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1. INLEDNING 

Problemformulering  

Fredsbyggande insatser efter väpnade konflikter har fokuserat på vad som anses som de mest 

akuta åtgärderna i syfte att uppnå fred, säkerhet och utveckling. Till sådana åtgärder hör att 

möta de humanitära behoven, upprätta säkerhet, avväpna och återintegrera kombattanter, 

reparera infrastrukturer, stödja demokratiska val, upprätta lag och ordning och öppna upp 

ekonomin för utländska investerare. Miljöfrågor har sällan haft hög prioritet i fredsbyggande 

insatser, och miljöhantering och naturvård har därför fått lämna plats till förmån för mer akuta 

och kortsiktiga åtgärder.
1
 

Trots att människans påverkan på miljön länge har varit känd, var det först efter kalla krigets 

slut som forskare började studera kopplingen mellan miljö, fred och konflikt. Då låg fokus 

framför allt på att förklara miljöförändringar och bristande naturresurser som orsaker till 

väpnade konflikter.
2
 Därefter har uppmärksamheten riktats mot naturresurser som en källa till 

förlängning och finansiering av väpnade konflikter. Forskaren Paul Collier och hans teori om 

rebellers girighet har haft särskilt stort inflytande inom detta område.
3
 Studier av så kallade 

miljökonflikter har dock utsatts för mycket kritik eftersom att väpnade konflikter ofta är mer 

komplexa än så.
4
 Politiska, ekonomiska och sociala faktorer gör det svårt att dra ett direkt 

orsakssamband mellan miljöförändring och väpnad konflikt. Dessutom resulterar de flesta 

problem som rör miljö och bristande naturresurser i fredliga lösningar. Det har visat sig att 

miljön i själva verket kan fungera som ett verktyg i fredsbyggande processer genom att föra 

samman konfliktparter, öppna upp för dialog och samarbete kring gemensamma miljöproblem 

och hanteringen av gemensamma naturresurser, och därmed skapa möjligheter för fred.
5
 Det 

bör dock nämnas att detta inte är helt problemfritt då det ska implementeras i en kontext där 

det redan råder problem och osämja, vilket kan leda till ytterligare misstro mellan parterna.
6
 

Kunskapen är fortfarande begränsad gällande vilken betydelse samarbete över miljöproblem 

har i fredsprocesser.
7
 Allt fler initiativ som rör samarbete över miljö och naturresurser växer 

                                                 
1 Beevers, Michael D. (2012) “Forest Resources and Peacebuilding: Preliminary Lessons from Liberia and Sierra Leone” i 

Lujala, Päivi & Siri Aas Rustad, High-value Natural Resources and Peacebuilding, London: Earthscan, s 372. 
2 Homer-Dixon, Thomas F. (1991) “On the Treshold: Environmental Changes and Causes of Conflict”, Internatinal Security, 

vol. 16, no. 2, s 78-81. 
3 Collier, Paul & Anke Hoeffler (2000) “Greed and Grievance in Civil War”, The World Bank, Policy Research Working 

Paper 2355. 
4 Se t ex Gleditsch, Nils Petter (1998) ”Armed Conflict and the Environment: A Critique of the Literature”, Journal of Peace 

Research, vol. 35, no. 3, s 381-400. 
5 Conca, Ken & Jennifer Wallace (2009) ”Environment and Peacebuilding in War-torn Societies: Lessons from the UN 

Environment Programme’s Experience with Postconflict Assessment”, Global Governance, vol. 15, no. 4,  s 488-489. 
6 Ibid. s 492-493. 
7 Ibid. s 486. 



2 

 

fram i syfte att omvandla osäkerhet och skapa fredliga relationer mellan konfliktparter. 

Exempel på sådana initiativ är fredsparker, flodavtal och gemensamma miljöhanterings-

program. Man vet dock fortfarande lite om hur sådana initiativ på bästa sätt bör utformas eller 

under vilka förhållanden det är mest troligt att de lyckas.
8
 Än så länge råder det bristande 

empiriska bevis för teorin som sammanlänkar miljöhantering och naturvård med freds-

byggande åtgärder.
9
 Resultaten har varit ojämna, och än är det förhastat att dra några säkra 

slutsatser om miljöns fredsbyggande egenskaper.
10

 Därför avser jag att undersöka om 

samarbete över gemensamma miljöproblem kan bidra till fred, genom att applicera teorin på 

lokal nivå.  

Trots att de flesta av dagens väpnade konflikter är inomstatliga och pågår mitt bland 

civilbefolkningen har studierna som gjorts hittills framför allt varit inriktade på regionala 

samarbeten på mellanstatlig nivå.
11

 Dessutom finns det fler initiativ och analyser av 

samarbeten som rör vattenhantering och flodavtal än vad det finns naturvårdsprojekt. 

Naturvård har inte visat sig vara lika effektivt som vattenhantering i syfte att skapa dialog, 

politiskt samarbete och fred mellan konfliktparter. Däremot har naturvård möjligheten att 

bygga strategier för fred som inkluderar kulturell, ekonomisk och social utveckling.
12

  

I Sierra Leone hade miljön betydelse både vad gäller uppkomsten av, och konsekvenser efter, 

den väpnade konflikten. Flera år efter den väpnade konflikten kämpar landet fortfarande med 

betydande miljöproblem, och effektiv hantering av landets naturresurser har inkluderats som 

en viktig komponent i regeringens strategi i syfte att uppnå varaktig fred och utveckling.
13

 

Över 90 procent av de större väpnade konflikterna från år 1950 till 2000 ägde rum i länder 

som inrymmer områden med rik biologisk mångfald. Samma mönster ser ut att fortsätta även 

under 2000-talet.
14

 De flesta väpnade konflikterna pågår dessutom i utvecklingsländer där 

många människor är direkt beroende av naturresurser för sin överlevnad. Konflikter startar 

                                                 
8 Conca, Ken, Alexander Carius & Geoffrey D. Dabelko (2005) “Building Peace Through Environmental Cooperation” i 

Worldwatch Institute, State of the World 2005, London: Earthscan, s 146. 
9 Carius, Alexander (2006), Environmental Cooperation as an Instrument of Crisis Prevention and Peacebuilding: 

Conditions for Success and Constraints, Berlin: Adelphi Consult, s 2. 
10 Matthew, Richard A. et al (2004) “Analyzing Environment, Conflict and Cooperation” i UNEP, Understanding 

Environment, Conflict and Cooperation, Nairobi: United Nations Environment Programme, s 8. 
11 Se bland annat Carius (2006); Feil, Moira, Diana Klein & Meike Westerkamp (2009) ”Regional Cooperation on 

Environment, Economy and Natural Resource Management: How can it contribute to peacebuilding?”, Initiative for 

Peacebuilding; och Conca, Ken & Geoffrey D. Dabelko (2002) Environmental Peacemaking, Baltimore, MD: Johns Hopkins 

University Press. 
12 Carius (2006), s 14-15. 
13 UNEP (2010) Sierra Leone: Environment, Conflict and Peacebuilding Assessment. Technical Report, Geneva: United 

Nations Environment Programme, s 2.  
14 Hanson, Thor et al (2009) “Warfare in Biodiversity Hotspots”, Conservation Biology, vol. 23, no. 3, s 579-583. 
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ofta en negativ spiral som resulterar i ökad miljöförstöring och fattigdom.
15

 Det är redan känt 

att hållbar resursanvändning och naturvård har positiva effekter på välfärden. Men frågan är 

om miljön, och framför allt samarbete över miljöproblem, även kan ha positiva effekter för 

fred och säkerhet.
16

 Om så är fallet kan den rådande utmaningen, som har att göra med att 

länder som är utsatta för väpnade konflikter också står inför miljöproblem, istället utgöra en 

möjlighet för konfliktlösning och fredsbyggande. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur samarbete över gemensamma 

miljöproblem, i form av miljöhantering och naturvård, kan användas som ett fredsbyggande 

verktyg på lokal nivå. För att ta reda på detta kommer jag att studera naturvårdsprojekt som 

har genomförts i Sierra Leone som en del av det fredsbyggande arbetet efter den väpnade 

konflikten. Uppsatsen kommer att besvara följande frågeställningar: 

 Hur kan samarbete över gemensamma miljöproblem bidra till fred?  

 Hur har miljöhanteringsprogram och naturvårdsprojekt använts som fredsbyggande 

verktyg i Sierra Leone? Hur har de varit utformade? 

 Vilken effekt har miljöhanteringen och naturvården haft på fredsprocessen i Sierra 

Leone? 

 Kan gemensamma miljöproblem bidra till samarbete och fred på lokal nivå?  

Avgränsningar 

Trots vetskapen om att diamanter spelade en betydande roll under den väpnade konflikten 

kommer hanteringen av diamanter och andra metaller inte att behandlas inom ramarna för 

denna uppsats. Fokus ligger på förnyelsebara naturresurser, som odlingsbar mark och skog, 

och huruvida samarbete över miljöproblem kopplade till dessa kan bidra till fred. Jag har valt 

att avgränsa mig till ett land, och undersöker inte alla former av miljöhantering och naturvård 

som pågår inom det landet. Om jag haft mer material hade jag kunnat säga ännu mer om 

miljöns fredsbyggande egenskaper. Givet uppsatsens tidsramar och det insamlade materialet 

anser jag att detta inte förhindrar att uppsatsens syfte uppfylls. Förutom detta sker en tids-

mässig avgränsning som har att göra med tidpunkten när uppsatsen skrivs. Fredsbyggande är 

en långsiktig process och än är det tidigt att se några direkta resultat av naturvårdsarbetet.  

                                                 
15 Aveling, Rosalind et al (2010) ‘A Fighting Chance: can Conservation Create a Platform for Peace within Cycles of Human 

Conflict?’ i Leader-Williams, Nigel, William M. Adams & Robert J. Smith, Trade-offs in conservation: deciding what to 

save, Oxford: Wiley-Blackwell, s 254-258. 
16 Conca & Dabelko, (2002) s 3-4. 
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Definition av centrala begrepp 

Med miljöproblem menar jag framför allt de sociala utmaningar som miljöförändringar för 

med sig. Professor Thomas Homer-Dixon menar att förstörelsen av och den minskade 

tillgången till förnyelsebara naturresurser såsom odlingsbar mark, skog, sötvatten och fisk 

utgör de största sociala utmaningarna. Den bristande tillgången till förnyelsebara naturresurser 

kan förutom av människan orsakade miljöförändringar och överutnyttjande, också bero på 

tryck från befolkningsökning och ojämlik fördelning.
17

 Som redan har nämnts i problem-

formuleringen är den största delen av den befintliga litteraturen inriktad på samarbete över 

vattenproblematik. Av den anledningen är den här uppsatsen huvudsakliga fokus inriktat på 

miljöproblem kopplade till odlingsbar mark och skog. 

Det bör även nämnas att konflikt är ett väldigt brett begrepp som kan orsaka förvirring. 

Konflikter är alla situationer med två eller flera parter som upplever att de har oförenliga 

mål.
18

 Alla sådana konflikter behöver dock inte resultera i våldsamheter, utan de flesta blir 

lösta på fredlig väg. För att en konflikt ska anses fullskalig krävs det att det förutom 

oförenliga mål även finns negativa attityder och ett våldsamt beteende konfliktparterna 

emellan. Detta finns beskrivet utförligare i teoriavsnittet under rubriken konfliktlösning. För 

att skilja mellan vardagliga konflikter som resulterar i fredliga lösningar och dessa 

”fullskaliga konflikter” kommer jag att benämna de sistnämnda som våldsamma eller väpnade 

konflikter. Termen ”konfliktdrabbade samhällen” syftar på samhällen som är eller har varit 

utsatta för våldsamma eller väpnade konflikter. 

Disposition 

Härefter följer kapitel 2, där uppsatsens teoretiska utgångspunkter redovisas. Kapitlet avslutas 

med en operationalisering där det framgår hur teorin ska prövas på det empiriska materialet. 

Kapitel 3 redogör för de metoder och material som har använts för att uppfylla uppsatsen 

syfte. I kapitel 4 presenteras det empiriska materialet. Där ges en kortare bakgrund till den 

väpnade konflikten, den rådande situationen och miljöproblemen i landet beskrivs, och 

därefter följer en redogörelse för hur miljöhantering och naturvård har använts som 

fredsbyggande verktyg i Sierra Leone. I kapitel 5 analyseras det empiriska materialet utifrån 

de teoretiska kriterierna för att kunna avgöra huruvida teorin, som säger att samarbete över 

gemensamma miljöproblem kan bidra till fred, stämmer. Uppsatsen avslutas med samman-

fattande resultat och diskussion kring studiens slutsatser i kapitel 6. 

