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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar Afrikanska Unionen (AU) och dess arbete för bevarandet av mänskliga 
rättigheter i konflikter, ett arbete som AU till största del misslyckats med. Darfur i Sudan är 
det konfliktområde som huvudsakligen tas upp. År 2002 övergick Organization of African 
Unity (OAU) till AU och därmed blev fokuseringen på mänskliga rättigheter större. I sitt 
arbete med mänskliga rättigheter utgår AU från African Charter on Human and Peoples’ 
Rights (ACHPR) och Kommissionen (African Commission on Human and Peoples’ Rights) 
är den institution som enligt ACHPR har till uppdrag att verka för de mänskliga rättigheterna. 
En rad utvecklingar har skett bland de institutioner som arbetar med mänskliga rättigheter 
inom AU. Säkerhetsrådet Peace and Security Council (PSC) har bildats för att uppfylla AU:s 
ansvar att ingripa i konflikter. Dessutom har AU:s två domstolar slagits samman till African 
Court of Justice and Human Rights. Vidare har Kommissionens roll förändrats till att ge allt 
mer detaljerade rekommendationer. Utvecklingen i hanteringen av mänskliga rättigheter i 
konflikter har gått framåt genom övergången från OAU till AU. OAU kritiserades hårt på sin 
tid för att ej vara tillräckligt aktiva i konflikten i Rwanda, AU har däremot ett större mandat 
att ingripa i konflikter än OAU hade, och har kunnat tillsätta en fredsstyrka i Somalia, African 
Union Mission in Somalia (AMISOM). Även i Darfur har AU tillsatt en fredsstyrka, African 
Union Mission in Sudan (AMIS) för att stabilisera området. Konflikten i Darfur är omfattande 
och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter har begåtts. Vidare har det diskuterats 
huruvida folkmord eller etnisk rensning skett i landet och vilken roll Sudans regering haft i 
denna fråga.
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1. Inledning och motivering till ämnesval 
 
I dagens samhälle finns ett ökat intresse för internationella frågor och mänskliga rättigheter. 
Dessa frågor berör och engagerar människor över hela världen och är särskilt aktuella i 
konfliktdrabbade situationer. Även vi har märkt den ökade fokuseringen på dessa områden 
och som studenter i internationell rättsvetenskap finner vi att internationella frågor är av 
högsta prioritet och kommer att spela en allt större roll i framtiden. Ett område där dessa 
frågor ännu är i ett utvecklingsstadium är Afrika. Därför har vi valt att inrikta oss på 
mänskliga rättigheter på denna kontinent. Afrikanska Unionen (AU) är ett organ med 53 
medlemsstater som bildades 2002. Föregångaren till AU var Organization of African Unity 
(OAU) en organisation som bildades 1963 och hade som främsta mål att bekämpa kolonialism 
och apartheid. AU är en bredare organisation och har bl.a. som mål att främja mänskliga 
rättigheter med utgångspunkt i African Charter on Human and Peoples' Rights (ACHPR).  
 
Målet med vår uppsats är att undersöka hur den Afrikanska Unionen påverkar mänskliga 
rättigheter i Afrika. I dagsläget pågår många konflikter i ett flertal av de afrikanska länderna. 
Av denna anledning vill vi även undersöka hur AU verkar för att bevara mänskliga rättigheter 
i dessa oroliga områden. En naturlig följdfråga för oss blir då vilken roll AU kan spela i 
konflikter och huruvida AU kan medverka till en lösning. Anledningen till att vi intresserar 
oss för konflikter är att mänskliga rättigheter ofta blir lidande och kommer i skymundan i 
dessa situationer. För att avgränsa oss kommer vi se till ett specifikt område, Darfur i Sudan, 
detta för att få ett mer praktiskt perspektiv på uppsatsen. För att se hur AU utvecklats i 
bevarandet av mänskliga rättigheter i konflikter tas konflikterna i Rwanda och Somalia upp. 
 
Som vi nämnt tidigare har transformeringen från OAU till AU lett till en ökad 
uppmärksamhet på mänskliga rättigheter. Vår förhoppning är att uppsatsen skall leda till att vi 
får en större insikt i de problem, men också de positiva aspekter denna övergång fört med sig. 
I vårt arbete hoppas vi också få se hur AU medverkar till att den enskilde individen får sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda.   
 
1.1 Problemformulering 
 
Huvudfrågan i denna uppsats är följande;  
Har Afrikanska Unionen (AU) misslyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur, 
Sudan? 
Vidare har vi valt att koncentrera oss på följande delfrågor;  
Vilket mandat har AU att ingripa i konfliktdrabbade situationer? 
Har AU:s förmåga att bevara mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade områden utvecklats 
sedan grundandet av AU? 
Vad har det nybildade Peace and Security Council (PSC) tillfört i AU:s arbete med mänskliga 
rättigheter? 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att granska AU:s roll i Darfur och att undersöka vilka åtgärder 
som vidtagits för att bevara mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade områden, såsom Sudan, 
Rwanda och Somalia. Syftet är även att undersöka vilket mandat AU har att agera i dessa 
frågor. Avsikten med uppsatsen är också att studera AU:s utveckling i hanteringen av 
problemområden genom att fokusera på bildandet av PSC och dess arbete.  
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1.3 Metod  
 
Vi har valt att i huvudsak använda oss av en rättsvetenskaplig metod som innebär att vi även 
influerats av det samhällsvetenskapliga området. Detta betyder att vi har gått utanför den 
juridiska metoden genom att belysa praktiska aspekter.  
 
Då vår uppsats har en folkrättslig inriktning har vi berört folkrättens rättskällor, d.v.s. 
sedvanerätt, traktater och allmänna rättsgrundsatser. Utgångspunkten i vår uppsats är främst 
traktater och därmed har vi i mindre utsträckning använt oss av sedvanerätt och allmänna 
rättsgrundsatser. Då vi fokuserar på att skriva om den Afrikanska unionen blev det självklara 
valet att utgå från the African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR). Vi har använt 
oss av relevant litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar.  
 
För att se AU:s utveckling i hanteringen av konfliktdrabbade områden, har vi granskat AU:s 
roll i bevarandet av mänskliga rättigheter främst i Darfur men även i Rwanda och Somalia. 
 
Ett av de problem som vi stött på är bristen på nytt och tillgängligt material. Ett exempel är 
AU:s hemsida som inte har löpande uppdatering. En orsak till detta är att AU fortfarande är i 
ett utvecklingsstadium, vilket innebär att vi har funnit det svårt att finna nytt och relevant 
material. På grund av att AU är relativt nybildat, det har endast existerat i 6 år, är tillgången 
till tryckt material starkt begränsat. Vi har därför till stor del utgått från alternativa källor, 
såsom elektroniskt material. Det material vi använt oss av har till stor del varit på engelska 
och för att inte förändra den ursprungliga betydelsen har vi i vissa fall valt att behålla de 
engelska formuleringarna. 
 
1.4 Disposition 
 
Vi har valt en tematisk disposition, vilket innebär att uppsatsen är indelad i tre delteman. Det 
första deltemat ger en introduktion till Afrikanska Unionen (AU); det andra tar upp konflikten 
i Darfur och det tredje berör AU:s utveckling. 
 
I uppsatsens andra kapitel behandlas AU som organisation, efter en kort sammanfattning av 
övergången från Organization of African Unity (OAU) till AU tas AU:s övergripande ansvar 
för mänskliga rättigheter upp. En kort beskrivning av African Charter on Human and Peoples 
Rights ges också. I slutet av avsnittet presenterar vi några av AU:s viktiga organ, African 
Commission on Human and Peoples Rights, African Court, AU Court och African Peace and 
Security Council (PSC). 
 
Kapitel tre tar upp konflikten i Darfur och vilka åtgärder AU vidtagit för att bevara de 
mänskliga rättigheterna under konflikten. Vidare diskuteras huruvida folkmord eller etnisk 
rensning skett. Därefter följer en beskrivning av principen ”Responsibility to Protect”. Även 
PSC:s insatser i landet, bl.a. i form av African Union Mission in Sudan, AMIS, behandlas 
under detta avsnitt. 
 
I kapitel fyra undersöker vi hur AU:s hantering av mänskliga rättigheter i konflikter utvecklats 
med tiden, detta genom att studera tidigare konflikter, närmare bestämt de i Rwanda och 
Somalia. Förändringar av AU:s institutioner såsom bildandet av PSC och sammanslagningen 
av domstolarna African Court of Human and Peoples Rights och Court of Justice tas också 
upp här. 
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I slutet av uppsatsen finns en analys och en slutsats. Analysen är indelad i två delar; AU:s 
utveckling i hanteringen av mänskliga rättigheter och om AU misslyckats med bevarandet av 
mänskliga rättigheter i Darfur. Slutsatsen kommer bl.a. att beröra tankar kring de lege ferenda, 
hur framtiden kommer att te sig för AU och dess bevarande av mänskliga rättigheter i 
konflikter.  
 
1.5 Avgränsning 
 
I Darfur pågår idag en omfattande konflikt som kan analyseras utifrån många olika synvinklar. 
Vi har dock valt att avgränsa oss till att endast beröra mänskliga rättigheter. De mänskliga 
rättigheter vi inriktat oss på är de rättigheter som återfinns i ACHPR:s artiklar 2, 4 och 19. 
Artiklarna berör rätten till liv samt rätten för alla människor att jämlikt åtnjuta konventionens 
rättigheter oavsett kön, etnicitet, religion o.s.v. Dessa rättigheter är särskilt relevanta då två 
aktuella frågor behandlar huruvida etnisk rensning eller folkmord pågår i Darfur.    
 
Bevarandet av mänskliga rättigheter är endast ett av flera områden AU arbetar med då vi valt 
att endast inrikta oss på detta område berör vi bara de institutioner och insatser som är 
kopplade till mänskliga rättigheter i konflikter.  
 
Darfur, Sudan är vårt huvudområde men för att se utvecklingen i bevarandet av mänskliga 
rättigheter i konflikter har vi valt att undersöka OAU:s insatser i Rwanda och AU:s insatser i 
Somalia.  
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2. Introduktion till Afrikanska Unionen (AU) 
 
I detta kapitel kommer vi att beröra Organization of African Unity’s (OAU) organisation samt 
bildandet av AU och unionens funktion idag. Det kommer även att ske en redogörelse av 
AU:s institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter samt vilket mandat AU har att 
ingripa i konflikter. 
 
2.1. Bildandet av AU/Från OAU till AU 
 
Tanken på att alla afrikanska folk hör till en politisk och kulturell gemenskap kommer från 
panafrikanismen, en rörelse som var stark i början av 1900-talet. Panafrikanismen var viktig 
både för bildandet av AU:s föregångare och i förlängningen också för AU. På 1960-talet blev 
fler och fler afrikanska stater fria från kolonialmakterna och diskussioner startades om hur de 
nya staterna på bästa sätt skulle kunna samarbeta. Efter långa förhandlingar enades staterna 
om formerna för samarbetet. Resultatet blev en mellanstatlig form av samverkan, OAU. 2003 
undertecknades OAU:s stadga av 32 stater. Främsta syftet med OAU var att kämpa mot 
kolonialism och apartheid. Andra mål var att främja enhet och solidaritet mellan afrikanska 
stater; att förbättra levnadsstandarden; att försvara afrikanska staters suveränitet, territoriella 
integritet och oberoende samt att främja internationellt samarbete. OAU var aktiv i kampen 
mot apartheid och kolonialism, men p.g.a. att organisationen hade som princip att inte blanda 
sig i medlemsländernas inre angelägenheter blev OAU ineffektivt på många andra områden. 
Problemet var att OAU bara hade mandat att ingripa när medlemmarna var överens.1  
 
I slutet av 1990-talet var nära hälften av Afrikas stater drabbade av någon form av konflikt. 
OAU kritiserades skarpt för sin passivitet i konflikter, bl.a. folkmordet i Rwanda 1994. Detta 
ledde till krav på att OAU i större utsträckning skulle ta på sig fredsbevarande uppgifter. 
Eftersom detta inte var möjligt utan avsteg från principen om icke-inblandning krävdes en 
förändring av organisationen. 1991 bestämde därför en majoritet av OAU:s medlemmar att 
organisationen skulle ombildas till AU. Det skulle inte längre vara möjligt att använda 
nationellt självstyre som argument mot inblandning i länders vanstyre och övergrepp mot 
civilbefolkningar. År 2000 undertecknades the Constitutive Act of the African Union av 27 
länder. Avtalet trädde ikraft ett år senare då det ratificerats av två tredjedelar av 
medlemsstaterna. En övergångstid på två år följde och sedan ersattes OAU helt av AU.2    
 
2.2 Afrikanska Unionen  
 
Initiativet för bildandet av Afrikanska Unionen började år 1999 och år 2002 var övergången 
från OAU till AU fullbordad.3 År 2001 trädde the Constitutive Act of the African Union i 
kraft och detta avtal ligger till grund för AU:s organisation. Idag har AU sitt säte i Etiopiens 
huvudstad Addis Abeba och medlemsantalet är 53 länder, endast Marocko har valt att stå 
utanför samarbetsorganisationen. Det land som idag har ordförandeposten i AU är Ghana, 
något som omvärlden godkänt. I samband med att Ghana utsågs som ordförandeland 
beslutade man även att det roterande ordförandeskapet år 2008 skall tillfalla ett östafrikanskt 

                                                
1 Daleke, Pia, Organisationer i fickformat, Afrikanska Unionen nr  10, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
2005 s. 7-9 
2 Daleke, Pia, Organisationer i fickformat, Afrikanska Unionen nr  10, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
2005 s. 7-9 
3 http://www.africa-union.org/root/au/AboutAu/au_in_a_nutshell_en.htm  2007-05-07 
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land.4 Sudan hade ansökt om ordförandeskapet till år 2007 men detta fördömdes av många 
människorättsorganisationer, exempelvis Human Rights Watch. Detta beror på att bl.a. 
övergrepp mot civilbefolkningen och kränkningar av mänskliga rättigheter sker frekvent i 
landet.5  
 
AU:s främsta mål och syfte är att; främja enighet, solidaritet och fred mellan de afrikanska 
länderna, att föra fram och försvara gemensamma afrikanska intressen i internationella 
sammanhang, att arbeta för demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna på den 
afrikanska kontinenten, att påskynda Afrikas utveckling samt att verka för politisk och 
ekonomisk integration mellan världsdelens olika regioner.6 AU arbetar till stor del med att 
stärka fred, säkerhet och demokrati på den afrikanska kontinenten. Höjd levnadsstandard, 
utbildning som är tillgänglig för alla, förbättring av hälsotillståndet, utbyggnad av 
infrastrukturen, utveckling av jordbruket och stärkande av handeln mellan de afrikanska 
länderna och omvärlden är andra områden som unionen arbetar med. AU ser konfliktlösning 
som en förutsättning för utveckling i Afrika och detta arbetar AU mycket med. Bildandet av 
Peace and Security Council kan ses som ett bevis på AU:s engagemang för att lösa konflikter 
i Afrika.7 Andra viktiga organ inom AU är församlingen (the Assembly of Heads of States 
and Governments of the Union), verkställande rådet (the Executive Council), kommissionen 
(the Commission)8 och det allafrikanska parlamentet (the Pan-African Parliament).9 
 
För bevarandet av mänskliga rättigheter på den afrikanska kontinenten har även African 
Commission on Human and Peoples’ Rights bildats samt African Court of Justice and Human 
Rights. 
 
