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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar olika definitioner av korruption utifrån internationella regelverk. The 
United Nations Convention against Corruption (UNCAC) ger en mer specifik definition till 
korruption än the African Convention on Combating and Preventing Corruption and Related 
Offences (AUCPCC). Då det finns flera olika definitioner av korruption kan diskuteras 
huruvida en enhetlig definition är nödvändig. Korruption påverkar även rätten till att bli 
prövad av en självständig och oberoende domstol. De internationella regelverk som behandlar 
denna rättighet är the Universal Declaration on Human Rights (UDHR), the African Charter 
on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) och the International Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR). När Ellen Johnson-Sirleaf blev president i Liberia uttryckte hon 
vikten av ett anti-korruptions program för att lyckas bekämpa den breda korruptionen i landet. 
För att framgångsrikt bekämpa korruption krävs en stark ledning i landet och ett medhåll från 
medborgarna att vilja bekämpa korruption. Det är även viktigt att vidta åtgärder för att 
bekämpa korruptionen inom rättsväsendet då det är domstolarna som skall tillämpa de lagar 
mot korruption som regeringen stiftar. Reformerna inom rättsväsendet innebär att fler 
effektiva och kvalificerade domare och personal utbildas och en höjning av deras löner. Trots 
dessa initiativ har Liberia inte stiftat någon anti-korruptions lag eller grundat en anti-
korruptions kommission. Dock är en sådan lag under utveckling och kommer att grunda en 
anti-korruptions kommission. Grannlandet Sierra Leone har liknande historia av inbördeskrig 
som Liberia och har även haft stora problem med korruption. Landet har stiftat en anti-
korruptions lag som grundar en anti-korruptions kommission. Dock har dessa positiva initiativ 
visat sig vara svaga och landet har inte lyckats kuva korruptionen genom dessa åtgärder. Detta 
innebär att fler åtgärder krävs än lagstiftning och anti-korruptions kommissioner för att lyckas 
bekämpa korruption.     
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1. Inledning och motivering till valet av ämne 
 
Korruption anses vara en av orsakerna till fattigdom i utvecklingsländer, samtidigt som 
fattigdom främjar korruption. Liberia är inget undantag men har uppmärksammats på senare 
år eftersom den nyvalda presidenten, Ellen Johnson-Sirleaf har uppmärksammat problemen 
med korruption i landet. Hennes anti-korruptions kampanj har inneburit flera reformer för 
landet och har stärkt samarbetet med internationella organisationer, exempelvis Förenta 
Nationerna (FN) och den Afrikanska Unionen (AU). Vidare finns ett samarbete mellan FN 
och Liberia genom the Governance Economic Management Assistance Program (GEMAP). 
The United Convention against Corruption (UNCAC) och the African Union Convention on 
Preventing and Combating Corruption and Related Offences (AUCPCC) är två internationella 
regelverk som behandlar korruption.  
 
Enligt Transparency International Corruption Perceptions Index är Liberia rankad på plats 
nummer 150. Många afrikanska, ofta fattiga länder är drabbade av korruption och varje land 
ser olika ut vad gäller bekämpningen av korruption. Liberia är ännu i inledningsfasen i 
kampanjen mot korruption men kommer förhoppningsvis att kunna statuera som ett 
framgångsrikt exempel i framtiden. Grannlandet Sierra Leone är ett land som har utvecklat 
flera reformer mot korruption, såsom en anti-korruptions kommission men är ändå rankad på 
samma plats som Liberia i Transparency International Corruption Perceptions Index. I Liberia 
är en anti-korruptions lagstiftning under utveckling som kommer att grunda en anti-korruption 
kommission. 
 
Eftersom korruption är ett allvarligt problem i fattiga länder som främjar fattigdom, är det 
viktigt att bekämpa korruptionen. Ett av flera områden där korruption motverkar utvecklingen 
i landet är rättsväsendet och därför är det viktigt att det reformeras då en tilltro till 
rättsväsendet är väsentligt för en hållbar utveckling i landet. Rättsväsendet spelar en stor roll i 
kampen mot korruption eftersom denna institution skall bekämpa korruptionen och tillämpa 
lagarna, därför blir det allvarliga konsekvenser när rättsväsendet är korrupt.  
 

1.1 Problemformuleringar 
 
Huvudfrågan i uppsatsen är;  
Hur hanteras korruption inom rättsväsendet i Liberia? 
 
Vidare kommer följande delfrågor behandlas; 
Hur definieras korruption? 
Hur behandlas korruption i Liberias lagstiftning? 
Vilket samarbete finns med internationella hjälporganisationer? 
Vad är orsakerna till korruption inom rättsväsendet? 
Är Liberias anti-korruptions kampanj anpassad till problemen med korruption i landet? 
      

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att få en bredare syn på de problem som korruption för med sig i 
fattiga länder. Ännu ett syfte är att få en uppfattning hur Liberia bekämpar korruption inom 
rättsväsendet. Avsikten är även att undersöka huruvida åtgärderna mot korruption är passande 
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i Liberia jämfört med Sierra Leone. Vidare sker en utredning om huruvida lagstiftningen i 
Liberia följer de internationella korruptionsinstrumenten och vad internationella 
organisationer har tillfört i arbetet mot korruption.   
 

1.3 Metod 
 
Metoden i uppsatsen består av den rättsvetenskapliga metoden då det inte är en renodlad 
inriktning mot rättskälleläran eller den juridiska metoden. Den rättsvetenskapliga metoden 
omfattar båda metoderna och samhällsvetenskapliga och rättsekonomiska aspekter kommer 
att förekomma i uppsatsen.   
 
De källor som används i uppsatsen är litteratur, vetenskapliga artiklar och dessutom diverse 
elektroniska källor. Då det är problematiskt att finna specifik litteratur inom detta område har 
jag vänt mig till olika rapporter utförda av internationella organisationer.  
 
Rättskällorna i denna uppsats utgår främst från nationell rätt men även en del från folkrätten, 
vilket innebär att de rättskällor som ingår är sedvanerätt, traktater och allmänna 
rättsgrundsatser. Dock behandlas inte sedvanerätten i denna uppsats då den är svår att 
fastställa samtidigt som den inte besvarar problemformuleringarna i uppsatsen. 
Utgångspunkten i uppsatsen är de traktater som behandlar korruption och sedan följer en 
inriktning mot de lagar och regler som är relevanta i Liberia. Vidare sker en liknande 
beskrivning av Sierra Leone i ett kortare avsnitt, för att få en förståelse för huruvida Liberias 
anti-korruptions kampanj är lämplig. 
 
Det har varit problematiskt att finna alla lagar och regler som gäller i Liberia då det inte finns 
en officiell webbplats och därför är inte alla källor hänvisade till grundkällan. Ännu ett 
problem är att flera hemsidor inte är uppdaterade eller ännu inte uppstartade.  
 
Då många begrepp på området är skrivna på engelska, har jag i vissa fall valt att behålla den 
engelska lydelsen för att inte begreppen skall få fel innebörd vid en egen översättning. 
  

1.4 Avgränsning 
 
Då korruption förekommer främst i fattiga utvecklingsländer kommer uppsatsen att inriktas 
på ett specifikt land. I uppsatsen kommer fokus att ligga på Liberia som kommer att 
undersökas närmare eftersom landet har en ny regering som har utvecklat en anti-korruptions 
kampanj och påpekat de negativa effekterna av korruption. Vidare fokus kommer att ligga på 
korruption inom rättsväsendet då korruption är ett känt fenomen inom de flesta sektorer i 
samhället i Liberia men då det är rättsväsendet som skall tillämpa lagarna mot korruption. 
Korruption är ett fenomen som är vanligt förekommande i många afrikanska länder. En kort 
undersökning kommer att ske av Sierra Leone för att få en uppfattning av problemen med 
korruption som finns i ett annat afrikanskt land. Sierra Leone blev valet då landet har en anti-
korruptions lag och en anti-korruptions kommission vilket Liberia ännu inte utformat. Ännu 
en anledning till valet av Sierra Leone är problemen med korruption som fortfarande kvarstår 
i landet trots flertalet reformer. Dessutom är Liberia och Sierra Leone rankade på samma plats 
i Transparency International Corruption Perceptions Index.    
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1.5 Disposition 
 
Uppsatsen har en tematisk disposition. Anledningen till valet av disposition är att uppsatsen 
delas upp i flera delteman som sedan ytterligare beskrivs. Det första deltemat ger en 
introduktion till korruption, det andra behandlar korruption i Liberia och det tredje deltemat 
ger en beskrivning av korruptionen i Sierra Leone och Liberias framtidsutsikter. 
 
Uppsatsens andra kapitel ger en beskrivning av de internationella korruptionsinstrumenten, 
definitionen av korruption och orsaker till korruption.  
 
Det tredje kapitlet i uppsatsen behandlar en bakgrund till Liberia och landets inbördeskrig. 
Dessutom sker en introduktion till korruptionen i Liberia.   
 
Kapitel 4 beskriver Liberias program mot korruption, dess lagstiftning och internationella 
samarbete. Dessutom redovisas de lagar och regler som finns i Liberia som gäller korruption 
inom rättsväsendet. Vidare beskrivs problemen med korruption i rättsväsendet. 
 
Kapitel 5 redogör en introduktion och bakgrund till Sierra Leone. En beskrivning sker av de 
anti-korruptions initiativ som tagits i landet och problemen med dessa åtgärder. 
 
Kapitel 6 ger en beskrivning av framtida reformer mot korruption i Liberia. 
 
Vidare innehåller kapitel 7 en analys som är indelad i två delar; en diskussion av definitionen 
av korruption och korruptionen i Liberia och i Sierra Leone. 
 
I kapitel 8 redovisas en slutsats av uppsatsen.  
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2. Internationella instrument som behandlar korruption 
 
I kapitlet sker en beskrivning av the United Nations Convention against Corruption och the 
African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and Related Offences 
som rör korruption. Vidare beskrivs the Universal Declaration of Human Rights, the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights och the International Covenant on Civil and Political 
Rights som ger rätten till att bli prövad av en oberoende domstol. Även the Bangalore 
Principles behandlas i detta kapitel. Vidare diskuteras orsakerna till korruption och 
definitionen av begreppet. 
 

2.1 United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 
 
I resolutionen 55/61 (4 december, 2000) ansåg FN: s General Församling att det fanns ett 
behov av ett effektivt internationellt instrument mot korruption. I resolutionen fastslogs att en 
ad hoc kommitté skulle etableras för att vidare undersöka ett sådant instrument. Genom 
resolution 58/4 antog Generalförsamlingen den 31 oktober 2003 ”United Nations Convention 
against Corruption”1. Den 14 december 2005 trädde konventionen i kraft efter de nödvändiga 
30 ratifikationerna. Konventionen inriktar sig mot den offentliga och den privata sektorn2, 
exempelvis skall ett anti-korruptionsorgan3 etableras. Särskilda krav skall även ställas på 
specifika institutioner inom den offentliga sektorn såsom rättsväsendet. Eftersom det även 
krävs att allmänheten är aktiv mot korruption står det i konventionen att medlemsländerna 
skall gynna icke-statliga organisationer (NGO: s)4 och informera allmänheten om nackdelarna 
med korruption och vad som krävs för att bekämpa korruption.5 
 
Konventionen gör även gällande att korrupt handlande skall vara brottsligt genom landets 
lagar. Detta gäller, vilket är unikt för konventionen, om man exempelvis försöker dölja 
korruption, pengatvätt, förhindra rättvisa men även vanligare brott som mutor.6 Dessutom 
råder konventionen till internationellt samarbete mellan medlemsländerna för att bekämpa 
korruption.7 Detta råd innebär att medlemsstaterna skall förhindra, undersöka korruption och 
åtala brottslingar.8 
 
Artikel 11 (1) i konventionen ger vidare direktiv till vikten av ett självständigt rättsväsen och 
medlemsstaterna skall stärka dess integritet och bekämpa möjligheterna till korruption inom 
rättsväsendet.  
 

“1. Bearing in mind the independence of the judiciary and its crucial role in 
combating corruption, each State Party shall, in accordance with fundamental 
principles of its legal system and without prejudice to judicial independence, take 

                                                
1 Kommer fortsättningsvis att förkortas UNCAC och kallas konventionen. United Nations Convention against 
Corruption, 31 oktober, 2003, trädde i kraft den 14 december, 2005, Generalförsamlingen, Resolution 
A/RES/58/4, New York, UN Doc A/58/422. 
2 Artikel 7 och 12, UNCAC. 
3 Artikel 6 (1), UNCAC. 
4 Artikel 13, UNCAC. 
5 “Prevention”, kapitel 2, UNCAC, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html, 2008-04-17. 
6 “Criminalization”, kapitel 3, UNCAC, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html, 2008-04-17. 
7 Artikel 5(4), UNCAC. 
8 “International Cooperation”, kapitel 4, UNCAC, http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html, 
2008-04-17. 