                                                 
17 Homer-Dixon, Thomas F. (1994) ”Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases”, International 

Security, vol. 19, no. 1, s 7-8. 
18 Demmers, Jolle (2012) Theories of Violent Conflict: An Introdution, New York: Routledge, s 5. 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

Introduktion 

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och undersöka om naturvård kan verka fredsbyggande 

på lokal nivå, följer här ett teoretiskt ramverk som tar upp de komponenter som gör det 

möjligt att pröva detta empiriskt. Det teoretiska ramverket består inledningsvis av en teori 

som förklarar vilka faktorer som försvårar och underlättar samarbete över gemensamma 

naturresurser. Detta för att få bättre förståelse för några grundläggande förutsättningar. 

Därefter följer den teori som uppsatsen har som utgångspunkt, nämligen hur samarbete över 

gemensamma miljöproblem, teoretiskt sett, kan bidra till fred.  

För att göra det möjligt att förstå vad som menas med fredsbyggande, och för att kunna 

avgöra om naturvården har bidragit till detta, kommer begreppet att placeras in i ett bredare 

sammanhang av konfliktlösning. I och med att analysen kommer att ske på lokal nivå 

presenteras slutligen teorier om lokalt fredsbyggande, för att belysa några aspekter av vad 

som bör prägla en effektiv och långsiktigt hållbar fredsprocess. 

Förutsättningar för samarbete 

Hanteringen av allmänna naturresurser (CPR) har länge intresserat forskare. Teorier som ”the 

tragedy of the commons”, ”the prisoner’s dilemma” och ”the logic of collective action” har 

vuxit fram för att förklara varför oreglerade naturresurser ofta resulterar i överutnyttjande och 

miljöförstöring. Dessa teoretiska modeller går ut på att individer som använder resurserna 

bara ser till sina egna kortsiktiga intressen, istället för att göra de val som tjänar till 

allmänhetens bästa. Statsvetaren Elinor Ostrom kritiserar detta synsätt som utgår från att 

individer saknar förmåga att själva förändra sin situation. Hon menar att alla inte är lika 

oförmögna att förändra förutsättningarna som de i de teoretiska modellerna.
19

 I och med detta 

utvecklade Ostrom empiriskt baserade teorier om självorganisering och självreglering som 

bygger på realistiska mänskliga förmågor och begränsningar. I sin teoriutveckling utgick hon 

från studier av småskaliga CPR, där individerna var beroende av dem för att kunna säkerställa 

sin ekonomiska inkomst. Därmed var de också motiverade att lösa gemensamma problem som 

dök upp.
20

 

Ostrom menar att alla individer försöker lösa problem så effektivt de kan, och att alla har 

liknande förmågor att förstå komplexa situationer. Bristande förutsägbarhet, information och 

                                                 
19 Ostrom, Elinor (1990) Governing the Commons, Cambridge: University Press, s 6-7. 
20 Ibid. s 23-26. 
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tillit kan utgöra faktorer som hindrar individer från att lösa gemensamma problem.
21

 När 

individer saknar ömsesidigt förtroende för varandra och agerar individuellt utan förmåga att 

kommunicera eller forma överenskommelser, är det inte heller troligt att individerna väljer 

strategier för samarbete som tjänar till allas nytta. I situationer där individer istället åter-

kommande kommunicerar och interagerar med varandra är det möjligt att de kan lära sig vilka 

de kan lita på, vilka effekter deras agerande får både för varandra och på naturresurserna, och 

hur de ska organisera sig för att bäst kunna erhålla gemensamma fördelar från naturresurserna 

och undvika miljöförstöring.
22

 

Hur kan samarbete över gemensamma miljöproblem bidra till fred? 

Som det kommer att framgå nedan, finns det en stark teoretisk grund som stödjer förslaget att 

samarbete över gemensamma miljöproblem kan ha positiva effekter på fred. Trots detta har 

initiativ som rör bevarandet av miljön, framför allt på global nivå, präglats av långsamma 

förhandlingar och brist på överenskommelser. Forskning som söker förklara varför det 

internationella samfundet agerar snabbt för att hantera vissa miljöproblem, och långsamt i 

några fall, medan de helt ignorerar andra, menar att detta framför allt beror på konflikter 

mellan staters politiska, ekonomiska och ekologiska intressen. Initiativ som är till för att 

skydda miljön kan bli starkt motarbetade om de innebär höga kostnader för mäktiga stater och 

inflytelserika ekonomiska aktörer.
23

 Liknande problematik kan vara att vänta även på lokal 

nivå. Även där kan ekonomiska intressen begränsa möjligheterna för samarbete, då aktörer är 

mer intresserade av att utvinna istället för att bevara naturresurserna. 

Vad gäller forskning och teorier kring miljöns fredsbyggande egenskaper är det framför allt 

forskarna Alexander Carius, Ken Conca och Geoffrey D. Dabelko som har varit framträdande. 

Det är från några av deras verk som nedanstående teori har hämtats. De kommer från 

blandade bakgrunder inom statsvetenskap och miljövetenskap med fokus på global 

miljöpolitik, miljöhantering, säkerhetsfrågor och utveckling.
24

 Jag har valt att utgå från de tre 

delvis överlappande kategorier som Carius menar att initiativ som rör miljöhantering och 

fredsbyggande kan delas in i. Fenomenet ”environmental peacebuilding” (härefter skrivs 

begreppet utan citationstecken) kan således uppfylla tre funktioner. 

                                                 
21 Ostrom (1990), s 25-26. 
22 Ibid. s 183-184. 
23 Mitchell, Ronald B. (2003) “International Environmental Agreements: A Survey of Their Features, Formations and 

Effects”, Annual Review of Environment and Resources, vol. 28, no. 1, s 439-441. 
24 Adelphi (odaterad) “Profile”, http://www.adelphi.de/en/team/dok/43502.php?profile=5; School of International Studies 

(odaterad) “Ken Conca”, http://www.american.edu/sis/faculty/conca.cfm; och Wilson Center (odaterad) “Wilson Center 

Experts”, http://www.wilsoncenter.org/staff/geoffrey-d-dabelko. 

http://www.adelphi.de/en/team/dok/43502.php?profile=5
http://www.american.edu/sis/faculty/conca.cfm
http://www.wilsoncenter.org/staff/geoffrey-d-dabelko
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För det första kan environmental peacebuilding förhindra att våldsamma konflikter som är 

direkt kopplade till miljön bryter ut, genom att minska trycket på naturresurserna och stärka 

institutioner att hantera utmaningar kopplade till miljön.
25

 För att initiativen ska kunna bidra 

till bredare former av fred, som inte bara innebär ett förhindrande av konflikter som är direkt 

kopplade till miljön, krävs det en omvandling inte bara av människornas livsmiljöer utan 

också av deras sociala identitetstillhörigheter.
26

 Det leder oss vidare till punkt nummer två. 

Den andra funktionen är möjligheten att utveckla dialog och samarbete över gemensamma 

miljöproblem. Denna funktion är oberoende av om miljön var en orsak till den väpnade 

konflikten eller inte, utan det handlar om att skapa fred genom att tillsammans lösa allmänna 

miljöproblem och utmaningar. Sådana problem utgör en möjlighet att upprätta dialog mellan 

konfliktparter i fall där sådana kontakter annars hade varit omöjliga att uppnå. I många fall 

där relationen mellan länder har präglats av fientlighet, har miljöfrågor varit ett av få områden 

där de ändå har kunnat samarbeta.
27

 Miljöproblem har möjligheten att omvandla relationer 

präglade av osäkerhet, misstänksamhet, motstridande intressen och korta tidsperspektiv, som 

är typiska för konfliktsituationer och som är kända för att försvåra samarbete. Det beror på att 

miljön har ett antal egenskaper som är särskilt lämpade för konfliktlösning och fredsbygg-

ande. Den ekologiska interdependensen öppnar upp för kunskapsutbyte och samarbete mot 

gemensamma mål. Miljöproblem ignorerar politiska gränser, kräver långsiktiga lösningar och 

främjar lokalt deltagande.
28

 Där samarbete äger rum kan det främja fredliga relationer, skapa 

förtroende, tillit och gemensamma identiteter kring delade resurser som överskrider tänkbara 

nationella, etniska eller religiösa identitetsgränser.
29

  

Den tredje och sista funktionen som environmental peacebuilding kan fylla är att uppnå 

varaktig fred genom långsiktigt hållbar utveckling, som innebär en balans mellan ekologiska, 

sociala och ekonomiska intressen så att naturresurserna bevaras till framtida generationer.
30

 

Med hjälp av naturvård är det möjligt att arbeta återuppbyggande och konfliktförebyggande 

genom att förbättra lokala livsmiljöer och levnadsförhållanden. För att det ska vara möjligt är 

det viktigt att upprätthålla god kommunikation, och ta lokalbefolkningens ekonomiska 

aktiviteter i beaktning, så att det inte uppstår nya konflikter över motstridande intressen.
31

 

Några naturvårdsåtgärder har resulterat i stabilitet och säkerhet medan andra har skyddat 

                                                 
25 Carius (2006), s 6-7. 
26Conca & Dabelko (2002), s 9-10. 
27 Carius (2006), s 7-8. 
28 Ibid. s 10-11. 
29 Conca et al (2005), s 149. 
30 Carius (2006), s 8-9. 
31 Conca et al (2005), s 153. 
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naturen utan att ta hänsyn till människornas säkerhet, vilket har resulterat i våldsamheter och 

misär. Därför är det viktigt att ta reda på vilka åtgärder eller strategier som främjar samarbete 

och under vilka förhållanden det är mest troligt att det lyckas.
32

 

Som tidigare nämnts krävs det fortfarande empiriska bevis för att kunna bekräfta att 

samarbete över gemensamma miljöproblem verkligen leder till fred.
33

 Verkligheten är inte 

lika okomplicerad som de teoretiska resonemangen kan få det att låta, och detta angreppssätt 

rymmer många utmaningar. Tidigare undersökningar av initiativ som har inkluderat miljö och 

fredsbyggande belyser några av svårigheterna med environmental peacebuilding.  

En utvärdering av FN:s miljöprograms (UNEP:s) arbete i katastrof- och konfliktdrabbade 

områden har visat att samarbetsinitiativen är beroende av tillgång till information, kunskaps-

utbyte och trovärdighet för att de ska kunna fungera som förtroende- och fredsbyggande 

verktyg. Detta kan vara problematiskt att uppnå i situationer präglade av misstänksamhet och 

exkludering. Information kan politiseras och kunskapsdispyter kan stärka en redan rådande 

misstro. En bred delaktighet, med så många inblandade aktörer som möjligt, och ett lokalt 

ägarskap är också centralt för samarbetsprojektens trovärdighet, och för att de ska kunna 

fortgå utan inblandning från utomstående aktörer.
34

 

I en annan undersökning, av regionala samarbetsinitiativ, listades ett antal utmaningar som 

kan hindra samarbete över miljöproblem från att bidra till fredsbyggande. Utmaningarna 

bestod bland annat av brist på jämvikt mellan deltagarna gällande maktrelationer, utdelning av 

vinster, kommunikation och information. Andra utmaningar var bristande tillit mellan 

deltagarna, avsaknad av lokalt ägarskap, avsaknad av en strategi för effektiv förändring, 

bristande inkludering, och slutligen att samarbetsprojekten saknade konfliktkänslighet och 

fredsbyggande komponenter.
35

 Förutom detta är det även viktigt med genuskänslighet så att 

alla delar av samhället kan bli inkluderade i miljöhanteringen på ett meningsfullt sätt. I de 

flesta väpnade konflikter är det till största del män som utför våldshandlingar och män som är 

de politiska ledarna. Kvinnor å andra sidan utgör ofta specifika måltavlor för våldshandlingar. 