2.3 AU:s ansvar för mänskliga rättigheter 
 
AU har enligt the Constitutive Act art. 3(e) och (h) ett ansvar att verka för bevarandet av 
mänskliga rättigheter. Detta skall ske i enlighet med ACHPR och andra relevanta instrument 
på området mänskliga rättigheter. Konstitutionen tillhandahåller också möjligheter för AU att 
använda sig av sanktioner mot de stater som bryter mot mänskliga rättigheter. Flera av 
institutionerna i AU har till uppgift att verka för mänskliga rättigheter som exempel kan 
nämnas African Commission on Human and Peoples’ Rights och Peace and Security Council, 
båda har som en av sina främsta uppgifter att verka för att de mänskliga rättigheterna 
efterlevs.10 
 
 
 
 
                                                
4 http://www.africa-
union.org/root/UA/Conferences/2007/janvier/SUMMIT/Doc/Decisions/Decisions%20and%20Declarations%20-
%208th%20Ordinary%20Session%20of%20the%20Assembly.doc  Dec. 150 (viii) 2007-05-15 
5 ”African Union: Sudan´s Chairmanship would discredit AU” 
http://hrw.org/english/docs/2007/01/18/darfur15097.htm  2007-05-15 
6 Daleke, Pia, Organisationer i fickformat, Afrikanska Unionen nr  10, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
2005 s. 6 
7 Daleke, Pia, Organisationer i fickformat, Afrikanska Unionen nr  10, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
2005 s. 13 
8 The Commission är här inte detsamma som African Commission on Human and Peoples’ Rights. 
9 Daleke, Pia, Organisationer i fickformat, Afrikanska Unionen nr  10, Utrikespolitiska institutet, Stockholm 
2005 s. 9 
10 Lloyd, Amanda och Murray, Rachel, Institutions with responsibility for human rights protection under the 
African Union, Journal of African Law, Vol. 48, No 2, 165-186, UK 2004  s. 171-173 
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2.3.1 The African Charter on Human and Peoples Rights  
 
År 1981 antog OAU the African Charter on Human and Peoples Rights (ACHPR), vars mål är 
att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på den 
Afrikanska kontinenten. Orsaken till att konventionen antogs var att OAU på sin tid fått motta 
hård kritik för att de inte tillräckligt starkt uppmärksammade kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna. ACHPR trädde i kraft år 1986 då en majoritet av OAU:s medlemsstater godkänt 
den. Idag har 53 Afrikanska stater ratificerat konventionen.11 
 
ACHPR är ett regionalt människorättsdokument och har bl.a. ECHR, ACHR och FN:s 
dokument; ICCPR, ICESCR och UDHR12som sina modeller.13 Konventionen består av 68 
artiklar, vilka är indelade i tre delar; Rights and Duties (Art. 1-29), Measures of Safeguard 
(Art. 30-63) och General Provisions (Art. 64-68). I konventionen har man inrymt både 
politiska och medborgerliga rättigheter samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
Genom att man gjorde på detta sätt blev ACHPR det första instrumentet att förena dessa olika 
rättigheter i en enhetlig konvention. Något som kännetecknar ACHPR är skyldigheterna. 
Konventionen innehåller inte endast rättigheter utan även skyldigheter. Med skyldigheter 
avses inte bara individuella skyldigheter utan även skyldigheter gentemot familjen, samhället, 
staten och mot det internationella samfundet. En annan betydande roll som man kan utläsa ur 
konventionen är vikten av att bidra till samhällets utveckling och till de afrikanska 
värderingarna. Medlemsstaterna har inte tillåtelse att inskränka någon av artiklarna i 
konventionen. Detta får till följd att rättigheterna och skyldigheterna i konventionen även är 
tillämpliga under kritiska situationer.14 ACHPR består även av kollektiva eller folkliga 
rättigheter, ibland kallade för ”tredje generationens” mänskliga rättigheter. Ett exempel på en 
sådan rättighet är art. 23 där folkets rättighet till nationell och internationell fred och säkerhet 
finns nedskriven.15 En svaghet som dock finns i konventionen är de s.k. ”clawback clauses”. 
Dessa innebär att vissa moment i en artikel kan inskränkas av en stat, dvs. de har tillåtelse att 
reglera och begränsa vissa rättigheter med hjälp av lagar. 16 
 
Det är the African Commission on Human and Peoples Rights som har till uppgift att 
upprätthålla mänskliga rättigheter på den Afrikanska kontinenten och det är även de som har 
till uppdraget att tolka ACHPR.  
 
2.3.2 African Commission on Human and Peoples’ Rights  
 
African Commission on Human and Peoples’ Rights (som hädanefter kommer att benämnas 
Kommissionen) är till för att bevara och främja de mänskliga rättigheterna under ACHPR. 
Kommissionen har enligt art. 45 i ACHPR mandat att samla dokument, forska, organisera 
seminarier, sprida information, samarbeta med relevanta organisationer, uppställa principer 

                                                
11 Steiner, Henry och  Alston, Philip, International Human Rights in Context; Law, Politics, Morals, 2:a uppl., 
Oxford University Press, New York 2000, s. 920 
12 European Convention for The Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, American Convention 
on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights och Universal Declaration of Human Rights 
13 Österdahl, Inger, Implementing Human Rights in Africa the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights and individual communications,  Iustus, Uppsala 2002, s. 34 
14 Smith, Rhona K.M, International Human Rights,  2:a uppl., Oxford University Press, New York 2005,  
s. 133-134 
15 Steiner, Henry och  Alston, Philip, International Human Rights in Context; Law, Politics, Morals, 2:a uppl., 
Oxford University Press, New York 2000, s. 355 
16 Exempelvis art. 6 i ACHPR. 
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och ge rekommendationer till regeringar.17 Medlemsstater måste vartannat år rapportera till 
Kommissionen vilka åtgärder de vidtagit för att implementera ACHPR.18 Kommissionen kan 
också ta emot klagomål från stater, och har även utvecklat ett sätt på vilket individer och 
NGO:s kan framföra klagomål.19 Kommissionen är en institution som följt med från OAU till 
AU, men dess roll har inte utretts i tillräcklig utsträckning vilket medfört att den i vissa 
avseenden inte moderniserats i samma takt som resten av AU. Kommissionen har sitt 
högkvarter i Gambia.20 
 
I Kommissionens uppgift att bevara och främja mänskliga rättigheter ingår att kontrollera hur 
stater har skött sina åtaganden på området, fördöma kränkningar av de mänskliga rättigheterna 
och ge rekommendationer till staterna. Det är dock inte helt klart huruvida dessa beslut, och 
rekommendationer är juridiskt bindande eller ej. Kommissionen har som sina förebilder UN 
Human Rights Commission och UN Committee. I sitt arbete försöker Kommissionen 
kombinera sekretessen och diplomatin som finns hos UN Human Rights Commission med en 
expertgrupp som hos UN Committee. Detta har lett till en osäkerhet om vilket mandat 
Kommissionen har. Detta skall också passa in i Kommissionens fokus på storskaliga 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna.21 Kommissionen lämnar varje år en rapport till AU 
som det är upp till AU att granska och godkänna. Detta godkännande kan dels ses som ett 
bevis på att Kommissionens beslut inte är bindande förrän de är godkända, men det faktum att 
AU sedan använder sig av kommissionens beslut ger dem också en bindande status.22  
 
2.3.3 African Court och AU Court 
 
The African Court on Human and Peoples’ Rights (African Court) skapades genom the 
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR), 1998, men trädde 
inte i kraft förrän den 25 januari 2004, då 15 länder hade ratificerat protokollet.23 
Fördröjningen berodde bl.a. på att man inte kunde komma överens om vilket mandat som 
domstolen skulle få eftersom man skulle etablera ännu en domstol24 som skulle få ett annat 
arbetsområde. Det var meningen att the African Court skulle bli en del i denna nya domstol 
men eftersom experterna inte kunde komma överens så bestämdes att det skulle bli två 
separata domstolar. The African Court skall främst undersöka klagomål som kommer från 
medlemsstater och the African Commission on Human and Peoples’ Rights (Kommissionen) 
men kan även i vissa fall beakta klagomål från enskilda människor och Non-Governmental 
Organs (NGO:s). Det finns två sätt för enskilda och NGO:s att få sina fall prövade i the 
African Court. Den första möjligheten är att medlemsstaterna måste ha gjort en deklaration 
genom artikel 34 (6) i ACHPR och den andra är att Kommissionen överlämnar fallet till 
domstolen.25 The African Court har som uppgift att komplettera Kommissionen och skall 

                                                
17 Murray, Rachel, Human Rights in Africa, Cambridge University Press, New York 2004, s. 50-51 
18 Artikel 62  
19 Murray, Rachel, Human Rights in Africa, Cambridge University Press, New York 2004, s.51 
20 Murray, Rachel, Human Rights in Africa, Cambridge University Press, New York 2004, s.51-52 
21 Viljoen, Frans och Louw, Lirette, The status of the findings of the African Commission: from moral persuasion 
to legal obligation,  Journal of African Law, Vol. 48, No. 1, 1-22, 2004, s. 6   
22 Viljoen, Frans och Louw, Lirette, The status of the findings of the African Commission: from moral persuasion 
to legal obligation,  Journal of African Law, Vol. 48, No. 1, 1-22, 2004, s. 19 
23 Information note on the first meeting of African court on human and peoples’ rights, http://www.africa-
union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/July/summit/doc/CADHP/BACKGROUND_DOCUMENT_ON_TH
E_AFRICAN_COURT.doc s. 1, 2007-04-23 
24 African Court of Justice and Human Rights (ACJHR) 
25 A critical analysis of the African court on human and people’s rights, 
http://www.saifac.org.za/docs/2006/ICJ%20Training%20in%20Banjul.pdf s.1, 2007-04-24 



 

 9 

huvudsakligen tillämpa ACHPR. Domstolens beslut är även bindande för de parter som är 
inblandade.  
  
Genom the Constitutive Act bildades the Court of Justice of the African Union (AU Court) 
som det huvudsakliga dömande organet i AU. The Protocol of the Court of Justice of the 
African Union (AU Protocol) godkändes den 11 juli 2003 men har ännu inte trätt i kraft. The 
AU Court skall främst tolka och tillämpa the Constitutive Act samt tillämpa andra 
internationella överenskommelser. Domstolen behandlar klagomål från medlemsstater och 
organ och institutioner från den Afrikanska Unionen. The AU Protocol har fortfarande inte 
trätt i kraft eftersom det i stället blev diskussioner om att sammanslå de två domstolarna. 
Ännu en anledning är att inte minst 15 länder ratificerat protokollet, vilket är nödvändigt för 
att protokollet skall kunna träda i kraft. I januari 2005 bestämde församlingen att de skulle slå 
samman domstolarna; the Court of Justice of the African Union och the African Court on 
Human and Peoples’ rights.26 
 
2.3.4 The Peace and Security Council of the African Union 
 
The Peace and Security Council (PSC) grundades vid AU:s första sammanträde den 9 juli 
2002 i Durban, Sydafrika. Genom artikel 5 (2) i Constitutive Act skrevs “Protocol Relating to 
the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union” (PSC Protocol). 
Artiklarna i PSC Protocol beskriver PSC:s mandat och uppgifter, bl.a. skall PSC verka för att 
förebygga och lösa konflikter som uppstår i AU:s medlemsstater.27  
 
PSC begär inget permanent medlemskap och ingen av medlemsstaterna har vetorätt. Det sitter 
15 medlemmar i PSC, valda på jämlika grunder,28 varav 10 medlemmar är valda för en två års 
period29 och 5 medlemmar för en tre års period.30 Denna cirkulation av medlemmar sker för 
att behålla jämställdheten och variationen bland medlemsstaterna. PSC Protocol beskriver 
även de organ som samarbetar eller kommer att samarbeta med PSC. Dessa är Panel of the 
Wise,31 Continental Early Warning System,32 African Standby Force (ASF)33 och dessutom 
skall the Commission of the African Union och en Special fund assistera PSC i dess arbete. 
ASF anses vara ett viktigt organ för PSC i framtiden. ASF antas komma i funktion tidigast år 
2010 men kommer då att kunna bistå med en styrka som kommer att få ett starkare mandat att 
ingripa vid konflikter och skydda den utsatta befolkningen i det konfliktdrabbade området.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Explanatory notes on the draft protocol on the African court of justice and human rights, 
http://www.africancourtcoalition.org/content_files/files/Publication3.3.pdf s.2, 2007-04-23  
27 Artikel 2 (1) PSC Protocol 
28 Artikel 5 (1) PSC Protocol “The Peace and Security Council shall be composed of fifteen Members elected on 
the basis of equal rights…”  
29 Artikel 5 (1.a) PSC Protocol 
30 Artikel 5 (1.b) PSC Protocol 
31 Artikel 11 PSC Protocol 
32 Artikel 12 PSC Protocol 
33 Artikel 13 PSC Protocol 
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2.4 AU:s mandat att ingripa i konflikter 
 
AU får sitt mandat att ingripa i konflikter från art. 4(h) i the Constitutive Act.  
Artikel 4(h): 
 

The Union shall function in accordance with the following principles: 
 (h) the right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision 
 of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, 
 genocide and crimes against humanity. 
 
