var irrelevant enligt de internationella medlarna. Trots detta hade de internationella 

fredsmedlarna en bra inblick i hur situationen såg ut på plats vilket gjorde att de kunde 

utveckla en välutvecklad resolution till konflikten.159  

 

Däremot tog en hustru till en av de internationella medlarna upp frågan om hur kriget hade 

startat under en gemensam middag där alla tre delegationerna befann sig.160 En närmare 

diskussion om grundorsakerna förekom inte under förhandlingar. Inte heller pratade de om 

vad för resurser landet har och vart de fanns placerade. Att det inte fördes en diskussion om 

grundorsakerna till kriget kan också ha att göra med att Dayton-avtalet aldrig utvecklade en 

försoningsprocess mellan de olika grupperna i Bosnien-Hercegovina. Målet med fredsavtalet 

var inte försoning utan ett avslut på kriget. Detta går hand i hand med att orsakerna till kriget 

aldrig diskuterades. Fortfarande 20 år efter krigets slut har inte det internationella 

engagemanget, demokratiseringen, fredsbyggandet kunnat bygga något slags förtroende 

mellan de olika grupperna. Det är fortfarande ett vi och dem tänk. Det existerar inte ett klimat 

av samarbete och konsensus. 161 

 

3. Äganderätten till fredsprocessen  

 

Daytonavtalet och fredsprocessen pressades fram av USA och västvärlden. Det var under 

deras initiativ och under deras press som fredsavtalet kunde komma fram. 162 Däremot hade i 

princip sätt alla sidor (förutom bosnienserberna) ganska mycket att säga till om under 

förhandlingarna163, alla kom med sina egna åsikter och förslag på hur maktbalansen skulle 

delas upp. Ingen kunde få det sämsta alternativet i förhandlingarna samtidigt som ingen kunde 
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få det bästa alternativet i förhandlingarna.164 Eftersom alla sidorna fick mycket att säga till om 

under förhandlingarna känner aktörerna att freden utformades utifrån deras egna tankegångar 

även om det internationella samfundet kom med sina egna förslag när de olika sidorna inte 

kunde komma överens. 165 De tre sidorna kunde bland annat inte enas om hur gränserna skulle 

gå mellan RS och Federationen. Varje nytt kartförslag som presenterades av de olika sidorna 

bromsade förhandlingarnas framfart.166 Amerikanerna fick tillslut komma med sitt egna 

förslag, den amerikanska kartan. 167 168 De små besluten fick kompromissas mellan de olika 

parterna medan de amerikanska fredsmedlarna hade mycket mer att säga till om under de 

stora viktigare besluten. 

 

Den bosnienserbiska delegationen kom tidigt under förhandlingsstadiet med några egna 

orealistiska önskemål. De ansågs vara ett hot mot ett eventuellt fredsavtal. De var i en 

omfattande grad emot ett självständigt Bosnien-Hercegovina.169 Under resten av 

förhandlingarna blev bosnienserberna isolerade från fredsförhandlingarna. Deras röst skulle 

härefter gå igenom Jugoslaviens president Slobodan Milosevic. När kartfördelningen 

presenterades blev den bosnienserbiska delegationen vansinnig. Milosevic hade pratat för 

deras del och de ansåg att många av deras intressen hade blivit ignorerade.170 

 

När det slutliga fredsavtalet var slutdiskuterat och redo att skrivas på frågade sig de 

internationella medlarna vad som skulle hända om Jugoslaviens president accepterade medan 

bosnienserberna vägrade acceptera fredsavtalet? Varför skulle Jugoslaviens signatur vara 

giltig för bosnienserberna? Precis som fredsmedlarna förmodade vägrade bosnienserberna 

skriva under fredsavtalet. Milosevic fick pressa dem till att skriva under. Vilket Radovan 

Karadzic bosnienserberna gjorde 10 dagar efter alla andras underteckning.171  

 

Detta har lett till att Bosnienmuslimerna och kroaterna känner nog lite mer att det är deras 

fred medan bosnienserberna inte kan anses ha samma känsla för fredsavtalet. Samtidigt är det 
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bra att ha i åtanke att ingen av de tre sidorna var helt nöjda med det slutliga fredsavtalet 

eftersom alla kände att de hade förlorat något i förhandlingarna.172  

 

 

4. Identifiera alla aktörer  

 

De som deltog i fredsprocessen var den bosnienmuslimska delegationen med sin president 

Alija Izetbegovic, den bosnienserbiska delegationen med toppskiktet från RS, den 

bosnienkroatiska delegationen, representanter från Kroatien med presidenten Franjo Tudjman 

och representanter från Serbien (dåvarande Jugoslavien) med presidenten Slobodan 

Milosevic, samt olika internationella diplomater och fredsmedlare.173 De två högsta ledarna 

för bosnienkroaterna och bosnienserberna, Mate Boban och Radovan Karadzic deltog inte i 

fredsprocessen eftersom de redan var efterlysta av krigsförbrytarterminalen i Haag. Deras 

närmaste män fanns på plats för att diskutera och förhandla fram ett avtal men det slutliga 

ordet för bosnienkroaterna och bosnienserbernas räkning hade Kroatiens och Jugoslaviens 

presidenter. De internationella organisatörerna till fredsförhandlingarna ansåg att dessa två 

ledare inte behövdes, och att de med sin närvaro hade kunnat skada förhandlingarna. 174 175  

 

Oavsett den enorma mängden samarbete dessa två sidor hade med både Kroatien och 

Jugoslavien går det inte enligt Rupesinghes teori att bortse från det faktum att två mäktiga 

aktörer under inbördeskriget, Mate Boban och Radovan Karadzic inte deltog i 

fredsförhandlingarna. Förutom att deras ledare Radovan Karadzic inte deltog blev den 

bosnienserbiska delegationen tidigt under förhandlingarna när de började komma med 

orealistiska krav isolerade från diskussionerna av de internationella fredsmedlarna. De 

menade att den bosnienserbiska delegationen inte var där för att diskutera fred. Deras 

intressen skulle under resten av förhandlingarna helt och hållet representeras av Jugoslaviens 

ledare Slobodan Milosevic.176  
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5. Identifiera handledare/ facilitatorer  

 

Internationella fredsförmedlare var högst delaktiga i fredsprocessen. Bill Clinton och hans 

stab var med och förhandlade med de olika parterna i konflikten. Det fanns med andra ord en 

hel del erfarenhet, kunskap vid fredsprocessen. Tillskillnad mot Angola så var kriget i 

Bosnien på europeiskt territorium, de hade en bättre blick i landets geopolitiska situation.177 

Förhandlingarna leddes främst av den erfarne amerikanska diplomaten Richard Holbrooke 

och den svenska EU representanten Carl Bildt.178 

 

Under Dayton diskuterades även på hur skapandet av en statlig bank och en egen bosnisk 

valuta skulle gå till. Under kriget fram tills fredsavtalet skrevs på hade Bosnien tre olika 

fungerande valutor i ett och samma land. Bosnienkroaterna använde kroatiska pengar, 

bosnienserberna använde jugoslaviska pengar medan bosnienmuslimerna använde den 

bosniska valutan. Ett självständigt Bosnien-Hercegovina behövde ha en statlig bank och en 

egen valuta. Även här fanns experter i hur det går att omvandla före detta kommunist 

ekonomier till fria marknadsekonomier. Samt hur det går att omvandla ett lands valuta och 

skapa en stark central bank. 179 180  

 

Det fanns med andra ord under fredsprocessen experter i allt från fredsmedling till ekonomi. 