Dessutom blir kvinnor ofta familjeförsörjare, som en direkt konsekvens av väpnade 

konflikter, i annars mansdominerade samhällen.
36

  

                                                 
32 Matthew et al (2004), s 12. 
33 Se sida 2. 
34 Conca & Wallace (2009), s 493-495. 
35 Feil et al (2009), s 10. 
36 Aveling et al (2010), s 265. 
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Konfliktlösning 

I syfte att reda ut begrepp som konfliktlösning och fredsbyggande har jag valt att använda mig 

av samma definitioner som Ramsbotham med flera presenterar i boken Contemporary 

Conflict Resolution. De utgår från fredsforskaren Johan Galtungs konflikttriangel. Enligt 

Galtung består en konflikt av tre komponenter: strukturella motsättningar, negativa attityder 

präglade av rädsla, ilska och hat, samt våldsamma beteenden. Alla tre delar måste vara 

närvarande för att det ska klassas som en fullskalig konflikt. Om det råder motsättningar och 

konfliktparterna upplever att de har oförenliga mål, men om ovan nämnda attityder eller 

beteenden saknas, är konflikten latent eller vilande. Galtung gör även en åtskillnad mellan 

positiv och negativ fred. Negativ fred uppnås då det direkta våldet är avslutat, medan en 

positiv fred kräver att även det strukturella och det kulturella våldet (motsättningarna och 

attityderna) inte längre existerar.
37

  

Ramsbotham med flera beskriver konfliktlösning som ett omfattande begrepp, som både kan 

innebära den pågående processen då grundorsakerna till konflikten behandlas och omvandlas, 

och processens slutgiltiga mål. För att uppnå konfliktlösning krävs det att beteendet mellan 

konfliktparterna inte längre är våldsamt, att attityderna inte är fientliga och att konfliktens 

omgivande strukturer har omvandlats. Konfliktlösning handlar om att omvandla den våld-

samma konflikten till en fredlig, social och politisk förändring. Det ultimata målet med 

konfliktlösning är konfliktomvandling. Detta innebär en omvandling av de institutioner och 

diskurser som reproducerar våldet, och en omvandling av konfliktparterna själva och deras 

relationer till varandra.
38

 

Fredsbevarande, fredsskapande och fredsbyggande nämns som åtgärder för konfliktlösning 

som fyller olika funktioner i en fredsprocess. Fredsbevarande handlar om att minska risken 

för våldsamt beteende. Fredsskapande innebär i sin tur rörelsen mot en fredlig överens-

kommelse i en väpnad konflikt. Det handlar om att förändra konfliktparternas attityder och på 

så sätt göra det möjligt att avsluta konflikten med hjälp av ett frivilligt fredsavtal dem 

emellan. Fredsbyggande behandlar de strukturella problemen och de långsiktiga relationerna 

mellan konfliktparterna i syfte att komma över motsättningarna och grundorsakerna till 

konflikten.
39

 Det sista steget i en fredsprocess är försoning, som innebär att upprätta trasiga 

relationer så att olika grupper binds samman och kan leva tillsammans i samma samhälle.
40

 

                                                 
37 Ramsbotham, Oliver et al (2005) Contemporary Conflict Resolution, Cambridge: Polity Press, s 9-10. 
38 Ibid. s 29-30. 
39 Ibid. 
40 Ibid. s 231-232. 
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Fredsbyggande på lokal nivå 

Fredsbyggande handlar alltså om att omvandla konfliktens grundorsaker och motsättningarna 

mellan konfliktparterna. Det här avsnittet behandlar vad detta innebär och hur det kan 

genomföras på lokal nivå. Det har skett en övergång från uppfattningen att effektiv och 

hållbar fred skapas genom fredsavtal mellan högt uppsatta ledare. Nu ligger ett allt större 

fokus istället på att stärka konfliktdrabbade samhällen och på så vis bygga freden nerifrån och 

upp.
41

 Detta angreppssätt kommer från teorier om att bevara och stärka fredliga kulturer som 

kan överleva även när det pågår en väpnad konflikt.
42

 Fredsbyggande på lokal nivå kan 

påbörjas både före och efter att ett fredsavtal har nåtts.
43

 

John Paul Lederach har myntat begreppet ”indigenous empowerment”, vars grundläggande 

principer går ut på att konfliktomvandling måste inkludera, respektera och främja de 

mänskliga och kulturella resurserna inuti ett samhälle. Empowerment eller egenmakt handlar 

om makt att själv kunna förändra sin situation. För att det ska bli möjligt inom ramarna för 

konfliktlösning, är det viktigt att människorna i den givna konfliktsituationen betraktas som 

aktörer istället för mottagare. Den lokala kunskapen är central för upptäckande av mening och 

betydelse, och ett lämpligt tillvägagångssätt. Lokalbefolkningens delaktighet i processen är 

avgörande då detta både skapar självständighet och långsiktighet i fredsprocessen.
44

  

Lederachs teorier om fredsbyggande har en konstruktivistisk utgångspunkt. Detta synsätt 

föreslår att sociala konflikter startar och utvecklas på grund av den mening och förståelse de 

inblandade människorna sätter till handlingar och händelser. Meningen i sin tur skapas genom 

kunskap, och kunskapen kommer från den gemensamma kulturen. Med kultur menar 

Lederach den delade kunskapen och de system som skapats av en grupp människor för att 

uppfatta, tolka, uttrycka och svara på den sociala verkligheten runtomkring dem. Människor 

från olika kulturer har därför också utvecklat olika sätt att skapa, uttrycka, förstå och hantera 

konflikt på. Av den anledningen måste förståelse av våldsamma konflikter hämtas från 

människors kulturella kunskap.
45

 

Att stötta människor som befinner sig i en konfliktsituation att leta efter svar inuti sig själva 

och kontexten de befinner sig i är avgörande i byggandet av passande modeller för konflikt-

                                                 
41 Ramsbotham et al (2005), s 215. 
42 Ibid. s 217. 
43 Lederach, John Paul (1997) Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies, Washington: United States 

Institute of Peace, s 55. 
44 Lederach, John Paul (1995) Preparing for Peace: Conflict Transformation across Cultures, New York: Syracuse 

University Press, s 21, 31. 
45 Ibid. s 8-10.  
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lösning. Men genom att inte låta deltagarna testa och jämföra olika modeller för 

konfliktlösning som har utvecklats från erfarenheter och kunskap, nekas de samtidigt viktiga 

lärdomar och utvecklingsmöjligheter. När ett sätt presenteras som den rätta modellen, och när 

inga försök görs att bygga konfliktlösningen från kontexten och de kulturella resurserna, blir 

expertkunskapens styrka istället dess svaghet.
46

  

Trots att uppsatsen huvudsakliga fokus kommer att vara på den lokala analysnivån är det 

viktigt att nämna att lokalt fredsbyggande inte kan ske i isolering från den väpnade 

konfliktens övergripande komplexitet. Konfliktlösning är en bred process som måste omfatta 

den väpnade konfliktens alla nivåer och dimensioner i och med att strukturella globala krafter 

och regionala maktspel påverkar lokala samhällen.
47

 

Operationalisering 

Här följer en beskrivning av hur jag kommer att använda mig av teorierna för att analysera det 

empiriska materialet. Till att börja med kommer jag att undersöka situationen i landet för ta 

reda på om där finns några miljöproblem i form av miljöförändringar och bristande tillgång 

till förnyelsebara naturresurser. Förutsättningar för samarbete operationaliseras genom att ta 

reda på om de påverkade människorna är direkt beroende av naturresurserna för att kunna 

säkra sin inkomst och sitt livsuppehälle. Om så är fallet bör människorna vara motiverade att 

lösa gemensamma miljöproblem, och sannolikheten för environmental peacebuilding öka. Då 

möjlighet till kommunikation och tillgången till lika information är centralt för att samarbete 

ska kunna genomföras kommer även dessa faktorer att undersökas. 

Centrum för analysen är vilka effekter miljöhanteringen och naturvården har haft på freds-

processen, för att jag sedan ska kunna uttala mig om miljöns fredsbyggande egenskaper. I 

syfte att pröva teorin utgår analysen från de tre kategorierna som environmental peacebuilding 

kan delas in i för att avgöra om, och på vilket sätt, miljöhantering och naturvård har bidragit 

till fred i Sierra Leone. Teorin prövas på det empiriska materialet enligt följande: 

(1) Har det förhindrat att våldsamma konflikter som är direkt kopplade till miljön bryter ut? 

(2) Har det öppnat upp för dialog, kunskapsutbyte och samarbete? Här ligger fokus framför 

allt på om det har skett en övergång från fientliga relationer, motstridande intressen, korta 

tidsperspektiv, osäkerhet och misstänksamt till fredliga relationer, gemensamma intressen, 

                                                 
46 Lederach (1995), s 68-70. 
47 Ramsbotham et al (2005), s 229. 
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långa tidsperspektiv, förtroende, tillit och gemensamma identiteter. (3) Har det lett till 

varaktig fred, förbättrade livsmiljöer och främjat långsiktigt hållbar utveckling? 

För att kunna bedöma om teorin stämmer avser jag att undersöka om det finns några exempel 

på detta i Sierra Leone. Miljöhanteringen bör ha lett till att trycket på naturresurserna har 

minskat så att det inte uppstår kamp över tillgången till knappa resurser. Det innebär att alla 

människor ska kunna tillgodose sina behov, exempelvis vad gäller tillgången till odlingsbar 

mark och de resurser som skogen har att erbjuda, såsom träkol och virke.  Detta innebär också 

att naturresurserna, och vinsterna från naturresurserna, är rättvist fördelade. I Sierra Leone bör 

det även finnas exempel på att miljöproblemen har lett till samarbete och skapat förtroende 

och fredliga relationer mellan olika parter. Slutligen, för att kunna avgöra om det har lett till 

förbättrade livsmiljöer och långsiktigt hållbar utveckling i Sierra Leone, bör det ske en 

effektiv och hållbar hantering av naturresurser som inte resulterar i överexploatering eller 

miljöförstöringar, så att befolkningen kan tillgodose sina behov både nu och i framtiden. Detta 

innebär ett införande av långsiktigt hållbara försörjningsalternativ som inte hotar landets 

utveckling på lång sikt, och en balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska intressen. 

För att kunna applicera environmental peacebuilding på lokal nivå kommer jag att använda 

mig av teorierna om lokalt fredsbyggande. Här kommer fokus framför allt att ligga på 

huruvida det har funnits ett lokalt ägarskap av miljöhanteringen, eftersom att det bör påverka 

trovärdigheten, effektiviteten och långsiktigheten av fredsprocessen. Jag kommer att utgå från 

om de inblandade människorna betraktas som aktörer, istället för mottagare, med makt att 

själva förändra sin situation, om lösningarna hämtas från och bygger på den lokala kontexten 

och kunskapen, och slutligen om fredsprocessen präglas av inkludering och delaktighet.  

 

3. METOD OCH MATERIAL 

Forskningsdesign 

För att göra det möjligt att uppfylla uppsatsens syfte och undersöka om naturvård kan bidra 

till fred på lokal nivå har jag valt att göra en fallstudie. Detta innebär att jag kommer att 

inrikta undersökningen på ett exempel för att pröva om teorin håller.
48

 Fallstudier kan 

användas både för att pröva och för att utveckla teorier. Med hjälp av empirisk data från en 

fallstudie är det möjligt att undersöka om en teori håller eller om den är ogiltig.
49

 

                                                 
48 Merriam, Sharan (1994) Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, s 58. 
49 Ibid. s 70-71. 



13 

 

Efter valet av fallstudie som forskningsdesign kommer valet att använda sig av ett eller flera 

fall. En enskild fallstudie är lämplig i flera situationer, och bör väljas framför en flerfalls-

studie då fallet representerar ett kritiskt fall som är avgörande för prövningen av en tidigare 

formulerad teori, då fallet är extremt eller unikt i något hänseende, eller då fallet utgör ett 

typiskt eller representativt fall.
50

 När det redan finns en forskningsfråga och ett behov av 

generell förståelse för en viss problematik är det möjligt att få mer insikt i frågan genom att 

undersöka ett specifikt fall. Det kan vara användbart att välja fall som är typiska eller 

representiva för andra fall, men fallstudien är inte beroende av att vara representativ. Det 

viktiga är att välja ett fall som maximerar det som går att lära av just det fallet. Detta görs 

genom att välja det fall som ger störst tillgång till information. Det är även viktigt att ta den 

unika kontexten i beaktning eftersom att den både kan begränsa och öka de lärdomar som går 

att dra från fallstudien.
51

 Givet uppsatsens tidsramar har jag valt att fördjupa mig i ett enda fall 

eftersom att jag gör en kvalitativ studie och är ute efter djup istället för bredd. Detta för att få 

så stor kunskap som möjligt om kontextens betydelse för miljöhanteringen.  