Medlemsstaterna kan även begära ett ingripande från AU:s sida utifrån art. 4(j). 
 
 (j) the right of Member States to request intervention from the Union in order to 
 restore peace and security. 
 
The Constitutive Act godkändes den 11 juli år 2000 och trädde i kraft den 26 maj år 200134 
och har ratificerats av 53 länder. Beslutet att the Constitutive Act skulle innehålla en artikel 
om AU:s rätt att ingripa hade sitt ursprung från OAU:s misslyckande att ingripa och stoppa de 
många övergrepp som skett mot mänskliga rättigheter på den afrikanska kontinenten t.ex. 
övergreppen av diktatorn Idi Amin i Uganda och folkmordet i Rwanda.35 Församlingen är det 
organ som beslutar om ett ingripande skall ske utifrån eget ingripande genom art. 4(h) 
avseende krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten eller genom en begäran om 
ingripande från en medlemsstat utifrån art. 4(j). 
 
Det finns dock ett tolkningsproblem med artikel 4(h) och det är att det inte finns någon 
specifik definition på ordet ingripa (intervene). Det är oklart huruvida begreppet skall 
innebära rätten att använda sig av militär styrka eller om det bör tolkas i ett vidare perspektiv 
som innefattar medling, fredsbevarande insatser, sanktioner och andra icke militära insatser.36 
Man får inte heller glömma bort att art. 4(h) ger AU rätt att ingripa, inte en skyldighet att göra 
det, och detta även om kriterierna i artikeln är uppfyllda. 
 
År 2003 godkändes ett protokoll, the Protocol on Amendments to the Constitutive Act, men 
detta protokoll har ännu inte trätt i kraft. Genom protokollet kommer artikel 4(h) få ett tillägg 
nämligen ”as well as a serious threat to legitimate order to restore peace and stability to the 
Member State of the Union upon the recommendation of the Peace and Security Council”.37 
 
 

                                                
34 http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm 2007-04-19  
35 ”The right of intervention under the African Union’s Constitutive Act: From non-interference to non-
intervention” http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/$File/IRRC_852_Kioko.pdf s. 812, 
2007-04-19  
36 ”Amendment to the African Union’s right to intervene: a shift from human security to regime security?” 
http://www.iss.co.za/ASR/12No2/AfWat.html 2007-04-19   
37 ”The right of intervention under the African Union’s Constitutive Act: From non-interference to non-
intervention” http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5WNJDL/$File/IRRC_852_Kioko.pdf s. 807, 
2007-04-19 
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3. Konflikten i Darfur 
 
Konflikter i Sudan har förekommit under flera århundraden38 men vad som har väckt 
uppmärksamhet och diskussioner i resten av världen är de konflikter som har eskalerat i de 
västra delarna av Sudan under de senaste åren.  
 
I Sudan bor det 41,2 miljoner invånare39 och det talas mer än 400 olika språk eller dialekter.40 
I norra Sudan bor det främst araber och muslimer medan den södra delen befolkas främst av 
sudaneser med traditionella religioner. Regeringen består av islamister som har infört islamsk 
lag (sharia) i de norra delarna av landet, med undantag för de icke-muslimska invånarna. Vid 
valet 1986 blev den Nationella Islamiska Fronten (NIF), det tredje största partiet vid valet. 
NIF:s frontfigur är Hassan al-Turabi men det var generalen Omar al-Bashir som störtade 
regeringen 1989 med sin militärjunta och bildade regering i samarbete med the National 
Congress Party (NCP). Det visade sig även att Bashir var NIF-vänlig och det blev snart en 
maktkamp mellan Bashir och Turabi. Turabi ville själv gripa makten genom att värva nya 
medlemmar till NIF som sympatiserade med honom och genom att röja undan Bashir-
anhängare. Bashir lyckades ändå arrestera Turabi och hans anhängare och därmed hålla sig 
kvar vid makten.41 Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) bildades av ett antal 
invånare i södra Sudan då de inte litade på att regeringen skulle ge undantag från sharia för 
icke-muslimer.42 Rebellgruppen SPLM har även en militärisk gren som kallas Sudan People’s 
Liberation Army (SPLA). SPLM/SPLA kämpar för ett federalt Sudan men en del av 
rebellgruppen vill att södra Sudan skall bli självständigt. I samband med att man påbörjade 
fredsförhandlingar sommaren år 2002, mellan SPLM/SPLA och regeringen, blossade en ny 
konflikt upp i västra Sudan.43  
 
I mitten på 1990-talet tog regeringen beslutet att påbörja utvinning av olja. Företag från Asien, 
främst Kina, finansierade utvinningen och har även blivit den största handelsparten med 
Sudan. Samtidigt drog sig de västerländska företagen ur oljeförhandlingarna, till stor del p.g.a. 
den sudanesiska regeringens uttalade stöd till terrororganisationen al-Qaida.44 I maj 1999, 
invigdes en oljeledning som gick genom Sudan. SPLM/SPLA hotade genast med att utföra 
attacker mot oljeledningen, vilket ledde till fredsförhandlingar mellan regeringen. 2004 slöt 
regeringen och SPLM/SPLA ett avtal som innebar att Sudans oljeinkomster skulle delas 
mellan de två parterna. Det fanns dock misstankar om att Bashir och SPLM/SPLA:s ledare 
John Garang skulle tillgodose sig själva på oljeinkomsterna. Sudan beräknas bli en av 
världens främsta oljeproducerande stat år 2010.45 
 
2003 invaderade arabiska nomadfolk den svarta befolkningens marker, i Darfur i västra Sudan, 
och gjorde anspråk på deras vatten och land, som det finns brist på i stora delar av landet. 
Detta föranledde ett uppror från de svarta bönderna då de ansåg att regeringen gav sitt stöd åt 
araberna och man bildade frihetsgrupperna Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) och 

                                                
38 Daleke, Pia, Länder i fickformat nr 301 Sudan, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2004, s. 14-15. För ca 
5000 år sedan påbörjades slavhandeln av sudaneser i det forna egyptiska riket. Under århundraden har 
slavhandeln fortsatt av flertalet erövrare och krigsherrar. En brittisk/egyptisk sida erövrade Sudan mellan 1800- 
och 1900-talet. Efter Sudans självständighet, 1956, avlöstes inbördeskrigen efter varandra.     
39 Nationalencyklopedin, 2006, www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=318490&i_word=sudan , 2007-04-18 
40 Daleke, Pia, Länder i fickformat nr 301 Sudan, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2004, s.5  
41 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2005, s.24-25  
42 Daleke, Pia, Länder i fickformat nr 301 Sudan, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2004, s. 16  
43 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2005, s.3 
44 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2005, s. 4 
45 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm 2005, s.5 
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Justice and Equality Movement (JEM). Även misstankarna om att Bashir och Garang skulle 
göra en fördelaktig oljeaffär bidrog till upproret. En milis kallad Janjaweedmilisen som är 
tränad och beväpnad av den sudanesiska regeringen gick tillsammans med regeringen, till 
motangrepp när rebellerna hade attackerat armé- och polisstationer.46 Den sudanesiska 
regeringen har fått stark kritik från omvärlden för att stödja milisen och inte verka för att 
skydda befolkningen. 2004 lade USA fram ett förslag till FN:s säkerhetsråd att 
oljesanktionera den sudanesiska regeringen om den inte slutade stödja Janjaweedmilisen. 
Resolutionsförslaget fick dock ingen genomkraft eftersom det antogs att bland andra Kina 
skulle använda sitt veto vid en omröstning i säkerhetsrådet.47 Regeringen har även blivit 
beskylld för att stödja ett etniskt rensningsprogram som skall föras av Janjaweedmilisen mot 
de människor som stödjer SLM/A och JEM, vilket har lett till att en stor del av befolkningen i 
Darfur har flytt över gränserna till grannlandet Tchad. Dessutom har den sudanesiska 
regeringen vägrat internationell hjälp till civilbefolkningen i landet. Den viktigaste medlande 
organisationen i konflikten är Afrikanska Unionen som har blivit accepterad av regeringen.  
 
3.1 Mänskliga rättigheter i Darfur  
 
Trots konflikten i landet är Sudan bundet till internationell humanitärrätt och till 
internationella mänskliga rättigheter. Dessa har till syfte att skydda liv och värdighet för 
människor, förhindra diskriminerande åtgärder, ge skydd mot tortyr och andra omänskliga 
gärningar på personer samt mycket mer. Skillnaden mellan dessa två är att internationella 
mänskliga rättigheter skyddar individer under alla omständigheter medan internationell 
humanitärrätt är en lex specialis dvs. den är endast tillämplig under en väpnad konflikt. Sudan 
har genom detta ett ansvar att skydda mänskliga rättigheter och andra grundläggande friheter i 
alla situationer, i fred som i krig.48 Sudans regering är även bunden till en rad internationella 
konventioner som berör mänskliga rättigheter.49  
 
Den humanitära situationen i Darfur är en katastrof. I september 2004 antog FN:s 
säkerhetsråd en resolution50 vilket resulterade i att the Commission of Inquiry grundades. Det 
fokus som denna kommission hade låg framförallt på händelser som förekommit i Darfur 
mellan åren 2003-2005. Dess uppdrag är att undersöka rapporter om överträdelser av 
internationell humanitärrätt och mänskliga rättigheter i Darfurområdet samt fastställa om 
folkmord förekommit under åren av krig i Sudan samt i sådant fall identifiera och garantera 
att de skyldiga hålls ansvariga för sina ohyggliga gärningar.51  
 
Det the Commission of Inquiry funnit är att det finns ett mönster av attacker. Dessa attacker 
kulminerade under år 2003, mot civilbefolkningen i byar över hela Darfurregionen. Dock är 
dessa attacker inte riktade mot endast en folkgrupp utan de förekommer runt om i hela Darfur. 

                                                
46 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet,  Stockholm 2005, s.3 
47 Gardell, Carl Johan, Sudan; Fred eller statskollaps?, Utrikespolitiska Institutet,  Stockholm 2005, s.23 
48 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 41  
49 För att nämna några; ICCPR, ICESCR, ICERD, CRC och ACHPR. De har även skrivit under många 
konventioner men ännu inte ratificerat dem ett exempel är the optional protocol to the Convention on the Rights 
of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict.  
50 United Nations Security Council; Resolution 1564 (2004) 
51 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 2  
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Med anledning av detta har man därför inte kunnat skönja ett mönster av att utrota en viss 
folkgrupp dvs. folkmord.52 
 
Det man kan konstatera är dock att Sudans regering på egen hand eller indirekt, genom 
väpnade grupper såsom Janjaweedmilisen, begått brott mot civilbefolkningen genom grova 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt. Det är inte heller endast 
regeringen som begått dessa brott utan detta har även skett av rebellgrupperna i landet. Dock 
har rapporter om detta inte getts lika frekvent som de som riktats mot Sudans regering.53 
 
Attackerna i Darfur består av både mark och luftangrepp och hundratals rapporter finns 
angående kränkningar av mänskliga rättigheter. Civila har dödats, massakrer har inträffat, 
snabba avrättningar har skett, våldtäkter och andra former av sexuellt våld har begåtts, tortyr, 
kidnappningar, plundring av egendom och boskap samt avsiktlig förstörelse av byar har varit 
vardag för den sudanesiska befolkningen. Dessa grymma handlingar har även resulterat i 
massförflyttningar, både inom landet och till grannländer såsom Tchad. Rapporterna som 
Commission of Inquiry granskat har visat på att attackerna mot civilbefolkningen skett 
medvetet. Vidare har det visats att befolkningen använts som måltavlor för att uppnå 
regeringens och Janjaweeds intressen.54 
 
3.1.1 Folkmord 
 
Vad ett folkmord är finns definierat i folkmordskonventionen från 1948.55 Enligt 
konventionens andra artikel avses med folkmord följande handlingar om de utförs i syfte att 
helt eller delvis förinta en nationell, etniskt, rasmässigt bestämd eller religiös grupp; 
att döda medlemmar av gruppen, tillfoga dem svår fysisk eller själslig skada, påtvinga dem 
sådana levnadsvillkor som är avsedda att medföra gruppens undergång, åtgärder som är 
menade att förhindra födelser inom gruppen och att med våld överföra barn från gruppen till 
en annan grupp. Enligt konventionens artikel 4 skall staten ifråga se till att de ansvariga för ett 
folkmord straffas.  
 