Dessa experter kunde driva förhandlingarna framåt ifall de stannade någonstans eller om de 

olika sidorna inte kunde komma överens över vissa aspekter.  

 

6. Ställa en realistisk tidsplan 

 

Tidsplanen var under förhandlingarna satt på att de skulle komma fram till ett fredsavtal inom 

1-2 månader. Ett av de viktigaste kraven från amerikanerna var att ingen får lämna 

förhandlingarna förrän de gjort klart att det kommer bli en överenskommelse.181  

Daytonavtalet skrevs tillslut på efter drygt en månads förhandlingar vilket stämde in med 

tidsplanen som de hade kommit överens om innan förhandlingarna började. 
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Själva Dayton-avtalets tidsplan och policy handlade om att landet skulle styras genom det 

internationella samfundets övervakning.182 Avtalet visade den strukturella och institutionella 

ramen för hur återbyggnaden och rekonstruktionen av landet skulle se ut efter kriget.183  

Det första året fram till första efterkrigsvalet skulle Bosnien-Hercegovina styras av en 

international administration. Internationella organisationer skulle tillsammans med utsedda 

utländska individer guida Bosniens ekonomiska, juridiska och människorättsliga institutioner 

de närmaste 5-6 åren efter fredsavtalet. Därefter skulle Bosnierna vara redo att själva styra sitt 

land och sin politik.184 185 

 

En multinationell fredsbevarande styrka skulle etableras för att se till att de militära punkterna 

i Dayton avtalet följs av de olika parterna. Denna internationella styrka skulle ledas av NATO 

och fick namnet IFOR, senare SFOR (Stabilization Force). Denna styrka skulle bevara freden 

i Bosnien och gradvis dra sig tillbaka tills en egen nationell arme kan skapas.186 Den militära 

tidsplanen och objektiven av fredsavtalet lyckades utan några större svårigheter. Det har inte 

varit något fortsatt stridande och de har lyckats skapa en gemensam nationell arme.187 Allt 

inom ramen för tidsplanen.   

 

7. Upprätthålla ansträngningen 

 

När förhandlingarna väl började var hela världens ögon riktade mot Dayton.188 De gjorde sitt 

yttersta för att förhandlingarna skulle lyckas. Det spenderades enorma mängder resurser båda 

på förhandlingsprocessen och på fredsbyggandet. T.ex. fanns det under förhandlingarna ett 

unikt amerikanskt datorsystem med ett värde av 400,000 dollar. Detta toppmoderna 

datorsystem som användes av den amerikanska militären hade kartlagt hela Bosnien-

Hercegovina i detalj vilket hjälpte förhandlingarna när de skulle dela upp vad som skulle ingå 

i de olika entiteterna. Datorsystemet såg till att det inte skulle bli något fel i fördelningen av 

landmassorna. Ingen kunde bli lurad och senare uttala sig om att de inte hade fått de 
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landmassorna som de hade blivit lovade. De olika sidorna argumenterade om varje meter, 

datorsystemet förenklade detta.189 190 

 

Fredsavtalet skrevs på med 5 av världens största ledare som vittnen. Både den amerikanska 

presidenten Bill Clinton, den franska presidenten Jacques Chirac, Tysklands förbundskansler 

Helmut Kohl, FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali och Rysslands premiärminister 

Viktor Chernomyrdin fanns på plats för att backa upp fredsavtalet. Detta gav fredsavtalet 

legitimitet. Oddsen för att någon av parterna skulle bryta fredsavtalet minskade med detta. De 

visste att de skulle bli fördömda av det internationella samfundet om de gick emot det som 

hade förhandlats fram i Dayton.191  Det går med säkerhet att säga att det investerade många 

ekonomiska resurser, tålamod och varaktigt åtagande från sponsorer för att kriget skulle 

stoppas.192  

 

8. Utvärdera framgång och misslyckanden 

 

Det internationella samfundet proklamerade tidigt under förhandlingarna att en framgång 

skulle vara att bevara ett multietniskt självständigt Bosnien samtidigt som de stoppade kriget. 

Förutom det internationella samfundet hade de olika sidorna även sina förhoppningar om vad 

en framgång och vad ett misslyckande skulle betyda för deras del. Deras utvärdering av 

framgång och misslyckanden skiljde sig åt. Resultatet i efterhand visar att fredsavtalet 

lyckades med det internationella samfundets båda objektiv. 193  

 

Såklart var det även en framgång om kunde skapa ett stabilt och demokratiskt land samtidigt 

som de kunde börja med en försoningsprocess mellan de olika folkgrupperna. Dayton 

handlade ganska mycket även om hur det går att omvandla ett f.d. kommunist land till en 

demokratisk styrd modell. Bosnien-Hercegovina hade vid sin självständighetsförklaring ingen 

tradition av demokratiskt styre. Århundraden av auktoritärt styre hade lämnat sitt efterspår. 

Det fanns ingen demokratisk tradition och kriget hade ytterligare försvårat Bosniens 

utveckling till att bli en demokrati i västerländsk anda.194 Detta löste de genom att få med i 
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avtalet en punkt som sa att en internationell hög representant skulle bli tillsatt med uppgift att 

se till att de olika parterna följer de demokratiska institutionerna.195 196 197 Med tanke på detta 

går det att antyda att Dayton-avtalet i viss mån ändå lyckades skapa ett demokratiskt land. 

Visst har det funnits demokratiska problem och Bosnien-Hercegovina har många gånger 

ansetts ha världens mest komplicerade politiska system,198 men valen har alltid gått som 

planerat. Det som däremot har varit ett klart misslyckande är försoningsprocessen. 

