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Abstract 
Darfur, folkmord eller massmord? 

En fallstudie av konflikten i Sudan. 

Författare: Natalia Glowniak och Jenny Lundin 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda begreppet folkmord och sedan analysera huruvida de 

våldshandlingar som drabbar Darfurs befolkning i Sudan kan klassificeras som folkmord eller 

inte. För att kunna göra detta ska vi först analysera begreppet folkmord enligt FNs stadga och 

sedan jämföra de kriterierna med andra kända akademikers syn på vad ett folkmord innebär. 

 

Vi använder oss av en kvantitativ metod och genomför vår undersökning med hjälp av ett 

analysschema utformat från FNs kriterier för folkmord samt tre andra forskares 

kompletteringar. Dessa tre forskare är Chalk, Jonassohn och Fein. De första två är statsvetare 

och den tredje är sociolog. Genom att operationalisera FN stadgan samt forskarnas kriterier 

skapar vi bedömningskriterier för att kunna analysera konflikten i Sudan. 

 

Vår studie visar att FNs kriterier anses vara för snävt av många. Det är svårt att kunna klassa 

en konflikt som folkmord enligt dessa kriterier då bilden av de drabbade är väldigt snävt 

definierad. Med kompletteringar till analysschemat ser vi starka antydningar på att det är ett 

folkmord som pågår i Darfur, men med brist på tillräckligt starka bevis kan vi inte säkert säga 

att så är fallet.    
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1. Inledning 

 

”Tidigt en morgon angreps den fridfulla byn av det sudanesiska flygvapnets bombplan eller 

en svärm attackhelikoptrar. Efter några minuter, när förvirringen och kalabaliken var som 

störst, stormade den ridande janjawidmilisen in i byn och sköt vilt omkring sig. Kvinnor 

fångades in och våldtogs på löpande band. Män – i synnerhet de unga männen – sköts ihjäl på 

måfå. Medan den skräckslagna befolkningen flydde för livet övergick angriparna till att driva 

samman boskapen och plundra husen på allt som var möjligt att transportera bort. När 

konfiskationen fullföljts lät de förgifta alla vattentäkter och satte dessutom eld på 

bebyggelsen.”1Detta var ett effektivt sätt att hindra befolkningen från att återvända. Alla 

flyktingarna berättar samma historia för journalisterna. Detta är vad de bofasta i Darfur utsätts 

för.  

Enligt en rapport från FN (2005) och internationella biståndsorganisationer har den ridande 

janjawidmilisen, med hjälp av den sittande regimen i Sudan, fördrivit 1.8 miljoner människor 

sedan konflikten bröt ut i februari 2003. Det är ¼ av den västsudanesiska provinsen Darfurs 

befolkning, Darfur en region stor som Frankrike2. Vi ifrågasätter inte om våldshandlingar 

utförs, utan om dessa våldshandlingar kan klassificeras som folkmord. 

”Amerikanska kongressen har kallat dödandet i Darfur för ett folkmord, europeiska politiker 

har talat om brott mot mänskligheten och FN:s säkerhetsråd har hotat med sanktioner. Den 

sudanesiska regimen tycks dock kallt kalkylera med att världen inte tänker ingripa.”3 Vilket 

världen inte måste göra, om konflikten inte klassificeras som ett folkmord. 

Men kan konflikten i Darfur klassificeras som folkmord? 

Folkmord är en relativt ny benämning på ett gammalt fenomen. Historien är fylld av exempel 

på avsiktlig utrotning och förstörelse av hela folk och städer. Som exempel; Troja som 

förstördes någon gång på 1300-talet f.Kr. eller Karthago som förstördes år 146 f.Kr. I det 

senare fallet beströddes marken med salt för att omöjliggöra en ny bebyggelse på samma 

plats.  

Några århundraden senare genomförde asiatiska ryttarfolk under ledning av bland andra 

Djingis Khan enorma massaker i bland annat Indien. Under samma tidsperiod engagerade sig 

de ”civiliserade” korsfararna i vidspritt mördande av muslimer och judar. Ytterligare ett par 

                                                 
1 Gardell. 2005: 2. 
2 Gardell. 2005: 1. 
3 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=301522 
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hundra år senare under koloniseringen av Nord- och Sydamerika och Afrika var utrotning av 

infödda ofta ett avsiktligt resultat av politiska beslut.  

När FN grundades efter andra världskriget krävde NGO’s (non governmental organizations) 

att lagar om mänskliga rättigheter skulle tas med på agendan. Men vad kan det internationella 

samfundet egentligen göra? 

FN har två alternativa vägar. Först och främst kan de använda sig av ekonomiska eller 

kommunikativa sanktioner mot staten som bryter mot de mänskliga rättigheterna. I annat fall 

kan de även använda sig av militära medel. Det är dock ovanligt att det går så långt. Många 

teoretiker och policyskapare anser att folkmord alltid ska få en världsomfattande respons. Det 

är hela världens skyldighet att se till att detta inte sker. 

Det var förintelsen som gav upphov till FNs folkmordskonvention. Den visar tydligt att 

systematiskt mördande av en grupp människor baserat på ras, kön, religion eller etnisk 

tillhörighet är förbjudet enligt internationell lag och norm.  

Stater har tidigare samarbetat för att stoppa folkmord. Ett exempel är den NATO ledda 

koalitionen som agerade för att stoppa utrotningen av serber i Kosovo. Problemet med denna 

typ av aktion är att det oundvikligen är många oskyldiga som drabbas.  

En miljon bangladeshier och två miljoner kambodjaner mördades under 1970-talet och under 

1990-talet mördades över 800,000 av Rwandas invånare medan världen satt och tittade på. I 

det senare fallet använde varken USA eller FN benämningen folkmord då de var väl 

medvetna om att ett erkännande om att det var folkmord skulle nödvändiggöra internationell 

respons.4  

Vad krävs för att FN ska klassa en konflikt som folkmord och är det ett folkmord som pågår i 

Darfur, Sudan?     