Sedan konflikten i Darfur startade har civilbefolkningen fått utstå många svårigheter, 
tiotusentals har dött och två miljoner har tvingats lämna sina hem. De mänskliga rättigheterna 
har kränkts på flera sätt, alltifrån fängsling utifrån politiska åsikter till tortyr, våldtäkt och 
amputation har förekommit.56 I och med konflikten har en debatt startat i det internationella 
samfundet huruvida det som sker är folkmord eller ej. I september 2004 gick Colin Powell 
och USA:s kongress ut med att de ansåg konflikten i Darfur vara ett folkmord.57 I januari 
2005 kom dock resultatet från UN Commission of Inquiry, som studerat läget i Darfur. Enligt 
kommissionen finns inga konkreta bevis på att vad som pågår faktiskt är ett folkmord, men att 
Sudans regering gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de mänskliga rättigheterna 

                                                
52 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 54 
53 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 54 
54 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 54-55 
55 Konventionen heter “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide” och 
ratificerades av Sudan 2003, http://www.preventgenocide.org/law/ 2007-05-17 
56 van Ardenne-van der Hoeven, Agnes, Salih, Mohamed, Grono, Nick och Méndez, Juan, Explaining Darfur,  
Vossiuspers UvA, Amsterdam 2006, s. 21 
57 van Ardenne-van der Hoeven, Agnes, Salih, Mohamed, Grono, Nick och Méndez, Juan, Explaining Darfur,  
Vossiuspers UvA, Amsterdam 2006, s. 21 
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och internationell rätt.58 Dessa övergrepp är minst lika hemska, allvarliga och avskyvärda och 
de skyldiga bör hållas ansvariga för sitt handlande menar Commission of Inquiry.59 
Commission of Inquiry anser inte att det är att räkna som ett folkmord då ett viktigt element 
saknas, nämligen det att de övergrepp som begås av Sudans regering inte tycks ske med 
uppsåt att helt eller delvis utplåna en viss grupp, snarare verkar det som om övergreppen 
främst är ett led i den militära taktiken.60 FN:s och det internationella samfundets val att inte 
kalla händelserna i Darfur för folkmord står dock inte oemotsagt. I en artikel från 200561 visar 
Agnes van Ardenne-van der Hoeven på likheterna mellan de övergrepp som sker i Darfur och 
tidigare folkmord.62 I likhet med många andra fall av folkmord i modern tid lyder sudaneserna 
under en militärregim som använder sig av paramilitära styrkor, Janjaweedmilisen. Dessa 
styrkor hör till en särskild grupp, nämligen arabiserade nomader som tillsammans med andra 
halvt nomadiserade grupper utför brutala dåd mot sina motståndare. Även om förövare och 
offer delar samma religion, islam, hör offren till distinkta etniska grupper med uttalat 
afrikanskt ursprung. Janjaweedmilisens handlingar stöds dessutom av Sudans icke-
demokratiska regering som kom till makten genom en militärkupp. Sudans regering har valt 
att helt vända bort sina ögon från de övergrepp den av dem utbildade och utrustade milisen 
begår på civilbefolkningen vilken staten har till uppgift att skydda. Detta att staten till stor del 
står bakom övergreppen har konflikten i Darfur gemensamt med tidigare folkmord. Ett annat 
gemensamt drag är tvångsförflyttningar av befolkningar från bördiga jordar till mer 
svårbebodda områden.63 Vad som i Darfur tidigare var landkonflikter och traditionellt löstes 
därefter liknar numera etnisk rensning; stora områden töms på befolkning i syfte att svälta de 
som av regeringen klassas som fienden.64  
 
3.1.2 Etnisk rensning 
 
Det finns ingen internationell definition om vad etnisk rensning egentligen innebär men de 
brott som vanligen relateras till etnisk rensning är brott mot mänskligheten och krigsbrott.65  
För att förstå innebörden så får man därför vända sig till relevanta uttalanden. Ett exempel är 
från the UN Commission of Experts som menar att etnisk rensning innebär:  
 

“purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by 
violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or 
religious group from certain geographic areas. . . . This purpose appears to be 
the occupation of territory to the exclusion of the purged group or groups.”66 

 

                                                
58 van Ardenne-van der Hoeven, Agnes, Salih, Mohamed, Grono, Nick och Méndez, Juan, Explaining Darfur,  
Vossiuspers UvA, Amsterdam 2006, s. 9 
59 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 161 
60 International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
to the United Nations Secretary-General, januari 2005, s. 4 
61 van Ardenne-van der Hoeven, Agnes The Road to Darfur leads through Khartoum 
62 Ardenne-van der Hoeven, Agnes, Salih, Mohamed, Grono, Nick och Méndez, Juan, Explaining Darfur,  
Vossiuspers UvA, Amsterdam 2006, s. 19 
63 T.ex. deportationer av judar, armenier och irakiska kurder.  
64 van Ardenne-van der Hoeven, Agnes, Salih, Mohamed, Grono, Nick och Méndez, Juan, Explaining Darfur,  
Vossiuspers UvA, Amsterdam 2006, s. 34-35 
65 Human Rights Watch, DARFUR DESTROYED Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in 
Western Sudan, Vol. 16, No. 6(A), maj 2004, http://hrw.org/reports/2004/sudan0504/index.htm, 2007-04-24 
66 Report of the United Nations Commission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 
(1992), section III.B, maj 1994, www.his.com/~twarrick/commxyu4.htm#par129, 2007-04-23 
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De människor som främst har blivit utsatta av denna etniska rensningskampanj är 
folkgrupperna Fur, Masalit och Zaghawa. De är bosatta i västra Darfur och är utsatta eftersom 
de anses stödja rebellgrupperna JEM och SLM/A. Kampanjen som Janjaweedmilisen och den 
sudanesiska regeringen för, går främst ut på att systematiskt förstöra och attackera byarna i 
Darfur. Genom att förstöra matlagren, mörda och våldta så driver milisen invånarna i Darfur 
på flykt, varav många flyr och söker skydd i grannlandet i väst, Tchad. Den sudanesiska 
regeringen och milisen har på ett planerande sätt utfört dessa dåd genom att regeringens 
luftvapen först attackerar via luftanfall och sedan har Janjaweedmilisens och regeringens 
marktrupper fortsatt anfallet. Dessa attacker avslutas inte förrän målet, byn har blivit tömt på 
de forna invånarna. Trupperna stannar även kvar i eller runt byn för att hindra överlevande 
från att återvända till sina byar. Dessa bakomliggande orsaker skulle kunna fastställa att det 
skett en etnisk rensning i Darfur, men Sudans regering nekar till detta påstående.67   
 
3.2 Responsibility to protect 
 
Denna princip betyder kort att stater har en skyldighet att skydda sin befolkning och om de 
misslyckas så skall den internationella gemenskapen uppfylla denna skyldighet.68 Principen 
kom efter att folkmorden i Rwanda, Bosnien och Kosovo skett, då det endast fanns en 
rättighet att ingripa av mänskliga skäl men som inte kunde inskränka på staternas suveränitet. 
Principen skulle därmed fungera som utfyllnad för att även kunna inskränka på staternas 
suveränitet. I rapporten, ”the Responsibility to Protect” av the International Commission on 
Intervention and State Sovereignty blev denna princip en huvudfråga.69 I september 2005 på 
the UN World Summit så kom alla medlemsstater överens om att tillämpa principen, vilket 
även FN:s Säkerhetsråd godkände.70 De grundläggande principerna står beskrivna i 
kommissionens rapport: 
  
(1) Basic Principles71 
 
 a. State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the 
     protection of its people lies with the state itself. 
 
 b. Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, 
 insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or 
 unable to halt o  avert it, the principle of non-intervention yields to the 
 international responsibility to protect. 
 
Vidare delas även dessa principer in i tre olika ansvarstaganden, vilka är; the responsibility to 
prevent, the responsibility to react och the responsibility to rebuild.72 För att en militär styrka 

                                                
67 Human Rights Watch, DARFUR DESTROYED Ethnic Cleansing by Government and Militia Forces in 
Western Sudan, Vol. 16, No. 6(A), maj 2004, http://hrw.org/reports/2004/sudan0504/index.htm, 2007-04-24  
68 International Crisis group, The Responsibility to protect, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4521 
2007-05-06  
69 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, i samarbete med Gareth Evans 
and Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to protect”, Vol. I, december 2001, 
http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf 2007-05-06  
70 International Crisis group, The Responsibility to protect,  
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4521 2007-05-06 
71 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, i samarbete med Gareth Evans 
and Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to protect”, Vol. I, december 2001, s. XI 
http://www.iciss.ca/pdf/Commission-Report.pdf 2007-05-06 
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skall kunna ingripa så krävs särskilda omständigheter vilka bl.a. är att det finns ett stort antal 
döda eller att etnisk rensning har skett. Den institution som skall ta detta beslut, huruvida ett 
militäriskt ingrepp får ske är FN:s säkerhetsråd. Den 31 augusti 2006 så hänvisade FN:s 
Säkerhetsråd i sin resolution 170673 för första gången till Responsibility to protect genom att 
gruppera FN:s fredsbevarande trupper i Darfur. Man hänvisade till paragraferna 138 och 139 i 
2005 UN World Summit där staterna hade kommit överens om att alla enskilda stater har 
ansvaret att skydda sin befolkning och att även den internationella gemenskapen, via FN, har 
detta ansvar att hjälpa till med att skydda befolkningen.74  
 
3.3 AU:s insatser i Darfur 
 
I mitten av 2004 etablerade AU en styrka i Darfur bestående av ca 60 övervakare och 300 
trupper för att skydda dessa. AU beslutade sedan att utöka sin insats till 3300 i oktober samma 
år och 7700 i april 2005. Det stora gapet mellan AU:s mål och dess faktiska kapacitet blev 
dock alltmer uppenbart och i slutet av 2005 hade styrkan ännu ej uppnått 7700 som planerat. 
7700 soldater kan låta mycket men man bör ha i åtanke att området det är tänkt att de skall 
övervaka är till ytan ungefär lika stort som Frankrike. Förutom att antalet trupper är begränsat 
ligger en begränsning också i att AU:s styrka i Darfur till största delen är en observatörsstyrka 
som saknar mandat att aktivt skydda civilbefolkningen. Mandatet uttrycker tydligt att den 
endast får gripa in och skydda civilbefolkningen i ett begränsat antal situationer, då ansvaret 
för civilbefolkningen i första hand skall ligga på den sudanesiska regeringen.75  AU:s andra 
nyckelroll är att leda fredssamtal mellan Sudans regering och rebellerna. Fredssamtalen som 
sker i Abuja, Nigeria, började i september 2005.76 
 
Trots att AU lider brist på resurser är organisationen ovillig att ta emot hjälp utifrån ifråga om 
planering och logistik. AU tar emot bidrag i form av pengar men ser inte gärna 
västerlänningar i sina egna högkvarter. Ett exempel är när Nederländerna bidrog med 
kommunikationsutrustning men AU valde att inte använda utrustningen förrän efter två 
månader.77 
 
Ett av de mål AU har, är att främja och skydda mänskliga rättigheter och det i 
överensstämmelse med ACHPR och andra liknande och betydelsefulla dokument. Genom 
konventionens art. 45 har the African Commission on Human and Peoples Rights sitt mandat. 
Det AU gjort i Sudan för att upprätthålla mänskliga rättigheter är förhållandevis lite. Det man 
dock har gjort är att man etablerat AMIS, vilka fått sitt mandat från AU:s organ PSC, samt 
medverkat till att en del avtal slutits mellan de stridande i Darfurregionen. Ett exempel på ett 

                                                                                                                                                   
72 Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, i samarbete med Gareth Evans 
and Mohamed Sahnoun, “The Responsibility to protect”, Vol. I, december 2001, s. XI 
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73 United Nations Security Council Resolution 1706, augusti 2006 
74 International Crisis group, The Responsibility to protect, www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4521  
2007-05-06 
75 AU:s mandat vad gäller civilbefolkningen i Darfur: ”protect civilians whom it encounters under imminent 
threat and in the immediate vicinity, within resources and capacity, it being understood that the protection of the 
civilian population is the responsibility of the GoS [Government of Sudan]” 
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sådant avtal är the Humanitarian Ceasefire Agreement. Bildandet av Ceasefire Monitoring 
Commission (CFC),78 år 2004, har även gett AU en nyckelroll i Darfur.79  
 
3.3.1 Peace and Security Council  
 
Tillsammans med ordföranden för ”the Commission of the African Union” skall the Peace 
and Security Council (PSC) medverka för att förhindra konflikter som skulle kunna leda till 
folkmord och kränkningar av mänskliga rättigheter. Samarbetet skall även ta åtgärder för att 
skapa funktioner för fredsbevarande och fredsbyggande åtgärder.  
 
Den 8 april 2004 undertecknades fredsavtalet ”the N’djamena Humanitarian Ceasefire 
Agreement” i N’djamena, Tchad.80 Parterna, som avtalet berörde, var den sudanesiska 
regeringen, Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) och Justice and Equality Movement 
(JEM).81 Ett samarbete mellan Tchads regering och ordföranden för kommissionen 
resulterade i detta avtal. Avtalet skulle även bilda ”the Ceasefire Monitoring Commission” 
(CFC) som skulle få till uppgift att övervaka avtalet och se till så att det följdes. Genom ännu 
ett avtal, den 28 maj 2004 i Addis Abeba, kom man överens om att AU skulle bli det 
huvudsakliga, internationella organet som skulle se till att CFC kom i funktion. Dessutom 
skulle en militärisk styrka bildas för att stödja CFC i sitt arbete. Peace and Security Council 
(PSC) bestämde att styrkan skulle bli African Union Mission in Sudan (AMIS). Överträdelser 
av the Humanitarian Ceasefire Agreement skedde ständigt från alla parter som hade 
undertecknat avtalet vilket gjorde att det sågs som ett misslyckande.82 Därför gjordes ännu ett 
avtal som undertecknades den 5 maj 2006, dock inte av huvudparterna från de rebelliska 
rörelserna som vägrade underteckna detta avtal, the Darfur Peace Agreement (DPA).83 
 
3.3.2 African Union Mission in Sudan (AMIS) 
 
Afrikanska Unionen har en ledande roll i att komma fram till en lösning på konflikten i Darfur, 
Sudan. The African Union Mission in Sudan (AMIS) har från år 2004 till uppgift att övervaka 
vapenvilan med the Humanitarian Ceasefire Agreement som grund.84 I oktober 2004 fick 
insatsen ett ökat mandat, vars innebörd var mer än bara övervakning, samt mer resurser. I och 
med detta fick AMIS den nya benämningen AMIS II. År 2005 beslutade PSC att fredsstyrkan 
skulle få ytterligare mandat vilket ledde till att man fick en ny benämning, AMIS II-Enhanced 
(AMIS II-E).85 De tre provinserna Shamal Darfur (norra), Janub Darfur (södra) och Gharb 
Darfur (västra) är de områden som AMIS verkar i.86

  