Människorna röstar fortfarande på samma nationalistiska partier.199 Det känns som fredsavtal 

fokuserade för mycket på uppbyggnaden av institutioner och för lite på 

försoningsprocessen.200  

 

9. Strategiska valkretsar 

 

Några strategiska valkretsar ingick inte i förhandlingarna. Däremot visste medlarna att de 

lokala aktörernas på plats är av betydelse. När östra Slavonien diskuterades under 

fredsprocessen tog sig Tudjman till regionen för att göra en uppgörelse med de lokala 

aktörerna om att följa och respektera fredsavtalet.201 Mostars två borgmästare en 

bosnienmuslim och en bosnienkroat bjöds också in till Dayton, för att ge sina synpunkter om 

ett bättre samarbete mellan bosnienmuslimerna och bosnienkroaterna i Mostar.202  

Trots detta var förhandlingarna och den kommande freden pressad fram utav västvärlden, där 

de olika parternas representanter drevs fram för att få ett fredsavtal. Varken det civila 

samhället, media eller oberoende forskare fick delta i förhandlingarna. Förhandlingarna och 

fredsavtalet var helt och hållet ett avtal mellan eliter. 203  
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10. Omvärldens fredsbevarande 

 

Fredsbevarande trupper hade misslyckats under hela kriget med att göra sitt jobb. FNs trupper 

fick väldigt mycket kritik för hantering av kriget. Bland annat fick de kritik för att vara alltför 

passiva, de kunde inte stoppa dödandet även bland FN skyddszonerna. FN soldaterna stod 

t.ex. passivt utan att ingrip medan bosnienserberna tog över FN skyddszonen Srebrenica och 

massakrerade över 8000 civila män och pojkar.204 205 

 

På grund av den negativa historian av fredsbevarande trupper i Bosnien var en av 

Daytonavtalets mest betydelsefulla punkter att skapa en stark fredsbevarande styrka. Väldigt 

många fredsbevarande styrkor fick skickas till Bosnien. Det fick inte mot alla medel bli krig 

igen.206 207 Denna nya multinationell fredsbevarande styrka skulle se till att de militära 

punkterna i Dayton avtalet följdes av de olika parterna. Styrkan skulle ledas av NATO och 

fick namnet IFOR, senare SFOR (Stabilization Force).208 209 Efter krigets slut hade Bosnien-

Hercegovina mer än 419,000 militärer, poliser och paramilitära styrkor på sitt territorium 

uppdelade på tre olika arméer. SFOR hade en betydligt svår uppgift framför sig, som de med 

resultatet i hand lyckades väldigt framgångsrikt med. 210 Mycket tack vare att de hade 50, 000 

män till sitt förfogande.211 

 

11. Lokala fredsbevarare 

 

Det fanns inga lokala fredsbevarare. Lokala fredsbevarare hade förmodligen varit från någon 

av de tre grupperna vilket förmodligen hade lett till att de andra två grupperna inte litat på 
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dessa fredsbevarare. Fredsbevaringen dirigerades fullt ut av de internationella fredsbevarande 

styrkorna.212 213 

 

Det var dock tydligt för fredsmedlarna att det behövdes lokala fredsbevarare och människor 

som ville bevara freden. Försök att hitta lokala fredsbevarare gjordes en månad efter Dayton. 

Clinton besökte Bosnien tillsammans med sin stab för träffa olika religiösa och lokala ledare. 

Planen var att de genom diskussioner och förslag skulle komma fram till hur de lokala 

aktörerna skulle kunna hjälpa bevara freden. De religiösa ledarna hade på många sätt under 

kriget höjt de nationalistiska spänningarna i landet. Genom konsensus och diskussioner 

hoppades de på att ett ömsesidigt förtroende kunde påbörjas som är betydelsefullt för att 

försoningsprocessen ska lyckas. Olika möten mellan de olika religiösa och lokala ledarna 

skulle kunna skapa en försoning. Tyvärr blev Clintons planerade möte mycket kortare än 

förväntat och någon riktig diskussion tog aldrig plats. Inte heller blev det några möten mellan 

de olika religiösa ledarna för att lättare bevara fredsprocessen.214 Förmodligen hade de 

religiösa aktörerna inte heller lyssnat till kraven om försoning. Som redan nämnt hade de 

religiösa ledarna på många sätt under kriget höjt de nationalistiska spänningarna i landet. Det 

fanns helt enkelt inga religiösa aktörer i Bosnien som kunde avlegalisera ultranationalismen. 

215 

 

4.6 Sammanfattning 

 

Det är svårt att tänka sig hur ett fredsavtal som pressades fram av västvärlden med USA i 

spetsen kan vara lyckat. Fredsavtalet var inte en produkt av konsensus mellan de olika 

parterna i konflikten utan den var dikterad av det internationella samfundet och garanterades 

av grannarna Kroatien och Jugoslaviens presidenter.216 Trots detta har Daytonavtalet lyckats, 

kriget stoppades och det har 20 år efter dess tillämpning inte blivit inbördeskrig i landet igen. 

Avtalet har dock även många negativa aspekter. Daytonavtalet lyckades stoppa stridandet och 

bevara Bosnien-Hercegovina som ett självständigt land.217 Det utformade institutioner, 

strukturer, förbättrade de fredsbevarande styrkorna och delade upp makten mellan de tre 
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parterna för att försvåra krigets återkomst.218 På pappret verkade Dayton vara ett bra avtal. 

Problemet låg i att fredsavtalet fokuserade för mycket på institutioner och för lite på 

försoningsprocessen. Freden lyckades aldrig läka såren mellan de olika folkgrupperna.219 För 

att en försoning ska lyckas är det väldigt viktigt att de olika sidorna samarbetar med varandra 

för att nå samma mål. Dayton har gjort att makten mellan folkgrupperna har delats upp, 

kanske lite för mycket. De olika sidorna har inte samma mål. Bosnienserberna har sitt RS och 

deras Dayton var på många sätt en hållplats på vägen till ett självständigt RS medan 

omvärldens Dayton var ett sätt att bevara ett självständigt land.220 Bosnienserberna var den 

sida som framförallt propagerade emot Dayton-avtalet. Krigsmålet för bosnienserberna var att 

skapa ett homogent Republika Srpska i union med Serbien (Jugoslavien). Med Dayton-avtalet 

godkände även Jugoslavien, Republika Srpska som en del av Bosnien-Hercegovina, många 

bosnienserber såg detta som ett stort nederlag och besvikelse. 221  Kanske inte på samma nivå 

som politikerna i RS men även många bosnisk kroatiska partier och politiker propagerar för 

en kroatisk entitet i Bosnien, med samma rättigheter som RS och Federationen.222 

Beteendemönster hos bosnienserberna och bosnienkroaterna är detsamma som under kriget, 

majoriteten av dem vill inte tillhöra en självständig bosnisk stat. Istället för att alla 

folkgrupper kämpar tillsammans för ett mer demokratiskt och ekonomiskt starkare Bosnien 

vill tre sidorna istället bara förstärka sin egen folkgrupp och deras makt i landet. 