 

                                                 
4 Mingst. 2004: 299-302 
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  2. Syfte & Frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda begreppet folkmord. Vad innebär begreppet enligt FN 

och är deras definition tillräckligt omfattande för att få någon effekt? Kan konflikten i Darfur 

klassificeras som folkmord enligt FNs folkmordskonvention och är det regeringen eller en 

grupp kopplad till regeringen som är ansvarig för detta? Många akademiker anser att FNs 

kriterier har blivit för snäva då FN var tvungna att rätta sig efter flertalet stater som motsatte 

sig den första utformningen. Vissa medlemsstater var oroliga att de skulle kunna dömas 

retroaktivt för brott utförda av deras egna regimer.5  

Skulle olika definitioner av vad folkmord innebär leda till olika slutsatser gällande Darfur? 

När FN klassificerar en konflikt som folkmord är alla länder som skrivit på 

folkmordskonventionen tvungna att agera enligt kapitel 7 i FN stadgan.6 Där föreskrivs att 

säkerhetsrådet ska rekommendera eller bestämma vad som ska göras åt situationen i enlighet 

med artikel 41 och 42. Artikel 41 föreskriver agerande utan användning av militär kraft, 

såsom ekonomiska sanktioner eller liknande. Utifall agerande enligt artikel 41 inte visar sig 

vara tillräckligt, tillämpas artikel 42 enligt vilken även militära medel får användas.  

Om en konflikt å andra sidan inte blir klassificerad som folkmord finns ingen direkt 

skyldighet att agera. Detta kan alltså bli avgörande för det drabbade landet. 

 

 

 

 

 

 

Anledningen till att vi valt att koncentrera oss på regeringens roll i konflikten är att tidigare 

domar eller utredningar fokuserat just på vad regeringen, regimen eller högt stående inom 

regeringen har gjort sig ansvariga till. Vidare undersökning av enskilda individers inblandning 

ryms inte inom ramen för denna uppsats. Det blir för svårt att veta var gränsen ska dras.  

 

 

 

 

                                                 
5 Gabrielson. 1999:10 
6 www.un.org/aboutun/charter/chapter7.htm 

Bedriver regeringen eller en grupp kopplad till regeringen ett folkmord i Darfur? Kan 

konflikten klassificeras som folkmord enligt FN stadgan? Om inte, blir resultatet 

annorlunda om man använder sig av kritikernas kriterier?  
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3. Metod och material 

 

För att kunna analysera konflikten i Darfur kommer vi först att utreda begreppet folkmord, 

ordets ursprung, första användning och den nuvarande synen på begreppet. Vidare presenterar 

vi de kriterier som FN har, samt andra kända forskares synpunkter på dessa kriterier. Som 

nästa steg ska vi analysera och operationalisera dessa kriterier för att skapa ett analysschema 

som vi applicerar på konflikten i Darfur, för att se om den kan klassas som folkmord. 

För att utreda det teoretiska begreppet folkmord använder vi oss av Mingst, Karen A 

”Essentials of international relations”, Gabrielsson, Kim ”Folkmord – inget nytt i historien” 

och FNs folkmordskonvention. För att sedan undersöka fallet Darfur använder vi oss av 

diverse artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt Gardell, Carl Johans 

”Sudan”. Aktuell information hämtas även från Amnesty international och Human Rights 

Watch. Uttalanden och dokument från Utrikes Institutet, Utrikes Departementet och 

Afrikanska Unionen används också. 

 

3.1. Avgränsningar, validitet och reliabilitet  

 

Att vi använder oss av FN känns ganska självklart, då de är det närmaste vi har av en väktare 

av internationella lagar. Däremot väljer vi att inte blanda in andra organisationer som arbetar 

för skyddet av mänskliga rättigheter då de inte har mandat att lägga sig i suveräna staters 

agerande. Vidare har vi försökt att bredda den alternativa definitionen genom att använda oss 

av både statsvetare och en sociolog, men för att kunna bibehålla en samlad bild av den 

alternativa definitionen av folkmord begränsade vi oss till ovan nämnda forskare.  

 

Ett stort validitetsproblem med detta ämne är tillgängligheten på information. Synliga 

agerande, uttalanden och allmänna mönster kan antyda på svar åt ena eller andra hållet, men 

kan aldrig ge oss några definitiva slutsatser. En annan forskare, med tillgång till annan 

information kunde mycket väl komma fram till helt andra slutsatser än vi, vilket ger låg 

intersubjektivitet. En stor svårighet är att vi som studenter inte har tillgång till den senaste 

litteraturen i ämnet. Detta gällde böcker som ”Darfur in flames: atrocities in western Sudan” 

och ”Darfur destroyed: ethnic cleansing by government and militia forces in Western Sudan”, 

båda publicerde av Human Rights Watch. På riksdagsbiblioteket, det enda bibliotek som hade 

tillgång till dem, nekades vi tillträde då vi inte var riksdagsledamöter och eftersom litteraturen 

var för ny. De meddelade oss att endast ledamöter samt doktorander och professorer hade 
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tillträde till den. På grund av att tillträde samt kontakter saknas har vi ingen möjlighet att 

kontrollera en del fakta. Konsekvenser av detta är att det ibland kan vara svårt att veta om det 

som sagts verkligen stämmer. Ligger det dolda intressen bakom uttalanden? Detta hindrar oss 

dock inte från att presentera dessa uttalanden men trots källkritik, och noga utvalda källor, 

väljer vi ibland att inte använda dessa uttalanden som tillräckliga bevis för att kunna svara på 

delar av analysschemat.        