                                                
78 De ska rapportera till en joint Commission som omfattar ombud från aktörerna i konflikten, medlare från 
Tchad och Internationella Samfundet. CFC:s mandat är att koordinera utredningar, kontrollera och övervaka 
förverkligandet med överensstämmelse av The Humanitarian Ceasefire Agreement. Samt bistå med kunskap och 
rapportera överträdelser från avtalet. http://www.africa-union.org/DARFUR/Agreements/soma.pdf  punkt 5, 
2007-04-26  
79 http://www.amis-sudan.org  2007-04-26 
80 Communiqué of the Peace and Security Council, Fifth session, 13 april 2004, Addis Abeba, Etiopien, 
http://www.africa-
union.org/News_Events/Communiqu%C3%A9s/13%20AprilCommuniqu%C3%A9%20_Eng.pdf 2007-05-06 
81 “Agreement on Humanitarian Ceasefire on the conflict in Darfur”, www.amis-
sudan.org/Annexure_1__Eng_.pdf 2007-05-07 
82 International Crisis group, The EU/AU partnership in Darfur: not yet a winning combination, Africa Report 
No. 99, oktober 2005, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3060&l=1 2007-04-17     
83 www.amis-sudan.org/index.html 2007-05-06  
84 http://www.amis-sudan.org/amismandate.html 2007-04-26 
85 Hädanefter används endast benämningen AMIS 
86 http://www.mil.se/int/article.php?id=5279 2007-04-17 
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De ca 7000 soldater som funnits i Darfurområdet har inte lyckats få ett slut på konflikten och 
dess trovärdighet att vara en militär och civilbeskyddande styrka är låg, även bland 
befolkningen och anfallsgrupperna, då de inte lyckats upprätthålla vapenvilan. Omvärlden, 
FN, USA, EU, började sätta tryck på AU genom att kräva internationella styrkor till området 
med uppdrag från FN. Man ansåg att AMIS hade alltför många svagheter och för att lyckas 
stabilisera området krävdes att mer omfattande styrkor med större rörlighet fick medverka till 
att stabilisera området.87 Den Sudanesiska regeringen motsatte sig dock till en början en FN-
styrka i Darfur. Den främsta orsaken till detta var rädslan för att ledarna i the National 
Congress Party (NCP) skulle tillfångatas och hamna i en rättslig prövning vid Internationella 
Brottsmålsdomstolen, the International Criminal Court (ICC) för de grymma brott de utfört i 
Darfur. AU:s organ Peace and Security Council, PSC ville inte heller förvärra situationen i 
landet ytterligare och valde därför att inte släppa in en FN-ledd styrka i området.88 
 
AMIS har många svagheter och man har stött på otaliga problem i arbetet med att stabilisera 
området. Det har skett attacker och kidnappningar mot AMIS personal och soldater89 och det 
finns även ekonomiska svagheter samt personalbrist.90 AMIS är ekonomiskt beroende och 
finansierad av givare, både inom och utanför AU. Allt detta är en bidragande faktor till att 
AMIS inte uppfyllt sitt arbete med att upprätthålla vapenvilan.  
 
FN:s säkerhetsråd beslutade i mars 2005 att tillsätta den fredsbevarandestyrkan United 
Nations Mission in Sudan (UNMIS) för att hjälpa till med stabiliseringen av konflikten i 
Darfur. Sudans regering har godkänt överenskommelsen91 att FN skall bistå AMIS med hjälp 
för att få ett slut på konflikten i området. UNMIS mandat har sitt ursprung från FN:s 
säkerhetsråd och dess främsta syfte är att bistå med hjälp och övervaka implementeringen av 
the Comprehensive Peace Agreement. Denna överenskommelse skrevs under av Sudans 
regering och SLM/A i början av år 2005. 92 Den hjälp UNMIS skall bistå AMIS med, bortsett 
från övervakandet av the Peace Agreement, skall omfatta bl.a. politisk och logistisk hjälp. 
Viss verksamhet skall även genomföras relaterat till humanitär hjälp och man skall även 
arbeta för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna.93 FN, genom UNMIS, kommer 
att samarbeta med AU i insatsen samt ha kontakt med både Sudans regering och 
Arabförbundet.94 Den FN- och AMIS-ledda fredsbevarande styrkan planeras komma att bestå 
av cirka 17000 soldater och 3000 polisbefäl med placering i Darfurområdet.95 
 
 
 
 
 
                                                
87 International Crisis Group, To save Darfur, Africa Report No. 105, mars 2006, s. i 
88 International Crisis Group, To save Darfur, Africa Report No. 105, mars 2006, s. 1 
89 International Crisis Group, To save Darfur, Africa Report No. 105, mars 2006, s. 7-8 
90 Human Rights Watch, Imperatives for Immediate Change; the African Union Mission in Sudan, Vol. 18, No 1 
(A), januari 2006, s. 41 
91 “Agreement between the United Nations and the Government of Sudan concerning the status of the United 
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Arabförbundet är en samarbetsorganisation för de arabiska staterna och man ska samarbete med ekonomiska 
angelägenheter samt inte använda vapen mot varandra. 
95 Ban Ki-moon welcomes Sudanese acceptance of UN help to African mission in Darfur 
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3.3.3 African Commission on Human and Peoples’ Rights 
 
Vid ett möte i maj 2005 antog Kommissionen en resolution angående bevarandet av de 
mänskliga rättigheterna i Sudan. I resolutionen krävde Kommissionen att Sudans regering 
rättar sig efter de internationella avtal som Sudan ingått96 samt att Sudans regering samarbetar 
med internationella organ, humanitära organisationer samt Internationella 
Brottsmålsdomstolen (ICC). Vidare ansåg Kommissionen att Sudan snarast skall inkomma 
med en rapport som talar om hur regeringen implementerat de rekommendationer som 
tidigare getts av Kommissionen. Kommissionen manade också alla stridande parter till att 
genast upphöra med attacker på civila. Särskilda krav riktades också mot Sudans regering och 
Janjaweedmilisen; de skall genast upphöra med att attackera byar, använda sexuellt våld, föra 
bort kvinnor och barn, samt att plundra byar på mat och boskap.97 
 

                                                
96 Bl.a. Constitutive Act of African Union, UN Charter och ACHPR. 
97African Commission on Human and Peoples’ Rights, Resolution 74(XXXVII905: Resolution On The Human 
Rights Situation In Darfur, Sudan (2004) 
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4. AU:s utveckling i hanteringen av mänskliga rättigheter 
 
För att se skillnaden mellan OAU:s arbete och AU:s arbete i hanteringen av konflikter samt se 
AU:s utveckling på samma område har vi valt att undersöka hur deras arbete med mänskliga 
rättigheter sett ut i liknade situationer som Darfur, närmare bestämt de i Rwanda och Somalia.  
Det kommer även i detta kapitel ske en redogörelse för vilka förändringar som skett inom AU, 
bildandet av nya organ samt hur andra institutioner förändrats. 
 
4.1 Hanteringen av konflikten i Rwanda 
 
1994 riktades världens ögon mot Rwanda, ett av Afrikas mest tätbefolkade länder, då 800 000 
människor mördades i ett senare uppmärksammat och fördömt folkmord. Rwanda har två 
stora folkgrupper, Hutu och Tutsi, varav Hutu är betydligt större. De båda grupperna har 
gemensamt språk och delar samma kultur.98 De flesta som dödades i folkmordet tillhörde 
gruppen Tutsi. Historiskt sett har det varit möjligt att byta grupp och de båda folkgrupperna 
har också blandats genom giftermål. Under kolonialtiden ökade dock klyftan mellan de båda 
grupperna till Tutsiernas fördel.99 
 
I samband med krav på frihet från kolonialism och kung Mutara III:s död skärptes 
motsättningarna mellan grupperna vilket ledde till att partier med tydlig Hutu- eller 
Tutsiprägel bildades och en rad oroligheter skedde i landet. Decennier av Hutuer vid makten 
följde och oroligheterna fortsatte. Efter förhandlingar 1993 undertecknades ett fredsavtal men 
bildandet av regeringen försenades och extremister på Hutusidan uppmanade till mord på dem 
som ville genomföra avtalet. Dödslistor sammanställdes och massmedia spelade en stor roll i 
spridandet av propaganda mot Tutsierna. När sedan presidentens flygplan sköts ned 1994 blev 
det startskottet för ett försök till att helt utrota alla Tutsier, inte ens små barn skonades. FN 
beslutade att sända en styrka till landet men USA förhalade insatsen. USA bestred också att 
dödandet skulle kallas för folkmord, då FN-ingripande då skulle ha varit obligatoriskt.100 
Registrering utifrån etnisk tillhörighet är numera förbjudet i Rwanda.101  
 
1998 bestämde OAU att en panel av ”eminent persons”,102 med uppgift att utreda folkmordet 
och hur den afrikanska traditionen av straffrihet kan undvikas.103 Panelen skall kunna lämna 
förslag till Rwanda, OAU och det internationella samfundet på hur Rwanda på bästa sätt skall 
kunna lösa sina problem i framtiden, särskilt vad gäller hur de båda folkgrupperna Hutu och 
Tutsi skall kunna försonas.104 
 
Före konflikten i Rwanda hade OAU endast varit inblandat i två viktiga inbördeskonflikter; 
1964 i Tanganyika där inblandningen var framgångsrik och Tchad 1979 där resultatet inte var 

                                                
98 Human Rights Watch, The Rwandan Genocide: How it was prepared, april 2006. 
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s. 5 
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Burundi vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter, Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala 1998, Bilaga 1 s. 3  
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lika positivt. 105 En viktig förutsättning för att OAU överhuvudtaget kunde agera i konflikten 
var ”The Addis Ababa Document on Refugees and Forced Population Displacements in 
Africa”.106 Dokumentet var viktigt eftersom det utvidgade OAU:s mandat att ingripa i 
konflikter.107 Det blev nu betydligt lättare för OAU att ingripa i interna konflikter, även om 
tillstånd från regeringen fortfarande krävdes.108 OAU:s inblandning i konflikten började redan 
i oktober 1990 då Rwandan Patriotic Front, RPF, invaderade Rwanda. Invasionen innebar 
främst tre saker; en väpnad konflikt mellan regeringen och RPF; att rebellerna själva var 
flyktingar som krävde en lösning på flyktingproblemen och att RPF krävde demokrati och 
fördelning av makten.109 De befogenheter OAU hade i konflikten var allt annat än 
långtgående. Vad den kunde göra var att kalla till möten, hoppas att de inbjudna bestämmer 
sig för att närvara, hjälpa parterna att förhandla och slutligen hoppas på att parterna följer de 
överenskommelser som görs.110 OAU har fått skarp kritik för att de var sena med att ta sida i 
konflikten och benämna den för folkmord. Denna kritik kommer bl.a. från den panel OAU 
själv tillsatte.111 
 
OAU:s inblandning i Rwanda-konflikten komplicerades av att OAU inte tidigare försökt göra 
något åt problemet med ökat antal flyktingar i landet. Detta trots att OAU:s riktlinjer klart 
uttryckte att den hade ett ansvar.112 Ett annat problem var att Ugandas president, Museveni 
vid den tidpunkten var ordförande för OAU och Rwandas president Habyarimana hela tiden 
ansåg att Museveni låg bakom RPF.113 
 
Så här i efterhand ses OAU:s initiativ i Rwanda som ett misslyckande då OAU tillsammans 
med resten av det internationella samfundet inte klarade av att förhindra mördandet av 
hundratusentals oskyldiga. Även om OAU hade en minst sagt marginell effekt på konflikten i 
Rwanda, var erfarenheten betydelsefull för OAU:s fortsatta utveckling mot konfliktlösning 
och i förlängningen för övergången till AU.114 
 
4.2 Hanteringen av konflikten i Somalia 
 
Konflikten i Somalia har pågått under flera decennier och landet har härjats av ett 
inbördeskrig som hade sin början i slutet av 1980-talet.115 Klanstrider har pågått mellan olika 
krigsherrar under 16 år och ännu är det inte fred i landet.  
 
Under kolonialtiden var nuvarande Somalia delat i Brittiska Somaliland och Italienska 
Somaliland. Självständigheten blev verklighet år 1960, och i samband med den gick Brittiska 

                                                
105 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.6 
106 Dokumentet finns tillgängligt på http://www1.umn.edu/humanrts/africa/REFUGEE2.htm 2007-05-21  
107 Ett dokument om konflikter och flyktingar i Afrika 
108 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.11 
109 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 
11.14-11.15 
110 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.19 
111 The International Panel of Eminent Personalities to Investigate the Genocide in Rwanda and the Surrounding 
Events, OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 
15.86 
112 OAU Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa, 1969, OAU, International 
Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.16 
113 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.17 
114 OAU, International Panel of Eminent Personalities, Rapport, Rwanda The Preventable Genocide, 1998, 11.1-
11.2 
115 Furubrant, Kerstin och Sävborg, Ebba, Länder i fickformat nr. 217 Somalia/Djibouti, Utrikespolitiska 
Institutet, Stockholm 2003, s. 6 
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och Italienska Somaliland samman och bildade staten Republiken Somalia. Den första 
regeringen i den nya staten bildades av ett parti från söder och två från norr, politiken 
dominerades dock av personer från söder vilket ledde till ett missnöje från norr då de kände 
sig missgynnade. Landets ledare ersattes sedan genom ett parlamentsval 1964, men det ledde i 
sin tur endast till att missnöjet nu kom från söder.116 Genom en kupp tog Mohamed Said Barre 
makten år 1969 och han kom sen att regera som en diktator fram till år 1991. I samband med 
att Said Barre tog makten upplöstes parlamentet och författningen förklarades ogiltig. Said 
Barres främsta mål trodde alla var att avskaffa klanväsendet men detta var bara en 
skenmanöver från Barres sida, istället gynnade han sin egen klan och spelade ut de andra 
klanerna mot varandra. Under Barres regim begicks hemska brott mot mänskliga rättigheter, 
många människor tvingades fly p.g.a. deras klantillhörighet.117 Said Barres fall skedde år 
1991 då han tvingades fly efter hårda strider i huvudstaden Mogadishu. I samband med detta 
upphörde författningen att gälla och Somalia var inte längre någon centralstyrd stat. Efter 
statskollapsen som skapades av Said Barres fall såg krigsherrar från olika klanmiliser sin 
chans att ta över makten och det skapade ett tumult som präglades av anarki och 
våldsamheter.118 Hundratusentals människor tvångsförflyttades eller tvingades fly p.g.a. det 
kaos som staden försattes i.119 Ingen regering eller grupp har sedan Said Barres fall haft 
fullständig kontroll över Somalia.  
 