 6 

measures to strengthen integrity and to prevent opportunities for corruption among 
members of the judiciary. Such measures may include rules with respect to the 
conduct of members of the judiciary.”9 

 
Konventionen definierar korruption genom artiklarna 14-21. Enligt dessa artiklar innebär 
korruption; pengatvätt, mutor till nationella myndighetsanställda och inom den privata 
sektorn, internationella tjänstemän eller offentliga ämbetsmän inom internationella 
organisationer, förskingring eller liknande av offentliga medel, byte av inflytelserika tjänster, 
att utnyttja sin ämbetsposition och erhålla olaglig rikedom10. 
 

2.2 The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and 
Related Offences (AUCPCC) 
 
Konventionen är inspirerad av “the African Charter on Human and Peoples’ Rights” 
(ACHPR)11. Vid det första utkastet av konventionen var exempelvis Transparency 
International aktiva vid skrivarbetet av konventionen. Konventionen antogs i juli 2003 vid 
Afrikanska Unionens toppmöte i Maputo, Moçambique. För att konventionen skulle träda i 
kraft krävdes 15 ratifikationer, vilket den gjorde den 5 augusti 2006.12  Konventionen 
koncentrerar sig på fyra punkter för att bekämpa korruption; förebyggande, straffande, 
samarbete och utbildning.13 Precis som i UNCAC fokuserar AUCPCC14 på korruption både 
inom den offentliga och privata sektorn och manar till anti-korruptions lagar för båda 
sektorerna.  
Det finns ingen specifik artikel för ett oberoende rättsväsen, endast artikel 14 garanterar alla 
som har begått korruptionsbrott till en prövning av en oberoende domstol. 
 

“Subject to domestic law, any person alleged to have committed acts of 
corruption and related offences shall receive a fair trial in criminal proceedings 
in accordance with the minimum guarantees contained in the African Charter 
on Human and Peoples’ Rights and any other relevant international human 
rights instrument recognized by the concerned States Parties.”15 

 
I artikel 4 i AUCPCC beskrivs definitionen av korruption.16 Korruption innebär en officiell 
tjänsteman som accepterar, direkt eller indirekt exempelvis en gåva eller tjänst i utbyte mot att 
ignorera sina arbetsuppgifter inom det offentliga. Samma gäller den person som erbjuder 
dessa tjänster till en officiell tjänsteman. Liknande situationer gäller även inom den privata 
sektorn. Korruption gäller då personer utnyttjar sitt inflytande över en officiell tjänsteman. 
Vidare definieras korruption som ”olaglig rikedom” som även nämns i UNCAC. Korruption 

                                                
9 Artikel 11 (1), UNCAC. 
10 Artikel 20, UNCAC, Den olagliga rikedomen innebär en plötslig ökning av en offentlig myndighetspersons 
tillgångar utöver lönen som personen inte kan ge en rimlig förklaring till. 
11 African Charter on Human and Peoples’ Rights, 27 juni, 1981, trädde i kraft den 21 oktober, 1986, Nairobi, 
Kenya, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev.5, 21 I.L.M. 58 (1982). 
12 African Union, http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm, 2008-04-21. 
13 Muna, Akere, The African Union Convention against Corruption, Transparency International, 2004, s.2, 
http://www.transparency.org/content/download/8549/55114/file/Muna2004_introduction_AUconvention.pdf, 
2008-04-21. 
14 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and Related Offences, 11 juli, 2003, 
trädde i kraft den 5 augusti, 2006, Maputo, Mozambique, 2nd Ordinary Session of the Assembly of the Union. 
15 Artikel 14, AUCPCC. 
16 Artikel 4, AUCPCC.  
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innebär de fall då personer försökt dölja något av det som ovan nämnts. Det omfattar även de 
som har varit medbrottslingar till dessa fall av korruption i artikeln. 

2.3 Rätten att bli prövad av en oberoende domstol.  
 
I artikel 10 i Universal Declaration of Human Rights (UDHR)17 beskrivs rätten till en rättvis 
och oberoende rättegång.  
 

”Everyone is entitled to full equality to a fair and public hearing by an independent 
and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any 
criminal charge against him.”  

 
Även i artikel 26 African Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) nämns att staterna 
har en skyldighet att garantera en oberoende domstol.   
 

“States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the 
independence of the Courts and shall allow the establishment and improvement of 
appropriate national institutions entrusted with the promotion and protection of the 
rights and freedoms guaranteed by the present Charter.”  
 

I artikel 14 (1) i International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)18 skall alla vara 
lika inför rätten och ha rätt till en rättvis rättegång av en kompetent och oberoende domstol.  
 

2.4 The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002 
 
”The Bangalore Principles of Judicial Conduct”19 anses vara principerna för “Best Practice in 
respect of Code of Conduct for Judicial officers”. Principerna anses vara bra, eftersom de är 
utvecklade av jurister. Principerna innebär vissa värderingar och är viktiga för integriteten 
inom rättsväsendet då de exempelvis kontrollerar korruption. Dessa värderingar innebär; 
 

Självständighet 
Opartiskhet 
Integritet 
Anständighet 
Jämlikhet 
Kompetens 
Arbetsamhet 

 
Värdering 4.14 i the Bangalore Principles syftar till att domare och dennes familj inte skall ta 
emot gåvor eller annat som skulle kunna påverka domarens arbete. 
 

                                                
17 Universal Declaration of Human Rights, 10 december, 1948, Generalförsamlingen, Resolution 217 (III), UN 
Doc. A/810 (1948) 71. 
18 International Covenant on Civil and Political Rights, 16 december, 1966, trädde i kraft 23 mars, 1976, 
Generalförsamlingen, Resolution 2200 A (XXI), UN Doc. A/6316 (1966). 
19 Kommer fortsättningsvis att kallas the Bangalore Principles. 
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“A judge and members of the judge's family, shall neither ask for, nor accept, any 
gift, bequest, loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to 
be done by the judge in connection with the performance of judicial duties.”20 

 
Principerna är accepterade globalt och reglerna består av 40 paragrafer och behandlar juridisk 
integritet, accepterande av gåvor, politiska relationer osv. Dessa regler är utformade till följd 
av artikel 11 i UNCAC, dock saknas artiklar i konventionen som reglerar hur dessa regler 
skall vara utformade.21 Dessutom är principerna inte bindande för stater under internationell 
rätt och de reflekterar inte internationell sedvanerätt. Principerna fungerar därför mer som 
riktlinjer för hur rättens tjänstemän skall utöva sitt yrke och påverkar därför inte en förändring 
av domarnas beteenden. Eftersom principerna inte är tillräckligt specifika exempelvis vad 
gäller straff eller bevisbörda så är principerna även beroende på landets lagstiftning.22 
 

2.5 Definitionen av korruption 
 
Korruption är svår att definiera men berör oftast den offentliga sektorn. Kort innebär 
korruption en blandning av offentligt och privat då missbruk av offentliga medel används till 
privat bruk. Dock måste poängteras att utvecklingsländer oftast inte har samma starka 
åtskillnad på det privata och offentliga, som västerländerna har.23 Korruption är en transaktion 
mellan individer men sker oftast under vissa förutsättningar. Först krävs att en person får en 
förmån mot att han/hon exempelvis inte gör en anmälan och ”är monopolist, det vill säga att 
ingen annan kan erbjuda samma förmån till ett lägre pris”24. Det krävs även ”att regelsystemet 
och kontrollen är tillräckligt svaga för att möjliggöra den korrupta transaktionen och att det 
saknas överordnade personer eller ett fristående revisionssystem som kan upptäcka 
transaktionen”25. En förklaring till varför korruption sker i just utvecklingsländer är 
exempelvis då korruption ”kopplas samman med att traditionella handlingsmönster i form av 
starka familjeband, religiösa band och bygemenskap förts in i den moderna offentliga 
administrationen”26. Dessutom finns fortfarande traditioner och seder kvar i samhället vad 
gäller gåvogivande som ämbetsmännen utnyttjar i sitt yrke.    
 
Det finns olika slags korruption som delas in i två grupper; ”grand” (stor) och ”petty” (liten). 
Stor korruption innebär att personer som sitter på höga maktpositioner och som tillhör 
samhällseliten utnyttjar sin position genom att ta emot mutor. Det gäller även pengar som tas 
från offentliga medel och som används för privat bruk.27 Till stor korruption hör även 
”politisk korruption”. Detta innebär bl.a. att politiker använder sin makt inom den offentliga 
sektorn för privat vinning.28 Liten korruption sker på en mer vardaglig nivå och innebär inte 
                                                
20 Value 4.14, the Bangalore Principles of Judicial conduct, 2002, 
http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf, 2008-05-15 
21 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 29-30, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
22 Mayne, Greg, Accountability and competence of judges, Transparency International, s. 43, 
http://www.transparency.org/content/download/18706/255314, 2005-05-05. 
23 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s.17-18. 
24 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 22. 
25 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 22. 
26 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 24. 
27 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 26. 
28 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 270. 
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samma höga summor som stor korruption. Liten korruption kan exempelvis ske när en lägre 
tjänsteman får en summa pengar för att skynda på den annars så långsamma byråkratin. Ännu 
några exempel på liten korruption är olagliga avgifter i skolan och domstolstjänstemän som 
övar utpressning på tvistande parter. Liten korruption kan även övergå till stor korruption om 
det övergår till stora summor, exempelvis när en död person fortsätter att få pengar från staten 
efter döden.29   
 
Joakim Thelander diskuterar främst korruption och mutor och deras samband i boken ”Mutor 
i det godas tjänst?”30. Han beskriver vidare att det är relevant att finna en definition av 
korruption och detta är en förutsättning för att förstå korruption. Dock finns ingen entydig 
definition av begreppet. ”Det är inte något objektivt faktum utan något som förändras över tid 
och rum och som är beroende av vad aktörerna vill åstadkomma med sina definitioner.”31 
Vidare diskuterar Thelander relationen mellan gåvor och mutor. Han definierar gåvoutbyte 
som ”en social handling som bär med sig förväntningar och förpliktelser”32. Claes Sandgren 
menar i artikeln; ”Orsaker, effekter och strategier för bekämpning för att bekämpa 
korruption”33 att man inte kan utplåna orsakerna utan istället skall man fokusera på vad som 
gör korruptionen möjlig. Sandgren diskuterar vidare sambandet mellan korruption och 
rättsliga institutioner. Svaga rättsliga institutioner främjar korruption samtidigt som 
korruption försvagar de rättsliga institutionerna.  
 
Thelander utgår från intervjuer av biståndsarbetare i sin diskussion. Biståndsarbetarna menar 
att de ibland tvingas betala mutor för att deras verksamhet skall kunna fungera. ”Det kan då 
röra sig om att hänvisa till andras inflytande över händelseförloppet, tvång, kulturell 
anpassning eller nödvändigheten av att i någon mån delta i korruption för att kunna utföra 
biståndsarbete.”34 Thelander lägger även vikt i att kunna definiera korruption och att 
definitionerna inte nödvändigtvis behöver ”expandera och allt fler handlingar därmed 
”moraliseras” och betecknas som korrupta - det kan också vara en poäng att i vissa fall 
inskränka och begränsa definitionerna”.35 Sandgren menar att korruption har blivit ett 
samlingsbegrepp för olika företeelser inom den offentliga sektorn. Samtidigt menar han att i 
en allmännare mening, på nationell nivå av bekämpning av korruption, kan det behövas en 
vidare definition av korruption för att den lättare skall kunna tillämpas. Exempel är att man 
”inte nödvändigtvis gör skillnad mellan korruption och närliggande företeelser, t. ex. stöld 
eller förskingring av allmänna medel”. Sandgren talar om att det har funnits en tro på 
korruptionens spridning och att en definition inte kan ges och därför har ett visst överseende 
funnit för begreppet. Nu finns det dock ett annat synsätt.36 Företagen börjar ta avstånd till 
korruption eftersom det blir kostsamma affärer och skapar en illojalitet inom det egna 
företaget. Ännu en orsak är att flera skandaler har skett av förfaranden som kan ifrågasättas 
vilket har skadat förtroendet för näringslivet.  