Uppsatsens tyngd ligger därför på operationaliseringen av begreppet, de olika kriterierna för 

folkmord, samt analysschemat. 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Det har forskats ingående kring begreppet folkmord. Till exempel R. Lemkin som var den 

förste som använde begreppet folkmord och var den förste som forskade kring begreppet så 

som det definieras idag. Dagens definition av folkmord grundar sig i förintelsen, vilket var 

Lemkins forskningsområde. Men redan 1933 startade hans intresse för begreppet, då Lemkin 

fick upp ögonen för förintelsen av kristna assyrier i Irak. För Lemkin innebar folkmord 

förintandet av en folkgrupp, vilket förutsätter en plan som syftar till total utplåning. Hans 

definition inkluderade attacker mot politiska och sociala institutioner, kultur, språk, 

nationalism, religion och ekonomi inom grupp7. Attacker som riktar sig mot frihet, heder och 

personligt skydd rymdes inom begreppet folkmord. Han ansåg att det saknades en definition 

på det brott som i grunden är något annat än krigsförbrytelser eller massmord. Och därefter 

saknade den internationella rättsordningen ett begrepp att döma dessa brott efter. Lemkin 

kämpade 15 år för att få igenom resolutionen om folkmord i internationell lag. Hans definition 

erkändes den 9 december 1948 på en konventionen gällande förhindrandet och bestraffningen 

av folkmord. Då Lemkin behandlade folkmord som ett internationellt problem8 kan vi inte 

använda oss av honom, då fallet Sudan är en nationell konflikt.   

När det gäller Sudan, så har det varit aktuellt länge då det i över 20 års tid förekommit 

inbördeskrig och odefinierade konflikter. Idag har forskarna återigen fått upp ögonen för 

Sudan, och nu koncentrerar de sig främst på konflikten i Darfur. Idag handlar debatten om ett 

eventuellt folkmord, inte längre lokal konflikt. Forskare som Eric Reeves, professor vid Smith 

College in Northampton Massachusetts, har undersökt de olika aktörerna som medverkat i 

konflikten. Även ICC har på uppdrag från FN påbörjat en undersökning för att ta reda på om 

                                                 
7 Chalk & Jonassohn. 1990:8-9 
8 Chalk & Jonassohn. 1990:9 
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det är ett folkmord som pågår i Darfur. I väntan på resultaten från denna undersökning har vi 

valt att dels titta på om konflikten kan klassificeras som folkmord enligt FN konventionen 

samt genom en sammanställning av kritiska forskares definitioner. Som vi nämner i kapitel 

3.1 har vi inte fått tag på den senaste forskningen eller litteraturen i området.  

 

3.3 Helen Fein 

 

Helen Fein är VD för the Institute for the study of genocide (ISG), vid John Jay College of 

Criminal Justice, City University of New York. Organisationen grundades 1982 för att 

upprätthålla arbetet mot folkmord, som många andra organisationer ansåg vara oväsentligt.9 

ISG är en självständig non-profit organisation. Deras huvudsakliga uppgift är att dela ut 

stipendier och att analysera orsaker, konsekvenser och förhindrande av folkmord. 

Hennes kommentar på krisen i Darfur är att det är “genocide by attririon”10. Detta betyder att 

en grupp människor som inte anses tillhöra förövarnas regering attackeras gång på gång för 

att försvaga dem och slutligen fördriva dem från platsen. 

 

3.4 Chalk & Jonassohn 

 

År 1986 grundade Professorerna Frank Chalk och Kurt Jonassohn MIGS, the Montreal 

Institute for Genocide and Human Rights Studies.11 Chalk och Jonassohn undervisar i 

folkmordets sociologi och historia, de har gjort detta sedan 1981. Det var endast två år efter 

att de börjat arbeta med ämnet folkmord. En förklaring till att de började undervisa så tidigt i 

ämnet var att det fanns så få som var engagerade.   

 

 

4. Teori 

 

För att kunna skilja på väpnade konflikter och folkmord behöver vi först finna en lämplig 

definition av vad folkmord är. Sedan krävs analysverktyg för att kunna bedöma om konflikten 

i Darfur kan klassas som folkmord eller inte. Våra analysverktyg består av FNs kriterier för 

                                                 
9 http://www.isg-iags.org/aboutus.html 
10 http://www.crimesofwar.org/sudan-mag/sudan-fein.html 
11 http://migs.concordia.ca/ 
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folkmord samt en alternativ version, sammansatt utifrån statsvetarna Chalk och Jonassohn 

kriterier och sociologen Feins kriterier.  

  

4.1. Definition av folkmord 

 

Folkmord är en direkt översättning av engelskans genocide. Genocide kommer från 

grekiskans genos som betyder folk och latinets cide vilket betyder mord12. Ordet genocide 

användes först i en studie av det nazistiska styret i de ockuperade europeiska länderna. Den 

skrevs av juristen R. Lemkin och han använde sig av begreppet genocide efter samma modell 

som homicide.13  

 

4.2. FNs definition, folkmordkonventionen 

 

FN antog den 9 december 1948 en konvention som avgränsade folkmordsbegreppet till 

”handlingar som innebär en avsiktlig förintelse av nationella, etniska, rasmässiga eller 

religiösa grupper, helt eller delvis.”  

Dessa handlingar innebär att: 

 

a) Döda gruppens medlemmar. 

b) Förorsaka allvarlig fysisk eller psykisk skada hos medlemmar i gruppen. 

c) Avsiktligt påtvinga gruppen sådana förhållanden, som syftar till att fysiskt förinta 

gruppen, helt eller delvis. 

d) Skapa förhållanden som avser att förhindra födslar inom gruppen. 

e) Tvångsmässigt föra gruppens barn till en annan grupp.14 

 

Problemen med denna konvention är att definitionen av offren är så snäv att den inte kan 

bedöma massmord som inträffat före konventionen antogs som folkmord. Idag har drygt 130 

länder skrivit under konventionen. 