Fallstudien har fått kritik för dess bristande externa validitet, nämligen att resultaten inte går 

att generalisera till andra fall.
52

 Men det är viktigt att påpeka att fallstudien inte heller gör 

anspråk på detta. Analysenheten eller fallet utgör inget urval och väljs inte heller för att 

representera en större population. Fallstudier är istället generaliserbara till teoretiska ramverk 

och målet är att utveckla och uttala sig om teorier, inte om andra fall. En tidigare utvecklad 

teori används för att jämföras med de empiriska resultaten från fallstudien.
53

  

Alla fallstudier strävar efter att analysera kontextuella förhållanden i relation till fallet.
54

 

Samhällsvetenskapen har inte lyckats med att skapa allmängiltiga teorier om mänskligt 

beteende som är oberoende av den omgivande kontexten, utan det som finns är i stort sett 

kontextberoende kunskap.
55

 Inom kvalitativ forskning brukar man även tala om överförbarhet 

istället för extern validitet. Med det menas att man använder sig av så täta beskrivningar som 

möjligt av kontexten för att det ska vara möjligt att bedöma hur överförbara resultaten är till 

en annan liknande miljö.
56

 

                                                 
50 Yin, Robert K. (2007) Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber, s 61-62. 
51 Stake, Robert E. (1995) The Art of Case Study Research, Thousand Oaks: SAGE Publications, s 3-4. 
52 Bryman, Alan (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, s 76-77. 
53 Yin, Robert K. (2009) Case Study Research: Design and Methods, Thousand Oaks: Sage Publications, s 15. 
54 Ibid. s 46. 
55 Flyvbjerg, Bent (2006) “Five Misunderstandings About Case-Study Research”, Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, s 223. 
56 Bryman (2011), s 355. 
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Val av fall 

I mitt val av fall för undersökningen utgick jag från var initiativ som sammankopplar miljö 

med fredsbyggande har förekommit. Detta är ett relativt nytt fenomen, men det finns exempel 

på naturvårdsorganisationer som arbetar i konfliktdrabbade områden. Den internationella 

naturvårdsorganisationen FFI är exempelvis aktiv i bland annat Kambodja, Indonesien och 

Liberia.
57

 UNEP har arbetat i flera konfliktdrabbade länder, däribland Somalia, Sydsudan och 

Demokratiska republiken Kongo. Dessa fall valdes bort eftersom att våldsamheterna ännu inte 

avslutats och eftersom att arbetet framför allt handlade om att inkludera miljöfrågor i de 

fredsbevarande insatserna. När det istället gäller miljösamarbete och fredsbyggande efter 

väpnade konflikter har UNEP hittills genomfört fältarbeten i Centralafrikanska republiken och 

Sierra Leone.
58

 I fallet Centralafrikanska republiken är dock materialtillgången begränsad. 

Valet av Sierra Leone som undersökningsobjekt gjordes för att bidra med så mycket 

information som möjligt. I Sierra Leone gick flera FN-organisationer och program samman 

för att ta gemensamt ansvar och uppfylla sitt fredsuppdrag. De utformade ”Joint Vision for 

Sierra Leone” med program som var anpassade för att bidra till implementeringen av Sierra 

Leones regerings strategi för fattigdomsbekämpning och utveckling. Initiativet täckte 

perioden 2009-2012.
59

 Ett av programmen som ingick i FN:s gemensamma vision var 

program 21,  ”Environmental Cooperation for Peacebuilding”, som refererar till kapitel 11 i 

regeringens plan för fattigdomsbekämpning som handlar om effektiv hantering av landets 

naturresurser. Programmet infördes för att en god hantering av miljö och naturresurser ansågs 

som en förutsättning för att kunna säkerställa hållbar fred och utveckling.
60

 Ur detta 

hänseende kan Sierra Leone klassas som ett unikt fall eftersom att det ännu inte finns särskilt 

många inomstatliga projekt som uttalat avser använda miljösamarbete för att bygga fred. 

Därmed utgör Sierra Leone också ett bra exempel för att pröva teorin. 

Ur ett annat hänseende kan Sierra Leone betraktas som ett typiskt fall. Det beror på att de 

flesta av dagens väpnade konflikter är inomstatliga, inkluderar icke-statliga aktörer såsom 

gerillor, är lokaliserade i utvecklingsländer i syd, är internationaliserade i den meningen att de 

påverkas av pengar- och vapeninströmningar och flyktingströmmar. Dagens väpnade 

konflikter präglas ofta av regional osäkerhet, handlar om fraktionalisering och maktdelning, är 

                                                 
57 Anthem, Helena (odaterad) “Working Collaboratively for Conservation and Livelihoods after Crises”, Fauna and Flora 

International, http://www.fauna-flora.org/initiatives/post-crisis/, hämtad 2013-05-19. 
58 UNEP (odaterad) “Field Operations”, United Nations Environment Programme, 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/FieldOperations/tabid/105973/Default.aspx, hämtad 2013-05-19 
59 United Nations Peacebuilding Commission, Sierra Leone Configuration (2011) “Supporting the Implementation of the 

United Nations Joint Vision for Sierra Leone”, The UN Family´s Joint Vision for Sierra Leone 2009-2012, s 2-3. 
60 Ibid. s 28. 

http://www.fauna-flora.org/initiatives/post-crisis/
http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/FieldOperations/tabid/105973/Default.aspx
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lågintensiva och pågår under långa tidsperioder.
61

 Alla väpnade konflikter är dock unika, och 

jag kommer att vara försiktig med generaliseringar till andra liknande fall. Huvudfokuset 

kommer att ligga på teorin för att avgöra om den kan förklara miljösamarbetets effekter på 

freden. Det råder stor oenighet kring fallstudien och dess möjligheter till generalisering och 

kunskapsutveckling. Den danske forskaren Ben Flyvbjerg menar att det råder flera 

missförstånd kring fallstudiens användningsområden. Han menar att ett fall utgör ett exempel 

som kan bidra till kunskapsutveckling inom ett område även om resultaten inte går att 

generalisera till andra fall.
62

 Avsikten med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap vad 

gäller användandet av miljöhantering och naturvård som fredsbyggande verktyg på lokal nivå. 

Material och källkritik 

I och med att ingen fältstudie har genomförts är studien begränsad till redan publicerat 

material. Merparten av materialet bygger dock på fältarbeten i Sierra Leone och intervjuer 

med representanter både från myndigheter och från civilsamhället. De dokument jag har 

använt mig av är rapporter från UNEP och det internationella institutet för hållbar utveckling 

(IISD), som har utvärderat miljöproblemen i Sierra Leone och dess inverkan på den pågående 

fredsprocessen, en vetenskaplig artikel som behandlar skogsproblematiken i landet, en rapport 

från organisationen Global Witness och material från organisationen Bird Life International 

som stödjer naturvårdsarbetet i västra Sierra Leone. Jag har även använt mig av en samman-

ställning av en workshop som belyste utmaningarna med naturvårdsarbetet i att av landets 

skyddade områden, samt Sierra Leones regerings strategi för fattigdomsbekämpning där 

regeringen beskriver sina åtaganden för miljön och dess betydelse för landets utveckling.  

Den begränsade tidsperioden under vilken miljösamarbetet har pågått innebär att materialet 

innehåller få konkreta exempel på vad det hittills har resulterat i. Detta har tagits i beaktning, 

och avsikten med denna uppsats är att undersöka om det i detta stadium går att urskilja de 

teoretiska kriterierna för environmental peacebuilding. 

Datainsamlingen har åtföljts av ett källkritiskt förhållningssätt. Alla dokument skrivs av en 

speciell anledning och är riktade till en speciell publik, och därför är det viktigt att hela tiden 

försöka identifiera dessa bakomliggande syften.
63

 I min bedömning av dokumentens kvalitet 

har jag använt mig av de fyra kriterier som finns presenterade i Brymans Samhällsvetenskap-

liga metoder. Dessa kriterier går ut på att fråga sig om materialet är äkta och av otvetydigt 

                                                 
61 Lederach (1997), s 8-14. 
62 Flyvbjerg (2006), s 219-245. 
63 Yin (2009), s 104. 
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ursprung, om materialet är trovärdigt och utan felaktigheter och förvrängningar, om materialet 

är representativt och slutligen om det är tydligt och lättbegripligt.
64

  

Analysmetod 

Enligt Yin är fallstudien inte bara en design utan också en forskningsmetod vars analys styrs 

av teoretiska antaganden.
65

 Forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket styr vilken 

information som är relevant att samla in och ser till att studien stannar inom rimliga gränser.
66

 

Förutom detta underlättar forskningsfrågorna och teorin även analysen av materialet.
67

 Jag har 

gjort en litteraturstudie med en teoriprövande ansats. Det innebär att jag har använt mig av en 

redan utvecklad teori som jag har operationaliserat och sedan utgått från i analysen av det em-

piriska materialet, för att ta reda på om kriterierna i teorin även finns representerade i fallet. 

Yin nämner fyra principer som ligger till grunden för en analys med hög kvalitet. För det 

första ska analysen omfatta allt relevant empiriskt material så att ingenting lämnas obearbetat 

eller okommenterat. På så vis ska analysen inte lämna utrymme för alternativa tolkningar som 

bygger på data som har förbisetts av forskaren. För det andra ska analysen behandla alla 

rivaliserande förklaringar eller tolkningar. För det tredje ska analysen vara inriktad på den 

viktigaste aspekten av fallstudien. Fokuset ska alltså ligga på de viktigaste frågeställningarna 

som formulerades i början av studien. Slutligen ska man använda sig av tidigare förvärvad 

expertkunskap och visa att man är medveten om aktuella diskussioner inom ämnet.
68

 För att 

säkerställa studiens reliabilitet eller pålitlighet är det dessutom viktigt att fullständigt 

dokumentera hur man har gått tillväga vid varje steg i forskningsprocessen, så att det blir 

möjligt att spåra resultaten och se om slutsatserna är berättigade.
69

  

 

4. MILJÖ OCH FREDSBYGGANDE I SIERRA LEONE 

Det här kapitlet innehåller en presentation av situationen i Sierra Leone, dess miljöproblem 

och miljöhanteringen och naturvårdens utformning, för att senare göra det möjligt att pröva 

teorin. För att teorin ska stämma bör det finnas exempel på att miljöhanteringen och 

naturvården har bidragit till fred genom att förhindra våldsamma konflikter, upprätta fredliga 

relationer och främja långsiktigt hållbar utveckling. Detta kommer att analyseras i näst-

kommande kapitel.  

                                                 
64 Bryman (2011), s 489. 
65 Yin (2009), s 17-18. 
66 Ibid. s 29. 
67 Ibid. s 130. 
68 Yin (2007), s 162-163. 
69 Bryman (2011), s 355. 
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Den väpnade konflikten 

Precis som nämnts tidigare handlar fredsbyggande om att omvandla de strukturella problemen 

och långsiktiga relationerna som låg till grund för den väpnade konflikten. Därför kommer nu 

en presentation av bakgrunden till den väpnade konflikten för att få bättre förståelse för de 

kontextuella förhållandena i relation till fallet, och för att bättre kunna tolka resultaten. 

Sierra Leone har varit utsatt för en lång och blodig väpnad konflikt som pågick från det att 

rebellrörelsen Revolutionary United Front (RUF) påbörjade sin kamp mot regeringen år 1991 

fram till dess att stridigheterna förklarades avslutade år 2002. Kriget karaktäriserades av 

rebellrörelsens brutala stridsföringsmetoder, som lämnade efter sig sönderslagna samhällen 

och krigsoffer med avhuggna kroppsdelar. Striderna bestod till stor del av kontrollen över 

landets diamantgruvor, vars vinster hjälpte till att finansiera den väpnade konflikten. Åren av 

inbördeskrig resulterade i att över 100 000 människor dödades och minst 2 miljoner 

människor tvingades på flykt från sina hem.
70

 

Uppkomsten av den väpnade konflikten i Sierra Leone förklaras ofta som en förlängning av 

kriget och rebellrörelsen i grannlandet Liberia. Förklaringarna fokuserar ofta på Charles 

Taylors ekonomiska motiv, att han stöttade RUF:s kamp mot Sierra Leones regering för att 

själv kunna ta över Sierra Leones diamantgruvor och på så sätt finansiera kriget i Liberia. 

