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INLEDNING

Det här är en av årets viktigaste rapporter.  Det följer av de pliktbud som ledde till inrättandet 
av FN:s fredsbyggande kommission vid toppmötet 2005, och följande erkännande placeras 
högst upp på agendan: hälften av alla länder som har befunnit sig i konflikt återgår till 
konflikt inom fem år.  För närvarande pågår det 42 konflikter runt om i världen.

Det finns två huvudsakliga aktörer på det nationsbyggande området.  Den första, och 
viktigaste, är själva landet som befinner sig i den känsliga situationen.  Utan en stark vilja att 
med fast beslutsamhet ta sig ur konfliktläget och satsa på en bestående fred är det näsan 
oundvikligt att landet återgår till konflikt.  Den andra huvudpersonen är det internationella 
samfundet, vars roll är att stödja och lyfta det återuppbyggande landet i form av ekonomiska 
åtaganden och genom medlemmarnas kunskapsbank och förstahandserfarenhet angående vad 
som fungerar för att bygga en nation och vad som inte gör det.

Marshallplanen är ett ypperligt exempel på hur ett enda land, USA, verkade för att hela 
Västeuropa skulle avstå från krig och förenas kring bestående fred.

Det är enkelt att planera vägen mot fred – men det är desto svårare att följa den i praktiken.  
Teoretiskt sett går vägen från krig till fred, och sedan därifrån till återuppbyggnad och 
framgång.  Det korrekta förfaringssättet för denna teoretiska ram är föremålet för den här 
rapporten som särskilt fokuserar på återuppbyggnad som de huvudsakliga utvecklingsmålen 
för nationsbyggande.

PERSPEKTIV PÅ UTVECKLINGEN FÖR FREDSBYGGANDE I 
POSTKONFLIKTSITUATIONER

Omedelbara prioriteringar:

 Göra platsen för verksamhet säker
 Garantera tillgången till rent vatten och utöva tillsynen över avlägsnande och 

begravning av döda enligt lokala sedvänjor där det är möjligt.
 Garantera tillgången till mat, värme (beroende på väderlek), elektricitet, renhållning 

och livsnödvändiga mediciner
 Ha synlig närvaro av lagens väktare (polis) för att verka för att lag och ordning 

upprätthålls och förhindra plundring, samt bygga nätverk av lokala 
underrättelseinformatörer

 Motivera lokala ledare till att dela på makten och tillhandahålla tjänster (hälsovård och 
utbildning) genom lokala myndigheter 

Efterföljande prioriteringar:

Följande måste införas parallellt och är viktiga komponenter vid byggande av bestående fred.  
Det är viktigt att ta i beaktande att den exakta ordningen för införandet varierar beroende på 
behoven i den specifika situationen och måste tillämpas i enlighet därmed.

1. Avväpning, demobilisering och återintegrering (DDR)
I enlighet med vad som redan påpekats föreligger det faktum att hälften av alla länder som har 
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befunnit sig i konflikt återgår till konflikt inom fem år. Att "göra platsen säker" är därför en 
grundläggande förutsättning för allt som följer – ekonomisk utveckling, investeringar och 
handel samt skydd av befolkningens frihet och värdighet.

2. Maktdelning (från krigsherrar till politiska ledare)
Ledare för stridande förband övertalas att avstå från våld och dela på makten genom 
institutionella strukturer.  

Samtidigt måste aktiva och informerade medborgare delta i denna maktdelningsrelation.  Det 
måste finnas genomsynlighet på alla nivåer.  Det krävs inte bara att alla parter konsulteras, det 
måste även synas att alla parter konsulteras.

3. Rättssäkerhet
En del av anledningen till att så många stater i känsliga situationer återgår till konflikt är att 
stommen för ett stabilt samhälle, dess institutioner, inte är tillräckligt stark för att motstå 
frestelsen att återgå till mer direkta metoder för att påverka händelsernas riktning.  Faktum är 
att institutionerna ibland kan verka mot stabilitet.  Det väsentliga i institutionsbyggande är att 
bevara rättsäkerheten.  