När och om en konflikt i världen klassas som folkmord av FN så måste de länder som skrivit 

på konventionen handla i enighet med kapitel 7 i FN stadgan.  

 

                                                 
12 Weitz. 2003: 8 
13 Gabrielson. 1999: 9 
14 www.ohchr.org/english/law/genocide.htm 
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4.3. Kritikers definitioner 

 

Sociologen Helen Fein presenterade i mitten av 1980-talet en utvecklad definition av 

folkmord som ”det kalkylerade mördandet av delar av en grupp eller en hel grupp, som inte 

anses tillhöra förövarnas regering eller regeringens närstående grupper, men som påstås vara 

orsaken till de kriser eller olyckor som drabbat viktiga maktcentra.”15 Fein ansåg att 

konventionens definition av folkmord var för snäv just därför att definitionen av offren var så 

specifik och eftersom skälen till att utföra handlingarna begränsades till etniska, nationella, 

religiösa och/eller rasmässiga grunder. Hon utvecklade folkmordets typologi i fyra punkter16:  

 

 Det koloniala folkmordet, där förövarna, avsiktligt eller oavsiktligt, förintar folk som 

står i vägen för exploatering av ekonomiska resurser. 

 Det despotiska folkmordet, avsett att eliminera eventuella oppositionen, vanligen i en 

multietnisk stat. 

 Folkmordet som vedergällning, där förövarna söker förinta en verklig opponent. 

 Det ideologiska folkmordet, där förövarna söker krossa grupper, som anses bekämpa 

staten och förkroppsligar det absoluta onda.  

 

Även flertalet statsvetare har kommit med invändningar och krävt preciseringar på begreppet 

folkmord. Chalk och Jonassohn har bidragit med denna definition av begreppet.   

”Genocide is a form of one-sided mass killing in which a state or other authority intends to 

destroy a group, as that group and membership in it are defined by the perpetrator.”17 

Grundläggande i denna definition är att det är förövarna som definierar den grupp som skall 

förintas. Gruppen eller offren behöver inte klassificera sig själva som en grupp. 

Vidare urskiljer de fyra grundläggande motiv18: 

 

 Att eliminera verklig eller potentiell fara. 

 Att terrorisera verkliga eller potentiella fiender. 

 Att uppnå ekonomiskt välstånd. 

 Att förverkliga trosföreställningar eller ideologier. 

 
                                                 
15 Gabrielson. 1999: 11 
16 Gabrielson. 1999: 11 
17 Chalk & Jonassohn. 1990:23 
18 Gabrielson. 1999: 11 
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Även i krig påträffas liknade motiv, skillnaden är dock att det finns ett aktivt motstånd när 

man talar i termen av krig. Vidare kan detta motiv återfinnas i begreppet massaker, men här 

ligger skillnaden i omfattningen av dödandet.  

Vi ser stora likheter mellan Chalk och Jonassohns teorier och Feins. Därför kan vi slå samman 

deras syn på folkmord till ett alternativt analysschema.  

 

 

5. Analysverktyg 

 

En operationalisering utav FNs kriterier för vad som får räknas som folkmord ger oss ett 

analysschema med 4 punkter. Vidare ger en sammanställning av Chalk, Jonassohn och Fein 

ytterligare ett analysschema. Syftet med detta är att undersöka huruvida FNs kriterier för 

folkmord kan anses vara för snäva, åtminstone i andra statsvetares ögon.  

 

5.1. FN 

 

 En våldshandling har begåtts. 

Det finns många olika metoder som används av grupper för att försvåra för andra. Men i 

enlighet med FN måste en våldshandling ha begåtts för att det skall komma på tal att det kan 

handla om folkmord.  

 

 Det är en handling som utförs av en regim eller grupp kopplad till regimen. 

Förutom att en våldshandling ska ha ägt rum, ställer FN krav på att våldshandlingen ska ha 

begåtts av en regim eller grupp kopplad till regimen.   

 

 Handling med intention att fördriva, förstöra och förgöra en grupp. 

Regimer kan utföra våldshandlingar utan att dessa kan klassificeras som folkmord. Ett 

exempel på detta är massmord eller massaker. Det är till exempel inte ett folkmord om en 

regim har som syfte att upprätthålla ordning och därmed orsakar skada. Det som utmärker 

folkmord är dess intention där syftet är att fördriva, förstöra och förgöra en grupp.  

 

 Handlingen riktas mot etnisk, religiös eller nationell grupp. 

Vidare har FN ställt upp ytterligare ett kriterium för att en konflikt ska kunna klassificeras 

som folkmord. Offren måste tillhöra en etnisk, religiös eller nationell grupp. 
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 Handlingarna inkluderar mord, svår fysisk eller psykisk skada, att förhindra födslar, 

genom till exempel våldtäkt, eller bortförande av barn tillhörande gruppen. 

Detta sista kriterium preciserar begreppet våldshandling. Våldshandlingen – som ryms inom 

ramen för folkmord – inkluderar mord, svår fysisk eller psykisk skada, förhindrande av 

födslar eller bortförande av barn.  

 

För att en konflikt ska kunna dömas som folkmord enligt FNs agenda måste alla fyra kriterier 

uppfyllas.  

 

5.2. Alternativt schema 

 

Chalk, Jonassohn och Fein håller sig till FNs kriterier men lägger till ytterligare två kriterier: 

 

 Våldshandlingarna behöver inte vara riktade mot en specifik grupp, det är förövarna 

som ser offren som en enad grupp som står i vägen för deras mål. 

Till skillnad från FN anser Chalk, Jonassohn och Fein att det är förövarna som definierar 

gruppen som de angriper. Det handlar då om en grupp som står i vägen för förövarnas 

ekonomiska välfärd, eller som utgör en verklig eller potentiell fara. Det kan även röra sig om 

ideologiska eller religiösa skäl.  