                                                
29 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s.19, 21, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-06. 
30 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006. 
31 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv, Juridisk tidskrift 2007-08 NR 2, s. 182. 
32 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 39. 
33 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005. 
34 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 174. 
35 Thelander, Joakim, Mutor i det godas tjänst?, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 2006, s. 180. 
36 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 266. 
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2.6 Orsakerna till korruption i fattiga länder 
 
Vad är det som utmärker korrupta länder? Claes Sandgren försöker besvara denna fråga i 
artikeln ”Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv”37. Han ställer upp flera punkter som 
utmärker ett korrupt land. Den första punkten syftar till att medborgarna i ett korrupt land 
saknar tillit och förtroende till staten och det allmänna. Oftast gäller det en svag stat som inte 
kan kontrollera de mest grundläggande områdena i samhället. Exempel är att staten inte kan 
”upprätthålla rättssamhället och kontrollera sina tjänstemän”.38 Den andra punkten syftar till 
att det saknas lojalitet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Korrupta handlingar utmärker 
även då en anställning eller en befordran i ett arbete inte bestäms utifrån arbetserfarenheter. 
Samtidigt är människor rädda att klaga och anmäla sin chef. Den tredje punkten är att familjen 
har en stor betydelse. Tjänstemannen kan behöva ta emot mutor för familjen och han kan även 
ha krav på sig att anställa just familjemedlemmar. Ännu en punkt är att i korrupta samhällen 
kan det finnas en acceptans för korruption och en beundran från folket på personer som lyckas 
lura staten. Nästa punkt visar att korrupta stater är mycket toppstyrda där medborgarna har lite 
att säga till om och det är brist på maktdelning. Den sista punkten är att fattiga länder ofta 
ligger till grund för korruption samtidigt som korruption främjar fattigdom.39  
 
En viktig orsak till korruption är även s.k. ”need and greed”. ”Need” gäller exempelvis de 
poliser eller lärare som inte får lönen att räcka till utan behöver extra tillskott för att försörja 
sig och sin familj. ”Greed” gäller de personer från det högre samhällsskiktet som har 
tillräckligt med pengar men ändå tar pengar från statskassan vilket istället kan ses som 
girighet.40   
 
Vidare beskrivs orsaker till korruption som ett statligt monopol och dålig öppenhet i samhället 
och därmed har medborgarna svårigheter att utöva något inflytande. Dessa stater är oftast 
toppstyrda vilket förvärrar situationen med inflytande från medborgarna. Staterna har ofta ett 
svagt ledarskap som inte fungerar exemplariskt.41 För att bekämpa korruption anser Sandgren 
att arbetet skulle gå lättare om medborgarna är emot korruption och därför är det viktigt att 
motverka acceptansen som finns i samhället för korruption. ”Det behövs alltså folkbildning 
liksom kanaler för inflytande, klagomål och kontroll.”42 För att ändra på det statliga 
monopolet skall exempelvis avregleringar och privatiseringar ske. I korrupta stater finns det 
ofta en brist i balansen mellan utbud och efterfrågan och därför skall marknaden öppnas för 
konkurrens.43 Ännu en viktig faktor till att bekämpa korruption är ett starkt ledarskap som kan 
fungera effektivt och som markerar genom handling att korruption inte accepteras. Dessutom 
krävs att det starka ledarskapet kräver ansvar för fall av korruption inom samhällets toppskikt. 
Endast en förändring av det juridiska regelverket eller institutionerna är inte tillräckligt för att 
bekämpa korruption. Dock är dessa förändringar en viktig del i arbetet då; ”Juridiken fungerar 

                                                
37 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv, Juridisk tidskrift 2007-08 NR 2. 
38 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv, Juridisk tidskrift 2007-08 NR 2, s. 285. 
39 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv, Juridisk tidskrift 2007-08 NR 2, s. 285. 
40 Sandgren, Claes, Att bekämpa korruption- ett rättsligt perspektiv, Juridisk tidskrift 2007-08 NR 2, s. 284. 
41 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 279, 280. 
42 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 282. 
43 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 283. 
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som ett kitt som håller samman samhällsstrukturen och är en förutsättning för ett «gott 
samhällsstyre».”44 
 

2.7 Vanliga orsaker till korruption inom rättsväsendet 
 
 Det finns ett problem när allmänheten har synen att rättvisa kan köpas. Den som spenderar 
mest pengar på en rättegång får oftast rätt. Korruption på lägre nivå i rättsväsendet exempelvis 
när en person behöver ett nödvändigt certifikat såsom ett födelseintyg, kan innebära att 
personen ifråga alltid måste ge något eller känna rätt person för att få intyget, även om 
personen redan har alla relevanta dokument. Detta leder till ett system vid sidan av det 
officiella bestående av olagliga avgifter.45 Då familjen är en stark del av samhället händer det 
ofta att någon familjemedlem blandar sig i ett rättsfall, exempelvis genom att kräva domaren 
på en tjänst eller att de helt enkelt är vänner. Då en bra domare anses vara skyldig att hjälpa 
och vara förstående mot bekanta får yrket en stark social dimension.46   
 
Domare har ansvaret att se till att lagar och regler följs och de tillämpar ofta ”the Penal Code” 
och ”the Code of Penal Procedure”. Dock finns ett alternativt system av regler som ger 
upphov till korruption. Exempel är att åklagare har makten att bestämma om en person skall 
åtalas. De kan få ersättning från högre makthavare i samhället för att inte väcka åtal och då 
kan ingen överklaga. Dessutom förekommer det att fallen inte ens kommer så långt som till 
domstolen utan görs upp på polisstationen mot ersättning utan domarens vetskap. Även 
advokater har sin del av korruption. Ett exempel är att köpa domaren eller betala 
motståndarsidans advokat. Det kan då leda till att advokaten inte lämnar in en överklagan i 
tid, vilket varje svarande har rätt till eller så infinner sig inte advokaten vid rättegången.47  
 
Detta är några av anledningarna till att lagen anses som skräckinjagande och oförutsägbar för 
medborgarna. Den person som inte har en advokat känner sig oftast osäker eftersom han 
antagligen inte känner någon tjänsteman i rätten eller har svårt att hitta i alla korridorer i 
domstolsbyggnaden. Han är dessutom helt beroende av domarens humör och inte de gällande 
lagarna.48 När en domare använder sitt inflytande för att hjälpa en vän eller familjemedlem 
går han inte till vem som helst av sina kollegor. Istället använder sig domaren av alla sina 
sociala kontakter och de som står i skuld till honom. Advokater och domare arbetar ofta 
tillsammans eftersom de rör sig i samma kretsar.  
 
Något som bygger på rädslan för domstolarna är de procedurer runt hela rätten som 
mystifieras för den vanlige medborgaren utan erfarenhet från domstolarnas funktioner. Därför 
måste den som vill använda domstolen antingen anlita en advokat som förstår systemet eller 
muta domaren.49 Ännu ett problem är att systemet blir överbelastat om flera fall ligger på hög. 

                                                
44 Sandgren, Claes, Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning, Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2005, s. 286. 
45 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s. 149. 
46 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s. 150,151. 
47 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s. 152, 154-155, 157.  
48 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s.158. 
49 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s.160-162. 
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Då prioriteras vissa fall som får gå före i kön. Det är även vanligt att lönerna är låga och att 
rättsväsendet har för lite resurser. Den låga lönen är en av orsakerna till att domare blir 
korrumperade. Den lilla budgeten gör att rättsväsendet saknar grundläggande material såsom 
telefon, pennor, papper, datorer. Ytterligare ett problem är att det sällan finns information om 
rättspraxis eller doktrin. Sällan spelas rättegångarna in och därför är det svårt att få tillgång till 
material efter rättegången. Eftersom det saknas en allmän debatt om rätten och doktrin kan 
domarna endast lita på sitt eget sunda förnuft.50 
 
  

                                                
50 Alou, Mahaman Tidjani, Everyday corruption and the state; citizens and public officials in Africa, London, 
UK och New York, USA, 2006, s. 170-172. 
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3. Liberia 
 
I detta kapitel sker en beskrivning av Liberias bakgrund och dess inbördeskrig för att få en 
förståelse för de problem som landet idag har med korruption. Vidare ges en introduktion till 
korruptionen i Liberia. 
 

3.1 Introduktion till Liberia 
 
Liberia är ett land som ligger vid kusten i Västafrika och som länge har präglats av 
inbördeskrig. Huvudstaden heter Monrovia med ca 1 miljon invånare. Liberia beräknas ha en 
befolkning på 3,5 miljoner. De inhemska liberianerna består av 16 olika etniska grupper som 
utgör 96 procent av befolkningen. Ett antal procent av dessa består av ättlingar från före detta 
slavar från Amerika och kallas americo-liberianer. Idag utgör americo-liberianerna ca 2,5 
procent av befolkningen. American Colonization Society lyckades övertyga Amerika att köpa 
land till de frigivna slavarna vilket sedan kom att kallas Liberia. Genom Amerikas 
maktdelningslära fick Liberia inskrivet i sin författning att den lagstiftande, verkställande och 
dömande makten skulle vara separata och så blev Liberia en republik.51 Slavarna från 
Amerika grundade en elit i landet och hade stor makt fram till 1980. Under inbördeskriget 
flydde många människor landet samtidigt som landets huvudstad, Monrovia ökade sin 
befolkning med en tredjedel. Liberia har även tagit emot många flyktingar från bl.a. sitt 
krigshärjande grannland, Sierra Leone.52  
 

3.2 Inbördeskriget 
 
1980 störtade Samuel Doe den sittande presidenten som var americo-liberian. Americo-
liberianerna var då den folkgrupp som hade störst makt i samhället. Samuel Doe tillhörde den 
inhemska befolkningen som nu för första gången fick inflytande på styret i landet. Samuel 
Does regeringsstyrkor kallades Armed Forces of Liberia (AFL). Dock visade sig tiden med 
Doe som ledare vara en mycket brutal era i Liberia.53 Doe kunde inte ekonomiskt underhålla 
de statliga institutionerna bl.a. på grund av en minskning av det amerikanska biståndet och en 
minskning av inkomsterna från exporten vilket resulterade i ett starkt motstånd till Doe och 
hans regim.54    
 
1989 försökte Charles Taylor tillhörande National Patriotic Front of Liberia (NPFL) störta 
Does regim. NPFL splittrades till flera utbrytargrupper som stred sinsemellan när de ryckte 
fram mot Monrovia. När de hade nått huvudstaden beslutade the Economic Community of 
West African States (ECOWAS) att ingripa genom att skicka en fredsstyrka kallad ECOWAS 
Ceasefire Monitoring Group (ECOMOG). En tid därefter mördades Samuel Doe av 
rebellgrupperna. ECOWAS objektivitet55 ifrågasattes då flera länder i den regionala 
organisationen ansågs ha ett eget intresse av att hindra Taylor från att gripa makten, dessutom 
bistod ECOMOG regeringstrupperna med att försvara huvudstaden. Under tiden då kriget 

                                                
51 Landguiden-Liberia, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 15. 
52 Landguiden-Liberia, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 24. 
53 Nilsson, Desirée/Söderberg, Mimmi, Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2003:11, s. 3.  
54 Nilsson, Desirée/Söderberg, Mimmi, Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2003:11, s. 4. 
55 Ett av de dominerande länderna i styrkan var Nigeria som fick kritik för att ”agera fredsmäklare och 
vapenleverantör samtidigt”. Landguiden-Liberia, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 26. 
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härjade gjordes flera försök till fredsförhandlingar och avtal samtidigt som befolkningen blev 
den lidande parten. Fall av tortyr, massakrer och våldtäkter rapporterades flertalet gånger. 
Genom Abuja-avtalet II 1996, ställdes krav på bl.a. eld upphör och allmänna val. Året efter 
segrade Charles Taylor i valet och blev därmed Liberias nye president.56    
 
Efter tre år blossade kriget upp ännu en gång. Nu bestod rebellerna av politiska motståndare 
till Taylor som hade sitt ursprung i Sierra Leone. Rebellorganisationen kallade sig ”Förenade 
Liberianer för Försoning och Demokrati” (LURD)57 och flyttade efter en tid sin bas till 
Guinea. Ännu en rebellorganisation ”Rörelsen för Demokrati i Liberia” (MODEL)58 bildades 
i de sydöstra delarna i Liberia då oroligheter hade brutit ut i området. Taylor gav även sitt stöd 
till rebellorganisationen Revolutionary United Front (RUF) under inbördeskriget i Sierra 
Leone. I september 2000 gick Taylor in i Guinea med de RUF-soldater som var lojala Taylor 
och regimkritiska rebeller från Guinea. 2002 ryktades även att rebeller som var trogna Taylor 
och RUF-soldater hade gett sitt stöd vid ett kuppförsök i Elfenbenskusten. Dessa incidenter 
ledde till att Guinea och Elfenbenskusten gav sitt stöd till LURD.59 Vid 2003 hade USA: s 
president uppmanat Taylor till att avgå och flera sanktioner hade utfärdats av de 
internationella stormakterna, FN och EU vilket slutligen resulterade i att Taylor frånsade sig 
presidentposten. Enligt fredsavtalet den 18 augusti 2003 beslutades att en övergångsregering 
med president och vicepresident skulle inrättas i två år och därefter skulle ett presidentsval 
ske. Månaden efter togs ett beslut i FN: s säkerhetsråd att skicka en fredsbevarande styrka 
United Nations Mission in Liberia (UNMIL), till landet som skulle övervaka freden och 
kontrollera att Liberia inte utgjorde något hot mot grannländerna.60  
 