Nationalismen i Bosnien har inte försvunnit. Alla tre sidorna röstar fortfarande på 

nationalistiska partier.223 Daytonavtalet lyckades stoppa kriget och skapa ett självständigt 

Bosnien-Hercegovina men den lyckades inte skapa ett fungerande självständigt Bosnien eller 

skapa en försoning mellan grupperna som kan leda till ett fungerande Bosnien-

Hercegovina.224 Det har höjts allt fler röster som säger att Bosnien-Hercegovina behöver ett 

Dayton 2 som kan minimera makten hos entiteterna samtidigt som det skapar ett starkt 

multietniskt centralstyre.225 
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5. Jämförelse av Bicesse-avtalet och Dayton-avtalet 

 

I den här delen ska jag göra en jämförelse av det misslyckade Bicesseavtalet med det lyckade 

Daytonavtalet. Målet med jämförelsen är att undersöka varför Dayton lyckades medan 

Bicesse misslyckades. För att avgöra vilka aspekter som skiljer sig åt i dessa två länders 

fredsprocesser kommer jag som bekant använda mig av Rupesinghes 11 steg för hur en 

lyckad konfliktomvandling ska gå till. 

 

5.1 Tabell 

 

Rupesinghes 11 steg 

 

Angola Bosnien-Hercegovina 

Innan förhandlingsstadiet Misslyckades 

 

Lyckades delvis 

Förstå grundorsaker 

 

Misslyckades  Lyckades delvis 

Äganderätten till 

fredsprocessen 

 

Misslyckades Lyckades delvis 

Identifiera alla aktörer 

 

Misslyckades 

 

Misslyckades 

 

Identifiera handledare Lyckades delvis  

 

Lyckades 

Ställa en realistisk tidsplan Misslyckades 

 

Lyckades 

Upprätthålla 

ansträngningen 

 

Misslyckades  

 

Lyckades  

 

Utvärdera framgång och 

misslyckanden 

 

Misslyckades  

 

Lyckades delvis  

 

Strategiska valkretsar Misslyckades  Misslyckades 
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Omvärldens 

fredsbevarande 

 

Misslyckades Lyckades 

Lokala fredsbevarare 

 

Misslyckades Misslyckades  

  

 

5.2 Analys av Bicesse och Dayton 

 

Ett av syftena med den här studien var att utifrån Rupesinghes teori förklara utfallet av 

Angolas misslyckade och Bosnien-Hercegovinas lyckade fredsprocess. Båda länderna har 

präglats av flera års inbördeskrig mellan de olika grupperna i landet. Båda länderna skrev 

tillslut på ett fredsavtal. De två stridande parterna i Angola, UNITA och MPLA skrev på 

Bicesseavtalet i maj 1991 medan de stridande parterna i Bosnien-Hercegovina skrev på 

Daytonavtalet under december 1995. Deras fredsavtal hade olika utfall. Det bröt ut ett nytt 

inbördeskrig i Angola under hösten 1992 medan Bosnien-Hercegovina har präglats av fred 

sedan 1995, tjugo år efter krigets slut. Med hjälp av Rupesinghes teori har uppsatsen 

analyserat i vilken utsträckning Bicesse och Dayton tillämpade de elva stegen inom teorin. 

Detta ska kunna ge en förklaring till varför Angolas fred misslyckades medan Bosnien-

Hercegovinas fred lyckades.      

 

Tabellen visar att Bicesseavtalet inte tillämpade fullt ut ett enda av de elva stegen som finns i 

Rupesinghes teori. Ett av stegen identifiera handledare lyckades Angolas fredsprocess delvis 

med. Daytonavtalet lyckades tillämpa fyra av de elva stegen helt och hållet medan de 

lyckades delvis med fyra steg och misslyckades med tre steg. Vilket visar, om alla steg är lika 

relevanta i Rupesinghes teori, att Dayton-avtalet nästan var minst lika mycket misslyckat som 

det var lyckat.  

 

Första steget innan förhandlingsstadiet genomfördas inte fullt utav någon av de två 

fredsprocesserna. Fallet Angola misslyckades helt med det första steget medan fallet Bosnien-

Hercegovina lyckades delvis. Rupesinghe påpekar att det är väldigt viktigt att båda sidorna 

har en vilja att ta åt sig freden.226 I fallet Angola var förhandlingarna påtvingade och både 

                                                           
226 Rupesinghe. Conflict Transformation, 80 



54 
 

UNITA och MPLA kom till förhandlingarna av fel anledningar. De olika parterna i Bosnien-

Hercegovina gick inte heller in i förhandlingarna utifrån egen fri vilja men medan parterna i 

Angola blev påtvingade blev de olika parterna i Bosnien-Hercegovina snarare pressade att gå 

in i förhandlingarna. Hur konstigt det än låter finns det en skillnad mellan att pressa fram 

något och att påtvinga något. Vad målen var med förhandlingarna var också mer tydligare i 

Dayton än vad de var i Bicesse, detta kan förklaras utifrån att förhandlingarna som ledde fram 

till Bicesse diskuterades från 1989 fram till 1991 samtidigt som det pågick strider mellan de 

två grupperna.227 Förhandlingarna som ledde fram till Daytonavtalet skedde under hösten 

1995 samtidigt som det rådde en vapenvila mellan de stridande parterna.228 Omvärldens ögon 

var på Dayton och alla visste att något stort måste komma med förhandlingarna. Samma sak 

kan inte sägas om Bicesse, förhandlingarna hade pågått under en längre tid. Tidigare 

fredsförsök hade misslyckats.229 Medan Angola ganska tydligt har misslyckats med att 

tillämpa det första steget i Rupesinghes teori, har Bosniens fredsprocess inte praktiserat det 

första steget fullt ut med tanke på att de olika parterna egentligen inte hade en vilja att ta åt sig 

freden utan pressades till att acceptera den, vilket är bättre än att bli påtvingad men ändå inte 

tillräckligt för att fredsprocessen kan anses ha klarat av det första steget. Dock undrar jag om 

det ens finns en fred som kommer fram med ett ömsesidigt avtal där båda sidorna har en stark 

vilja att ta åt sig freden. Oftast blir det fred efter att någon pressat fram ett fredsavtal eller om 

någon sida är nära att förlora kriget.  