Diamanternas betydelse och de ekonomiska motiven ska inte underskattas, men samtidigt har 

sådana förklaringar gjort så att grundorsakerna till den väpnade konflikten, nämligen det som 

gjorde det möjligt för en rebellrörelse att växa fram, har kommit i skymundan. Sierra Leone 

har en lång historia av ett ojämlikt och korrupt politiskt system som tog sin början i och med 

det brittiska kolonialstyret och som pågår än idag. Landets naturresurser har utnyttjats för 

politisk makt och rikedom till förmån för några få, medan resten av befolkningen har 

missgynnats. Det har resulterat i en stor social klyfta mellan den privilegierade eliten i 

huvudstaden Freetown och den marginaliserade befolkningen på landsbygden. Odemokratiskt 

styre, korruption, fattigdom, arbetslöshet, exkludering, berövande av odlingsbar mark bland 

annat till förmån för gruvor, och ojämlik fördelning av vinsterna från naturresurserna är några 

av orsakerna som låg till grunden för motståndet. Det var framför allt unga, outbildade män 

från landsbygden som lockades att ansluta sig till rebellerna.
71

 

Trots rebellrörelsens uttalade politiska motiv utfördes de flesta attackerna mot civil-

befolkningen. Civilbefolkningen utsattes för övergrepp och plundring både av rebeller och 

                                                 
70 UNEP (2010), s 11-15. 
71 Beevers (2012), s 379-381. 
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regeringssoldater.
72

 Förutom de officiella parterna, rebellrörelsen RUF och regeringsarmén, 

fanns även paramilitära grupper, civilförsvarsstyrkor, säkerhetsföretag och legosoldater 

inblandade i den väpnade konflikten.
73

 Efter en rad kupper, val och misslyckade fredsavtal tog 

stridigheterna så småningom slut.
74

 RUF upplöstes och utgör inte längre något hot mot 

fredsprocessen.
75

 

Historiskt sett har de främsta motsättningarna i landet varit mellan kreolerna, den privilegiera-

de eliten i Freetown, och landets övriga grupper. Men efter självständigheten förstärktes 

rivaliteten mellan landets två största etniska grupper, Temne och Mende, då anspelning på 

etnicitet var det enklaste sättet att vinna väljarstöd. Den väpnade konflikten handlade dock 

inte om etnisk tillhörighet i särskilt stor utsträckning utan RUF var en etniskt blandad grupp.
76

 

Landets olika folkgrupper fanns representerade både bland rebellerna och på regeringens 

sida.
77

 

Miljöproblem 

I sin strategi för fattigdomsbekämpning och utveckling, ”Agenda for Change”, skriver Sierra 

Leones regering att avskogningen har blivit ett stort nationellt miljöproblem som hotar landets 

överlevnad. Förutom detta står landet inför andra utmaningar och miljöförstöringar orsakade 

av befolkningsökning, urbanisering, turism, handel och exploatering av naturresurser. Klimat-

förändringarna och föroreningar nämns också som växande problem. Regeringen skriver att 

det är de fattiga människorna som påverkas mest av miljöförstöringarna, och det uttrycks ett 

behov för strukturer av effektiv hantering av miljöproblemen över hela landet.
78

 

Idag är Sierra Leone ett av världens fattigaste länder.
79

 Över hälften av befolkningen lever i 

extrem fattigdom, på mindre än 1,25 dollar om dagen.
80

 Arbetslösheten är väldigt hög, 

framför allt i städerna. Dessutom råder det stor ojämlikhet mellan rika och fattiga, som antas 

ha ökat ännu mer efter den väpnade konflikten.
81

 När UNEP genomförde en bedömning av 

situationen i landet år 2009 hade utvecklingen varit långsam eller obefintlig för de flesta av 

                                                 
72 Utrikespolitiska Institutet (2008) “Fördjupning”, Landguiden, 

http://www.landguiden.se/Konflikter/~/link.aspx?_id=2BAD2847A26E480485692B78615E1047&_z=z, hämtad 2013-05-06. 
73 UNEP (2010), s 13. 
74 Beevers (2012), s 380. 
75 UNEP (2010), s 15. 
76 Keen, David (2005) Conflict and Collusion in Sierra Leone, Oxford: James Currey, s 14. 
77 Utrikespolitiska Institutet (2008)  
78 Government of Sierra Leone (2008) “An Agenda for Change”, Second Poverty Reduction Strategy 2008-2012, s 141-142. 
79 Mätt i Human Development Index befinner sig Sierra Leone på plats 177 av sammanlagt 186 länder: UNDP (odaterad) 

“Human Development Index (HDI) – 2012 Rankings”, http://hdr.undp.org/en/statistics/, hämtad 2013-05-10.  
80 UNDP (odaterad) “International Human Development Indicators”, http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/SLE.html, 

United Nations Development Programme, hämtad 2013-05-10. 
81 UNEP (2010), s 19. 
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människorna.
82

 Det rådde en allmän uppfattningen om att vinsterna från landets natur-

resurstillgångar försvann till utländska investerare och nationella eliter.
83

 

Av Sierra Leones omkring 6 miljoner invånare lever omkring 1,5 miljoner i, eller i anslutning 

till, huvudstaden Freetown. Uppskattningsvis lever mellan 30 och 40 procent av befolkningen 

numera i städerna. Den kraftiga urbaniseringen beror till stor del på den väpnade konflikten då 

människor tvingades att fly och sökte säkerhet i städerna.
84

 De stora flyktingströmmarna 

under den väpnade konflikten gav upphov till miljöförändringar då människornas över-

levnadsstrategier var kortsiktiga och satte stor press på landets naturresurser. Bristen på andra 

alternativ har gjort att det ohållbara nyttjandet av naturresurser fortsätter än idag.
85

 

En gång i tiden var över 60 procent av landets yta täckt av skog. Sedan dess har skogs-

skövlingen bidragit till att siffran har minskat till att endast omfatta omkring 3 procent. Enligt 

Sierra Leones regering är avskogningen en följd av decennier av timmerexport, produktion av 

brännved och träkol, markanspråk och ohållbara odlingsmetoder.
86

 Idag lever omkring 60 

procent av Sierra Leones befolkning på landsbygden och är beroende av jordbruk och skogens 

resurser för sitt uppehälle och 95 procent av befolkningen använder skogen för att få tillgång 

till träkol, som är den huvudsakliga energikällan.
87

 Förutom att erbjuda timmer och träkol är 

skogen central för tillgången till rent vatten och syre. Dessutom förhindrar skogen miljökata-

strofer såsom översvämning, torka och kraftiga stormar genom att stabilisera och kontrollera 

jorderosionen. Genom sina bidrag till jordmånsbildning, fröspridning, pollinering och 

bekämpning av skadedjur är naturskogen också nyckeln till landets jordbruksproduktion.
88

 

Den väpnade konflikten resulterade i att landets regering kollapsade, och nästan alla former 

av miljöhantering upphörde.
89

 Under den väpnade konflikten och återhämtningsperioden har 

långsiktig planering satts åt sidan till förmån för kortsiktiga ekonomiska vinster.
90

 Än fast det 

inte finns tillgång till aktuell data slår UNEP fast att den väpnade konflikten troligtvis hade 

negativ inverkan på landets skogar. Skogen gav husrum åt rebellerna, fick ge plats åt en 

växande gruvdrift, och försörjde en desperat befolkning som tvingats på flykt. Urbaniseringen 

har ökat trycket på skogen ytterligare då skogen har huggits ner för att ge plats och virke till 

                                                 
82 UNEP (2010), s 60. 
83 Ibid. s 57. 
84 Ibid. s 16. 
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86 Government of Sierra Leone (2008), s 143-144. 
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89 Brown, Oli & Alec Crawford (2012) Conservation and Peacebuilding in Sierra Leone, Winnipeg, Manitoba: International 

Institute for Sustainable Development, s 2. 
90 UNEP (2010), s 49. 



20 

 

nya bostäder. Om avskogningen fortsätter i samma takt riskerar Sierra Leones skogar vara 

försvunna år 2018.
91

 I en rapport från 2010 skriver UNEP att den bristfälliga hanteringen av 

landets skogar utgör ett hot mot freden på lång och medellång sikt. UNEP uttrycker oro över 

att konflikter över knappa naturresurser riskerar att bryta ut på lokal nivå.
92

 När miljö-

förändringarna inte åtgärdas kan försörjningsmöjligheter och människors hälsa att utsättas för 

stor risk, och hota återhämtningen och stabiliseringen i landet.
93

 

I en artikel som handlar om skogsresurser och fredsbyggande i Liberia och Sierra Leone utgår 

Beevers från fältarbete och intervjuer som han genomförde i de båda länderna under 2009.
94

 

Där framgår det att det råder olika syn på var hoten mot Sierra Leones skogar kommer ifrån, 

och huruvida sådana hot kan skada freden. Aktivister och civilgrupper i Sierra Leone menar 

att lokala ledare och regeringstjänstemän stödjer den illegala avverkningen eftersom att de 

tjänar ekonomiskt på det. De oroar sig för att detta kommer att beröva lokala samhällen 

viktiga naturresurser och öka missförhållandena vad gäller skog och mark, vilket i sin tur kan 

ge upphov till konflikter. Representanter från regeringen och internationella organisationer 

menar å andra sidan att jakt och användandet av ohållbara odlingsmetoder såsom svedjebruk 

kommer att öka i och med en växande befolkning, och därmed leda till avskogning och 

förlorad biologisk mångfald. Det i sin tur menar de riskerar att hota freden genom att ge 

upphov till kamp över sinande naturresurser och begränsade försörjningsmöjligheter. 

Ytterligare andra menar att naturvårdsorganisationer överdriver avskogningen i Sierra Leone, 

och att ett hållbart nyttjande av skogens resurser och omvandlingen av skog till odlingsbar 

mark är nödvändigt för att kunna fylla försörjningsbehoven. De som är av den här 

uppfattningen är oroade över att regeringens försök att kontrollera skogarna kan minska 

försörjningsmöjligheterna för lokala samhällen och därmed öka spänningen mellan samhällen, 

men också mellan samhällen och regeringen.
95

 

Även om det råder olika uppfattningar om vad som utgör de största hoten mot Sierra Leones 

kvarvarande skogar, är det tydligt att skogen är avgörande för freden och utvecklingen i 

landet. Många människor är direkt beroende av de resurser skogen har att erbjuda för sin 

överlevnad, och bevarandet av skogen är avgörande för att kunna ta del av dess tjänster, som 

vatten, syre och odlingsbar mark, även i framtiden. Detta bör öka förutsättningarna för 

samarbete, samtidigt som motstridande intressen riskerar att försvåra situationen. 
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Miljöhanteringen och naturvårdens utformning 

Efter att ha undersökt den rådande situationen och miljöproblemen i Sierra Leone, följer nu en 

genomgång av vad som har gjorts för att hantera och åtgärda dessa problem. Till att börja med 

presenteras regeringens åtaganden, och program 21, som inrättades som en del av FN:s 

gemensamma strategi att stötta implementeringen av dessa. Därefter undersöks huruvida det 

finns lokal delaktighet och lokalt ägarskap av miljöhanteringen, för att slutligen gå in på hur 

naturvård har använts som ett fredsbyggande verktyg i Sierra Leone. Detta kommer att göras 

genom att undersöka naturvårdens utformning i två av landets skyddade områden. 

Regeringens ”Agenda for Change” 

I sin ”Agenda for Change” lyfter Sierra Leones regering kopplingen mellan fattigdoms-

bekämpning och miljöhantering som en viktig utmaning för att minska fattigdomen i landet. 

På medellång sikt fokuserar Sierra Leones regering på att åtgärda markförstöring, skogs-

skövling, förlust av biologisk mångfald, utgrävda landområden, föroreningar och erosion från 

vägbyggnad och urbanisering. Som ett första steg har regeringen etablerat en Environmental 

Protection Agency (EPA) vars uppgift är att utforma lagstiftning, riktlinjer och institutionella 

ramverk för naturresurshantering. Detta ska göras i samråd med statliga myndigheter och 

lokala råd.
96

 

I syfte att bevara landets regnskogar uttrycker Sierra Leones regering ett behov för 

inventering och kartläggning av de kvarvarande skogarna. Resultatet av detta arbete är sedan 

tänkt att resultera i utformningen av en ny skogspolitik och lagstiftning, som kommer att 

genomföras av en skogsbruksenhet (forestry division). Regeringen ser bevarandet av den 

kvarvarande naturliga regnskogen som en långsiktig investering för nuvarande och framtida 

generationers försörjning, och har planer på att främja ekonomisk och social utveckling 

genom att införa småskaliga, hållbara skogsbruk i lokalsamhällen. Det förväntas att detta inte 

bara kommer innebära att samhällen ska kunna möta den lokala efterfrågan på timmer, utan 

också kunna sälja virket genom certifierade marknader.
97

 Utkasten till de nya lagstiftningarna 

om naturvård och skogsförvaltning, som ersätter de gamla regelverken från 1970- och 80-

talet, innehåller riktlinjer såsom sociala och ekonomiska förmåner, kulturell känslighet och 

kunskapsbaserad naturvård, utbildning, medvetandehöjande och kapacitetsbyggande.
98
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Program 21 

I och med erkännandet av miljöns och naturresursernas betydelse för freden och utvecklingen 

i Sierra Leone, uppmanades UNEP att bidra till FN:s gemensamma vision (Joint Vision) och 

stödja implementeringen av regeringens ”Agenda for Change”. Därav utförde UNEP en 

bedömning av situationen i Sierra Leone som gick ut på att identifiera de miljöproblem som 

kunde förhindra fredsprocessen och utvecklingen i landet. Syftet var även att erbjuda 

strategisk rådgivning och rekommendationer till Sierra Leones regering och det inter-

nationella samfundet gällande hur man bör hantera miljöproblem för att förhindra att de får 

negativa konsekvenser för fredsprocessen, och så att de istället kan bidra till fred. Bedömning-

en grundade sig på fyra veckors fältstudier under år 2009 då UNEP:s personal besökte 10 av 

Sierra Leones 13 distrikt och utförde sammanlagt över 80 intervjuer med berörda parter från 

regeringen, lokala myndigheter, civilsamhället och internationella organisationer.
99

 

Till UNEP:s viktigaste upptäckter hörde att många av de bakomliggande orsakerna till den 

väpnade konflikten, såsom arbetslöshet bland unga och en marginaliserad landsbygd, 

fortfarande fanns kvar. Tillsammans med korruption, ineffektivt och ohållbart utnyttjande av 

naturresurser samt orättvis fördelning riskerade situationen att förvärras ytterligare.
100

 Varje 

steg i Sierra Leones fredsprocess har haft viktiga kopplingar till naturresurser, men vid 

tidpunkten då UNEP gjorde sin bedömning av situationen i Sierra Leone hade inga av dessa 

åtgärder ännu tagits upp på ett heltäckande och effektivt sätt.
101

  

UNEP:s bedömning av miljöproblemens betydelse för Sierra Leones fortsatta fredsprocess 

resulterade i ett antal rekommendationer för hur hanteringen av naturresurser och miljö kan 

bidra till fred och utveckling i landet. Några av dessa rekommendationer fokuserade på 

människor och samhällen på den lokala nivån. Däribland ingick att utnyttja naturresurserna 

som en plattform för dialog och förtroendebyggande mellan regeringen, lokalsamhällen och 

den privata sektorn. Tanken var att regelbundet samarbete och informationsutbyte kan föra 

samman samhällen att fatta gemensamma beslut, även när politiska eller etniska motsättningar 

normalt sett skulle hålla dem åtskilda.
 