3.3 Introduktion till korruption i Liberia 
 
När kriget i Liberia bröt ut 1989 befann sig landet i en ekonomisk kris. Orsaker till kriget 
berodde på den omfattande korruptionen som länge hade präglat landet, förluster från 
exportvaror och en förminskning av det amerikanska biståndet. Efter flera år av krig var 
Liberia ruinerat. Dessutom hade rättsväsendet reducerats på både material och personal. 
Rättsväsendet skulle fungera självständigt och oberoende men i allmänhet ansågs det vara 
korrupt. Dessutom var rättsväsendet påverkat av politiska makter och den underordnade 
krigsmakten.61 Redan innan konflikterna bröt ut fanns en brist på självständighet inom 
rättsväsendet eftersom tillgången till rättsväsendet berodde på ekonomiska eller sociala 
tillgångar och inte var till för alla.62 En följd till ett svagt rättsväsende är att outredda brott 
ofta blir liggandes. Hösten 2005 hölls det första parlaments- och presidentvalet efter 
inbördeskriget då ekonomen från Harvard, Ellen Johnson-Sirleaf, segrade med sitt parti 
Enhetspartiet63. Den nye presidenten hade även ett förflutet inom FN. Det fanns många nya 
utgifter i landet som var en följd till det brutala inbördeskriget. Kriget hade varit kostsamt och 

                                                
56 Nilsson, Desirée/Söderberg, Mimmi, Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2003:11, s. 4-7. 
57 Engelska,”Liberians United for Reconciliation and Democracy”. 
58 Engelska,”Movement for Democracy in Liberia”. 
59 Nilsson, Desirée/Söderberg, Mimmi, Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2003:11, s. 12-
13. 
60 Nilsson, Desirée/Söderberg, Mimmi, Världspolitikens Dagsfrågor, Utrikespolitiska institutet, 2003:11, s. 14-
15. 
61 Landguiden-Liberia, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 13. 
62 Liberia: Resurrecting the Justice System, International Crisis Group, Africa Report N°107, Dakar/Brussels, 6 
april, 2006, Executive summary and recommendations, 
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4061&l=1, 2008-05-26. 
63 Engelska, ”Unity Party”. 
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så även korruptionen i landet. Ett nytt rättsväsende skulle byggas upp och även en ny tilltro 
till polisen och militären. Korruptionen ansågs även vara omfattande under 
övergångsperioden 2003-2005. En utredning utförd av FN, visar att Gyude Bryant som var 
president för övergångsregeringen (NTGL) hade förskingrat nästan den halva stadsbudgeten 
under 2005. På grund av den stora utlandsskulden som Liberia har så har landet stått under 
internationellt ekonomiskt förmyndarskap sedan 2005. Arbetslösheten är även hög efter 
krigen och många tvingas istället in på den så kallade ”informella marknaden”64. Idag är 
Liberia rankad på plats nummer 150 av 180 enligt Transparency International Corruption 
Perceptions Index.65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
64 Den informella marknaden inbär bl.a. ”svartabörshandel, narkotikahandel och prostitution”. Landguiden-
Liberia, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 43.  
65 Transparency International Corruption Perceptions Index rankar länder i en lista utifrån graden av korruption 
bland de offentliga tjänstemännen och politikerna i länderna. Datan är baserad på undersökningar av experter 
och affärslivet som utförts av olika självständiga, ansedda institutioner. Listan fokuserar på den offentliga 
sektorn och exempel på frågor som ställs är mutor av offentliga tjänstemän och förskingring. 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007, 2008-05-06. 
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4. Liberias program mot korruption 
 
När Ellen Johnson-Sirleaf blev Liberias första kvinnliga valda president var ett av de stora 
målen att bekämpa den spridda korruptionen. Den nya presidenten insåg att korruption var en 
stor faktor som stod i vägen till framgång i landet. President Ellen Johnson-Sirleaf tog även 
hjälp av Transparency International som anordnade ett möte med ”New Anti-Corruption 
Governments”. Detta möte resulterade i nya strategier för att bekämpa korruption och 
undersökte hur allmänheten och internationella ”donatorer” kunde bistå vid reformerna. 
Transparency International gav rådet att Liberia skulle reformera den offentliga sektorn och se 
över lönerna. Gällande rättsväsendet så behövdes stora förändringar eftersom domstolarna 
och åklagarmyndigheten var så pass undermåliga att de inte kunde utföra reformerna från en 
anti-korruptions regering. Korruptionen inom rättsväsendet är ett allvarligt problem då 
personer skyldiga till brott, får möjligheten att muta domarna.66 Transparency International 
och även de internationella donatorerna ansåg för att få en bestående förändring så behövde 
Liberia bygga upp ”Liberia’s Pillars of Integrity” och se över de minskade resurserna i 
rättsväsendet. För att utföra denna anti-korruption strategi behövdes en ”National Action 
Plan” utformas. Idag lägger man dessutom stort hopp på de människor som flytt landet under 
inbördeskrigen och som nu återvänder.67  
 
President Ellen Johnson-Sirleaf skriver i artikeln ”Underwriting Liberian Rebirth”68 för att 
lyckas förändra landet behövs ett samarbete både mellan regionala och internationella 
partners.69 Trots vikten av ett ökat internationellt samarbete menar International Monetary 
Fund (IMF) att om den privata sektorn växer med över tio procent per år de närmsta tio åren 
kommer utvecklingen i landet att vara den samma som 1988 innan inbördeskriget. 
Presidenten menar även att korruption har blivit en del av vardagen och de sociala 
institutionerna har blivit förstörda. I samma artikel erkänner presidenten att man inte har 
uppfyllt alla mål som man satt ut de första tio månaderna i regeringsposition. Trots detta 
menar hon att den nya regeringen ändå har åstadkommit en positiv förändring och framtiden 
ser ljus ut eftersom man inser att det är en lång väg kvar men de vet var de är på väg, vad de 
vill och vad de vill åstadkomma för folket.70 För att förändra och förstärka de korrupta 
institutionerna har presidenten tagit initiativet till en anti-korruptions policy. Den nya 
regeringen kommer att vara en mer öppen auktoritet för allmänheten exempelvis genom en 
decentraliseringsprocess som kommer att ge mer makt till lokalstyre och det allmänna.71 
Vissa studier visar även att decentralisering har en positiv effekt på kampen mot korruption.72 
I artikeln beskriver president Ellen Johnson-Sirleaf;”The fight against corruption is my 

                                                
66 Interview of the month, Liberian president Ellen Johnson-Sirleaf, Transparency Watch, the e-bulletin of the 
anti-corruption movement, oktober 2007, Transparency International, 
http://www.transparency.org/publications/newsletter/2007/october_2007/interview, 2007-04-24. 
67 New anti-corruption governments: Liberia’s challenge to deliver, Transparency International, 
http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/anti_corruption_governments/liberia_s_challenge_to_de
liver, 2007-04-24. 
68 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4. 
69 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4, s. 
24. 
70 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4, s. 
26. 
71 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4, s. 
26, 29. 
72 Sawyer, Amos, Beyond plunder; toward democratic governance in Liberia, Lynne Rienner Publishers, Inc., 
London, UK och Colorado, USA, 2005, s. 89. 
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administration’s principal fight. And we dare not fail. But it is equally, and no less 
importantly, a fight of our people as a whole.”73 
 

4.1 Liberias Konstitution 
 
Enligt artikel 11 (c) i Liberias konstitution skall alla vara lika inför lagen.   
 

”All persons are equal before the law and are therefore entitled to the equal 
protection of the law.”  
 

I kapitel VII i konstitutionen behandlas rättsväsendet och artikel 71 visar hur domarna skall 
agera i sitt ämbete. Dock finns ingen artikel som syftar till domstolarnas oberoende.  

 
“The Chief Justice and Associates Justices of the Supreme Court and the judges of 
subordinate courts of record shall hold office during good behavior. They may be 
removed upon impeachment and conviction by the Legislature based on proved 
misconduct, gross breach of duty, inability to perform the functions of their office, or 
conviction in a court of law for treason, bribery or other infamous crimes.”  

 
Liberia har för nuvarande inga specifika lagar mot korruption och det finns ingen lag i 
konstitutionen som nämner att domstolarna skall vara oberoende. Landet har dock även 
ratificerat AUCPCC och accepterat74 att vara bunden till UNCAC. 
 

4.1.1 The Penal Code Law 
 
Det finns ingen lag i Liberia som exklusivt hanterar korruption. Den lag som behandlar brottet 
korruption är ”the Penal Code Law”, 1976. De handlingar som är brottsliga och står nämnda i 
lagen är exempelvis bestickning (sektion 12 (50)) och olaglig belöning av tjänstemän inom 
den offentliga sektorn (sektion 2 (12.15)). Straffen för brotten är olika beroende på allvaret av 
brottet. Andra graden av grövre brott ger max fem års fängelse medan tredje graden ger max 
tre års fängelsestraff. Första graden av förseelse ger max ett års fängelse och andra graden ger 
max 30 dagars fängelse. Det finns dessutom en anti-sabotage lag som behandlar vissa 
handlingar som liknar korruption.  
 
Detta tyder dels på att straffen inte är tillräckligt höga och det inte finns lagar som behandlar 
någon återlämning eller återbetalning till brottsoffret. Eftersom dessa lagar saknas så följer 
inte Liberia vare sig UNCAC eller AUCPCC.75 
 
 

                                                
73 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4, s. 
29. 
74 Engelska, “accession”, för att vara bunden till UNCAC skall staten ge sitt medgivande till att bli bunden av 
konventionen, antingen genom ratifikation eller accepterar att bli bunden som har signerats och förhandlats fram 
av andra stater. http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2005/uncac, 2008-05-27. 
75 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 41-42, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-06. 
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4.1.2 Liberias domstolar 
 
Hur rättsväsendet är uppbyggt behandlas under kapitel VII i Liberias Konstitution. 
Domstolsmyndigheten består av flera nivåer av domstolar där den högsta domstolen kallas 
Supreme Court. De andra domstolarna är; kringresande domstolar (Circuit Courts), 
specialdomstolar (special Courts) och skiljedomstolar (Magistrate Courts). Enligt artikel 68 i 
Konstitutionen skall presidenten utse de juridiska tjänstemännen, med senatens samtycke, 
vilket samtidigt kan ifrågasätta domarnas oberoende.76 
 

4.2 Governance Economic Management Assistance Program (GEMAP) 
 
GEMAP är ett samarbete mellan Liberias regering och det internationella samfundet. 
Samarbetet jobbar för att stärka Liberias institutioner och förbättra ett system av 
naturtillgångarna och de finansiella tillgångarna från Liberias institutioner till att smidigare 
överflyttas till staten. Samtidigt förbättras systemet inom regeringen för att lättare tillgodose 
och hantera tillgångarna så att de skall kunna användas till att återuppbygga landet. Dessutom 
verkar samarbetet för en stabil fred.77  
 
Den liberiska regeringen och det internationella samfundet, såsom FN, Europeiska Unionen 
(EU) och AU var oroliga över den vanskötsel som fanns av de offentliga resurserna efter 
inbördeskriget. Ett resultat av denna oro blev ”the GEMAP Agreement” som signerades den 9 
september 2005. För att återge förtroendet för Liberias regering hos liberianerna och hos det 
internationella samfundet, efter år av vanskötsel och korruption har GEMAP tillsatt 
internationella rådgivare i flera viktiga institutioner. GEMAP har satt upp sex mål som är 
viktiga för att få bättre kontroll på landets offentliga tillgångar. Det fjärde målet är att etablera 
ett system för att kontrollera korruption i både den offentliga och den privata sektorn.78 
  
Efter flera år av inbördeskrig är rättsväsendet försvagat av otillräckligt utbildad personal och 
material. Det internationella samfundet kommer att bidra med bl.a. rådgivning och dessutom 
finns ett stort behov att med särskilda åtgärder bekämpa korruption. På kort sikt skall 
internationella juridiska experter ge rådgivning till liberiska jurister särskilt vad gäller 
hantering av fall av korruption.79 En åtgärd är att etablera en anti-korruptions kommission. 
Dessutom behövs stöd för att utreda bedrägeri, korruption och ekonomiska brott.  
 