Rättssäkerhet krävs dessutom på det här stadiet för att säkerställa att den centrala 
förvaltningen håller ihop.  Institutioner måste agera som en centripetal kraft och inte som en 
centrifugal sådan (de måste förmå oppositionella grupper att samverka, inte agera för att föra 
pressade huvudaktörer längre ifrån varandra).

Nationsbyggande inbegriper byggandet av institutioner: nationella parlament, demokratisering 
och valprocesser, antikorruption, genomsynlighet och ansvarsskyldighet.  Det väsentliga 
verktyget för detta är lokalt ägande av processen.

4 Ekonomi
Våldsamma konflikter avskräcker utländska investerare och kan minska ett lands tillväxttakt 
med i genomsnitt 2 %.  Tillskapandet av en miljö som stimulerar privata ekonomiska initiativ 
är ett effektivt medel för att förbättra den ekonomiska situationen för människorna i 
utvecklingsländer.  Privata initiativ är den drivande kraften i detta då fokus måste inriktas på 
att stärka individen för att han eller hon skall kunna förverkliga hela sin potential, särskilt 
föreligger behov av att få in internflyktingar i ekonomin.  

Förutsättningarna för en sund ekonomi enligt den västtyske förbundskanslern Ludwig Erhard 
på 1960-talet är välstånd genom konkurrens, låga skatter, ett minimum av regleringar och 
stabil valuta.

Den peruanske ekonomen Hernando de Soto har uppskattat att det finns tillgångar i fastigheter 
till ett värde av inte mindre än 9 triljoner amerikanska dollar utan registrerade äganderätter i 
utvecklingsvärlden. Så länge som de innehas "informellt" kan till exempel inte 
inteckningskrediten omsättas.

Skyddet av äganderätter är väsentligt för utveckling.  En hög prioritering i utvecklingspolicyn 
skall därför vara att inrätta och förbättra fastighetsregister, tillhandhålla resurser för att 
kartlägga och registrera fastigheter och immateriell egendom och för domstolar att 
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upprätthålla lagar om egendom.  Marknaden kan inte fungera om det inte finns något effektivt 
rättssystem där äganderätter och inomobligatoriska förpliktelser säkerställs och upprätthålls 
med rimlig förutsägbarhet och inom rimlig tid.  

Skyddet av immateriell egendom garanterar och uppmuntrar till skapande och företagsamhet. 

5. Civil polisverksamhet (inklusive säkerhets- och underrättelsepolis)
En genomsynlig, ansvarsskyldig och professionell säkerhetssektor är grundläggande för att 
skapa förutsättningar för att främja utveckling.  Det förekommer alltför ofta i 
utvecklingsländer, och särskilt för länder i efterverkningarna av en konflikt, att 
säkerhetsstyrkorna varken kan eller vill skydda civilbefolkningen.  Där säkerhetssektorn 
traditionellt har använts som ett medel för förtryck är det viktigt att reformen av 
säkerhetssektorn (SSR) innefattar lokala gemenskaper för att på så sätt undvika behovet av att 
säkerheten tas i egna händer.  Det är absolut nödvändigt att övergången från militär säkerhet 
till civil säkerhet sker så snart det är praktiskt möjligt.

Att sörja för trygghet, säkerhet och tillgång till rättssystemet för alla människor skall därför 
prioriteras för att minska fattigdomen och bygga fred.  Inrättandet av den civila inhemska 
polisstyrkan måste ersätta den befintliga internationella lagbevarande styrkan som infördes på 
dag fyra.

6. Minröjning och eliminering av eldhandvapen och lätta vapen
Minröjning och spridningen av eldhandvapen och lätta vapen (SALW) ger bränsle till 
konflikter och brott. Alla försök att förbättra säkerheten för att möjliggöra skyndsammare 
utveckling måste därför främja åtgärder som är inriktade på den oseriösa handeln med vapen
och spridningen av eldhandvapen inom sammhällen.  

7. Civila samhället
Vi måste främja principerna för demokrati, fria medier och tillgången till korrekt information.  
Föreningsfrihet och yttrandefrihet utgör en del av styrkan i ett civilt samhälle.  