I sin rapport lyfte UNEP även vikten av kapacitets-

byggande på den lokala nivån så att människor utanför Freetown ska kunna delta på ett 

meningsfullt sätt i hanteringen av naturresurser. En annan rekommendation gick ut på att 

integrera genuskänslighet, jämlikhet och överläggning med lokalsamhällen i alla projekt och 
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program som rör miljöfrågor. Slutligen betonade UNEP vikten av att skapa hållbara 

försörjningsalternativ för sårbara befolkningsgrupper. Det är allmänt känt att Sierra Leone 

behöver kunna förse sin växande unga befolkning med arbete, för att kunna säkra en 

långsiktig fred. Därför är det viktigt att byta ut försörjningsmetoderna som finns kvar efter 

krigsekonomin och istället hjälpa samhällen att stå emot miljömässiga och ekonomiska 

förändringar. Två exempel på redan existerande strategier är hållbar turism och effektivisering 

av risodling på landsbygden.
102

 

I syfte att genomdriva dessa rekommendationer utvecklades program 21, ”Environmental 

Cooperation for Peacebuilding”, och mellan åren 2009 och 2012 arbetade UNEP med im-

plementeringen av programmet i Sierra Leone.
103

 Detta resulterade bland annat i kapacitets-

byggande och tekniskt stöd till EPA. Informationskampanjer genomfördes i syfte att öka 

allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor. Dessutom utbildades regeringstjänstemän och 

civilsamhället i miljökonsekvensbeskrivning, och riktlinjer för bland annat gruvnäringen och 

skogsbruket utvecklades. Inom programmets ramar genomfördes även utbildning i konflikt-

känslig naturvård i skyddade områden, en ny nationalpark upprättades och UNEP hjälpte till 

avgränsa ett omtvistat skogsreservat.
104

 

Lokal delaktighet 

Eftersom att hållbara försörjningsmetoder kopplade till skog och jordbruk inte anses utgöra en 

viktig del för länders ekonomi ägnas de oftast inte heller särskilt stor uppmärksamhet i 

fredsbyggande insatser. Intervjuer som Beevers utförde i Sierra Leone från oktober 2008 till 

maj 2009 visade på en övergripande uppfattning att lokalsamhällen och deras försörjnings-

möjligheter var eftersatta i den fredsbyggande processen.
105

 Intervjuer som UNEP utförde 

under sitt fältarbete i Sierra Leone under 2009 visade liknande resultat. Av dessa intervjuer 

framgick en oro över att konsekvenserna av den väpnade konflikten inte hade behandlats. 

Denna oro förstärktes av att de flesta samhällen var exkluderade från beslutsprocesser som rör 

naturresurshantering. De samhällen som UNEP:s personal träffade under fältarbetet, som var 

direkt beroende av naturresurser för att kunna säkerställa sin försörjning, var nästan enhälliga 

                                                 
102 UNEP (2010), s 77-80. 
103 UNEP (odaterad) ”UNEP in Sierra Leone”, United Nations Environment Programme, 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/SierraLeone/Introduction/tabid/55162/Default.aspx, hämtad 

2013-05-10. 
104 UNEP (odaterad) ”Programme 21: Environmental Cooperation for Peacebuilding”, United Nations Environment 

Programme, 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/SierraLeone/Programme21/tabid/55164/Default.aspx,    

hämtad 2013-05-10. 
105 Beevers (2012), s 386. 

http://www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/SierraLeone/Introduction/tabid/55162/Default.aspx
http://www.unep.org/disastersandconflicts/CountryOperations/SierraLeone/Programme21/tabid/55164/Default.aspx


24 

 

i sitt stöd för en förbättrad lokal förvaltning av naturresurser, inklusive mer samråd med 

lokala aktörer.
106

 Det rådde ett stort missnöje i samhällen över bristen på delaktighet i besluts-

processerna. Samhällen såg ofta besluten som fattas i huvudstaden eller av lokala myndigheter 

som orättvisa, dåligt utformade och inte planerade att möta lokala behov.
107

  

I sin rapport skrev UNEP att problemet med landets för närvarande splittrade miljöförvaltning 

utgör en möjlighet för samhällsbaserad naturresurshantering (CBNRM). Eftersom att sam-

hällen är beroende av gemensamma resurser som skog och vatten, menar UNEP att sådana 

resurser kan föra samman olika samhällen att samarbeta kring frågor som rör planering, 

fördelning och utveckling. Den gemensamma hanteringen ger också möjligheter att informera 

regeringen eller andra aktörer om områdesspecifika förhållanden. Inkludering av lokal-

samhällen i beslutsprocesser som rör miljöförvaltning utgör en möjlighet att skapa förtroende 

och tillit mellan myndigheter och lokalsamhällen. Ökad tillit till statliga myndigheter ses som 

en av de viktigaste delarna i en fredsbyggande process. Delaktighet och samråd utgör en 

möjlighet för förtroendebyggande och kapacitetsbyggande på lokal nivå, och frågor som rör 

miljö och naturresurser anses vara ett naturligt första steg. Allt eftersom fler människor 

inkluderas i processen, och blir bättre informerade i olika frågor, ökar också deras förmåga att 

påverka och förändra sin situation.
108

 

År 2004 trädde “Local Government Act” i kraft, som innebär en decentralisering av makten 

till landets distrikt och lokala råd. Dessa råd har befogenheter som liknar, men som inte 

ersätter, de traditionella ledarna i landets chefsdömen (chiefdoms). Fördelningen av befogen-

heter mellan traditionella ledare och lokala råd är fortfarande oklar, vilket ibland har resulterat 

i motstridande intressen. Formella avtal kräver att en del av markhyran som betalas av företag 

till traditionella ledare ska sättas i en utvecklingsfond, i vilken samhället kan lämna projekt-

idéer. Detta beror på anklagelser över att pengarna ofta stannar hos ledaren och dennes 

närmast anhöriga. De traditionella ledarna ser dock de nya reformerna som ett försök att 

underminera deras auktoritet på ett sätt som allvarligt kan skada och skapa oroligheter på 

landsbygden. En ledare berättade för UNEP:s personal att Sierra Leones traditionella lands-

bygd också behövde traditionella ledare, och att de kan spela en betydelsefull kulturell roll.
109
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Naturvård 

Brown och Crawford skriver i en rapport från IISD att naturvård innehåller politiska element 

som gör att det kan bli kraftigt ifrågasatt. Det beror på att naturvård innebär att begränsa och 

kontrollera tillgången till naturresurser som samhällen eller utomstående kan vara beroende av 

för sin överlevnad. De menar att om naturvård utförs på ett effektivt sätt, kan det bidra till 

utveckling och fredsbyggande i Sierra Leone genom att utveckla hållbara försörjnings-

metoder, skapa arbetstillfällen, generera inkomst från turismnäring, samt främja dialog, 

förtroendebyggande och samarbete. Om det inte hanteras på ett korrekt sätt kan naturvård 

istället oavsiktligt ge upphov till konflikter över naturresurser och införa nya, eller ytterligare, 

ekonomiska utmaningar för lokalsamhällen.
110

 Rapporten från IISD avslutades med ett antal 

rekommendationer där författarna poängterade vikten av att inkludera lokalsamhällen, och 

särskilt kvinnor som spelar en avgörande roll vad gäller jordbruket och naturresurshanteringen 

på landsbygden, i beslutsfattandet och hanteringen av miljö och naturresurser.
111

 

År 2011 fanns det 48 reservat och skyddade områden i Sierra Leone som tillsammans täckte 

omkring 4 procent av landets yta.
112

 Författarna till rapporten från IISD fastslog att natur-

vårdare står inför stora utmaningar bara vad gäller att bevara de nuvarande områdena, för att 

inte tala om att försöka utvidga nätverket av skyddade områden. Dessa utmaningar består 

främst av tryck från en växande befolkning och ökad efterfrågan på naturresurser för 

ekonomisk utveckling.
113

 Naturvårdare kan dessutom vara benägna att överdriva de 

ekonomiska fördelarna med skyddade områden. Därför är det viktigt att naturvårds-

organisationer arbetar för att fastställa och uppfylla realistiska förväntningar. Om fler 

förmåner utlovas än vad som i själva verket kan levereras, kan de ouppfyllda förväntningarna 

leda till att samhällets stöd för naturvården försvinner.
114

 UNEP har också uppmärksammat 

detta problem. De menar att en viktig möjlighet är att samla in information om landets 

naturtillgångar. Informationen kommer inte bara hjälpa regeringen att införa riktlinjer för 

naturresurshanteringen, utan den kommer också att bidra till minska skillnaderna som finns 

mellan befolkningens förväntningar och regeringens förmåga att tillgodose dem dessa. Lika 

viktigt som att informationen samlas in är att den också finns tillgänglig för allmänheten.
115
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Gola Rainforest National Park (GRNP) och Western Area Peninsula Forest (WAPF) är två 

viktiga områden som har skyddats för att bevara naturen och förhindra fortsatta miljöförstör-

ingar.
116

 Härefter följer en genomgång av hur naturvårdsarbetet har utformats i dessa områden 

och dess effekter på fredsprocessen.  

Gola Rainforest National Park 

Den tredje december 2011 invigde Sierra Leones president landets andra nationalpark, ”Gola 

Rainforest National Park”. Nationalparken är belägen i sydöstra Sierra Leone på gränsen till 

Liberia och utgör den största återstoden av den sortens tropikskog i landet. Uppgraderingen av 

Golas status till nationalpark innebär att skogen kommer att kunna dra fördel av den högsta 

skyddsnivån.
117

 Regnskogen är ett av världens 34 mest artrika områden. Förutom detta förser 

skogen omgivande samhällen med viktiga ekosystemtjänster.
118

  

På 1990-talet etablerades Golas skogsprogram (GFP) genom ett samarbete mellan regeringens 

skogsbruksenhet, den brittiska organisationen ”Royal Society for the Protection of Birds” 

(RSPB) och Sierra Leones naturvårdsförening (CSSL). GFP inrättades för att skydda och 

förvalta den biologiska mångfalden i Golas regnskog i samarbete med lokala samhällen och 

andra berörda parter. För att säkerställa ett samhälleligt engagemang har sammanlagt över 

500 000 amerikanska dollar betalats ut till en utvecklingsfond och fördelats lika över de sju 

chefsdömen (chiefdoms) som gränsar till parken. 70 naturklubbar har etablerats, radioprogram 

och föreställningar har genomförts, precis som fortsatta möten med berörda samhällen.
119

  

En rättvis fördelning av naturvårdens förmåner utgör en viktig komponent genom vilken 

naturvård kan bidra till fredsbyggande, medan en ojämlik fördelning kan ge upphov till 

konflikter. Mellan 2003 och 2005 anordnade GFP omfattande förhandlingar som gick ut på att 

parkens omgivande chefsdömen skulle komma överens om fördelningen av förmånerna från 

naturvårdsprojektet och intäkterna från turismen. Förhandlingarna präglades av öppenhet och 

resulterade i ett avtal som ger årliga bidrag till en gemensam utvecklingsfond.
120

 Några av de 

berörda parterna har dock efterlyst ett nytt avtal. De menar att eftersom att dessa samhällen 

varierar beträffande storlek och befolkning, borde förmånerna vara anpassade så att samhällen 
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med en större andel skyddad skog på sin mark även ska få en större andel av förmånerna.
121

 

Dessutom går mer pengar till parken och underhållet av denna än till de samhällen som omger 

den.
122

  

Ett annat problem är att schimpanser har börjat förstöra grödor på gårdarna som ligger i 

närheten av GRNP. I Sierra Leone finns det heller inget kompensationsprogram som kan 

ersätta dessa förluster, vilket kan skapa spänningar mellan lokala samhällen och GFP.
123

  

I augusti 2011 hölls en workshop i konfliktkänslig naturvård i staden Kenema i Sierra Leone. 