United Somali Congress (USC) bildades av klanmedlemmar från klanen Hawiye och under 
USC verkade en gerilla från etiopiskt område under generalen Mohamed Farah ”Aidid”. Efter 
Said Barres fall tog USC över makten och utsåg Ali Mahdi Mohammad till president. Det 
skapades dock en klyfta mellan Aidid och Ali Mahdi vilket fick till följd att huvudstaden 
delades i två zoner där den nordliga zonen kontrollerades av Ali Mahdi och den sydliga zonen 
av Aidid.120 Landet var nu uppdelat i olika områden som kontrollerades av klanmiliser, 
krigsherrar stod för politiken och det nationella rättsväsendet bröt samman totalt.  
 
FN-soldater anlände till Somalia i december 1992 samtidigt med detta bildade Aidid Somali 
National Alliance (SNA).121 Ali Mahdi svarade genom att bilda Somali Salvation Alliance 
(SSA). FN i sin tur kritiserades då svältande barn visades på media i väst och detta ledde till 
en USA-ledd FN-aktion, ”operation restore hope”, vars soldater från FN styrkan UNITAF 
hade till syfte att få igång en fungerande livsmedelsdistrubution.122 Svälten i landet var dock 
inte lika akut och FN ville nu att mandatet skulle utökas till att även avväpna de stridande. 
Avväpningen mottogs inte väl av olika miliser och år 1993 ersattes UNITAF av en ny FN-
insats, UNOSOM II. Detta innebar att man för första gången gick in i ett inbördeskrig för att 
tvinga fram fred utan medgivande från parterna. Dock fick UNOSOM II samma problem som 
UNITAF tidigare haft. USA:s insatser i Somalia upphörde 1994 och de sista FN-soldaterna 
lämnade landet ett år senare.123 
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Under flera år misslyckades man med att åstadkomma fredsförhandlingar men år 2000 
samlades 400 somalier från klanmiliserna, den gamla statsförvaltningen och det civila 
samhället i grannlandet Djibouti för att inleda fredssamtal. Efter tre månader av diskussioner 
valde man en provisorisk administration med ett klanbaserat parlament, Transitional National 
Assembly (TNA), en övergångsregering, Transitional National Government (TNG), 
presidenten Abdikassim Salat Hassan och en ny författning.124 TNG erkändes dock inte av 
dominerande klanledare trots stöd från FN, OAU och Arabförbundet. År 2001 bildades 
en ”alternativ regering”, Somali Reconciliation and Restoration Council (SRRC), i Etiopien 
av krigsherrar som motsatte sig TNG. Detta ledde till att även TNG drogs in i miliskrigen. 
TNG hade svårt att överleva och regeringen byttes ut 2001.125 Nya fredssamtal inleddes år 
2002 och två år senare i Kenya bildades en ny övergångsregering.126  I oktober 2004 valdes en 
ny president, Abdullahi Yusuf, då i exil i Nairobi, men under sommaren 2005 återvände han 
och regeringen till Somalia. 
 
OAU hade under sin tid inget arbete eller insatser i Somalia. Över lag har deras insatser varit 
små och misslyckade i de konflikter som drabbat den afrikanska kontinenten. AU har däremot 
lyckats något bättre och i nuläget finns ett uppdrag i Somalia för att stabilisera situationen, 
African Union Mission in Somalia (AMISOM). De har sitt uppdrag från PSC och Status of 
Mission Agreement (SOMA), som parterna PSC och the Ambassador of Somalia 
undertecknat.127 Man vädjar även till AU:s medlemsstater om att man snabbt bör 
tillhandahålla soldater för AMISOM:s räkning. Andra aktörer bör även stötta dem finansiellt, 
underhållsmässigt och med transportmedel så att AMISOM snabbt kan utföra och fullfölja sitt 
mandat.128  
 
Mänskliga rättigheter har överträtts i Somalia, många civila människor har dödats, våldtagits 
och skadats under striderna. Specifika måltavlor har funnits och det har förekommit 
avrättningar av tillfångatagna människor. Grymma och förnedrande handlingar har utförts, 
hundratusentals människor har tvingats fly och personers rörelsefrihet har begränsats i det 
krigshärjade landet under årens lopp. Dessa övergrepp mot den somaliska befolkningen 
verkar ha ett mönster av diskriminerande behandling utifrån klantillhörighet. Under flera år 
har Somalia inte varit en centralstyrd stat och detta har haft till följd att man inte beaktat och 
tagit hänsyn till mänskliga rättigheter, det har fått förskräckliga humanitära följder för 
befolkningen. Tillgången till mat och livsuppehälle har varit instabil, det har varit ett totalt 
sönderfall av de sociala skyddsnäten och infrastrukturen har totalt kollapsat. Det har inte 
funnits någon möjlighet att diskutera mänskliga rättigheter mellan olika institutioner och inte 
heller har de stridande grupperna kunnat hållas ansvariga för sina handlingar. Krigsherrarna i 
landet har kränkt mänskliga rättigheter för att uppehålla sitt inflytande.129 
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4.3 Förändringar i AU:s institutioner 
 
Nya organ har skapats sen AU bildades ett exempel är Peace and Security Council och ett 
annat är sammanslagningen av de två domstolarna African Court och AU Court. Det har även 
skett förändringar inom andra organ som att African Commission on Human and Peoples’ 
Rights fått en mer domstolsliknade roll än den tidigare haft. 
 
4.3.1 African Commission on Human and Peoples’ Rights 
 
Afrikanska Kommissionen har inte i sig ändrats i någon större omfattning. En utveckling har 
främst skett ifråga om Kommissionens beslut och hur dessa beslut uppfattas av 
medlemsländerna. I Kommissionens uppgift att bevara och främja mänskliga rättigheter ingår 
att kontrollera hur stater har skött sina åtaganden på området, fördöma kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och ge rekommendationer till staterna. Det är dock inte helt klart 
huruvida dessa beslut,130 och rekommendationer är juridiskt bindande eller ej. Osäkerheten 
om Kommissionens mandat kommer av att dess upphovsmän använde sig av både UN Human 
Rights Commission och Human Rights Committee som mall för Kommissionen. 
Svårigheterna ligger i att kombinera sekretessen och diplomatin hos UN Commission med en 
expertgrupp som hos UN Committee. Detta skall också passa in i Kommissionens fokus på 
storskaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.131 Kommissionen ser själv sina beslut 
som bindande och förväntar sig att de efterlevs, skulle en stat inte rätta sig efter 
Kommissionen anser den att det i sig är ett brott mot art 1 ACHPR. Kommissionens beslut 
kan delas upp i två kategorier; beslut och liknande och rekommendationer den första 
kategorin kan räknas som bindande men inte den andra.132 
 
Kommissionen lämnar varje år en rapport till AU som det är upp till AU att granska och 
godkänna. Detta godkännande kan dels ses som ett bevis på att Kommissionens beslut inte är 
bindande förrän de är godkända, men det faktum att AU sedan använder sig av 
Kommissionens beslut ger dem också en bindande status.133 Kommissionen ger också förslag 
på påföljder, och förväntar sig att dessa efterlevs, något som med få undantag134 inte har 
ifrågasatts av medlemsstaterna. Efterlevnaden av påföljderna är dock en helt annan sak, som 
generellt sett har varit dåligt. P.g.a. att påföljderna sällan efterföljs har Kommissionen börjat 
begära att staten ifråga i nästkommande rapport berättar om hur påföljden implementerats.135 
Kommissionen har också utvecklat sina beslut till den grad att de numer börjar likna 
rättsfall.136 I frågan om huruvida Kommissionens beslut är bindande eller ej kan det hävdas att 
de är på väg att bli bindande genom en framväxande regional sedvanerätt. Som i så många 
andra avseenden är det relevanta dock inte huruvida besluten klassas som bindande eller ej, 
utan att de faktiskt följs.137  
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4.3.2 African Court of Justice and Human Rights 
 
I januari 2005 vid sjätte mötet i församlingen138 uttryckte ordföranden (the Chairperson) sin 
oro över svårigheten att finansiera två olika domstolar. Han föreslog istället att man skulle 
sammanställa domstolarna till en domstol som därmed skulle bli ett mer ekonomiskt 
alternativ.139 Den nya domstolen som kommer att slå samman the Court of Justice och the 
Court of Human and Peoples’ Rights skall få det nya namnet the African Court of Justice and 
Human Rights (ACJHR).140 De två gamla protokollen till de båda domstolarna kommer att 
avskaffas och istället sammanställas till ett enda protokoll som för nuvarande har namnet 
"Draft Protocol on the statute of the African Court of Justice and Human Rights". Det skulle 
också visa sig bli problematiskt att sammanställa de båda protokollen eftersom ett har trätt i 
kraft medan det andra inte har gjort det. Detta har lett till att man utformade artikel 50 i Draft 
Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights så att the Protocol 
on the African Court on Human and Peoples’ Rights skall gälla tills det nya protokollet träder 
i kraft. Det var viktigt att mänskliga rättigheter inte fick komma i skymundan av den nya 
domstolen utan den skulle bli minst lika viktig som den andra domstolen, Court of Justice och 
därför har ACJHR delats upp i två sektioner; en huvudsaklig sektion och en som behandlar 
mänskliga rättigheter.141 Den nya domstolen tillåter även att enskilda individer och NGO:s får 
sina fall prövade i den nya domstolen, som också var tillåtet i the African Court.142 En 
skillnad hos dessa domstolar är att den nya domstolen kommer att ta bort kravet på att en 
deklaration måste ske av medlemsstaten innan enskilda och NGO:s tillåts ansöka hos 
domstolen. En likhet är istället att ACJHR även kommer att ge bindande beslut till parterna i 
fallet.  
 
4.3.3 Peace and Security Council 
 
I det senaste mötet i the Peace and Security Council (PSC) uttrycktes stor orolighet över att 
konflikten i Darfur har drabbat fredsstyrkan AMIS hårt genom mord på två personer ur 
personalen och ständiga attacker på AMIS övriga personal, vilket har gjort det svårt för 
fredsstyrkan att röra sig fritt i landet. Dessa attacker har försvårat försöken till ett 
fredsbevarande och därför ansöker PSC om finansiellt stöd och fler trupper till AMIS hos 
medlemsstaterna i den Afrikanska Unionen. Man menar även att det behövs en starkare 
fredsstyrka i Darfur. Den 20 september 2006 tog PSC ett beslut att stärka AMIS. Detta är ett 
beslut som fortfarande inte har trätt i kraft p.g.a. bristen på finansiella bidrag och hjälp från 
underrättelsetjänsten.143 Dessutom vill PSC gärna fortsätta det nära samarbetet med FN:s 
säkerhetsråd.  
 
 
 

                                                
138 the Assembly of Heads of States and Governments of the Union 
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PSC har även vidtagit åtgärder i sin utveckling i hanteringen av konfliktdrabbade områden: 
 
The Continental Early Warning System (CEWS)- CEWS huvudsakliga uppgift är att samla in 
och analysera data och sedan rådge PSC i nuvarande eller framtida konflikter.144 Det centrum 
där all data samlas kallas för ”the situation room” och där är det meningen att tidigt upptäcka 
problem och därmed kunna förhindra att dessa eskaleras till större konflikter.145  
 
Panel of the Wise- Denna panel består av fem personer oavsett samhällsklass, som har på ett 
framgångsrikt sätt bidragit till fred och säkerhet. Dessa personer skall bl.a. assistera och ge 
råd till Peace and Security Council i sitt fredsbevarande uppdrag.146  
 
Peace Fund- För att finansiera de uppdrag och utgifter som PSC har så har en specialfond 
skapats. Denna består av bidrag från Afrikanska Unionens budget och bidrag från 
medlemsländer, privata sektorn och enskilda individer.147 Dock är en del inom unionen 
oroliga över den bristande objektivitet som skulle kunna förekomma hos PSC då rikare länder 
bidrar med mer pengar och övriga resurser till institutionen, exempelvis Sydafrika.  
 
The African Standby Force (ASF)- För att PSC skall kunna uppfylla unionens krav på 
möjligheten att kunna ingripa vid konflikter och att bistå med trupper148 så har man planerat 
att grunda the African Stanby Force. ASF är det organ som har störst förväntningar på sig att 
lyckas och det är förutspått att den kommer att bli framgångsrik.149 Styrkan förväntas inte vara 
redo förrän år 2010 och man har gjort upp en tidsplan som består av sex stadier i ASF:s 
utveckling. Vid ASF:s planerade färdigställande den 30 juni 2010, förväntas styrkan kunna 
bidra med en avancerad fredsbevarande styrka inom 90 dagar.150  
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145 artikel 12, PSC Protocol 
146 artikel 11, PSC Protocol 
147 artikel 21, PSC Protocol 
148 artikel 4 (h) och (j) i Constitutive Act 
149 Levitt, Jeremy I., The Peace and Security Council of the African Union: The known unknowns, Transnational 
law & contemporary problems, Vol. 13, No. 109, 2003, s.121  
150 Powell, Kristiana, The African union’s emerging peace and security regime, Institute for Security Studies, 
Pretoria, Sydafrika, 2005, ANNEX 2, s.62 



 

 27 

5. Analys 
 
5.1 AU:s utveckling i hanteringen av mänskliga rättigheter 
 
AU är relativt nybildat och under åren som unionen varit verksam har det skett en utveckling 
av dess institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter. Två nybildade institutioner är 
Peace and Security Council och African Court of Justice and Human Rights som har skapats 
efter en sammanslagning av de två tidigare domstolarna, African Court och AU Court. En 
annan institution som är viktig för bevarandet av mänskliga rättigheter är African 
Commission on Human and Peoples’ Rights. Kommissionen har länge varit aktiv men en 
utveckling har skett till att idag ge mer detaljerade rekommendationer till medlemsstaterna. 
Trots dess korta existens har även Peace and Security Council utvecklats invärtes, bl.a. har 
AMIS skapats som en fredsbevarande styrka i Sudan under PSC och arbetet på en ”African 
Standby Force” har påbörjats. Dessa utvecklingar har skett under en kort tid vilket vi ser som 
en stark vilja hos AU att utvecklas och bli en väl fungerande union. 
 