4.3 Anti-korruptions kommission  
 
Det finns planer på ”the Liberian Anti Corruption Commission Act” men den är fortfarande 
under diskussion och har ännu inte blivit antagen.80 Lagstiftningen kommer att grunda en anti-
korruptions kommission. Redan 2005 i GEMAP Agreement gav GEMAP ett förslag till 
                                                
76 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 14, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-08. 
77 GEMAP, http://www.gemapliberia.org/pages/overview, 2007-05-03. 
78 GEMAP, http://www.gemapliberia.org/pages/components, 2007-05-03. 
79 GEMAP Agreement as signed by the NTGL, 2005, s.4, 
http://www.gemapliberia.org/files/GEMAP_Final_and_signed_by_NTGL.pdf, 2007-05-03. 
80 African Development Information Services, http://www.afdevinfo.com/htmlreports/org/org_61604.html, 2008-
05-05. 
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övergångsregeringen (NTGL)81 om behovet av kontroll på korruption och ett grundande av en 
anti-korruptions kommission. Kommissionen skulle vara effektiv och politiskt oberoende och 
följa internationella riktlinjer. Vidare skulle kommissionen få ansvaret att undersöka alla 
anklagelser eller misstankar av korruption som kunde ges av alla personer eller grupper. Efter 
en undersökning skulle kommissionen kunna rekommendera ett åtal. En anti-korruptions 
kommission skulle bestå av kommissionärer som var både liberiska och internationella. Till 
sist skulle juridiska rådgivare, internationella och från ECOWAS regionen, arbeta 
tillsammans med jurister i Liberia för att se över och rådgiva skipandet av rättvisa.82     
 

4.4 The Anti-Corruption Task Force 
 
”The Anti-Corruption Task Force” har mandatet att undersöka och avslöja korruption av 
tjänstemän i den offentliga sektorn. De utför sitt mandat genom att se till erfarenheter från 
andra länder.83 Byrån har i uppgift att avslöja korruption, utreda, skissa fram anti-korruptions 
lagar och föreslå andra anti-korruptions strategier. Den har även till uppgift att underlätta 
arbetet åt en framtida anti-korruptions organ och ratificera internationella korruptionslagar. 
Ännu en uppgift är att involvera allmänheten i kampen mot korruption och verka för att 
brottslingar av korruption blir åtalade dock har inte byrån makt att väcka åtal. ”The Anti-
Corruption Task Force” arbetar med ett utkast till en anti-korruptions lag men byrån har 
problem med finansieringen av sin verksamhet.  
 

4.5 Pillars of Integrity 
 
Domstolarnas oberoende innebär inte att domare och advokater skall få en oinskränkt makt att 
besluta det som faller dem in för stunden. Oberoendet grunder sig i allmänhetens tillit till 
rättsväsendet och för att upprätthålla denna tillit krävs att domarkåren och domstolarnas 
personal har en hög integritet.84 Det är viktigt att lagstiftningen följer ”the pillars of integrity” 
om kampen mot korruption skall lyckas.85 Det räcker inte att endast stifta en lag eller förändra 
en institution utan förändringar måste göras inom flera institutioner, flera lagar måste stiftas 
och beteenden måste förändras. Följande punkter anses tillhöra ”the pillars of integrity”; 
 

“1. Executive Political Will- which incorporates political and 
 administrative accountability. 
 2. Effective and Independent Watch-dog agencies 
 3. Effective Parliamentary Oversight 
 4. Effective and Independent Judiciary 

                                                
81 “The National Transitional Government of Liberia” (NTGL). 
82 GEMAP Agreement as signed by the NTGL, 2005, annex II, s. 13-14, 
http://www.gemapliberia.org/files/GEMAP_Final_and_signed_by_NTGL.pdf, 2008-05-05. 
83 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 15, 55,   
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
84 Mayne, Greg, Accountability and competence of judges, Transparency International, s. 40, 
http://www.transparency.org/content/download/18706/255314, 2008-05-05. 
85 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 6, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
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 5. The Civil Society-This is broadly defined to include all sectors outside 
 the governance structure. 
 6. Media 
 7. Civil Service Structure 
 8. The Office of the Attorney General and Public Prosecutor.” 86 

 
Trots att flera ”pillars of integrity” nämns i Liberias konstitution så saknas det flera områden i 
lagen som kan anses tillhöra pelarna. Exempel är en lag för vittnesskydd, ett oberoende anti-
korruptions organ.   
 
I Liberias konstitution, kapitel VII, beskrivs rättsväsendets mandat. I artikel 54 beskrivs 
processen hur domare blir valda vilket visar på att det inte finns ett oberoende inom 
rättsväsendet. Presidenten har makten att välja domare men det finns inga specifika regler 
som presidenten skall följa vid detta val. Eftersom det inte finns någon juridisk enhet som 
nominerar domare så kan resultatet bli att domare med dålig integritet blir valda. I artikel 61 
har även domarna immunitet vilket kan fungera som ett hinder mot bestraffning och kan 
därför inbjuda till korruption. I artikel 30 (2) i UNCAC beskrivs dock att det skall finnas en 
balans mellan immuniteten och vad som krävs för att de offentliga tjänstemännen ska kunna 
utföra sina arbetsuppgifter.   
 
Ännu ett problem som hotar rättsväsendets oberoende är dess finansiering. Rättsväsendets 
budget och anslag bestäms av den lagstiftande församlingen (the legislature). Anslagen går 
även via finansdepartementet (ministry of finance) som är en del av den verkställande makten. 
Finansieringen strider mot maktdelningsprincipen och äventyrar därför rättsväsendets 
oberoende.87 
 

4.6 Problemen i rättsväsendet i Liberia 
 
Ett problem i rättsväsendet i Liberia är bristen på arbetskraft. Problemen för domarna i the 
Supreme Court och the Circuit Courts är att det inte finns tillräckligt med notarier och 
assistenter. Dessa problem påverkar kvalitén och smidigheten av deras arbete. Ett av de 
största problemen är att flera Magistrate Courts är bemannade med personal utan juridisk 
utbildning vilket påverkar rättvisan då kvalitén på besluten av domarna kan ifrågasättas. Flera 
problem finns även vad gäller tillgång till rättssalar, transport och inspelningsmöjligheter. 
Vissa rättssalar hyrs även vilket påverkar domarnas oberoende. I vissa fall är domstolar 
placerade inom regeringens institutioner vilket innebär inom den verkställande makten och 
därmed kan ännu en gång domstolarnas oberoende ifrågasättas.88 I flera delar av landet finns 
inga domstolar utan skiljemän kan tvingas hålla förhandlingar på sin balkong eller i sitt 

                                                
86 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s.9-10, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
87 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s.28, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
88 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 28, 29, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
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privata hus. Det sker även att skiljedomstolar tillämpar civilrätt i brottmål då det finns en brist 
på lagtexter. Vidare är flera fredsdomare inte läs- och skrivkunniga.89  
 
Det finns även problem inom åklagarmyndigheten som har skyldighet att åtala all brottslighet. 
Det finns endast fyra åklagare i hela landet vilket innebär att två av sexton kommuner har 
åklagare. Detta komplicerar framtida anti-korruptions åtgärder. Problemen förbättras inte då 
personal inom justitiedepartementet har låga löner och därmed blir det svårt att attrahera ny 
personal. Dessutom händer det att lön uteblir till domarna, exempelvis i the Supreme Court 
väntar domarna på två månadslöner som de inte fått utbetalt.90  
 
 

                                                
89 Liberia: Resurrecting the Justice System, International Crisis Group, Africa Report N°107, Dakar/Brussels, 6 
april, 2006, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4061&l=1, 2008-05-26. 
90 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, appendix 6, s. 61,  
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-05. 
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5. Sierra Leone 
 
Sierra Leone är grannlandet öster om Liberia. Huvudstaden heter Freetown och det bor ca 5,8 
miljoner invånare i landet. Inbördeskriget 1991-2002 gjorde att minst halva befolkningen 
tvingades lämna sitt hemland. Dessutom fick Sierra Leone ta emot 125 000 flyktingar från 
Liberia i början på 1990-talet. Enligt författningen skall domstolarna vara oberoende från den 
politiska makten. Dock anses domstolarna vara mycket korrupta och ineffektiva. 2001 
grundades en anti-korruptions kommission men den har inte lyckats fälla några allvarligare 
korruptionsbrott. Sierra Leone har ingen lag mot penningtvätt antagligen för att personer från 
det högre samhällsskiktet ofta är inblandade.91 Sierra Leone ligger idag på plats 150 enligt 
Transparency International Corruption Perceptions Index.92 
 

5.1 Bakgrund 
 
1962 hölls parlamentsval då Sierra Leones Folkparti (SLPP) vann. Fem år senare besegrades 
SLPP av den Allmänna Folkkongressen (APC). 1978 blev Sierra Leone en enpartistat som då 
skrevs in i författningen. Siaka Stevens var president och under hans tid tog landet många lån 
för att kunna finansiera underskottet i statskassan. Dessutom var korruption ett utbrett 
problem i landet. Illegal utbrytning av diamanter och smuggling gjorde att staten förlorade 
många inkomster. När Stevens avgick 1985 kom Joseph Momoh till makten med 99 procent 
av folkets röster. Momohs popularitet sjönk dock snabbt efter att flera korruptionsskandaler 
avslöjades. Presidenten försökte motverka korruptionen genom att gripa till drastiska åtgärder 
så att landet allt mer liknade en diktatur och för att undgå kritik införde han press- och 
brevcensur. Till sist blev kraven på ett flerparti system så starka att Momoh lät utföra en ny 
författning. 1990 drogs Sierra Leone in i kriget i Liberia och regeringen skickade 500 man till 
den internationella styrkan ECOMOG. Charles Taylor i Liberia hämnades genom att skicka 
sin milis över gränsen och så var landets armé indragen i striderna. Rebellrörelsen den 
Revolutionära Förenade Fronten (RUF) bildades i Sierra Leone 1991 av Foday Sankoh som 
fick stöd av Charles Taylor. Efter att en militärjunta förlorat makten till en annan militärjunta 
1996 blev Ahmad Tejan Kabbah president i Sierra Leone. Efter ett fredsavtal blev Kabbah 
tillslut avsatt och flydde utomlands och RUF tog makten tillsammans med en annan 
militärjunta. ECOMOG lyckades driva ut RUF och militärjuntan från huvudstaden och ett 
nytt fredsavtal skrevs under. Dock dröjde det inte länge förrän parterna bröt mot fredsavtalet 
och därför tillsattes en fredsbevarande FN-styrka kallad United Nations Mission in Sierra 
Leone (UNAMSIL). För att strypa RUF: s finansiering med diamanter beslutade FN att 
förbjuda handel med diamanter med RUF. År 2000 signerades ännu ett fredsavtal och två år 
efter ansågs kriget vara över. SLPP vann valet och Kabbah omvaldes till president. 
UNAMSIL avvecklades och 2007 segrar APC i valet och Ernest Bai Koroma blev ny 
president.93 
 
Charles Taylor, president i Liberia 1997-2003, beskylldes för att vara en av orsakerna till 
inbördeskriget i Sierra Leone eftersom han gav sitt stöd till RUF. Vidare lät han också sitt 
eget land bli mellanhand för utsmugglade diamanter från Sierra Leone vilket finansierade 
RUF-styrkorna. Det motsatta gällde även för Sierra Leone som ansågs ge sitt stöd till de 

                                                
91 Landguiden-Sierra Leone, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 2, 5-6, 14. 
92 http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007, 2008-05-06. 
93 Landguiden-Sierra Leone, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 13-18. 
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miliser som bekämpade Taylor i Liberia. Ett fyraårigt program utformades 2005 av bl.a. IMF 
för att minska på fattigdomen men året efter, mot allas förväntningar, hade ändå fattigdomen 
ökat med 80 %. Orsaken till denna ökning antas vara korruption, brister i den offentliga 
förvaltningen och brister i skatteindrivning.94  
 

5.2 The Anti-Corruption Act, 2000 
 
Enligt sektion 2 (2) i ”the Anti-Corruption Act” ska anti-korruptions kommissionen95 bestå av 
en kommissionär som skall leda kommissionen och en ställföreträdare. Båda blir nominerade 
av presidenten som skall godkännas av parlamentet. 
 
Kommissionen skall utreda påståenden eller anklagelser av korruption enligt sektion 5 (1) i 
”the Anti-Corruption Act”. 
 

”5. (1) The object for which the Commission is established is to investigate instances 
of alleged or suspected corruption referred to it by any person or authority or which 
has come to its attention, whether by complaint or otherwise and to take such steps 
as may be necessary for the eradication or suppression of corrupt practices.” 96 

5.2.1 Anti-korruptions kommission 
 
Sierra Leones anti-korruptions kommission grundades i mars, 2000 genom ”the Anti-
Corruption Act”. Dess mandat är att arbeta för att förhindra korruption genom att; 
 

• Ta de nödvändiga åtgärder som krävs för att förhindra korruption i regeringens 
departement och andra offentliga myndigheter genom att instruera, rådge eller hjälpa 
personer om hur man kan motverka korruption. 

 
• Utbilda allmänheten om problemen med korruption och vikten av folkligt stöd i 

kampen mot korruption. 
 