 

Det andra steget, som innebär att förstå grundorsaker, tillämpades varken hos Angolas eller 

Bosnien-Hercegovinas fredsprocess. I fallet Angola diskuterades aldrig de bakomliggande 

orsakerna eftersom något sådant hade kunnat skada förhandlingarna. Supermakterna som 

orkestrerade förhandlingarna ville förmodligen inte heller ta upp de bakomliggande orsakerna 

eftersom de själva hade deltagit i kriget. Angola är ett rikt land med både diamanter och olja 

som sina främsta naturtillgångar. Vart dessa är placerade och hur de ska delas upp borde 

diskuterats i förhandlingarna för att minimera risken för framtida konflikter. UNITA som 

förlorade valet hade förlorat en betydande del av sin tillgång till resurser om de hade 

accepterat resultatet av valet. Här kan en rimlig förklaring finnas till varför UNITA tog upp 

sina vapen igen och fortsatte stridandet. En annan förklaring till varför grundorsakerna aldrig 

diskuterades kan ligga i att supermakterna trodde att en överenskommelse mellan dem själva 

                                                           
227 Ciment. Angola and Mozambique, 196  
228 Holbrooke. To End a War, 184-185 
229 Ciment. Angola and Mozambique, 20  
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skulle räcka för att stoppa ett proxykrig. I fallet Bosnien-Hercegovina var läget annorlunda, 

här fanns inga naturtillgångar som de olika sidorna kämpade att kontrollera över. Men även 

här diskuterades inte de bakomliggande orsakerna till inbördeskriget eftersom fredsmedlarna 

var rädda att diskussioner om grundorsakerna till kriget kunde skada förhandlingarna.230 De 

internationella fredsmedlarna i Bosnien-Hercegovina hade en avsevärt bättre bild på hur 

situationen såg ut på plats än vad fredsmedlarna hade i Angola. Trots detta uteblev en riktig 

diskussion i båda fallen om vad grundorsakerna är till kriget. Rupesinghes teori säger att när 

de olika parterna i en konflikt sitter vid diskussionsbordet är det viktigt att de förstår de 

bakomliggande orsakerna till en viss konflikt. Hur och varför en konflikt startade är viktigt att 

veta, för att de senare ska kunna ingripa och underlätta en korrekt resolution till konflikten 231 

i Bosnien hade de internationella fredsmedlarna en kvalificerad inblick i hur situationen såg ut 

på plats vilket gjorde att de kunde utveckla en betydligt bättre resolution till konflikten än vad 

som var fallet i Angolas fredsprocess. Vilket bekräftar att det är av betydelse att de 

internationella fredsmedlarna och diplomaterna som är med i utformningen av fredsavtalet 

förstår hur situationen ser ut på plats, däremot är det mindre viktigt som fallet Bosnien-

Hercegovina visar att de olika parterna som krigade mot varandra diskuterar orsakerna till 

kriget. 

 

Steg tre, äganderätten till fredsprocessen, och steg fyra, att identifiera alla aktörer i 

Rupesinghes teori, kan kopplas samman med varandra. Rupesinghe skriver i äganderätten till 

fredsprocessen att, under fredsprocessen är det viktigt att få med lokala aktörer, för att de ska 

kunna känna att de har varit en av aktörerna bakom fredsprocessen, de ska känna att det är 

deras fred och att de har en viss kontroll över det som diskuteras och över de beslut som 

fattas, de kommer stödja fredsavtalet ju mer de känner att det är deras fred. 232 När det gäller 

att identifiera alla aktörer säger han att, alla med ett visst inflytande över en del av 

befolkningen borde identifieras och vara en del av fredsprocessen.233 Inga lokala aktörer 

deltog i fredsprocesserna i de två fallen. I Angola var arkitekterna bakom fredsavtalet USA, 

Sovjetunionen och Portugal, UNITA och MPLA hade inte mycket att säga till om. I fallet 

Bosnien-Hercegovina kunde de olika sidorna komma med sina egna förslag om hur 

fredsavtalet skulle se ut men det slutliga ordet hade de amerikanska fredsmedlarna. T.ex. blev 

                                                           
230 Holbrooke. To End a War, 235-238 
231 Rupesinghe. Civil Wars, Civil Peace, 127-135 
232 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
233 Rupesinghe. Civil Wars, Civil Peace, 127-135 
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bosnienserberna isolerade från förhandlingarna efter att de kom med orimliga förslag.  

Känslan av att det var de olika sidornas fred var betydligt större under Dayton än under 

Bicesse. Uppsatsens jämförelse av dessa två fredsprocesser visar att de olika sidorna inte 

behöver känna att de äger fredsprocessen eller att de har det sista ordet men de måste ha 

utrymme att ge sin synpunkt på hur fredsavtalet ska utformas vilket tillämpades i Bosnien 

men inte i Angola.      

 

Bicesse-avtalet misslyckades också med att få med FLEC och FNLA i förhandlingarna. FLEC 

styrde över den oljerika Cabinda provinsen, medan FNLA var starka hos Bakongo folket som 

utgör 13 % av Angolas befolkning deras närvaro i förhandlingarna hade förstärkt 

fredsprocessens legitimitet hos dessa två grupper. I Dayton var varken Mate Boban eller 

Radovan Karadzic närvarande men dessa företräddes av Tudjman och Milosevic under 

förhandlingarna. Rupesinghe menar att det är viktigt att alla som utövar en viss makt måste 

vara närvarande.234 Men gäller detta även aktörer som med sin närvaro kan skada freden? 

Hade förhandlingarna lyckats om Boban och Karadzic var närvarande vid förhandlingarna? 

Deras närvaro hade förmodligen inte skadat freden men deras synsätt och tolkning av vad 

Dayton handlade om hade antagligen lett till en misslyckad fredsprocess. Karadzic och Boban 

hade aldrig accepterat det slutliga avtalet på plats. Nu deltog varken FNLA, FLEC eller 

Karadzic, Boban i förhandlingarna och freden lyckades ändå i Bosnien. Det är också viktigt 

att betona att det varken var FLEC eller FNLA som bröt fredsavtalet i Angola utan UNITA 

som faktiskt var delaktiga i fredsprocessen. 

 

De olika stegen identifiera handledare, upprätthålla ansträngningen och omvärldens 

fredsbevarande kan alla läggas i samma lista. De handlar om resurserna oftast de ekonomiska 

som läggs på att fredsprocessen ska bli lyckad. Det fanns både under Bosnien-Hercegovinas 

och Angolas fredsprocesser professionella fredsmedlare. Däremot gjordes det inga särskilda 

besvär under Bicesse för att upprätthålla ansträngningen och bevara omvärldens 

fredsbevarande. Det internationella samfundet och FN la in betydligt mer resurser i Bosnien-

Hercegovina än i Angola för att upprätthålla fredsprocessen. Med tanke på att Bosnien-

Hercegovina landmassa är nästan 25 gånger mindre än Angolas är det oerhört konstigt att det 

fanns 50, 000 fredsbevarande styrkor i Bosnien-Hercegovina efter Dayton jämfört med 500 i 

Angola efter Bicesse. Förutsättningarna för en lyckad fredsprocess minskade i Angola med 

                                                           
234 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
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det naivt låga antalet fredsbevarande styrkor och den orealistiska tidsplanen.235 Här kan även 

den största skillnaden hittas mellan dessa två fredsprocesser och således den bästa 

förklaringen till varför Bosniens fredsprocess lyckades medan Angolas fredsprocess 

misslyckades. I Bosnien gjordes det en enorm ansträngning för att fredsavtalet inte skulle 

kollapsa medan det gjordes en outvecklade och oprofessionell insats i Angola.  