GFP var värd för arrangemanget som kunde genomföras med stöd från UNEP och IISD. 

Workshopen gick ut på att introducera konfliktkänslig naturvård för GFP:s personal och andra 

berörda parter, identifiera rådande och potentiella konflikter som påverkar bevarandet av 

GRNP och dess omgivande samhällen, prioritera de konflikter som kräver åtgärder, analysera 

de prioriterade konflikterna, samt identifiera möjliga lösningar genom vilka GFP kan hantera 

dessa konflikter. De konflikttyper som identifierades som de i störst behov av åtgärder för att 

inte utbryta i våldsamheter, och som kan hota bevarandet av GRNP, var konflikter över 

tillgång till naturresurser, konflikter mellan djur och människa, konflikter över gränsdragning-

ar, samt ojämlik fördelning av förmåner både inom och mellan samhällen. Om dessa 

utmaningar inte hanteras korrekt kan det leda till spänningar inom och mellan samhällen, 

fientlighet mot GFP, förlorade inkomster, fattigdom och miljöförstöringar.
124

 

Vad gäller konflikter över naturresurser har det uppstått spänningar mellan en omedelbar 

användning av naturresurserna för ekonomisk vinning och bevarandet av dessa naturresurser 

för ekosystemtjänster, biologisk mångfald och framtida generationer. Det råder påtryckningar 

över att öppna parken för utvinning av metaller och skogsavverkning. Förutom avskogning, 

föroreningar och minskad biologisk mångfald kan detta även leda till att lokalsamhällen går 

miste om viktiga förmåner.
125

 Av intervjuer som genomfördes av Global Witness i november 

2009, framgick det att även om det fanns ett allmänt starkt stöd för GFP, så upplevde några 

samhällen att de inte drog tillräcklig nytta av projektet. Ledaren för ett av de sju chefsdömen 

som gränsar till parken, uttryckte att han var för gruvdrift i området på grund av de 

ekonomiska fördelar som det skulle medföra. Han sa att det fanns ett stort behov av 

sysselsättning i området, och än fast GFP anställde några av samhällets medlemmar menade 
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han att gruvbolagen skulle skapa fler arbetstillfällen. Sammantaget uppfattade Global Witness 

att det fanns en uttryckt önskan om fler försörjningsalternativ. Den utbredda fattigdomen 

innebar att gruvdrift kändes lockande. Det framgick att det rådde en tydlig brist på 

information och kunskap om gruvdriftens för- och nackdelar. Få av människorna som 

intervjuades kände till att gruvbolag som var verksamma i närliggande distrikt inte hade 

bidragit till förväntade anställningar och inkomster för lokalbefolkningen. Även om GFP har 

försökt informera lokalbefolkningen om problemen som är förknippade med gruvdriften på 

andra håll i landet, var det tydligt att detta inte hade varit särskilt framgångsrikt. Global 

Witness skrev i sin rapport att lokalsamhällen kanske hade orealistiska förväntningar över vad 

GFP kan ge dem, och menade att det behövdes bättre kommunikation för att upprätthålla ett 

långsiktigt stöd från lokalbefolkningen.
126

 Samma problematik uppmärksammades i ovan 

nämnda workshop. Föreslagna lösningarna gick ut på att öka medvetenheten om gruvdriftens 

konsekvenser genom information och utbildningsprogram, samt att stödja samhällen att hitta 

alternativa försörjningsmöjligheter.
127

 

Western Area Peninsula Forest 

Naturvård kan spela en viktig roll i landets utveckling och fredsbyggande process genom att 

omvandla och förhindra skador orsakade på miljön. WAPF är ett skogsreservat där jakt är 

förbjuden, som ligger i västra Sierra Leone på halvön i närheten av Freetown.
128

 Reservatet 

betraktas som ett viktigt område för den nationella säkerheten eftersom att det förser 

huvudstaden och närliggande samhällen med rent vatten.
129

 

WAPF utgör den sista kvarvarande tropikskogen i västra Sierra Leone. Skogen utsätts för 

starka påtryckningar från mänsklig aktivitet såsom jakt, skogsavverkning och skapande av 

nya bosättningar. Närheten till Freetown ökar trycket på tropikskogen framför allt vad gäller 

efterfrågan på träkol. CSSL har arbetat med grupper i lokala samhällen i syfte att bryta den 

negativa trenden av förstörelse och istället införa hållbara försörjningsalternativ såsom 

ekoturism, biodling och djurhållning. Skogen erbjuder dessutom frukter och nötter som både 

samlas in för egen konsumtion och till försäljning.
130
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Sierra Leones skogsbruksenhet har ansvar för förvaltningen av WAPF, men deras metoder har 

inte alltid tillgodosett lokalbefolkningens behov. Därför hjälpte CSSL till att skapa en 

aktionsgrupp som består av medlemmar från de 10 samhällen som gränsar till reservatet. Till 

en början var aktionsgruppen PAGE i behov av utrustning och utbildning, och gruppen ansåg 

sig inte vara en viktig aktör i förvaltningen av WAPF då de ansåg att ansvaret enbart låg på 

skogsbruksenheten. Nu är PAGE registrerad som en juridisk enhet och innehar ett bankkonto i 

Sierra Leone. Gruppen har rätt att vidta rättsliga åtgärder när skogsrelaterade lagar bryts och 

har möjlighet att säkra sin finansiering. Det är en icke-statlig, ideell grupp med ett 

administrativt organ. CSSL har utvecklat gruppen till en självständig organisation och bidragit 

till skapandet av en treårig strategisk plan som syftar till att bevara den biologiska mångfalden 

i WAPF. CSSL har också arbetat med att stärka samarbetet med regeringen och andra aktörer. 

Den förstörda skogen ersätts med inhemska trädplantor och områden avsätts för 

snabbväxande träslag som ska kunna användas till bränsle. Ett antal personer har utbildats i 

tillverkning av bränslesnåla spisar (ecostoves) som både kommer att generera inkomster och 

minska trycket på skogen. Runt halvön har naturklubbar inrättats i skolorna, utbildnings-

program om miljö och naturvård har genomförts, precis som projekt som är till för att öka 

öppenheten mellan byar.
131

 

 

5. ANALYS: HAR DET BIDRAGIT TILL FRED? 

I Sierra Leone har miljöhantering och naturvård använts för fattigdomsbekämpning, för att 

skapa arbetstillfällen och hållbara försörjningsalternativ, förhindra överexploatering och 

bevara de kvarvarande tropikskogarna. Miljöhantering och naturvård har även använts för att 

inkludera och stärka lokalsamhällen som tidigare har varit marginaliserade, så att de ska 

kunna vara delaktiga i beslutsprocesser och hanteringen av miljö och naturresurser. För att 

kunna avgöra vilken effekt miljöhanteringen och naturvården har haft på fredsprocessen i 

Sierra Leone kommer detta att analyseras utifrån om det har bidragit till fred, enligt de tre 

delvis överlappande kategorierna som presenterades i teorin. Det empiriska materialet inne-

håller mestadels rekommendationer och inte utvärderingar, i lika stor utsträckning, av vad 

miljöarbetet har resulterat i. Syftet är dock inte att utvärdera fallet, utan att pröva teorin och 

undersöka om komponenterna i teorin även finns representerade i fallet, för att kunna bedöma 

om samarbete över gemensamma miljöproblem kan bidra till fred på lokal nivå. 

                                                 
131 Bird Life International (2013). 



30 

 

Förhindra våldsamma konflikter kopplade till miljön 

Enligt teorin kan environmental peacebuilding bidra till fred genom att förhindra uppkomsten 

av våldsamma konflikter. Detta görs främst genom ett minska trycket på naturresurserna och 

stärka institutioner att hantera miljöproblem, så att alla människors behov blir täckta. År 2009 

då UNEP gjorde sin bedömning i Sierra Leone hade miljöhanteringen inte skett på ett 

heltäckande eller effektivt sätt. Då var orsakerna till, och konsekvenserna av, den väpnade 

konflikten fortfarande obehandlade. Arbetslösheten var fortfarande hög, det skedde en 

ohållbar hantering framför allt av landets skogar, och naturresurserna och dess vinster var 

ojämlikt fördelade över landets befolkning. Vid samma tillfälle skrev UNEP att konflikter 

över knappa naturresurser riskerade att bryta ut på lokal nivå. 

Därefter har dessa problem uppmärksammats, och behovet att åtgärda dessa har lyfts av 

landets regering som en viktig komponent i den fredsbyggande processen. Införandet av mer 

hållbara försörjningsalternativ såsom ekoturism, risodling, djurhållning och träplantage syftar 

till att bryta de negativa trenderna av fattigdom och miljöförstöringar. Sierra Leones EPA har 

fått tekniskt stöd och utbildning i syfte att bättre kunna hantera miljöproblemen. Än är det 

dock svårt att avgöra vad detta har resulterat i för lokalbefolkningen, och om trycket på 

naturresurserna har minskat så att alla kan tillgodose sina behov. 

En decentralisering av makten syftade till en mer effektiv hantering och möjlighet att bättre 

kunna tillgodose lokala behov. Bristande kulturell känslighet resulterade dock i ett system där 

det råder oklarheter mellan de lokala myndigheternas och de traditionella ledarnas 

befogenheter, vilket riskerar att ge upphov till nya konflikter. En traditionell ledare upplevde 

att deras makt plockades från dem, vilket han menade kan skapa instabilitet i lokala 

samhällen. Enligt Lederachs teori om fredsbyggande på lokal nivå och ”indigenous 

empowerment” är en av förutsättningarna för hållbar fred att inkludera, respektera och främja 

de kulturella resurserna inuti ett samhälle. Man bör alltså utgå från och hämta lösningarna från 

den kulturella kunskapen. Trots att syftet var att förhindra konflikter genom att öka 

lokalsamhällens inflytande i beslutsprocesser har detta istället lett till nya spänningar då 

lösningarna inte är hämtade från den lokala kontexten. 

Gemensam miljöhantering bör även förhindra våldsamma konflikter genom en rättvis 

fördelning av naturresurser, och vinsterna från naturresurserna. I landets skyddade områden, 

reservat och parker, kan viktig natur bevaras. Men av situationen i GRNP framgår att ojämlik 

fördelning av förmåner, avsaknad av försörjningsalternativ och förstörelse orsakat av vilda 
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djur hotar människornas säkerhet i parkens angränsande samhällen, och på lång sikt även 

miljön. Detta visar att naturvård inte automatiskt förhindrar våldsamma konflikter, utan att det 

istället kan leda till nya motsättningar. I fattiga områden är det viktigt att naturvården åtföljs 

av alternativa försörjningsmetoder och inkomstmöjligheter, och att alla får ta del av dem. 

Upprätta dialog, samarbete och fredliga relationer 

Den andra funktionen som miljön kan fylla är att utveckla dialog och samarbete över 

gemensamma miljöproblem, och därmed också skapa förtroende och främja fredliga relation-

er mellan konfliktparter. Den väpnade konflikten i Sierra Leone utspelade sig inte i första 

hand mellan etniska grupper eller samhällen. De bakomliggande orsakerna till den väpnade 

konflikten bestod till stor del av missnöje och motsättningar mot den styrande eliten. Eftersom 

att fredsbyggande innebär att omvandla strukturella motsättningar och långsiktiga relationer, 

utgör en omvandling av de ojämlika strukturerna en viktig del i det fredsbyggande arbetet. I 

det empiriska materialet framgick att hanteringen av miljöproblemen utgör en viktig plattform 

för dialog och förtroendebyggande mellan regeringen och lokalsamhällen. UNEP skrev att 

ökad tillit till statliga myndigheter är en av de viktigaste delarna i en fredsbyggande process.  