Det huvudsakliga förhållningssättet som skall tillämpas i alla fredsbyggande åtgärder skall 
baseras på respekten för de grundläggande värdena för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, 
mänskliga rättigheter, rättssäkerhet, rättvisa och ansvarsskyldighet för regeringar gentemot 
civilbefolkningen.  Lokala förmånstagares synvinkel skall stå i centrum för de fredsbyggande 
och nationsbyggande ansträngningarna. 

8. Försoning och förlåtelse
I övergångsfasen måste rättvisan ha sin grund i försoning för de olika befolkningslagren, 
återintegrering av före detta kombattanter, flyktingar, dialog bland konfliktgrupper (läkande 
av trauman och utbildning i fred), inrättande av sannings- och försoningskommissioner samt 
förstärkta icke-våldssystem för tvistlösning.

9. Krigsbrott
Folkmord måste straffas och det måste synas att det straffas.  Krigsförbrytartribunaler måste 
användas om det krävs.  Det är bättre att huvudförövarna åtalas av nationella domstolar än 
internationella.  
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10. Millenniemålen och lika tillgång till grundläggande tjänster för befolkningen
God hälsa är en förutsättning för utveckling, vilket även gäller för tillgång till dricksvatten 
och renhållning.  Tillgång till mat måste också vara högprioriterat.  Utbildning är också en 
viktig faktor för att minska fattigdomen.  

De flesta länder med de högsta talen för spädbarns- och barnadödlighet har levt med konflikt 
under de senaste åren. Osäkra miljöer utgör även en grogrund för organiserad brottslighet.  En 
produktiv kapacitet i utvecklingsländer, som åstadkoms genom en utbildad arbetskraft med 
god hälsa, måste prioriteras då det är väsentligt för att utrota fattigdomen. 

11. Jämställdhet mellan könen

12. Lika tillgång till hållbara resurser
Hållbar och miljövänlig användning av och lika tillgång till naturtillgångar är nödvändigt för 
att säkerställa hållbar utveckling, samt insatser på området för klimatförändringar och förlust 
av biologisk mångfald.  Somalia är ett bra exempel på vad som kan hända när detta kriterium 
inte tillgodoses tillräckligt.

13. Konfliktkänslighet
Bistånd kan misslyckas i sitt syfte att spela en positiv roll om aktörer i utvecklingsländer inte 
erkänner eller undviker att ta itu med konfliktrelaterade frågor.  Att ge bistånd utan att ta 
hänsyn till effekten av pågående konflikter för utveckling och mänsklig säkerhet, eller via 
stater som utesluter vissa etniska grupper, kan öka risken för att konflikter startas eller 
fortsätter.  Konfliktutvärderingar skall göras rutinmässigt för upplysta programbeslut.

Konfliktkänslighet inkluderar även beslut om huruvida budgetstöd skall ges till ett land eller 
en viss sektor, huruvida majoriteten av biståndet skall ges via staten, hur kärnprogrammen för 
utbildning, hälsovård och andra utvecklingsprogram skall kunna säkerställa att de har en 
positiv effekt på grundorsakerna till konflikten och så vidare. Utvärderingarna skall grundas 
på befintliga erfarenheter av tidigare konfliktutvärderingar och andra sociala analyser –
särskilt sådana som fokuserar på ojämlikhet och social uteslutning. Satsningar skall göras på 
att förstå och förklara hur biståndet och utvecklingsprogrammen relaterar till grundorsakerna 
till konflikterna liksom till grundorsakerna till fattigdom.  

14. De internationella institutionernas roll (världssamfundets konsekvens och 
följdriktighet)
FN:s fredsbyggande kommission inrättades med ändamålet att förbättra internationellt bistånd 
för att hjälpa länder som har befunnit sig i konflikt. Kommissionen skall erbjudas politiskt 
stöd och adekvata resurser för att kunna fungera effektivt och tillgodose alla mål på platsen.

Många internationella aktörer framhåller behovet av bättre samordning i postkonfliktmiljöer, 
till exempel Demokratiska republiken Kongo, Sierra Leone och Liberia, som trots vissa 
förbättringar i praktiken präglas av inkonsekvenser och konkurrens. OECD:s 
biståndskommitté (DAC) granskar regelbundet hur effektivt medlemmarnas 
utvecklingsbistånd är. Kriteriet för detta borde utökas till att även omfatta granskningen av 
praxis i postkonfliktsammanhang. 
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