• Undersöka fall som har anmälts eller misstänkt korruption.97 
 
Kommissionens främsta målgrupp enligt lagen, är den offentliga sektorn. Men om brott i ”the 
Anti-Corruption Act” förekommer inom den privata sektorn undersöker kommissionen även 
dessa brott. Kommissionen har mandatet att undersöka korruption i hela landet dock finns 
endast ett funktionellt kontor i huvudstaden på grund av bristen på resurser. Ännu en byggnad 
hyrs i en annan stad men den är ännu inte verksam. Kommissionen kan även utreda 
presidenten, dock har presidenten immunitet mot åtal medan han besitter ämbetet enligt 
sektion 48 (4) i konstitutionen.98 Enligt ”the anti-corruption act” är kommissionen skyldig att 
skydda de vittnen som ger information om korruption. Det är regeringen som bestämmer 
kommissionens budget som skall täcka kostnader för anställda och de utredningar som utförs. 

                                                
94 Landguiden-Sierra Leone, Länder i fickformat, Utrikespolitiska institutet, 2007, s. 21-22, 24. 
95 Kommer fortsättningsvis att kallas kommissionen. 
96 Sektion 5(1), the Anti-Corruption Act, 2000. 
97 The Anti-Corruption Commission, http://www.anticorruption.sl/drwebsite/publish/article_57.shtml, 2008-05-
07. 
98 The Constitution of Sierra Leone, 1991. 
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Vidare finansieras kommissionen även av den tyska regeringen genom Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) och Department for International Development (DFID).99 
 

5.2.2 Kritik mot kommissionen 
 
Det är kommissionen som har ansvaret att förebygga korruption. Trots kommissionens 
mandat har nivån av korruptionen i Sierra Leone inte förändrats. Landet ligger idag på plats 
150 enligt Transparency International Corruption Perceptions Index. DFID kom fram till i 
sina undersökningar att kommissionen hade misslyckats med att utveckla åtgärder, göra 
studier, utredningar och att samarbeta med andra anti-korruptions organisationer. 
Kommissionen hade gjort lite eller ingen inverkan på Sierra Leonesers åsikter om korruption. 
DFID: s undersökning visar även att korruption är ett starkt hot mot freden och stabiliteten 
hos befolkningen.100 Ledningen har allvarliga problem och det är brist på en resultatorienterad 
kultur inom kommissionen. Det viktigaste som kommissionen har underlåtit att utföra under 
2006 är att de inte utfört en undersökning av medborgarnas syn på korruption. Dessutom har 
kommissionen inte spenderat hela budgeten vilket kan antyda en brist på aktivitet i arbetet 
mot korruption. Undersökningen rekommenderar att DFID skall dra tillbaka bidraget till 
kommissionen och istället satsa på andra anti-korruptions program.101 Kommissionen har 
blivit påverkad politiskt har därför inte kunnat utföra sitt mandat. Dessutom har 
kommissionen underlåtit att undersöka och begära åtal för brott som har begåtts av tjänstemän 
från den högre samhällsklassen. Human Rights Watch föreslår en förändring på ”the Anti-
Corruption Act”, att kommissionen skall få rätten att väcka åtal mot personer som har varit 
involverade i korruption, vilket skulle främja en mer självständig och oberoende 
kommission.102 
 
Problemen inom rättsväsendet innebär att domstolstjänstemännen mutas, det finns otillräckligt 
med domare, åklagare och ofta förekommer det brist på representanter för svaranden, 
personer kan få sitta i häktet ibland över sex år innan åtal väcks. Human Rights Watch ger 
förslag på förändring genom att ”the Attorney General” skall se till så att alla som väntar på 
rättegång får omgående ett rättvist förhör. Det behöver även finnas åtgärder mot dem som 
ertappas med korruption. Dessutom måste mer personal till domstolarna prioriteras. 
Korruption påverkar utveckling och mänskliga rättigheter då pengar tas från resurser som 
skall gå till utbildning, vatten och sjukvård.103 
 
 

                                                
99 The Anti-Corruption Commission, http://www.anticorruptionsl.org/drwebsite/publish/faq.shtml, 2008-05-07.  
100 Annual review of DFID support to the anti-corruption commission phase 2 in Sierra Leone, 2006, s. 4, 
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/anti-corruption-sierraleone.pdf, 2008-05-06. 
101 Annual review of DFID support to the anti-corruption commission phase 2 in Sierra Leone, 2006, s. 7, 
http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/anti-corruption-sierraleone.pdf, 2008-05-06. 
102 Letter to H.E. Ernest Bai Koroma of Sierra Leone, 2007, Human Rights Watch, 
http://hrw.org/english/docs/2007/11/13/sierra17321.htm, 2008-05-06. 
103 Letter to H.E. Ernest Bai Koroma of Sierra Leone, 2007, Human Rights Watch, 
http://hrw.org/english/docs/2007/11/13/sierra17321.htm, 2008-05-06. 
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6. Framtidsutsikter i Liberia 
  
Korruption har länge påverkat Liberia negativt och har bidragit till fattigdomen. Den 
nuvarande regeringen har en egen policy att bekämpa korruption medan regeringar innan inte 
har tagit åtgärder för att stoppa korruption eller själva var inblandade i korruption. Den 
sittande regeringen har utvecklat en strategi för att införa en anti-korruptions kommission med 
möjligheten att kunna väcka åtal för korruptionsbrott och utforma anti-korruptions lagar. 
Enligt World Bank Institute’s Worlwide Governance Indicators har Liberia avsevärt förbättrat 
kontrollen av korruption.104 Flera av reformerna i ”the Poverty Reduction Paper” skall 
motverka korruption genom att exempelvis stärka rättsväsendet och bygga upp ett system av 
nationell integritet.  
 

6.1 Anti-korruptions regim  
 
En ny anti-korruptions lag är nödvändig och skall förslagsvis innehålla mutor av tjänstemän 
från den offentliga och privata sektorn, skyldighet att anmäla korruption, korrupta 
erbjudanden till myndighetspersoner, vittnesskydd osv.105 Justitiedepartementet skall göra 
utkastet och det är viktigt att den nya lagen överensstämmer med de internationella 
regelverken. Det är även viktigt att återskapa och återbygga ”the Pillars of Integrity” för att 
stödja en anti-korruptions regim. Högsta prioritet är att involvera befolkningen i kampen mot 
korruption för att åtgärderna ska bli effektiva. En anti-korruptions kommission är nödvändig 
för att upprätthålla; ”prevention, education och deterrence” 106. Man bör även tillsätta en 
”Judicial Service Commission” som kan se över och rekommendera jurister. Ännu en åtgärd 
är att massutbilda folket för en nolltolerans mot korruption. 
 

6.2 Kommande reformer 
 
Regeringen har även gjort ett utkast till en lag som skall ändra vissa sektioner i ”the Penal 
Code Law” genom att all korruption och liknade verksamhet blir brottslig och att straffen 
skall reflektera brottet. Detta kommer att resultera i lagar som ”Freedom of Information Act 
and Whistleblower Statute”. ”Governance Commission” arbetar även på en kampanj för att 
göra allmänheten medveten om och undervisa om de problem som korruption innebär. Vidare 
står det i ”the Poverty Reduction Stategy” för att stärka folkets förtroende till staten måste de 
bekämpa korruption. För att bekämpa korruptionen behövs en kultur av tillit och en mera 
deltagande population.107 ”The Governanace Commission” kommer att försöka få med 

                                                
104 World Wide governance indicators: 1996-2006, index”control of corruption”, 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBIGOVANTCOR/0,,contentMDK:20771165~me
nuPK:1866365~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:1740530,00.html. 2008-05-08 
105 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 42, 43, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-07. 
106 På uppdrag av UNDP-Liberia, The dimensions of corruption in post war Liberia, rebuilding the pillars of 
integrity and strengthening capacities, s. 74, 
http://www.lr.undp.org/UNDP's%20%20Anticorruption%20study%20-%20final%20reeport%20290106.pdf, 
2008-05-07. 
107 The Poverty Reduction Strategy, Liberia, 2008, s. 87, http://emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf, 2008-05-
07. 
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allmänheten i diskussioner genom att hålla regelbundna möten med olika allmänna 
intresseorganisationer och man kommer att arbeta för att hålla media uppdaterad på de 
reformer som utförs. 
 
De nuvarande problemen inom rättsväsendet är att det är brist på personal, material och 
finansiering vilket motverkar möjligheterna till att skipa rättvisa. För att skipa rättvisa 
behöver de som arbetar inom detta område vara tränade, utbildade och finansierade. För att 
genomföra dessa reformer kommer regeringen att se över rekryteringen och även rekrytera ny 
kvalificerad personal som kommer att utbildas och stödjas. Dessa reformer kommer att 
påverka hela rättsväsendet som domare, åklagare, advokater osv. Dessutom kommer reformer 
ske internt inom rättsväsendet för att stärka integriteten och jämställdheten. Regeringen 
kommer även att grunda ett juridiskt institut som skall utbilda och träna domare och även 
stödja nya domare under deras karriärer för att stärka rättsväsendets kapacitet. Regeringen 
lägger även ner mycket resurser på barn och ungdomar. Ungdomarna tros vara mycket 
påverkade av det långa inbördeskriget och därför behövs särskild utbildning och jobb för att 
åter engagera dem i samhället. Om staten inte erkänner att det behövs program för dessa 
ungdomar så finns en stor risk att de återigen blir rekryterade av rebeller och milis.108 Domare 
och advokater kommer att bli tränade i att hantera rättegångar mot ungdomsbrottslingar. Man 
kommer även att införa fler rehabiliteringsåtgärder för yngre och en mer säker behandling av 
ungdomarna.109 
 
I juni 2008 beräknar regeringen att en anti-korruptions kommission skall stå färdig med ett 
mandat och en lagstiftning som grundar kommissionen och som skall ”ensure greater 
transparency and accountability in the prudent use of national assets and resources and 
address corruption effectively”.110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
108 Johnson-Sirleaf, Ellen, Underwriting Liberian Rebirth, Harvard International Review, vinter 2007; 28, 4, s. 
27. 
109 The Poverty Reduction Strategy, Liberia, 2008, s. 92, http://emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf, 2008-05-
07. 
110 The Poverty Reduction Strategy, Liberia, 2008, s. 94, http://emansion.gov.lr/doc/Final%20PRS.pdf, 2008-05-
07. 



 27 

7. Analys 
 
Analysen behandlar problemen med att ge en enhetlig definition av korruption och huruvida 
Liberia följer de internationella regelinstrumenten mot korruption. Vidare syfte i uppsatsen är 
att se vilket samarbete Liberia har med internationella organisationer och vad de har tillfört i 
Liberias arbete mot korruption. Avsikten är även att se huruvida Liberias åtgärder mot 
korruptionen i landet är lämpliga i jämförelse med Sierra Leones åtgärder mot korruption. 

7.1 Definitionen av korruption 
 
Korruption är ett svårdefinierat begrepp som främst berör den offentliga sektorn då offentliga 
medel används till privat bruk. ”The United Nations Convention against Corruption” 
(UNCAC) behandlar och definierar korruption. Det gör även “African Union Convention on 
Preventing and Combating Corruption and Related Offences” (AUCPCC). Likheter mellan 
konventionerna är att båda behandlar korruption inom den offentliga och den privata sektorn. 
Samma gäller ”olaglig rikedom” som beskrivs i båda konventionerna. En skillnad mellan 
dessa två konventioner är deras definitioner av korruption. Medan UNCAC räknar upp de fall 
som anses tillhöra korruption så ger AUCCPC en beskrivning av fall då korruption 
förekommer. Denna skillnad kan både vara positiv och negativ. UNCAC är mer specifik i sin 
definition av korruption och ger därför klara riktlinjer för medlemsstaterna att följa. AUCCPC 
ger en vidare definition vilket gör att korruption täcker flera fall då misstankar om korruption 
finns. Samtidigt som det kan vara svårt för medlemsstaterna att veta vilka fall av korruption 
som gäller så ger det större möjligheter att bekämpa korruption vid en vidare definition. Då 
det inte finns någon specifik definition av korruption innebär det att flera fall finns än de som 
räknas upp i UNCAC.  
 
Andra principer som kan fungera som riktlinjer för rättsväsendet är the Bangalore Principles. 
Även om principerna inte är ingående på korruption som endast nämns i en artikel, så kan 
principerna fungera som riktlinjer då det finns osäkerhet i ett förfarande av domarna. En 
positiv aspekt av principerna är att de är utformade av jurister vilket tordes öka domarnas 
tilltro till principerna. Problematiskt är att principerna inte behandlar korruption i vidare 
utsträckning då korruption ändå är ett allvarligt problem inom rättsväsendet i flertalet länder. 
Principerna fungerar mer som riktlinjer för hur domare skall utföra sina arbetsuppgifter och 
förändrar inte domarnas beteende. Då principerna inte är bindande är det därmed inte 
nödvändigt för staterna att följa dem vilket innebär att de inte får lika starkt genomslag som 
de båda internationella konventionerna. Därför är principerna beroende av landets 
lagstiftning. 
 