 

 Förövarna behöver inte vara kopplade till regimen. Det räcker med en militär styrka 

med avsikt att fördriva en grupp människor. 

Vidare breddar de vilka förövarna kan vara, de behöver inte vara en regim eller en grupp 

kopplad till regimen. Dock måste det fortfarande röra sig om en enad styrka med intention att 

förgöra, fördriva eller förstöra en annan grupp människor. Dessa anses då inte tillhöra den 

egna gruppen. Sporadiskt mördande räknas alltså inte in i Chalk, Jonassohn och Feins 

definition.  
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6. Konflikten i Darfur 

 

6.1 Kort om Sudans historia 

Endast tre år efter det första parlamentsvalen i Sudan förklarar den vinnande NUP regeringen, 

med Ismail al-Azhari som premiärminister, landet som självständigt19. Men det dröjer inte 

länge förrän den demokratiskt valda regimen ersätts genom en militärkupp, i ledning av 

generalen Ibrahim Abbend. Ett nytt demokratiskt val genomförs 1965, vilken skakas av ett 

kommunistiskt kuppförsök och ständigt återkommande inbördeskrig. Dessa krig har ständigt 

stimulerats av framväxten av ett antal separata nationsbildningsprocesser. Konsekvenserna av 

detta kan idag ses i motståndarrörelsernas skilda utveckling, allteftersom deras taktiker att 

uppnå deras mål har varierats. Som till exempel den rekonstruerade sydsudanesiska 

motståndarrörelsen som 1983 delades upp i en politisk gren, SPLM, och en militär, SPLA. 

Även kallade SPLM/A. Dessa kom att bli en huvudaktör i den nuvarande Darfurkrisen.      

 

6.2 Nuvarande konflikt i Darfur 

 

Sedan långt tillbaka finns en motsättning mellan de bofasta, svarta bönderna (främst av 

folkgruppen fur), och det arabiska folk som bor längre norrut. Nomaderna har med jämna 

mellanrum gjort räder mot bönderna, då attraktiv betes- och jordbruksmark samt vattendrag 

lockat nomaderna till området. Det som nu pågår är bara en förlängning av den dominerande 

etniska konflikt som alltid existerat i området. Men under de senaste decennierna har en 

kombination av torka, reducerade tillgångar, brist på bra styre och demokrati samt lätt 

tillgängliga vapen lett till en ökad våldspiral. Detta resulterar i blodiga sammandrabbningar 

och en alltmer polariserad kamp mellan de två sidorna. 

Svaret till det eskalerade våldet ligger kanske i konsekvenserna av president Omar El Bashirs 

regerings omorganisering. Denna administrativa grupp kom att förändra de arabiska 

stammarnas maktpositioner, vilket de svarta bofasta i Darfur reagerade kraftigt på.20 

Den förbättrade maktpositionen har möjliggjort för de arabiska stammarna att röra sig allt 

längre söderut där Massalit byar attackeras och förstörs.  

År 2003 angrep två beväpnade grupper armé- och polisposteringar i protest av Khartoums 

försummelse av de svarta bofasta i Darfur. Dessa två rebellrörelser är kända under namnen 

                                                 
19 Gardell. 2005: 22 
20 www.hrw.com 
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JEM (justice and equality movement) och SLM/A (Sudan Liberation movenment/army).21 

Detta kom att kallas Sudans Bondeuppror. Det dröjde dock inte länge förrän armén tog 

tillbaka kontrollen i området. Detta med hjälp av janjawid – Den arabiska milisen som på 

arabiska betyder ungefär ”djävlar på hästrygg”. 22 Sedan konfliktens start i februari 2003 har 

flertalet hämndaktioner mot bönderna skett, utförda av bland annat janjawid. Sudans regering 

har medgivit att de har försett den arabiska milisen med vapen för att bekämpa upproret. 

Vidare hävdar de att de i dagsläget inte har kontroll över janjawid, och kallar övergreppen för 

lokala konflikter. Det är tydligt att de inte gjort någonting för att stoppa deras aktioner23. 

Exempelvis FNs samordnare av humanitärt bistånd i Sudan, Mukesh Kapila, anser att ”det rör 

sig om ett systematiskt försök från en folkgrupp att avlägsna en annan från platsen – med stöd 

av regeringen i huvudstaden Khartoum.”24  

Ett motiv till regimen i Khartoums agerande kan finnas i att janjawids folkdrivningskampanj 

har riktats mot de ”etiska” grupper som av olika skäl kan tänkas stödja upprorsmännen. 

Ytterligare skulle eventuella aktioner från Khartoums störa de fredsförhandlingar som inletts 

mellan de själva och SLM/A.  

I de så kallade Machakosprotokollen (20 juli 2002) kom regimen och SLM/A överens om de 

grundläggande principerna som skulle styra den fortsatta fredsprocessen. Sudan ska bli en 

federation, där till exempel oljeintäkterna delas lika mellan de två aktörerna. Och det är just 

oljan som har varit den främsta anledningen till att alla geopolitiska tumregler vänts in och 

ut.25 Redan i augusti 1999 uppgick produktionen till 140 000 fat per dag. Vid 2005 beräknas 

det att 500 000 fat per dag kommer produceras. Detta gör Sudan till en av världens största 

oljeproducenter, och självklart vill alla vara med och dela på intäkterna. Interna såväl som 

externa aktörer har stora intressen i Sudans ekonomiska tillväxt. 