 

Tidsplanen var alltför orealistiskt med tanke på det låga antalet fredsbevarande styrkor. Det 

fanns helt enkelt för mycket som skulle göras på för kort tid och alltför lite manskap för att se 

till att allt gick enligt tidschemat. Att landet tillslut gick in i val utan att ha uppnått målen som 

sattes i Bicesse visar att det inte fanns något som utvärderade framgång och misslyckanden. 

Hade de haft någon slags mall som utvärderade framgång och misslyckanden hade de insett 

att landet inte var redo att gå in i en val period eller att någon av sidorna var villig att ge ifrån 

sig makt efter valresultatet. Jämförelsen mellan de två fredsprocesserna visar att steget, att 

ställa en realistisk tidsplan är av betydelse för att bevara en hållbar fred. Bosniens tidsplan var 

väldigt bra strukturerad och bestämd medan Angolas var för orealistisk. Hade tidsplanen varit 

mer realistisk hade kanske de olika aktörerna hunnit med uppgifterna som var framför dem 

eller kunnat modifiera om fredsavtalet för att lättare kunna bevara freden.  

 

Likheterna mellan de båda fredsprocesserna är att ingen av sidorna i båda länderna egentligen 

hade någon riktig vilja att ta åt sig freden. Det civila samhället deltog inte i fredsprocessen 

varken i Angola eller i Bosnien-Hercegovina. Det fanns inga strategiska valkretsar eller lokala 

fredsbevarare i något av länderna. Men trots detta lyckades Dayton-avtalet medan Bicesse-

avtalet misslyckades. Vilket ger en antydan att svaret till varför Dayton-avtalet lyckades 

medan Bicesse-avtalet misslyckades utifrån en jämförelse av dessa två länder inte ligger i de 

civila aspekterna av Rupesinghes teori. Däremot visar dessa två steg kanske varför 

försoningsprocessen misslyckades i Bosnien. Dessa steg blir således inte obetydliga utan 

kanske är viktiga i målet att skapa försoning mellan folkgrupperna för att minska risken för 

framtida krig i landet. Dessa två steg är förmodligen även viktigare i länder där inbördeskriget 

har en mer nationalistisk, etnisk karaktär snarare än i inbördeskrig som präglades av en mer 

ideologisk karaktär.  
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Trots detta finns den stora skillnaden mellan dessa två fredsprocesse inom de ekonomiska 

resurserna om de jämförs utifrån Rupesinghes teori. En jämförelse av dessa två länders 

fredsprocesser utifrån Rupesinghes teori pekar på att Angolas fredsprocess misslyckades på 

grund av att de ekonomiska stegen i Rupesinghes inte tillämpades tillräckligt, samtidigt som 

Bosnien-Hercegovinas fredsprocess lyckades på grund av de tillämpade de ekonomiska 

stegen. 

 

Det lyckade fredavtalet Dayton misslyckades inte med ett enda av de steg som hade 

ekonomiska och resurskraftiga komponenter i sig medan den misslyckades med både 

strategiska valkretsar och lokala fredsbevarare och lyckades delvis med förstå grundorsaker. 

Tre steg som involverar försoning och det civila samhället. Utifrån en jämförelse av dessa två 

fredsprocesser där de ekonomiska stegen i Rupesinghes teori är borttagna är likheterna mellan 

dessa två fredsprocesser betydligt större. Det är först när de ekonomiska stegen identifiera 

handledare, upprätthålla ansträngningen och omvärldens fredsbevarare läggs till i jämförelsen 

som de riktiga skillnaderna mellan dessa två fredsavtal kommer fram. Detta visar att de 

ekonomiska stegen i Rupesinghes teori är mer betydelsefulla än de andra stegen när en 

jämförelse görs på dessa två fredsprocesser utifrån hans teori. Angolas fredsprocess 

misslyckades inte på grund av att de t.ex. inte diskuterade grundorsakerna till kriget eller att 

de olika sidorna inte kände att det var deras fred utan på grund av att de ekonomiska delarna 

av fredsavtalet inte var på en tillräckligt hög nivå. Samtidigt visar jämförelsen av dessa två 

fredsprocesser att ställa en realistisk tidsplan och att utvärdera framgång och misslyckande 

också är av betydelse för att fredsprocessen ska bli lyckad.   

 

Dessa två länder är analyserade utifrån Rupesinghes teori om konfliktomvandling. Det kanske 

finns några andra faktorer eller steg förutom de som Rupesinghe nämner som är anledningen 

till att Bosnien-Hercegovinas fredsprocess blev lyckat medan Angolas blev misslyckad. 

Hursomhelst är Kumar Rupesinghes teori en version som visar varför Daytonavtalet lyckades 

medan Bicesse misslyckades.   
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6. Kritisk granskning av Rupesinghes teori 

 

Det andra syftet med uppsatsen var att empiriskt testa Rupesinghes teori. Hur användbar är 

Rupesinghes teori? Detta gjordes genom att jämföra en lyckad fredsprocess (Bosnien-

Hercegovina) med en misslyckad fredsprocess (Angola) utifrån Rupesinghes elva steg. 

Styrkan i teorin är att den har en bred tolkning där den tar upp flera viktiga aspekter som inte 

får ignoreras under en fredsprocess. Dessa olika aspekter tas upp i flera av teorins steg: 

utvärdera framgång och misslyckanden, ställa en realistisk tidsplan, upprätthålla 

ansträngningen, omvärldens fredsbevarande och identifiera handledare. Som mina två fall 

visade är dessa steg av betydelse under en fredsprocess medan vissa aspekter av de andra 

stegen kan vara betydelsefulla. Teorins svagheter ligger i dessa andra steg.    

 

Under det första steget, innan förhandlingsstadiet säger Rupesinghe att det är viktigt att, de 

olika sidorna har en vilja att ta åt sig freden.236 Uppsatsen visade i det lyckade fallet Bosnien-

Hercegovina att det inte fanns någon särskilt vilja att ta åt sig freden, men eftersom 

uppmaningen att det skulle bli fred kom från en stark aktör som USA pressades de olika 

sidorna till att gå in i en fredsprocess. Detta går lite emot det Rupesinghes teori säger. Är det 

verkligen nödvändigt med en längtan efter fred hos de olika parterna för att en fredsprocess 

ska bli hållbar? Längtan utav fred i landet kanske inte behöver komma under 

förhandlingsstadier utan kan komma när fredsprocessen är över vilket på ett visst sätt även 

hände i Bosnien-Hercegovina efter kriget tog slut.237 Sen undrar jag som tidigare nämnt om 

det verkligen finns en fredsprocess där båda sidorna helhjärtat har en vilja att omfamna fred. 