Korruption påverkar även mänskliga rättigheter och då främst rätten till att bli prövad av en 
oberoende domstol. Denna rätt återfinns i artikel 10 i ”the Universal Declaration on Human 
Rights”, artikel 26 i ”the African Charter on Human and Peoples’ Rights” och i artikel 14 (1) i 
”the International Covenant on Civil and Political Rights”. Om en domstol är korrupt så finns 
ingen garanti för medborgarna att de blir prövade av en oberoende domstol. 
 
Som ovan nämnts innehåller de båda internationella konventionerna olika definitioner av 
korruption. Joakim Thelander anser det nödvändigt att definiera korruption för att kunna 
bekämpa den men att det dock finns flera olika innebörder och det är därför svårt att finna en 
enhetlig definition. Claes Sandgren menar, istället för att försöka eliminera orsakerna till 
korruption så bör man försöka identifiera vad som ger möjligheterna till korruption.  När 
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korruption diskuteras i samband med mutor kan det ibland vara svårt att dra en linje mellan 
vad som klassas som mutor och gåvor. Det finns flera stater som har en omfattande kultur av 
gåvogivande. Skillnaden mellan gåvor och mutor brukar då vara när förpliktelserna blir större 
än förfarandet enligt Thelander. Samtidigt framgår i Thelanders intervjuer med 
biståndsarbetare att mutor ibland är nödvändiga för att deras verksamhet och biståndsarbete 
skall kunna fungera. Båda författarna diskuterar korruption främst i samband med mutor dock 
finns det fler förfaranden som klassas som korruption enligt UNCAC och AUCPCC. 
 
Samtidigt som Thelander drar det starka sambandet mellan korruption och mutor så utvecklar 
Sandgren mer de bakomliggande faktorerna till korruption och hur det skall bekämpas. 
Sandgren menar att även om det kan vara fördelaktigt med specifika regler mot korruption så 
kan regler med en vidare definition lättare anpassas till situationer på nationell nivå och kan 
därmed lättare tillämpas. Lagar är nödvändiga för kampen mot korruption men för att de skall 
få genomslag måste de visa sig effektiva. Det vill säga att medborgarna inser att lagarna gäller 
alla i samhället och att även medborgare från toppskiktet i samhället blir fällda för korruption. 
Även om reformer sker och nya lagar mot korruption stiftas i ett land så får de ingen tilltro 
från medborgarna om de inte visar sig vara effektiva. För att kampen mot korruption i staterna 
skall vara genomförbar krävs att acceptansen för korruption hos medborgarna förändras. Om 
inte viljan hos medborgarna finns att bekämpa korruption så kommer statens försök till att 
motarbeta korruption att bli mycket svårare.  
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 7.2 Korruptionen i Liberia  
 
Liberia och Sierra Leone har båda liknande historia av inbördeskrig och maktkamp. De är 
grannländer och deras historia ibland samman. Några år efter krigets slut i Liberia blev Ellen 
Johnson-Sirleaf president i Liberia. Hennes vilja att bekämpa korruption har gjort att 
regeringen har utformat ett program mot korruptionen i landet. Claes Sandgren beskriver i 
artikeln, ”Korruption: Orsaker, effekter och strategier för bekämpning” för att lyckas bekämpa 
korruption krävs en stark ledning i landet som visar genom handling att den inte accepterar 
korruption. Genom den nye regeringens utförliga anti-korruptions program har Liberias 
regering visat sig vara en stark ledning. President Ellen Johnson-Sirleaf utarbetade tidigt en 
plan att den nya regeringen skulle arbeta hårt för att bekämpa korruption. Hon har arbetat för 
ett internationellt samarbete då hon insett att Liberia inte klarar att utföra de åtgärder som 
krävs för att lyckas i arbetet mot korruption. Den nya regeringen har även tagit åtgärder att 
stifta en anti-korruptions lag som skall grunda en anti-korruptions kommission. Detta är ett 
bevis på att regeringen har uppriktiga intentioner att motverka korruption. Det är ett tecken på 
att regeringen visar sig vara handlingskraftig för befolkningen vilket kan öka medborgarnas 
tilltro till reformerna mot korruption.  
 
Dessutom skriver Claes Sandgren att det inte är tillräckligt att stifta nya anti-korruptionslagar 
i landet utan flera faktorer spelar in för att lyckas bekämpa korruption. Trots att Liberia har 
ratificerat AUCPCC och givit sin accept till att vara bunden av UNCAC så följer inte landet 
alla artiklarna i konventionerna, exempelvis är frånvaron av en anti-korruptions lag. Dock 
kommer en anti-korruptions lag snart träda i kraft. Dessutom har regeringen tagit flera 
initiativ utöver en ny lag som skall grunda en anti-korruptions kommission för att bekämpa 
korruptionen. Liberia återuppbygger sina ”Pillars of Integrity”, utbildar befolkningen om de 
negativa effekterna av korruption och utbildar flera domare och personal inom rättsväsendet. 
Sandgren räknar upp flera punkter som behövs uppfyllas för att lyckas bekämpa korruption. 
Förutom en stark ledning skall staten verka för en privatisering för att bryta det monopol som 
staten har. Monopol och en toppstyrd stat utmärker ofta en stat som har problem med 
korruption. Som lösning till problemet med monopol föreslår Sandgren bl.a. avregleringar och 
privatiseringar. Korruption frodas när det finns en brist i balansen mellan utbud och 
efterfrågan och därför skall marknaden öppnas för konkurrenter. Dessutom sker korruption 
ofta i stater där medborgarna har dålig insyn i statens affärer och institutioner. Dessa stater är 
oftast toppstyrda vilket försvårar insynen. Vidare ger UNCAC direktiv hur staterna skall 
bekämpa korruption, flera som Liberia ännu inte har uppfyllt, exempelvis en anti-korruptions 
lagstiftning och en anti-korruptions kommission.  
 
Liberia har flera problem inom rättsväsendet vad gäller korruption, framför allt finns det 
brister av utbildad personal och material. Då det är brist på utbildade och kvalificerade 
domare kan kvalitén på domarnas förfarande ifrågasättas vilket resulterar i domstolar som inte 
är rättvisa. Problematiskt är även bristen på rättssalar då man tvingas hyra lokaler att använda 
som rättssalar. Detta kan ifrågasätta domstolarnas oberoende då de hyr av privatpersoner eller 
även byggnader som tillhör den verkställande makten. De låga lönerna inom rättsväsende 
främjar även korruption. Rätten till att bli prövad av en oberoende rättegång ges i artikel 10 
UDHR, artikel 26 i ACHPR och artikel 14 (1) i ICCPR. Domstolarnas självständighet kan 
även ifrågasättas då de juridiska tjänstemännen väljs av presidenten och senaten. Att 
domstolarna skall vara oberoende betyder inte att de skall ha obegränsad makt utan makten 
skall grundas i medborgarnas tillit till rättsväsendet. Detta innebär att rättsväsendets 
tjänstemän måste har integritet. Artikel 11 (1) i UNCAC påpekar vikten av ett självständigt 
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rättsväsen för att lyckas motverka korruption. För att vidare lyckas bekämpa korruption inom 
rättsväsendet beskriver artikeln även att medlemsstaterna skall arbeta för att stärka integriteten 
och försvåra för korruptionen att gro hos medlemmarna i rättsväsendet. Genom att stärka 
integriteten hos tjänstemännen i rättsväsendet arbetar Liberia för att återuppbygga ”the Pillars 
of Integrity” som bl.a. innehåller att skapa ett effektivt och självständigt rättsväsen. Efter 
inbördeskriget var det viktigt för Liberia att återuppbygga ”the Pillars of Integrity” i sitt 
program mot korruption. Liberia uppfyller flera av ”the Pillars of Integrity” i konstitutionen 
men dock finns flera pelare som inte alls behandlas i lagen, exempelvis vittnesskydd och ett 
anti-korruptionsorgan. Exempel på korruption inom rättsväsendet är när familjemedlemmar 
eller vänner till en domare utnyttjar sitt inflytande vilket gör att ämbetet får en social vinkel. 
Det händer även att fall avgörs på polisstationen utan domarens vetskap. Proceduren runt hela 
rättsfallet kan verka skrämmande för den vanlig medborgare som ofta har dålig insyn i 
domstolarnas funktion. För att bekämpa möjligheterna till korruption, som nämns i artikel 11 
(1) i UNCAC, kommer Liberia utföra flera reformer inom rättsväsendet bl.a. rekrytera ny, 
kvalificerad personal. Reformerna kommer att stärka integriteten och jämställdheten inom 
rättsväsendet. Vidare kommer ett juridiskt institut bildas för att utbilda och träna domare och 
fungera som ett stöd för domarna genom deras karriärer. Claes Sandgren beskriver att några 
av orsakerna till korruption inom en stat är att medborgarna har få möjligheter till inflytande 
och att staten bedriver monopol. President Ellen Johnson-Sirleaf skrev i sin artikel att hon 
inser att detta är viktiga problem och därför har hon infört en decentraliseringsprocess som 
kommer att ge mer makt till lokalstyret och till det allmänna. Dessutom pågår nu ett arbete av 
en anti-korruptions lag som kommer att bl.a. ge vittnesskydd och behandla mutor av 
tjänstemän inom den offentliga och privata sektorn. Flera reformer skall resultera i fler 
utbildade och kvalificerade domare. För att inte de yngre skall bli utelämnade och öka risken 
till att åter bli rekryterade i rebellgrupper skall de utbildas och få jobb för att engagerar dem. 
Sandgren beskriver även skillnaden mellan ”need” och ”greed” hos människor som en 
gränsdragning mellan vad som är behövligt och vad som är girighet. I stället för att fastställa 
orsakerna till korruption skall staten istället försöka eliminera möjligheterna till korruption.  
    
Artikel 5 (4) i UNCAC beskriver att ett internationellt samarbete är viktigt för att lyckas 
bekämpa korruptionen i en stat. Presidenten Ellen Johnson-Sirleaf beskrev själv vikten av ett 
internationellt samarbete i sin artikel ”Underwriting Liberian Rebirth” och har ett starkt 
samarbete med the Governance Economic Management Assistance Program (GEMAP) och 
även med andra länder. Efter inbördeskriget var det och är fortfarande brist på utbildad 
personal inom rättsväsendet. Genom samarbetet med GEMAP ger internationella jurister 
rådgivning till jurister i Liberia. Innan Ellen Johnson-Sirleaf blev president hade GEMAP ett 
förslag till en anti-korruptions kommission. Som tidigare nämnts står det beskrivet i UNCAC 
att medlemsstaterna skall utforma en oberoende byrå som enskilt skall arbete med korruption. 
Dessutom står det i UNCAC att immuniteten hos rättsväsendets tjänstemän skall stå i balans 
med deras arbetsuppgifter vilket kan ifrågasättas då artikel 61 i Liberias konstitution ger rätt 
till immunitet. Därmed kan återigen domstolarnas oberoende ifrågasättas. Rättsväsendets 
oberoende hotas även då dess anslag går via finansdepartementet som tillhör den 
verkställande makten, vilket innebär att finansieringen av rättsväsendet bryter mot 
maktdelningsprincipen.  
   