Ganska snart efter bildandet har AU blivit inkastad i en omfattande konflikt, Darfur, med 
omvärldens ögon på sig. Detta är dock varken den första eller enda större konflikten i Afrika. 
Många andra länder har upplevt och upplever konflikter, inbördeskrig och allvariga 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Två exempel som vi tidigare nämnt är konflikterna i 
Rwanda och Somalia. Vi ser en utveckling främst i hur OAU, föregångaren till AU, hanterade 
konflikten i Rwanda till hur AU idag arbetar i Darfur. Den största skillnaden är att AU har 
tillsatt AMIS som på plats i Darfur, arbetar på ett konkret sätt att stabilisera oroligheterna. 
OAU på sin tid arbetade på ett mer diplomatiskt plan. I Rwanda fick OAU kritik för att vara 
sen med att benämna händelserna i landet för folkmord. Ett försvar för att OAU inte ingrep i 
Rwanda var att man inte hade samma mandat att ingripa i konflikter som AU har, samt att 
deras främsta uppgift var att bekämpa apartheid och kolonialism. Dock antog OAU en 
konvention om mänskliga rättigheter, ACHPR, ett initiativ som förde fram vikten av att 
främja och skydda de mänskliga rättigheterna på den afrikanska kontinenten. Detta anser vi 
var ett positivt initiativ från OAU:s sida eftersom detta dokument fortfarande är gällande. 
Dock arbetar AU mer för bevarandet av mänskliga rättigheter än OAU eftersom ett av AU:s 
mandat är att arbeta med dessa frågor utifrån ACHPR.  
 
The Constitutive Act innehåller en artikel, art. 4 (h), som ger AU rätten att ingripa i en 
konfliktsituation. Som vi nämnt tidigare finns dock ett tolkningsproblem med artikeln d.v.s. 
definitionen på ordet ingripa. Det tolkningsproblemet handlat om är huruvida AU får använda 
sig av en militär styrka eller om begreppet innebär andra icke militära insatser såsom medling. 
Då denna artikel är av stor betydelse för AU:s mandat att ingripa i konflikter finns ett behov 
av en tydlig och klar definition. Vår åsikt är att en klarare definition är nödvändig och att man 
snarast bör ge ordet ingripa en tydligare innebörd. 
 
Förtroendet för OAU när det gällde att försvara de mänskliga rättigheterna och att ingripa i 
konflikter var dock inte alltid högt, och det ifrågasattes ibland om inte beslutsfattare inom 
organisationen hellre arbetade för sina egna intressen än för fred och stabilitet i Afrika. 
Exempelvis fick OAU kritik för bristande opartiskhet. En konsekvens av detta var att 
inblandningen i Rwanda försvårades av att man från Rwandas sida trodde att OAU:s 
dåvarande ordförande hade egna intressen i landet.  
 
Ett tecken på att AU i detta avseende förbättrats jämfört med sin föregångare är att AU 
faktiskt släppts in och tillåtits att verka i Sudan. Sudan är dock ett land som kritiserats hårt för 
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att inte respekterat de mänskliga rättigheterna i Darfur. När Sudan inför 2007 ansökte om 
ordförandeskapet i AU skedde det till många människorättsorganisationers stora förfäran (bl.a. 
Human Rights Watch). Ansökan ledde dock inte till något ordförandeskap och hur mycket ett 
Sudan i ledningen för AU skulle ha skadat organisationens trovärdighet kan det bara 
spekuleras i. 
  
Ett problem som AU fått ärva av OAU är bristen på resurser. De flesta av medlemsstaterna är 
fattiga vilket medför att AU är beroende av pengar från omvärlden bl.a. från EU, FN och 
enskilda stater. Detta får till följd att AU:s institutioner i sig saknar ekonomiska möjligheter.  
Konsekvensen blir att AU inte har möjlighet att utföra alla de insatser som är nödvändiga. Ett 
exempel är AMIS som AU inte kunnat bistå med tillräckligt mycket resurser. Under hela 
insatsen har behovet av soldater och personal i Darfurområdet varit större än vad det funnits 
ekonomiska möjligheter till. PSC:s planer på att bilda ASF är ett försök att utveckla de 
fredsbevarande styrkorna i framtiden. Dock befarar vi att detta goda initiativ kommer att få 
samma finansiella svårigheter som övriga institutioner i AU.  
 
De finansiella problemen hos AU är orsaken till pågående förändringar i dess institutioner. 
Som tidigare nämnts var sammanslagningen av domstolarna en följd av de finansiella 
problem och den börda som två separata domstolar innebar. Institutioner/organ bildas men 
ekonomin är dålig och detta skapar en orolighet. Det finns många fördelar med förändringarna 
inom AU bl.a. att arbetet kan utföras mer smidigt och ekonomiskt. Dock ser vi en risk med 
allt för många förändringar då dessa kan leda till oroligheter inom organisationen. Vi tror att 
detta är en allvarlig följd då organisationen är beroende av stabilitet. Anledningen till denna 
åsikt är att AU är relativt nybildat och ännu inte lyckats få medlemsstaternas fulla förtroende. 
AU verkar på en kontinent vars historia präglas av konflikter där tilltron till institutioner 
generellt sett varit låg. Det kan även ifrågasättas huruvida omorganisationer och nybildandet 
av organ är ekonomiskt hållbart. Vi tycker att alltför mycket resurser läggs på 
omorganisationer istället för att arbeta med att befintliga institutioner skall fungera bättre.    
 
Liksom övriga organ inom AU är även PSC beroende av finansiering från enskilda länder. 
Sydafrika är ett av de få rika länderna i Afrika och har bidragit med extra finansiering till PSC. 
Detta att ett enskilt land står för en större del av finansieringen än andra, har medfört en oro 
för bristande objektivitet inom PSC. Viktigt att poängtera är dock att PSC består av 
representanter från 15 medlemsstater och att ingen av dessa har vetorätt. Formellt sett skall 
det vara en omöjlighet att en stat får större inflytande än övriga medlemsstater. Vi är ändå 
oroliga för att en bristande objektivitet uppstår då PSC är beroende av frivilliga resurser från 
staterna. Svårigheten för PSC att vara opartisk kan förekomma då det är uppenbart att somliga 
länder bidragit med betydligt mer än andra.  
 
När det gäller hanteringen av mänskliga rättigheter har AU utvecklats på flera områden. En 
institution som har en viktig roll i upprätthållandet av mänskliga rättigheter i Afrika är 
African Commission on Human and Peoples’ Rights. Detta gör den främst genom att sprida 
information. En allt viktigare del av dess arbete är också att i rekommendationer tala om för 
stater vilka åtgärder de behöver vidta för att de mänskliga rättigheterna på bästa sätt skall 
bevaras. Kommissionen är dock inte någon domstol och kan inte utdela automatiskt bindande 
domar. I vilken grad Kommissionens beslut och rekommendationer är bindande är inte helt 
klart. En tendens är dock att Kommissionens beslut utvecklas till att bli alltmer bindande. 
Trots att Kommissionen som institution inte förändrats har den börjat komma med alltmer 
detaljerade beslut och förväntar sig i allt högre grad att besluten efterlevs. Denna utveckling 
kan ses som positiv då den ger Kommissionens beslut en mer betydande roll. Det allra 
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viktigaste är dock hur besluten efterlevs i praktiken. Att Kommissionen tar sig själv på stort 
allvar har mindre betydelse än att de berörda medlemsstaterna gör det. Tyvärr har det visat sig 
att medlemsstaterna alltför ofta i varierande grad ignorerar Kommissionens 
rekommendationer, vilket får till följd att Kommissionen inte uppnår sin fulla potential. 
 
Kommissionens utveckling har även fått negativa konsekvenser såsom en större arbetsbörda. 
En av anledningarna till att African Court of Human and Peoples Rights bildades var för att 
minska på denna arbetsbörda. Enligt oss var detta positivt eftersom domstolen medförde 
möjligheten för enskilda individer och NGO:s att få sina fall prövade i domstol. Dock var det 
mycket svårt då det behövdes godkännande från medlemsstaten eller Kommissionen. Genom 
sammanslagningen av African Court of Human and Peoples’ Rights och African Court of 
Justice får individer och NGO:s en större möjlighet att ta sina ärenden direkt till den nya 
domstolen, African Court of Justice and Human Rights. Samtidigt som vi tycker att det är 
positivt att enskilda och NGO:s  möjligheter förbättrats befarar vi att mänskliga rättigheter 
inte kommer få samma utrymme som innan. Tidigare fanns det en specifik domstol för 
bevarandet av mänskliga rättigheter, den nya domstolen som är en sammanslagning har inte 
endast denna uppgift. Arbetsbördan kommer antagligen att bli större på den nya domstolen då 
man har fler arbetsområden än tidigare. Den nya domstolen har dock ännu inte kommit i 
funktion och framtiden får utvisa huruvida mänskliga rättigheter kommer att komma i 
skymundan eller ej. 
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5.2 Har AU misslyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur? 
 
Det AU främst har gjort i Darfur är att verka för fred och försöka stabilisera området. Trots att 
fokuseringen inte i första hand legat på mänskliga rättigheter är ett stabilt Darfur en 
förutsättning för upprätthållandet av mänskliga rättigheter. Vi är av åsikten att AU har 
misslyckats både med bevarandet av mänskliga rättigheter och med att stabilisera området. 
För att komma fram till denna åsikt har vi undersökt AU:s arbete i Darfur. Afrikanska 
Unionens insatser i Darfur är till största del PSC:s ansvar. PSC har i sin tur bildat AMIS, som 
av PSC fått uppgiften att fungera som en fredsbevarande styrka i Darfur. PSC har inte lyckats 
bistå AMIS med nödvändiga resurser, då finansiering är ett genomgående problem för hela 
Afrikanska Unionen. AMIS insatser har tyvärr inte varit tillräckliga för att stabilisera 
situationen och nu när FN ingripit kan detta ses som att AMIS misslyckats. Samtidigt är det 
viktigt att ha i åtanke att FN och AMIS nu samarbetar för att få ett slut på konflikten. Att FN 
nu ingripit ser vi som ett bevis på AU:s misslyckande då de själva inte lyckats stabilisera 
området. Vår förhoppning är att samarbetet mellan FN och AU skall lyckas med att förhindra 
att nya kränkningar av mänskliga rättigheter begås. Dock har FN inte ännu blivit accepterade 
av Sudans regering. Vi hoppas att FN:s resurser tillsammans med AU:s förtroende från 
Sudans regering kommer leda till ett lyckat samarbete och ett framgångsrikt resultat. 
 
För att gå vidare till African Commission on Human and Peoples’ Rights har den ett ansvar 
för mänskliga rättigheter men dess roll är framförallt som informationsspridare. Det 
Kommissionen uträttat i Sudan är främst att den uppmanat Sudans regering att samarbeta med 
AU och andra relevanta institutioner. Tyvärr kan vi inte se några tecken på att denna 
uppmaning hörsammats vilket fått till följd att Kommissionens arbete inte haft någon praktisk 
betydelse för bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur.  

 
Då AU är en relativt nybildad organisation är konflikten i Darfur första tillfället för AU att 
visa sin potential för omvärlden. Detta kan vara en orsak till att man till viss del nekat hjälp 
utifrån. Vi kan ha förståelse för detta då det är viktigt för en nybildad organisation att visa för 
både omvärlden och de egna medlemsstaterna sin självständighet. Det största problemet för 
AU, anser vi är att det inte finns tillräckligt med resurser. En följd av bristen på resurser är att 
befolkningen i Darfur blir lidande och inte bistås med den hjälp som är nödvändig. Med tanke 
på hur verkligheten ser ut inom AU:s organisation och omfattningen av konflikten i Darfur 
menar vi att det var ett bra beslut av AU att till slut begära hjälp från FN. Vi hoppas hjälpen 
inte kommit för sent då situationen i Darfur förvärras för var dag. Med FN:s ingripande har 
tillgången på resurser ökat och vi tror att detta har betydelse för AU:s nuvarande kapacitet 
genom det fredsbevarande samarbetet mellan FN och AU.  
 
Som vi nämnt tidigare har AU tillsatt PSC för att ansvara för en fredsbevarande styrka i 
Darfur. PSC tog beslutet att år 2004 bilda African Union Mission in Sudan (AMIS) för att då 
övervaka den tillfälliga vapenvilan. Vi anser att AMIS insatser inte har varit tillräckliga för att 
stabilisera området och därmed verka för bevarandet av mänskliga rättigheter. Främsta 
orsaken till detta är den bristande finansieringen från överinstanser. Om AMIS vill få kontroll 
över situationen krävs det att de kan lyckas med att behålla och implementera ett mandat som 
kan skydda civilbefolkningen och som ger dem tillåtelse att använda sina styrkor när det är 
nödvändigt. Ett nytt mandat är dock inte det mest centrala. Mandatet som finns måste 
förtydligas så att trupperna får tillåtelse att använda sig av dödligt våld för att kunna skydda 
befolkningen på bästa sätt. AU och AMIS är medvetna om att det krävs bättre åtgärder för att 
kunna skydda civilbefolkningen men man ser en problematik i hur man skall gå tillväga för att 
åstadkomma detta, speciellt då många faktorer gör situationen besvärlig ett exempel är den 
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ansträngda ekonomin. Ett samband vi sett mellan Somalia och Sudan är de liknande 
fredsbevarande insatserna. AU har i Somalia tillsatt African Union Mission in Somalia 
(AMISOM) som har tydliga likheter med AMIS i Darfur. På samma sätt som i Sudan har AU 
tvingats samarbeta med FN i Somalia vilket även kan ses som ett misslyckande från AU. 
Tyvärr ser vi ingen större skillnad i AU:s insatser och agerande i dessa konflikter och vi 
tycker det är synd att AU har upprepat tidigare misstag. Dessvärre har AU inte lyckats 
anpassa sina insatser till omständigheterna kring konflikten och inte heller lyckats tillgodose 
det omfattande behovet av insatser. Trots AU:s misslyckande i dessa två konflikter så har vi 
större förhoppningar på framtiden då AU har vidtagit åtgärder att bryta detta mönster av 
misslyckande. Detta genom att PSC har fått i uppdrag att utveckla en African Standby Force 
(ASF).       
 