Hur ofta händer det att båda sidorna utifrån ett ömsesidigt avtal kommer överens om att det 

räcker med stridandet och att fred vore den bästa lösningen för båda parterna. Svagheten med 

det här steget i teorin är precis som det lyckade fallet Bosnien-Hercegovina visade, det är inte 

nödvändigt med en särskilt stor vilja att ta åt sig freden för att freden ska vara hållbar.  

 

Däremot behövs det innan förhandlingsstadiet realistiska mål med vad som ska uppnås med 

förhandlingarna och hur detta ska uppnås. Rupesinghes konfliktomvandlingsteori kräver detta 

och både Angolas och Bosnien-Hercegovinas fredsprocesser bekräftar att en hållbar fred 

behöver realistiska mål.   
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På det andra steget vill Rupesinghe att de olika sidorna i konflikten diskuterar grundorsakerna 

till kriget samt de bakomliggande orsakerna till varför kriget startade. Men att ta upp de 

bakomliggande orsakerna till konflikten kan lika väl skada förhandlingarna. De olika sidorna 

har förmodligen olika åsikter när det gäller varför kriget startade, en diskussion om varför de 

valde att kriga mot varandra kan skapa bråk istället för konsensus under förhandlingarna. 

Rupesinghe menar att detta kan hjälpa försoningsprocessen och underlätta förhandlingarna. 

Men det kan likaväl också leda till bråk och försvåra förhandlingarna. Rupesinghe betonar att 

detta steg är grundläggande i försoningsprocessen mellan de olika grupperna i landet. Den är 

som jämförelsen mellan de två länderna visade mindre viktig när det gäller att fredsavtalet 

inte kollapsar men betydligt viktigare i försoningen. Fallet Bosnien-Hercegovina 

misslyckades med den här aspekten av steget att förstå grundorsaker vilket kan vara en 

förklaring till varför försoningsprocessen i landet inte heller har lyckats. Trots att försoningen 

inte lyckades bevarades freden på grund av de starka ekonomiska aspekterna av fredsavtalet. 

Situationen är definitivt annorlunda i Angola här var det viktigare att de steg som handlade 

om försoning lyckades eftersom fredsavtalet inte hade samma ekonomiska muskler som 

Dayton. 

 

Rupesinghe förklarar helt korrekt under förstå grundorsaker att fredsmedlarna behöver ha en 

bra inblick i hur situationen ser ut på plats för att kunna utforma en korrekt lösning något som 

de internationella fredsmedlarna i fallet Bosnien hade men som uteblev hos fallet Angola. 

Denna aspekt är precis som Rupesinghe säger väldigt grundläggande eftersom det är utifrån 

deras definition av hur situationen ser ut på plats som fredsmedlarna kan utforma en lösning 

till den rådande situationen. Uteblir denna faktor kan det lätt hända fredsavtalet kollapsar.       

 

Han vill även att de under förhandlingarna diskuterar var landets naturresurser är placerade. 

Detta diskuterades aldrig under Angolas fredsprocess, vilket är ett stort snedsteg i 

förhandlingarna med tanke på att inbördeskriget i Angola till stor del handlade om kontrollen 

utav landets olja och diamant tillgångar. Denna aspekt är en grundläggande punkt när det 

gäller naturrika och stora länder som Angola men mindre betydelsefulla när det gäller 

fredsprocesser inom små länder med betydligt mindre naturtillgångar. Denna punkt behövdes 

under Bicesse men inte under Dayton. Detta ger en antydan att fredsprocesser ska utformas 

efter landet som fredsprocessen tillämpas på. Jämförelsen visar att Rupesinghes teori behöver 
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förbättras och omvärdera den här aspekten av det här steget. Han missar med att ge en bra 

förklaring till att denna aspekt förhållandesvis inte behöver anpassas till alla fredsprocesser.    

 

Äganderätten till fredsprocessen menar Rupesinghe är relevant eftersom ju mer de olika 

sidorna känner att det är deras fred desto mer kommer de stödja fredsavtalet. I Angola var 

fredsprocessen påtvingad och arrangerad av supermakterna. I Bosnien-Hercegovina hade de 

olika sidorna mer kontroll över vad som diskuterades. Detta beror dock på vem frågan ställs 

till. Bosnienserberna tycker inte att det är deras fred eftersom de blev isolerade från 

förhandlingarna. Detta bekräftar det Rupesinghe säger, bosnienserberna hade en liten 

påverkan på hur fredsavtalet skulle se ut, detta har i sin tur lett till att de inte har en särskild 

stor hängivenhet till Dayton. Men samtidigt har Dayton lyckats bevara freden trots att 

bosnienserberna och även de andra två sidorna under vissa aspekter inte känner att det är 

deras fred. Med detta i åtanke, är verkligen äganderätten till fredsprocessen särskilt viktig? 

Dayton-avtalet var ekonomiskt starkt vilket gör att det blir svårare för någon av parterna att 

bryta fredsavtalet därför behövdes ingen riktig känsla av att det var deras fred. Däremot om 

fredsavtalet har en mindre ekonomisk styrka bakom sig som var fallet med Bicesse-avtalet är 

nog äganderätten till fredsprocessen betydligt viktigare. Rupesinghes teori visar att det i 

Angola var betydligt viktigare att äganderätten till fredsprocessen lyckades eftersom 

fredsavtalet inte hade ekonomiskt styrka bakom sig, medan fredsavtalet i fallet i Bosnien-

Hercegovina inte var lika beroende av att äganderätten till fredsprocessen skulle lyckas 

eftersom Dayton-avtalet var väldigt ekonomiskt starkt. Samtidigt är det nog ganska svårt att 

övertyga alla sidor i en konflikt att det är deras gemensamma fredsprocess och fredsavtal. I 

jämförelsen av dessa två länder fredsprocesser visade uppsatsen att det inte är av någon 

särskild betydelse att de känner att det är deras fred ifall fredsprocessen ska lyckas dock är det 

betydelsefullt att de olika sidorna har utrymme att komma med sina synpunkter på hur 

fredsavtalet ska utformas. Bosnienserberna blev isolerade från förhandlingarna vilket kan vara 

en förklaring varför de inte ser Dayton som sin fred.  