Sierra Leone är ett land som har en historia av inbördeskrig, liknande Liberia. Till skillnad 
från Liberia har Sierra Leone stiftat en anti-korruptions lag. Lagen grundar även en anti-
korruptions kommission och beskriver dess mandat. Dessa initiativ kan ses som positiva då 
korruption länge har varit ett problem i landet. Trots dessa ambitiösa initiativ till att bekämpa 
korruption har det visat det sig att kommissionen inte har lyckats uppfylla sina uppgifter. 
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Exempel är att kommissionen har underlåtit att undersöka misstankar om korruption av högre 
tjänstemän. Dessutom har inte kommissionen uppfyllt en av uppgifterna att utbilda 
medborgarna om de negativa effekterna av korruption. Kommissionens oberoende kan även 
ifrågasättas då kommissionärerna utses av presidenten och parlamentet och då kommissionen 
finansieras av regeringen. Dock kan det vara positivt att parlamentet skall godkänna 
presidentens val och att det inte är enskilt presidentens val.  Trots dessa reformer är Sierra 
Leone rankad på samma plats som Liberia på Transparency International Corruption 
Perceptions Index. Liberia har varken en anti-korruptions lag eller en anti-korruptions 
kommission. Dock är landet i processen av att stifta en anti-korruptions lag som skall grunda 
en anti-korruptions kommission. Utöver dessa initiativ har Liberia tagit flera åtgärder för att 
hindra korruption, jämfört med Sierra Leone. Som det har visat sig så har Sierra Leones 
initiativ till lag och kommission inte lönat sig då de inte har uppfyllt uppgiften att utbilda 
medborgarna om korruption. Liberia har istället tagit flera initiativ till att utbilda medborgarna 
och personal inom rättsväsendet. Utöver dessa åtgärder inser även regeringen i Liberia vikten 
av att utbilda ungdomarna i landet och skapa jobb för att sysselsätta dem från att återigen bli 
rekryterade av rebellgrupper. 
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8. Slutsats 
 
Det finns ingen klar definition av korruption. UNCAC behandlar flera situationer som anses 
vara olika slags korruption. Medan denna konvention ger en mer specifik beskrivning av 
fallen av korruption så ger AUCPCC en bredare definition genom att beskriva händelser som 
kan tänkas vara korruption. Trots dessa skillnader mellan konventionerna så anses ingen av 
dem vara särskilt effektiva. Dock skall medlemsländerna följa konventionerna, även Liberia 
och Sierra Leone. ”The Bangalore Principles” är utformad av jurister och kan därför tänkas 
vara mer effektiva och sakliga för domare. Dock är inte dessa principer bindande och inte 
heller särskilt effektiva då de är beroende av ländernas lagstiftning. Principerna vänder sig 
endast till hur domarna skall utföra sina uppgifter och förändrar inte deras beteende. UNCAC, 
AUCPCC och principerna syftar till att stater skall ha ett oberoende anti-korruptions organ. 
Dessutom ger både UDHR och ACHPR rätten till att bli prövad av en oberoende rättegång. 
Immuniteten som ges i artikel 61 i Liberias konstitution kan resultera i att domstolarnas 
oberoende ifrågasätts eftersom immuniteten skall stå i balans med arbetsuppgifterna enligt 
artikel 30 (2) i UNCAC. Då Liberia varken har en anti-korruptions kommission eller kan 
garantera oberoende domstolar så bryter landet mot dessa internationella regler och principer. 
Dock kan tänkas att Liberia följer direktiven från artikel 11 (1) i UNCAC då man för att 
stärka integriteten inom rättsväsendet försöker återuppbygga ”the Pillars of Integrity”. 
Dessutom rekryteras ny, kvalificerad personal och ett juridiskt institut skall utbilda nya 
domare och följa dem vid i karriären.  
 
Trots att Liberia varken har en anti-korruptions lagstiftning eller ett organ som kan liknas en 
anti-korruptions kommission krävs det flera åtgärder för att lyckas bekämpa korruption. 
Framför allt krävs att medborgarna utbildas om de negativa effekterna av korruption. 
Dessutom krävs att staten släpper på sitt monopol för att främja en öppenhet som ger 
medborgarna en bättre inblick i statens institutioner och affärer. För att åtgärderna skall få 
genomslag krävs en effektiv och handlingskraftig ledning. Presidenten Ellen Johnson-Sirleaf 
har visat genom reformerna inom rättsväsendet och staten att hennes regering tar sitt anti-
korruptionsprogram på allvar och har avsikten att bekämpa korruptionen.     
 
Det har även visat sig att reformerna mot korruption i Sierra Leone inte är tillräckliga för att 
lyckas bekämpa korruption. För att stärka anti-korruptions kommissionens oberoende kan 
förslagsvis ett oberoende organ välja kommissionärerna istället för presidenten och 
parlamentet. Detta konstaterande visar att det inte är tillräckligt att endast åtgärda problem 
inom lagstiftningen eller vissa institutioner, att endast införa en anti-korruptions lag och en 
anti-korruptions kommission är inte tillräckligt. För bekämpa korruptionen inom rättsväsendet 
behövs förutom lagstiftning även kvalificerad och utbildad personal. Dessutom kan 
finansieringen av rättsväsendet ifrågasättas då den hämmar domstolarnas oberoende. Då ofta 
girighet ligger till grund för korruption krävs ett annat förfarande än lagstiftning. Synsättet på 
korruption måste ändras hos befolkningen för att inte korruption skall accepteras och 
eftersträvas. Om medborgarna utbildas och ändrar synsätt förenklar det arbetet hos de 
offentliga tjänstemännen att motstå frestelsen av korruption. Det motsatta gäller även 
tjänstemännen som skall lyckas ändra uppfattning om korruption som då försvårar 
medborgarnas möjligheter att öva utpressning.  
 
Jag anser även att en viktig aspekt är att ha uppnåeliga mål och en verklighetsuppfattning för 
att lyckas med kampen mot korruption. Ellen Johnson-Sirleaf erkände att de inte hade uppfyllt 
deras mål de första tio månaderna vid makten. Dock ansåg hon att de hade åstadkommit stora 
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förändringar och var på väg åt rätt håll. Dessutom insåg hon att även om de uppfyller alla mål 
kommer situationen i landet att likna 1988, innan inbördeskriget, vilket kan tolkas som en 
verklighetsuppfattning och en stark ledning.  
 
Det är även viktigt för regeringen att erkänna de problem som finns hos de yngre. En viktig 
åtgärd mot korruption är att utbilda de yngre för att reformerna mot korruption skall vara 
effektiva och verksamma även i framtiden.   
 
Liberia har förutsättningarna att bli ett framgångsrikt land i kampen mot korruption. 
Dessutom skall påpekas att Liberia har precis börjat återhämta sig från ett inbördeskrig och 
den sittande regeringen har endast haft makten i 2 år. Då reformerna mot korruption är 
förhållandevis nya och anti-korruptions lagen ännu inte har trätt i kraft kan endast framtiden 
visa om Liberias anti-korruptions program kommer att bli framgångsrikt. 
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Bilaga 2 
 
United Nations Convention against Corruption 
 
Art. 5 (4): 
 
States Parties shall, as appropriate and in accordance with the 
fundamental principles of their legal system, collaborate with each other and with 
relevant international and regional organizations in promoting and developing the 
measures referred to in this article. That collaboration may include participation in 
international programmes and projects aimed at the prevention of corruption. 
 
Art. 6 (1): 
 
Each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of 
its legal system, ensure the existence of a body or bodies, as appropriate, that 
prevent corruption by such means as: 
 
Art. 7: 
 
Public Sector 
 
Art. 11 (1): 
 
Bearing in mind the independence of the judiciary and its crucial role in combating 
corruption, each State Party shall, in accordance with fundamental principles of its legal 
system and without prejudice to judicial independence, take measures to strengthen integrity 
and to prevent opportunities for corruption among members of the judiciary. Such measures 
may include rules with respect to the conduct of members of the judiciary. 
 
Art. 12: 
 
Private sector 
 
Art. 13: 
 
Participation of society 
 
Art. 14: 
 
Measures to prevent money-laundering 
 
Art. 15:  
 
Bribery of national public officials 
 
Art.16: 
 
Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations 
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Art.17: 
 
Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official 
 
Art. 18: 
 
Trading in influence 
 
Art.19: 
 
Abuse of functions 
 
Art. 20 
 
Illicit enrichment 
 
Art.21: 
 
Bribery in the private sector 
 
Art. 30 (2): 
 
Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish or maintain, in 
accordance with its legal system and constitutional principles, an appropriate balance 
between any immunities or jurisdictional privileges accorded to its public officials for the 
performance of their functions and the possibility, when necessary, of effectively 
investigating, prosecuting and adjudicating offences established in accordance with this 
Convention. 
 
The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption and Related 
Offences 
 
Art. 4: 
 
Scope of Application 
 
1. This Convention is applicable to the following acts of corruption and related offences: 
(a) the solicitation or acceptance, directly or indirectly, by a public official or any other 
person, of any goods of monetary value, or other benefit, such as a gift, favour, promise or 
advantage for himself or herself or for another person or entity, in exchange for any act or 
omission in the performance of his or her public functions; 
(b) the offering or granting, directly or indirectly, to a public official or any other person, of 
any goods of monetary value, or other benefit, such as a gift, favour, promise or advantage 
for himself or herself or for another person or entity, in exchange for any act or omission in 
the performance of his or her public functions; 
(c) any act or omission in the discharge of his or her duties by a public official or any other 
person for the purpose of illicitly obtaining benefits for himself or herself or for a third party; 
(d) the diversion by a public official or any other person, for purposes unrelated to those for 
which they were intended, for his or her own benefit or that of a third party, of any property 



 41 

belonging to the State or its agencies, to an independent agency, or to an individual, that such 
official has received by virtue of his or her position; 
 (e) the offering or giving, promising, solicitation or acceptance, directly or indirectly, of any 
undue advantage to or by any person who directs or works for, in any capacity, a private 
sector entity, for himself or herself or for anyone else, for him or her to act, or refrain from 
acting, in breach of his or her duties; 
(f) the offering, giving, solicitation or acceptance directly or indirectly, or promising of any 
undue advantage to or by any person who asserts or confirms that he or she is able to exert 
any improper influence over the decision making of any person performing functions in the 
public or private sector in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself 
or herself or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or 
the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the 
influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended result; 
(g) illicit enrichment; 
(h) the use or concealment of proceeds derived from any of the acts referred to in this Article; 
and 
(i) participation as a principal, co-principal, agent, instigator, accomplice or accessory after 
the fact, or on any other manner in the commission or attempted commission of, in any 
collaboration or conspiracy to commit, any of the acts referred to in this article. 
2. This Convention shall also be applicable by mutual agreement between or among two or 
more State Parties with respect to any other act or practice of corruption and related offences 
not described in this Convention. 
 
Art. 14: 
 
Minimum Guarantees of a Fair Trial 
 
Subject to domestic law, any person alleged to have committed acts of corruption and related 
offences shall receive a fair trial in criminal proceedings in accordance with the minimum 
guarantees contained in the African Charter on Human and Peoples’ Rights and any other 
relevant international human rights instrument recognized by the concerned States Parties. 
 
Universal Declaration of Human Rights  
 
Art. 10: 
 
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and 
impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal 
charge against him. 
 
African Charter on Human and Peoples’ Rights 
 
Art. 26: 
 
States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the independence of 
the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national 
institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms 
guaranteed by the present Charter. 
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International Covenant on Civil and Political Rights 
 
Art. 14 (1): 
 
All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any 
criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall 
be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal 
established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for 
reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or 
when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would 
prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at 
law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or 
the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children. 
 
Liberias Konstitution 
 
Art. 11 (c):  
 
All persons are equal before the law and are therefore entitled to the equal protection of the 
law. 
 
Art. 54: 
 
The President shall nominate and, with the consent of the Senate, appoint and commission  
a) cabinet ministers, deputy and assistant cabinet ministers;  
b) ambassadors, ministers, consuls; and  
c) the Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court and judges of subordinate 
courts;  
d) superintendents, other county officials and officials of other political sub divisions;  
e) members of the military from the rank of lieutenant or its equivalent and above; and  
f) marshals, deputy marshals, and sheriffs . 
 
Art. 61: 
 
The President shall be immune from any suits, actions or proceedings, judicial or otherwise, 
and from arrest, detention or other actions on account of any act done by him while President 
of Liberia pursuant to any provision of this Constitution or any other laws of the Republic . 
The President shall not, however, be immune from prosecution upon removal from office for 
the commission of any criminal act done while President. 
 
Art. 68: 
 
The Chief Justice and Associate Justices of the Supreme Court shall, with the consent of the 
Senate, be appointed and commissioned by the President; provided that any person so 
appointed shall be:  
a) a citizen of Liberia and of good moral character; and 
b) a counsellor of the Supreme Court Bar who has practiced for at least 5 years. 
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Art. 71:  
 
The Chief Justice and the Associate Justices of the Supreme Court and the judges of 
subordinate courts of record shall hold office during good behavior. They may be removed 
upon impeachment and conviction by the Legislature based on proved misconduct, gross 
breach of duty, inability to perform the functions of their office, or conviction in a court of 
law for treason, bribery or other infamous crimes . 
 
The Bangalore Principles of Judicial conduct 
 
Värdering 4.14: 
 
A judge and members of the judge's family, shall neither ask for, nor accept, any gift, bequest, 
loan or favour in relation to anything done or to be done or omitted to be done by the judge in 
connection with the performance of judicial duties. 
 
 
The Anti-Corruption Act, Sierra Leone 
 
Sektion 2 (2): 
 
The Commission shall consist of the following members:— 
a. 
a Commissioner who shall be the head; and 
 
b. 
a Deputy Commissioner, 
 
both of whom shall be appointed by the President with the approval of Parliament. 
 
 
Sektion 5 (1): 
 
The object for which the Commission is established is to investigate instances of alleged or 
suspected corruption referred to it by any person or authority or which has come to its 
attention, whether by complaint or otherwise and to take such steps as may be necessary for 
the eradication or suppression of corrupt practices. 
 
Sierra Leoenes Konstitution 
 
Art. 48 (4): 
 
While any person holds or performs the functions of the office of President, no civil or 
criminal proceedings shall be instituted or continued against him in respect of anything done 
or omitted to be done by him either in his official or private capacity. 
 
 
 
 