AU:s medlemsstater är personligen berörda av konflikter på kontinenten men detta behöver 
inte enbart vara positivt. Med detta menar vi att omkringliggande länder ofta riskerar att själva 
bli indragna i konflikten eller drabbas på annat sätt (t.ex. genom flyktingströmmar). För att 
återkomma till FN:s inblandning är det inte säkert att hjälp utifrån alltid är den mest 
långsiktiga lösningen. Man får inte glömma att AU:s medlemsländer p.g.a. sina geografiska 
lägen inte har samma möjligheter att dra sig ur en konflikt som utomstående länder har.  
 
I diskussioner angående Darfur har fokuseringen till stor del legat på huruvida det som sker är 
folkmord eller etnisk rensning. Vår mening är att denna frågeställning är viktig, men att det 
fått till följd att övriga kränkningar av mänskliga rättigheter har åsidosatts. Då sådana 
allvarliga brott som etnisk rensning och folkmord sker är det bevis på att respekten för 
mänskliga rättigheter helt satts ur spel. När en konflikt har nått så långt är det inte längre bara 
på den enskilda statens ansvar att skydda sina medborgare utan det är något som berör hela 
världen. Med tanke på tidigare misslyckanden, t.ex. i Rwanda, när världssamfundet inte 
klarade av att reagera och agera i tid är vi inte förvånade över att så mycket tid och energi 
lagts ned på att diskutera och utreda huruvida det som sker i Darfur kan klassas som folkmord 
eller etnisk rensning. Oavsett om folkmord eller etnisk rensning skett har dock Sudans 
regering ett ansvar att skydda sin befolkning genom principen ”Responsibility to Protect”. Om 
regeringen misslyckas med denna uppgift så övergår detta ansvar till den internationella 
gemenskapen. Utifrån våra undersökningar har Sudans regering misslyckats med att skydda 
sin befolkning vilket innebär att internationella gemenskapen skall ingripa. För att kunna 
ingripa mot regeringens vilja så krävs ett godkännande från FN:s säkerhetsråd. Att få 
säkerhetsrådets godkännande är dock svårt då det krävs att inget veto läggs in. Denna princip 
kan ses som en lösning på konflikten i Darfur men vi ser en risk i att Kina använder sitt veto i 
säkerhetsrådet och därmed stoppar ett fullskaligt ingripande från FN. Vår åsikt grundar sig på 
det intresse i Sudans oljeindustri som Kina har. Oljeintressen kan även vara en orsak till att 
USA:s dåvarande utrikesminister tillsammans med kongressen benämnt övergreppen på 
civilbefolkningen i Darfur som folkmord. Detta är något vi finner märkligt då varken FN, AU 
eller EU kallat händelserna för folkmord. En bakomliggande orsak, enligt oss skulle kunna 
vara de oljetillgångar som Sudan besitter och USA inte fått tillgång till. Om händelserna i 
Darfur skulle få benämningen folkmord skulle detta vara ännu en anledning för FN att ingripa 
med full styrka. Det har spekulerats i huruvida ett ingripande av FN skulle ge USA tillgång 
till oljan i Sudan.  
 
Ur vår synpunkt är det ovidkommande huruvida händelserna i Darfur benämns som folkmord 
eller etnisk rensning då andra kränkningar av mänskliga rättigheter ändå har förekommit.   
Kanske beror fokuseringen på folkmord och etnisk rensning på att Darfur jämförs med 
Rwanda som var ett hårt kritiserat misslyckande för både OAU och omvärlden.  
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Efter allt debatterande om folkmord och etnisk rensning är det en sak som är konstaterat, och 
det är att massiva kränkningar av mänskliga rättigheter har skett. Efter detta konstaterande 
finner vi det konstigt att AU inte fokuserat mer på bevarandet av mänskliga rättigheter, då det 
trots allt är ett av AU:s syften.  
 
Vi har förståelse för att AU har misslyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur. 
Främsta orsaken till AU:s misslyckande, som vi ser det, är de knappa resurser som är 
genomgående för hela AU:s organisation. Dessutom är Darfur inte det enda konfliktdrabbade 
området i Afrika som AU ansvarar för. De många konfliktområdena kräver betydande 
resurser och planering från AU:s sida, vilket man idag inte har tillräcklig förmåga till. Om 
Darfur varit den enda konflikten på kontinenten kan man spekulera i om AU:s misslyckande 
varit lika omfattande. Vi tror att AU i en sådan situation haft större möjlighet att reda ut 
konflikten då man, på pappret borde ha haft mer resurser att bruka. Även om resurserna varit 
större tror vi ändock inte att AU hade lyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i 
Darfur då man fortfarande hade haft stora problem med bristen på behörig personal samt att 
anpassa sina insatser till konflikten. Vidare är civilbefolkningen och Sudans nationella 
institutioner två aspekter som berörs i konflikten och påverkar AU:s arbete. Följden av en 
konflikt är ofta att de nationella institutionerna inte kan utföra sitt arbete på ett säkert och 
effektivt sätt samt att det i vissa fall förekommer att institutioner saknas. Detta är något vi tror 
kan leda till att AU:s arbete med bevarandet av mänskliga rättigheter försvåras och att 
svårigheter med att skydda civilbefolkningen i Sudan uppstår ofrivilligt från AU:s sida.  
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6. Slutsats 
 
Vår slutsats är att AU misslyckats med bevarandet av mänskliga rättigheter i Darfur. Orsaken 
till detta anser vi till största del beror på bristen på resurser. Ett stort misstag från AU:s sida 
tror vi är missberäknandet av sina resurser. AU har inte ekonomisk möjlighet att ensam 
stabilisera konflikten i Darfur men har trots det varit den enda fredsbevarande aktören i landet 
under en längre tid. Exempelvis var AMIS dömt att misslyckas redan från början då man inte 
hade resurser till att utvecklas och anpassa sig till den omfattande konflikten. Att AU ville 
sköta konflikten i Darfur själv är förståeligt då AU är relativt nybildat och antagligen ville 
bevisa sin potential. Det var även endast AU som tilläts av Sudans regering att arbeta i 
området. Dock anser vi att det dröjde för lång tid innan AU begärde hjälp från omvärlden 
vilket har resulterat i att många människor blivit lidande.  
 
Ytterligare en orsak till att vi anser att AU misslyckats i Darfur är att unionen är relativt 
nybildad. Nya institutioner har bildats, andra har ombildats eller avvecklats under de sex år 
AU funnits. Det är förståeligt att en stor organisation behöver lång tid för att kunna utveckla 
rutiner och en väl fungerande organisation då man ännu inte har inarbetade rutiner som håller 
i kritiska situationer. Att kontakten mellan de olika institutionerna behöver bli bättre anser vi 
är ett måste om AU ska bli en framstående union. En följd av bristande resurser och dålig 
kommunikation inom AU är att informationen om AU blir relativt svårtillgänglig för 
omvärlden. Ett exempel är att man inte har en fungerande och uppdaterad hemsida vilket 
medför en försämrad insyn i unionens arbete och vilka faktiska behov som kan finnas. 
 
För bevarandet av mänskliga rättigheter har det skett en positiv utveckling genom övergången 
från OAU till AU och då framförallt i konfliktsituationer. OAU hade inte samma mandat som 
AU har idag då deras fokus låg på att bekämpa apartheid och kolonialism vilket kan vara en 
anledning till att bevarandet av mänskliga rättigheter blev åsidosatt i konflikten i Rwanda. AU 
har däremot en rätt att utifrån art. 4(h) i the Constitutive Act of African Union ingripa i 
konflikter. Att AU valt att fokusera mer på mänskliga rättigheter än OAU ser vi som ett 
positivt steg framåt. Dock kan vi inte se att någon större utveckling ifråga om bevarandet av 
mänskliga rättigheter skett efter AU:s bildande. Efter en jämförelse mellan Somalia och 
Darfur kan vi dra slutsatsen att AU har misslyckats med att utvecklas till en bättre 
organisation som bevarar mänskliga rättigheter. Vi kan inte se några skillnader på hur AU 
hanterat de båda konflikterna trots att de är helt skilda från varandra. AU har tillsatt två 
liknande fredsbevarande styrkor, AMIS och AMISOM. Styrkorna har inte anpassats till den 
specifika konflikten och har aldrig fått chansen att bevisa sin styrka p.g.a. bristen på resurser. 
 
Vi är av åsikten att AU i ett tidigare stadium bort inse sin bristande kapacitet på att hantera 
konflikten i Sudan och i större grad bett omvärlden om hjälp. I ett tidigt skede i konflikten var 
det uppenbart att Sudans regering inte fullgjorde sitt ansvar att skydda sin befolkning i 
enlighet med Responsibility to Protect principen.  
 
Huvudansvaret för konflikthanteringen ligger främst hos det nybildade PSC vilket tillsatt den 
fredsbevarande styrkan AMIS i Darfur. PSC har inte direkt arbetat med bevarandet av 
mänskliga rättigheter men har genom fredsbevarande insatser indirekt bidragit till 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter.  
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En stor del av diskussionerna kring händelserna i Darfur har fokuserats på huruvida folkmord 
eller etnisk rensning skett. Vi vill än en gång poängtera att grova kränkningar av mänskliga 
rättigheter har inträffat och fokus borde sålunda ligga mer på att agera mot dessa händelser än 
att diskutera benämningar.  
 
Initiativet till en helt afrikansk organisation ser vi som positivt då förtroendet från de 
afrikanska staterna blir helt annat än vad en organisation utifrån skulle få. Med tanke på 
kolonialiseringen som skedde från Europeiskt håll, och den relativt nyvunna självständigheten 
i många länder i Afrika är det förståeligt att inte samma förtroende finns för exempelvis EU. 
 
Vi har stora förhoppningar på AU i framtiden och tror att de kommer uträtta mycket. En 
förutsättning för detta är dock att ekonomin förbättras och att behovet av övriga resurser 
tillgodoses. Även om AU har misslyckats i nuvarande konflikter verkar man insett sina 
misstag och därför försökt åtgärda de styrkor som haft problem p.g.a. bristen på resurser. 
Vi tycker oss se en positiv utveckling i AU:s framtidsplaner på en African Standby Force. 
Den framtida fredsbevarande styrkan ser ut att bli en mer effektiv och anpassad styrka som 
kan tillgodose de behov som finns i de konfliktdrabbade områdena. Trots AU:s 
tillkortakommanden ser vi ljust på dess framtid och har förhoppningen att unionen kommer 
vara betydande för mänskliga rättigheter i Afrika och därmed göra en skillnad för hela världen.  
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African Charter on Human and Peoples Rights: 
 
Art. 2:  
Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and 
guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, 
colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social 
origin, fortune, birth or other status. 
 
Art. 4:  
Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and 
the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right. 
 
Art. 6: 
Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may 
be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In 
particular, no one may be arbitrarily arrested or detained. 
 
Art. 19:  
All peoples shall be equal; they shall enjoy the same respect and shall have the same rights. 
Nothing shall justify the domination of a people by another. 
 
Constitutive Act of the African Union: 
 
Art. 3: 
The objectives of the Union shall be to: 
(e) Encourage international cooperation, taking due account of the Charter of the United 
Nations and the Universal Declaration of Human Rights; 
(h) Promote and protect human and peoples' rights in accordance with the African Charter 
on Human and Peoples' Rights and other relevant human rights instruments; 
 
Art. 4: 
The Union shall function in accordance with the following principles: 
(h) The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the 
Assembly in respect of grave circumstances, namely war crimes, genocide and crimes against 
humanity; 
(j) The right of Member States to request intervention from the Union in order to restore 
peace and security; 
 
Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African 
Union: 
 
Art. 2 (1): 
There is hereby established, pursuant to Article 5(2) of the Constitutive Act, a Peace and 
Security Council within the Union, as a standing decision-making organ for the prevention, 
management and resolution of conflicts. The Peace and Security Council shall be a collective 
security and early-warning arrangement to facilitate timely and efficient response to conflict 
and crisis situations in Africa. 
 



 

 

Art. 5 (1):  
The Peace and Security Council shall be composed of fifteen Members elected on the basis of 
equal rights, in the following manner: 
a. ten Members elected for a term of two years; and 
b. five Members elected for a term of three years in order to ensure continuity. 
 
Art. 11 (2): 
The Panel of the Wise shall be composed of five highly respected African personalities from 
various segments of society who have made outstanding contribution to the cause of peace, 
security and development on the continent. They shall be selected by the Chairperson of the 
Commission after consultation with the Member States concerned, on the basis of regional 
representation and appointed by the Assembly to serve for a period of three years. 
 
Art. 12 (2): 
The Early Warning System shall consist of: 
a. an observation and monitoring centre, to be known as "The Situation Room", located at the 
Conflict Management Directorate of the Union, and responsible for data collection and 
analysis on the basis of an appropriate early warning indicators module; … 
 
Art. 21 (2): 
The Peace Fund shall be made up of financial appropriations from the regular budget of 
Union, including arrears of contributions, voluntary contributions from Member States and 
from other sources within Africa, including the private sector, civil society and individuals, as 
well as through appropriate fund raising activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 