 

                                                 
21 Gardell. 2005: 3 
22 http://www.expressen.se/index.jsp?d=10&a=193277 
23 http://www.ui.se/text2004/art1304.htm. 
24 http://www.ui.se/text2004/art1304.htm. 
25 Gardell. 2005: 4 
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                                                        Analysschema 

               (Varje steg på analysschemat måste besvaras med JA för att det skall kunna dömas för folkmord.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
FN:s definition av folkmord                         Chalk, Jonassohn & Fein:s            
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7. Analys   

 

7.1 FN:s definition av folkmord: 

 

 1. Har en våldshandling utförts? 

 

Enligt en rapport från FN 2005 har den ridande Janjawid milisen har fördrivit 1,8 miljoner 

från deras hem sedan konflikten bröt ut i februari 2003.26 Detta är en fjärdedel av Darfurs hela 

befolkning. Antalet dödsfall varierar i olika rapporter, FNs rapport tyder på 70 000, men 

källor på plats påstår att detta är en underdrift. 

Enligt tt.-afp (13/6-05) har någonstans mellan 180 000 – 300 000 människor dödats och 2,4 

miljoner människor drivits på flykt sedan konflikten började i februari 2003.27   

 

Slutsatsen av detta visar på att en våldhandling har utförts. 

 

 2. Är våldshandlingen utförd av regimen eller en grupp kopplad till regimen? 

 

Våldshandling utförd av regim: 

Leif Ohlsson (Fredsforskare vid Göteborgs universitet), Elisabeth Abiri (Forskare och 

föreståndare för centrum av studiet av mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet) 

och Ove Bring (Professor i folkrätt vid Stockholms universitet) kritiserar och attackerar 

Sudans regering. ”Regeringen i Sudan säger också redan idag med beklagande 

axelryckningar att ’det är krig, och sådant händer i krig’.”28 ”Sudans regering har faktiskt 

lyckats förhala hjälpinsatserna till dess regntiden nu börjat. Därmed försvåras eller t.o.m. 

omöjliggörs hjälpinsatser till otillgängliga områden dit stora människomassor tagit sin 

tillflykt.”29 Detta antyder att regimen skulle vara direkt ansvarig för de övergrepp som 

befolkningen utsätts för. 

 

 

 

 
                                                 
26 Gardell. 2005:1 
27 www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_9930852.asp 
28 http://www.padrigu.gu.se/ohlsson/files/DarfurOhlssonAbiriBring.html 
29 http://www.padrigu.gu.se/ohlsson/files/DarfurOhlssonAbiriBring.html 
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Våldshandling utförd av grupp kopplad till regimen: 

En forskare vid Human Right Watch meddelade att den sudanesiska armén öppet 

rekryterade arabiska män. De lovade vapen och en månadslön på 116 dollar i utbyte mot 

att gå med i en Janjawid trupp.30 

Lotta Sylwander som är Afrika chef på SIDA uttalar sig om Janjawid och deras relation 

till Khartoum regeringen. ”Janjawid har alldeles för goda kunskaper om förhållandena. De 

vet hur byarna ligger, de vet när bombplanen anländer. Dessutom vet de när flyktingarna i 

lägren i Darfur har fått stora matransoner utdelande, då anfaller de direkt och tar såväl mat 

som människor. Numera delas mat bara ut för en dag i taget.”31 

Vidare har vi hittat dokument från the African Union som utreder brott mot vapenvilan 

som råder i Darfur. Byn Solokoya blev attackerad den 10 januari 2005. ”The sudanese 

liberation army (SLA) filed a complaint 11 jan 05 with AMIS accusing armed militia 

supported by the government of Sudan (GOS) of attacking Solokoya village on 10 jan 05. 

A team of military observers (MILOBs) were tasked on 13 jan 05 to investigate the 

complaint.”32 I Solokoya byn blev 3 vittnen förhörda angående vad de hade sett. De 

bekräftar att byn attackerades av en beväpnad styrka den 10 januari. ”The witnesses all 

state that the attackers were ”Arab Militia” supported by vehicles driven by persons in 

khaki uniform. Since there are many types of khaki uniform the witness was invited to 

explain what colour of khaki uniform was worn by the attackers. The witness pointed to 

the GOS representative and stated it was that type and colour.”33        

 

Argumentation för att det finns en relation mellan regimen och förövarna: 

Lotta Sylwander: ”Då finns inte längre något kvar för flyktingarna att återvända till och 

regeringen kan utvinna sin olja, utan krav på pengar från lokalbefolkningen.”34  

Gardell: ”Den hårt pressade regimen i Khartoum var uppenbarligen ute efter att statuera 

ett exempel som knappast kan missförstås, när man gav den ridande janjawidmilisen fria 

händer att plundra de misstänka upprorsmännen.”35  

 

 

 
                                                 
30 http://www.house.gov/wolf/issues/hr/trips/sudanrpt_web.pdf”_blank” here  
31 http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/9729F589AE7197A5C1256EB0004A983F?opendocument 
32 http://www.iss.co.za/AF/profiles/Sudan/darfur/ (under Ceasefire Commission (CFC) CVR No 008/05) 
33 http://www.iss.co.za/AF/profiles/Sudan/darfur/ (under Ceasefire Commission (CFC) CVR No 008/05) 
34 http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/9729F589AE7197A5C1256EB0004A983F?opendocument 
35 Gardell. 2005: 4 
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Argumentation för att det inte finns en relation mellan regimen och förövarna: 

Som nämnes tidigare i kapitel 6.2. har Sudans regering medgett att de försett milisen med 

vapen för att undertrycka upproret (2003). Vidare hävdar de att de idag inte har någon 

kontroll över Janjawid och kallar fördrivandet av Darfurs invånare för en lokal konflikt.    

 

Av detta framgår att det finns många olika synvinklar gällande vem som bär ansvaret för 

våldshandlingarna mot de bofasta i Darfur. De som anser att det finns en koppling mellan 

regimen och Janjawid är bland annat Lotta Sylwander och forskaren vid Human Right Watch. 