 

Bosnienkroaternas och Bosnienserbernas viktigaste aktörer Boban respektive Karadzic 

förbjöds att delta i förhandlingarna till det som skulle bli Dayton. Med resultatet i hand 

behövdes inte dessa två. Båda dessa två hade förmodligen skadat fredsprocessen. Rupesinghes 

teori betonar under steget identifiera alla aktörer att, om alla viktiga aktörer inte deltar i 

fredsprocessen ökar chanserna för en misslyckad fred. Alla med ett visst inflytande över en 
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del av befolkningen borde identifieras och vara en del av fredsprocessen238. Problemet med 

denna tolkning är att Rupesinghe inte tänker på att vissa av dessa aktörer med avsikt kan 

förstöra fredsprocessen. Rupesinghe förklarar inte heller var gränsen går för vem som ska 

vara med i fredsprocessen. Han skriver att alla som har ett visst inflytande över en del av 

befolkningen behöver delta, men var går gränsen och hur ska detta mätas? I Angola deltog 

varken FNLA eller FLEC, men fredsprocessen kollapsade inte på grund av dessa två. I 

Angolas fredsprocess behövdes kanske inte FNLA eller FLEC eftersom deras makt var 

väldigt låg (FNLA) eller bara riktad till ett visst område (FLEC). Teorin behöver utveckla 

eller ge en bättre definition om var gränsen går för vilka som borde ingå i förhandlingarna 

samtidigt som den behöver betona att aktörer som avsiktligt motsäger sig fredsavtalet eller 

hindrar freden behöver ha en mindre roll i fredsprocessen.  

 

Rupesinghes steg har alla olika aspekter, vissa behandlar ekonomin medan vissa andra 

behandlar fredsprocessen på gräsrotsnivå. De ekonomiska stegen, identifiera handledare, 

upprätthålla ansträngningen och omvärldens fredsbevarande ger den mest slagkraftigaste 

förklaringen till varför Bosniens fredsprocess lyckades medan Angolas fredsprocess 

misslyckades. Rupesinghe betonar flera gånger att det är av yttersta intresse att det finns 

sponsorer, ekonomiska resurser och professionalism bakom utformandet av fredsavtalet. Båda 

fallen bekräftar teorin i det här avseendet. De flesta forskare är nog överens om att det är 

nödvändigt med hängivenhet från sponsorer och starka ekonomiska resurser för att skapa en 

hållbar fred. Oenigheten ligger i vart gränsen ska gå och hur mycket en tredje part ska blanda 

sig i ett lands egna interna problem. Det behöver inte heller betyda att Angolas fredsprocess 

misslyckades på grund av att de ekonomiska aspekterna i fredsavtalet var svaga, svaret är 

oftast flerdimensionellt. I Bicesses ekonomiska aspekter ligger en del av svaret till varför 

fredsavtalet misslyckades men detta är tolkat utifrån en jämförelse med Bosniens fredsprocess 

med Rupesinghes teori som bakgrund. I jämförelsen mellan dessa pekar svaret mot de 

ekonomiska resurserna, men i en jämförelse med ett annat afrikanskt land hade kanske svaret 

kanske varit mer utspritt och pekat på någon annan viktig faktor. 

 

Ställa en realistisk tidsplan och utvärdera framgång och misslyckanden visade sig också vara 

viktiga faktorer i resultatet av fredsprocesserna. Mycket av kritiken mot Bicesse var att 

tidsplanen var för orealistisk och att de inte gjorde en utvärdering av vad som vore framgång 

                                                           
238 Rupesinghe. Conflict Transformation, 70-85 
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och vad som vore ett misslyckande. I Bosniens fredsprocess var båda dessa steg starka vilket 

skapade förutsättningar för en hållbar fred. Rupesinghe förklarar att båda dessa faktorer är 

viktiga i en fredsprocess och uppsatsens jämförelse bekräftar detta.  

 

Strategiska valkretsar och lokala fredsbevarare är de två stegen som mest behandlar de civila 

aspekterna under en fredsprocess. Varken Bosnien eller Angola lyckades med någon av dessa 

två steg, här kan en ytterligare förklaring finnas till varför fallet Bosnien misslyckades med 

sin försoningsprocess som Rupesinghe anser är väldigt viktig för att minska chansen för 

framtida krig i landet. Nu går det inte att bekräfta utifrån dessa två länder men en 

försoningsprocess och dessa två steg är nog betydligt viktigare i ett inbördeskrig med etnisk, 

nationell prägel vilket innefattar majoriteten av de senaste decenniernas inbördeskrig än i ett 

inbördeskrig med ideologisk bakgrund. Dessa två steg kan ge en förklaring till varför ett land 

misslyckas med försoningsprocessen efter kriget.  

 

Hursomhelst behöver det inte betyda att det blir en misslyckad fred bara för att de civila 

delarna i fredsavtalet inte uppnådde sina mål. Det kan vara ett sämre fredsavtal men det 

behöver inte betyda att det kommer bli krig på nytt. Fallet Bosnien Hercegovina bekräftar 

detta. De civila delarna av Daytonavtalet var för knackiga men de mer finansiella, 

ekonomiska delarna var väldigt kompetenta vilket ledde till att det inte blev ett nytt 

inbördeskrig i Bosnien-Hercegovina. Nu kanske det går att vända på detta och tänka sig att 

fredsprocessen i Bosnien-Hercegovina hade lyckats med alla civila, gräsrots- och försonings 

delar av fredsprocessen dvs. det som behövde ske på lokal nivå. Medan den misslyckades 

med de militära, ekonomiska delarna. Hade resultatet blivit ett nytt krig? Samma 

tankeexperiment kan göras med Angolas fredsprocess, hade freden hållit längre eller 

fullständigt efter Bicesseavtalet om Angola hade haft samma slags militära, finansiella och 

ekonomiska styrka som Daytonavtalet?  

 

Avslutningsvis går det säga att Rupesinghes teoris användbarhet är väldigt god när det gäller 

vissa av stegen medan den misslyckas med att ge en bättre tolkning under vissa andra steg. 

Samtidigt är vissa av stegen mer viktiga respektive mindre viktigare beroende på vilket land 

teorin appliceras på. Det går inte att veta fullt ut vad utfallet hade blivit om fredsprocesserna 

hade hanterats annorlunda. Det är också här det blir en slags diskussion med hur hanteringen 

av konflikter ska gå till och vilken teori inom konfliktstudier som är den mest lämpade. Som 

uppsatsen visade med de två fallen av fredsprocesser är försoning svårare, tidskrävande men 
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billigare att lyckas med. Att skapa starka fredsbevarande styrkor, institutioner och strukturer i 

landet är kanske inte lättare men absolut dyrare. Allt beror också vilket land fredsprocessen 

tillämpas på. Inget inbördeskrig är detsamma och ingen fredsprocess liknar en annan 

fredsprocess. En fredsprocess som passar ett land och skapar en hållbar fred kanske inte 

passar ett annat land. Det finns inget lätt svar för hur fredsmedlarna ska gå tillväga när det 

gäller att stoppa inbördeskrig och interna konflikter. Rupesinghe har visat ett sätt som han tror 

är bra när det gäller att skapa en hållbar fred.  
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