Det är oklart om dessa har något dolt syfte eller motiv med att uttala sig på detta sätt. Vi vet 

inte heller vad de har för fakta att grunda dessa uppgifter på. Vi har inga dokument som 

stödjer deras uttalanden. Detta gäller också utlåtanden gjorda av Leif Ohlsson, Elisabeth Abiri 

och Ove Bring. Samtidigt kan Sudans regering hålla inne med fakta, då de hävdar att de inte 

har någon kontroll över Janjawid milisen. Viss information vi har tillgänglig indikerar att 

regimen inte är inblandad eller ansvarig för övergreppen på befolkningen i Darfur. Andra 

källor antyder starkt att det kan finnas en relation mellan Khartoum regeringen och den 

arabiska milisen. Framförallt dokumenten från Afrikanska Unionen visar på detta.  

 

Då vi saknar konkreta bevis kan vi inte ge något svar på detta kriterie.   

 

 3. Är intentionen med våldshandlingen att: 

 

a) Fördriva: Ett tecken på att målet är att fördriva de bofasta i Darfur kan ses i deras 

aktioner. Som nämnts ovan i inledningen förgiftas till exempel vattnet i byn. Och 

använder sig av andra skrämselmetoder för att försäkra sig om att de inte ska 

återvända.   

b) Förstöra: Hus bränns ner, boskapen och tillhörigheter stjäls.   

c) Förgöra: Åtminstone 70 000 människor har redan mördats i Darfur.  

 

Av detta drar vi slutsatsen att detta är en handling med intention.  

 

 

 

 

 



 19

 4. Är våldshandlingarna riktade mot: 

 

a) Etnisk grupp: I Darfur talas över 400 språk och flertalet dialekter. Över 570 olika 

folkstammar lever i krigszonerna.36 Därför kan det vara svårt att specificera detta som 

en etnisk grupp.   

b) Religiös grupp: Av den information som vi har tillgänglig finns det ingenting som 

tyder på att våldshandlingarna skulle vara riktade mot en religiös grupp. Både 

förövarna och offren delar samma religion, Islam.  

c) Nationellt grupp: Alla tillhör samma nation, som är etnisk splittrad.  

 

Detta kriterie uppfylls inte. Den drabbade gruppen är varken etnisk, religiös eller nationellt 

enad.  

 

 5. Inkluderar handlingarna: 

 

a) Mord: Ja. 

b) Svår fysisk/psykisk skada: Ja. Förövarna mördar barn framför deras  föräldrars ögon.   

c) Våldtäkt: Ja, ingår som ett systematiskt krigsinstrument. 

d) Bortförandet av barn tillhörande gruppen: Enligt Amnesty kidnappar Janjawid 

människor från flyktinglägren.37 Dock uppger inte källan om dessa offer är barn eller 

vuxna. Därför kan vi inte svara på denna punkt. 

 

Men då de övriga delarna av detta kriterie stämmer in, kan man tydligt se att handlingarna 

uppfyller detta kriterie.  

 

Slutsats: 

Enligt svaren som framkommit från analysschemat kan konflikten inte räknas som folkmord 

i enlighet med FN:s definition. Vi kan till exempel inte svara på kriterie 2, om det är en 

regim eller grupp som är kopplad till regimen. Och då Darfurkrisen inte uppfyller kriterie 4, 

om handlingen är riktad mot en etisk, religiös eller nationell grupp klassificeras inte 

konflikten som folkmord.  

 

                                                 
36 Gardell. 2005: 10 
37 http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/9729F589AE7197A5C1256EB0004A983F?opendocument 
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7.2 Chalk, Jonassohn och Feins definition av folkmord: 

 

Svaren på kriterierna 1, 2, 3, 5  finns i kapitlet 7.1.  

 

 Är handlingarna riktad mot en av förövarna definierad grupp: 

 

Nödvändig information från Janjawid behövs för att besvara frågan. Då vi inte vet om 

Janjawid har gjort några offentliga uttalande angående vilka de angriper, kan vi inte dra 

slutsatsen att de har en definierad grupp som de attackerar. Det kan mycket väl vara 

slumpmässigt utvalda stammar. Dock pekar deras agerande på att en möjlig 

gruppdefinition skulle vara de som står i vägen för deras intressen i området. En sådan 

grupp skulle kunna vara de svarta bofasta i Darfur.  

 

Bristande information gör det omöjligt för oss att svara ja eller nej på det här kriteriet.  

 

Slutsats: 

Darfurkrisen kan inte definieras som folkmord enligt Chalk, Jonasson och Feins kriterier då 

vi inte kan svara på kriterie 4.  

 

I en rapport från FN påstås det att: ”Det kan ha förekommit ’avsikt att begå folkmord’ i 

Darfur, men bevisen räcker bara till att beskriva kriget där som brott mot mänskligheten 

med en etnisk dimension.”38 

 

Varken FN eller internationella människorättsorganisationer har kunnat definiera konflikten 

i Darfur som folkmord eftersom det inte finns tydliga skiljelinjer mellan de grupper som är 

involverade. Visst är det till stor del arabisk milis som attackerar svarta bofasta, men det 

finns både svarta och araber som slåss för den andra sidan. Även sudanesiska 

regeringsstyrkor har hjälpt till med att tömma stora jordbruksområden på folk. Men det har 

hela tiden varit svårt att se ett direkt syfte med denna fördrivning av människor. Om morden 

och fördrivningen varit för att ge milisen tillgång till mat och husrum så räcker inte det för 

att klassificera en konflikt som folkmord, oavsett hur grymt tillvägagångssättet varit.39  

 

                                                 
38 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=372896&maNo=-1 
39 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=296060 
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8. Slutdiskussion 

 

I denna uppsats har vi undersökt om situationen i Darfur kan klassificeras som folkmord i 

enlighet med FN stadgan. I inledningen ställde vi oss frågan om FN:s kriterier är för snäva 

vilket också var anledningen till att vi analyserade situationen utifrån ytterligare ett kriterie. 

Detta grundades på teoretiska analyser av forskarna Chalk, Jonassohn och Fein.  

 

Resultaten av analysschemat ger oss inte underlag till att kunna slå fast att det är ett 

folkmord som begås i Darfur. Däremot finns det starka antydningar på att det är ett 

folkmord i enlighet med Chalk, Jonassohn och Feins kriterier. Men även här har brist på 

bevis lett till ytterligare ett nekande. Som vi tidigare har påpekat är det svårt att vara 

objektiv vid behandlandet av uttalanden gjorda av till exempel forskare på Human Rights 

Watch och humanitära organisationer – då vi inte vet om dessa har dolda motiv och 

intressen som färgar deras utlåtanden. Vi känner oss ändå skyldiga att presentera deras 

åsikter då de befinner sig på plats och har en klarare bild av problemet i regionen.   

 

Det har nu gått över 2 år sedan konflikten i Darfur påbörjades. Den sudanesiska regimen 

visar inget intresse för att avväpna den milis som de en gång beväpnat. Om det är ett 

folkmord eller inte borde kanske vara huvudfrågan när över hundratusen människor mördas, 

byar bränns ner och hela områden töms på befolkning. Att de mänskliga rättigheterna ska 

vara så styrda av en definition kan kännas löjligt. Världen vet att folk lider och det borde 

räcka för ett ingripande. 

”För att omvärlden ska kunna möta hoten måste den preventiva diplomatins instrument 

förfinas, sanktionsinstrumentet vässas, regionaliseringen öka och FNs beslutsformer 

effektiviseras.”40 Det kanske inte är FNs kriterier som måste ändras, utan snarare strukturen 

på handlandet, en fast praxis på hur och när ett humanitärt ingripande ska ske.  

Problemet för FN är begränsningarna i vad de kan få en annan suverän stat att göra. FN går 

inte gärna in med militära styrkor utan föredrar att med ekonomiska sanktioner och dylikt 

påverka den suveräna staten i fråga att ändra sin politik. Vid skapande av flera 

folkmordrelaterade begrepp, med en medföljande handlingsplan, skulle lokala 

organisationer säkert kunna agera mer för att skydda de mänskliga rättigheterna. Dessa 

                                                 
40 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=304038 
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frivilliga organisationer skulle kunna bevara de mänskliga fri och rättigheter som staterna 

inte vill upprätthålla och FN inte får lägga sig i.  

 

8.1 Framtida forskning 

 

Hur skulle strukturen på handlandet kunna förbättras, kan FN ha en fast praxis? Ett förslag 

till framtida forskning kan vara att undersöka varför det tagit så lång tid för FN att agera, 

samt varför så få har kunnat ställas inför rätta? Finns det ett sammanband mellan de som 

åtalats och dömts? Vilka domar leder till ett frikännande? Skulle detta kunna förändras 

genom ett införande av flera folkmordsrelaterade begrepp?  

 

8.2 Avslutande reflektion 

 

”Darfur ska behandlas som ett folkmord. Skyldigheten att stoppa övergreppen i Darfur är 

densamma, oavsett vad de kallas. Den svenska regeringen anser att situationen i Darfur har 

samma karaktär som ett folkmord och ska hanteras med samma allvar och brådska som ett 

folkmord.” Skriver utrikesminister Laila Freivalds och biståndsminister Carin Jämtin. 

”Sudans regering svek sin befolkning när den inte ingrep för att hindra mördandet, 

våldtäkterna och fördrivningen. Men om den nu inte lever upp till säkerhetsrådets krav måste 

FN ingripa. Det är ytterst världssamfundets ansvar att stoppa dödandet.”41 Låt inte Darfur bli 

ett Rwanda eller Burundi. Bara för att en konflikt inte kan klassificeras som folkmord, 

rättfärdigar detta inte att handling uteblir.  

 

Vi anser att regeringen i Darfur har svikit sin befolkning, Janjawid milisen skulle ha stoppats 

för länge sedan. Även det internationella samfundet skulle ha agerat tidigare. Men nu har 

slutligen FN, EU och den Afrikanska unionen börjat ta tag i problemet. Säkerhetsrådet antog 

den 10 juni -05 en resolution som medför ett omedelbart vapenembargo mot Janjawid milisen 

och kräver att Sudans regering tar sitt ansvar för detta. Samma resolution ställer också krav på 

att förövarna ska straffas och stödjer en utplacering av internationella övervakare. Om inte 

detta uppfylls inom 30 dagar kommer säkerhetsrådet att överväga sanktioner mot Sudans 

regering. Detta ger åtminstone en klar signal till Sudans regering om vad omvärlden tycker 

om hanteringen av konflikten i Darfur.42 

                                                 
41 www.regeringen.se/sb/d/1365/a/28055 
42 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=294325 
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Frågan som nu kvarstår är varför folkmord är en återkommande företeelse? Enligt Chalk och 

Jonassohn ligger svaret i folkmordets effektivitet. Det är effektivt eftersom det löser 

förövarnas problem, och dessutom förblir problemet löst. Åtminstone i de fall där förövarna 

lyckas.43 För oss kan det vara svårt att förstå hur någon människa kan göra såhär mot någon 

annan människa. Historien visar oss att offren alltid först avhumaniserats. De har förlorat sina 

politiska rättigheter, sett som lägre stående varelser som till exempel i Rwanda där offren 

liknades vid kackerlackor. Ett skadedjur som ingen hade någon nytta av.   

 

 

“If we could learn to look instead of gawking, 

We’d see the horror in the heart of farce, 

If only we could act instead of talking,  

We wouldn’t always end up on our arse. 

This was the thing that nearly had us mastered; 

Don’t yet rejoice in his defeat, you men! 

Although the world stood up and stopped the bastard, 

The bitch that bore him is in heat again.”44        

 

                                                 
43 Chalk och Jonassohn. 1990:415 
44 Chalk & Jonassohn. 1990 
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