Flera organisationer arbetar med att öka det lokala inflytandet och delaktigheten i beslut som 

rör hanteringen av miljö och naturresurser. Kapacitetsbyggande och stärkande av lokalbefolk-

ningen nämns som viktiga komponenter för att dessa individer ska kunna delta i förhandling-

arna på ett meningsfullt sätt. Detta stämmer överens med Lederachs teori i bemärkelsen att 

stärka människor så att de ges makt att själva förändra sin situation. Ett exempel på detta är 

aktionsgruppen PAGE, som har utvecklats till en självständig organisation som samarbetar 

med regeringen och andra aktörer i miljöfrågor. UNEP skrev i sin rapport att gemensam 

miljöhantering innebär en möjlighet att informera om områdesspecifika förhållanden. Detta 

bör minska exkluderingen och marginaliseringen av landsbygden, och således ha positiva 

effekter på fredsprocessen. 

Förutom att förbättra förtroendet och relationerna mellan lokalsamhällen och myndigheter 

skrev både UNEP och IISD i sina rapporter att miljöproblemen även kan främja samarbete 

mellan samhällen. Det empiriska materialet innehåller dock få konkreta exempel på detta. 

Trots att den väpnade konflikten inte främst handlade om etniska motsättningar, kan det 

ökade trycket på landets naturresurser i och med en fortsatt befolkningsökning och 

miljöförstöringar leda till att det uppstår etniska motsättningar och konkurrens mellan 

samhällen. Det går att anta att det finns en risk för att resursknappheten leder till fientlighet 
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och motsättningar på samma sätt som politiska ledare spelade på etniska skiljelinjer för att 

vinna stöd efter landets självständighet. Därför är det viktigt att främja fredliga relationer 

mellan samhällen och befolkningsgrupper så att landets befolkning samarbetar mot ett 

gemensamt mål som tjänar till allas nytta. En stor del av landets befolkning lever på 

landsbygden och är direkt beroende av naturresurserna för sin överlevnad, vilket enligt Elinor 

Ostroms teori bör öka motivationen att lösa gemensamma miljöproblem och öka sannolik-

heten för samarbete. 

Två exempel på där olika samhällen har gått samman för att lösa gemensamma miljöproblem 

och bevara hotad natur är i de områden som gränsar till GRNP och WAPF. Där pågår möten 

mellan samhällen och miljöfrågorna utgör ett forum för dialog. I WAPF:s närområde har 

projekt genomförts som är till för att öka öppenheten mellan byarna. Enligt teorin bör 

samarbetet resultera i att det sker en övergång från fientliga relationer som är typiska för 

konfliktsituationer till fredliga relationer, gemensamma intressen, långa tidsperspektiv, tillit 

och gemensamma identiteter. Även här får de samhällen som tillsammans bildar aktions-

gruppen PAGE fungera som ett exempel. Det är inte sagt att det var fientliga relationer dem 

emellan innan, men nu arbetar aktionsgruppen mot ett gemensamt mål och de har tillsammans 

med CSSL utvecklat en treårig strategisk plan som syftar till att bevara den biologiska 

mångfalden i WAPF, vilket tyder på gemensamma intressen och långa tidsperspektiv. Det 

empiriska materialet från organisationen Bird Life International som stödjer projektet i WAPF 

innehåller dock ingen kritik mot, och belyser heller inga eventuella utmaningar med, 

projektet. Det framgår inte heller hur de inblandade individerna har uppfattat samarbetet, eller 

om det har bidragit till fredligare relationer i området. Eftersom att inga intervjuer har genom-

förts med de berörda parterna går det inte att säkert avgöra hur relationerna har påverkats. 

Ett gemensamt problem behöver inte betyda att de berörda parterna ser en gemensam lösning. 

De olika uppfattningarna om hoten mot Sierra Leones skogar och freden i landet, som 

framkom av Beevers intervjuer, är ett exempel på detta. I de teoretiska resonemangen framgår 

det att möjlighet till kommunikation och tillgång till lika information är centralt för att 

samarbete ska kunna genomföras. Detta är viktigt för att alla röster ska kunna bli hörda och 

för att de olika parterna ska kunna enas om en lösning som möter allas behov, och som på så 

sätt också kan bidra till den fredsbyggande processen. Många av utmaningarna som har 

uppmärksammats i GRNP och dess angränsande samhällen, såsom ojämlik fördelning av 

förmåner inom och mellan samhällen och brist på alternativa försörjningsmetoder, kan 

förklaras just på grund av att dessa delar har saknats. Global Witness skrev i sin rapport att det 
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fanns risk för att lokalbefolkningen hade orealistiska förväntningar på naturvårdens förmåner, 

att det rådde brist på information gällande gruvdriftens konsekvenser, och att det behövdes 

bättre kommunikation för att upprätthålla ett långsiktigt stöd från lokalbefolkningen.  

Bidra till varaktig fred och hållbar utveckling 

Den tredje och sista funktionen som samarbete över gemensamma miljöproblem teoretiskt sett 

kan fylla är att bidra till varaktig fred genom att främja långsiktigt hållbar utveckling. Detta 

innebär förbättrade livsmiljöer och hållbara försörjningsalternativ som inte resulterar i miljö-

förstöringar eller överexploatering, så att befolkningen kan tillgodose sina behov både nu och 

i framtiden. I Sierra Leone går det att se exempel på detta i form av bevarande av landets 

hotade natur, återplantering av skogar och införande av hållbara försörjningsalternativ såsom 

ekoturism, djurhållning och hållbara odlingsmetoder. 

För att en varaktig fred ska vara möjlig måste det finnas en balans mellan ekologiska, sociala 

och ekonomiska intressen. Under och efter Sierra Leones väpnade konflikt upphörde nästan 

alla former av miljöhantering och långsiktig planering sattes åt sidan till förmån för 

kortsiktiga ekonomiska vinster. Detta har fått förödande konsekvenser för landets miljö, och 

inte minst för dess skogar, som hotar utvecklingen och säkerheten på lång sikt. I GRNP och 

dess angränsande samhällen, å andra sidan, har naturvårdsarbetet misslyckats med att inklu-

dera människornas sociala och ekonomiska behov på ett heltäckande sätt. Där har det uppstått 

spänningar mellan lokalsamhällen som vill att naturresurserna exploateras för ekonomisk 

vinning och GFP som vill bevara skogens resurser.  

Det måste alltså ske en balans så att varken ekonomisk utveckling eller långsiktig investering 

sätts åt sidan. Den ekonomiska utvecklingen är särskilt viktig eftersom att en stor del av 

landets befolkning är fattiga och direkt beroende av naturresurserna för sin överlevnad. Det 

empiriska materialet, och särskilt naturvårdsarbetet i GRNP, visar att denna balans inte är 

någon självklarhet. Trots svårigheterna är det samtidigt en förutsättning för positiv fred, som 

inte bara innebär ett slut på det direkta våldet, utan också att det strukturella och kulturella 

våldets avslutas. Än är det tidigt att avgöra vilken effekt naturvårdsarbetet har haft på landets 

fredsprocess och om det har bidragit till långsiktigt hållbar fred. Sierra Leones regering skrev 

att avskogningen är ett hot mot landets överlevnad. Av den anledningen är ett hållbart 

nyttjande av skogens resurser en förutsättning för att kunna säkerställa fred och utveckling i 

Sierra Leone. 
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Miljö och fredsbyggande på lokal nivå 

I syfte att applicera teorin environmental peacebuilding på lokal nivå har John Paul Lederachs 

teorier om lokalt fredsbyggande använts. Enligt dessa teorier bör det finnas ett lokalt ägarskap 

av fredsprocessen eftersom att det påverkar trovärdigheten, effektiviteten och långsiktigheten. 

Vidare bör de inblandade människorna betraktas som aktörer med makt att själva förändra sin 

situation. För att fredsprocessen ska leda till långsiktigt hållbar fred är det viktigt att 

lösningarna hämtas från den lokala kunskapen och att fredsprocessen präglas av inkludering 

och delaktighet.  

Några av dessa punkter har redan nämnts i analysen. Ett exempel på där lösningen inte 

hämtades från den lokala och kulturella kunskapen var införandet av decentraliseringslagen, 

vilket resulterade i oklarheter mellan de lokala råden och de traditionella ledarnas 

befogenheter. Men det finns också exempel på där miljösamarbetet har utgått från den lokala 

kontexten. Aktionsgruppen PAGE är ett exempel på lokalt ägarskap. Vikten av inkludering 

och delaktighet har gjort sig påmind i alla former av beslutsprocesser, och inte minst när det 

gäller fördelning av förmåner, särskilt eftersom att det sker ojämlik fördelning av förmåner 

även inom samhällen. Det har visat sig att kontinuerliga möten och kommunikation är centralt 

för att undvika missförstånd och för att miljösamarbetet inte ska få motsatt effekt. Samman-

fattningsvis, för att gemensamma miljöproblem ska kunna bidra till samarbete och fred på 

lokal nivå krävs således inkludering och känslighet för lokala förhållanden. 

 

6. SLUTSATSER 

Teoretiskt sett kan samarbete över gemensamma miljöproblem bidra till fred genom att 

förhindra att så kallade miljökonflikter bryter ut, genom att upprätta dialog, kunskapsutbyte 

och fredliga relationer mellan konfliktparter, samt bidra till varaktig fred genom att främja 

långsiktigt hållbar utveckling. I Sierra Leone lever en stor del av befolkningen i extrem fattig-

dom, arbetslösheten är hög och landets skogar, som är avgörande för människornas 

överlevnad, är utsatta för stor press från avverkning och ohållbara försörjningsmetoder. Där 

har miljöhantering och naturvård använts som fredsbyggande verktyg i syfte att bekämpa 

fattigdomen, skapa arbetstillfällen och hållbara försörjningsalternativ, förhindra överexploa-

tering och inkludera tidigare marginaliserade befolkningsgrupper i beslutsprocesser som rör 

miljöhantering. 

Det är fortfarande tidigt att avgöra vilka effekter miljöhanteringen och naturvården har haft på 

landets fredsprocess, och om det har bidragit till fred i enlighet med de teoretiska kriterierna. 
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Environmental peacebuilding är fortfarande ett relativt nytt fenomen. Än har det inte prövats i 

så många länder och det är inte en färdig process i Sierra Leone heller. Eftersom att jag har 

haft tillgång till ett begränsat material, och dessutom gjort en studie på distans, kan jag inte i 

detalj bedöma om teorin stämmer. På ett övergripande plan verkar ändå de teoretiska 

komponenterna även finnas representerade i fallet. Det empiriska materialet belyser både 

framgångar och utmaningar med naturvårdsarbetet i Sierra Leone. Men det framgår att en 

effektiv och långsiktigt hållbar hantering av landets miljö och naturresurser, som täcker allas 

behov både nu och i framtiden, är avgörande för landets fredsprocess.  

Eftersom att merparten av forskningen på detta områden hittills har varit inriktad på regionala 

samarbeten på mellanstatlig nivå, var syftet med denna uppsats att undersöka om och hur 

samarbete över gemensamma miljöproblem kan bidra till fred på lokal nivå. I Sierra Leone 

har miljöhantering och naturvård främjat fredliga relationer både mellan lokalsamhällen och 

myndigheter och mellan samhällen. Ett ökat lokalt inflytande i beslutsprocesser syftade till att 

skapa förtroende till myndigheter och minska marginaliseringen av landsbygden, som var en 

av orsakerna till det växande missnöjet som gjorde det möjligt för en rebellrörelse att växa 

fram. På vissa håll har naturvården även skapat hållbara försörjningsalternativ och inkomst-

möjligheter, vilket också det är avgörande för att omvandla några av grundorsakerna till den 

väpnade konflikten. Förutom detta har gemensam miljöhantering fört samman olika sam-

hällen att arbeta mot ett gemensamt mål, där miljöfrågorna utgör ett forum för dialog.  

Denna uppsats är bara ett steg på vägen när det gäller att få ökad kunskap om användandet av 

miljöhantering och naturvård som fredsbyggande verktyg på lokal nivå. Studien har visat att 

det finns ett samband mellan miljö och fredsbyggande, och att det finns ett behov av mer 

forskning för att säkrare kunna uttala sig om miljöns fredsbyggande egenskaper. I Sierra 

Leone är miljösamarbetet fortfarande inne i ett inledande skede. Om samma studie skulle 

genomföras igen om fem år, då det tydligare står klart vad miljösamarbetet har resulterat i, 

skulle resultaten vara säkrare. Det behövs även forskning av andra fall och andra kontexter för 

att kunna dra mer generella slutsatser. Under studien gång väcktes frågor om förövarnas 

delaktighet. I det empiriska materialet nämndes inte förövarna i annat fall än att rebellrörelsen 

RUF hade upplösts och inte längre utgjorde något hot mot landets fredsprocess. Det framgick 

inte om förövarna var inkluderade i miljöhanteringen, eller om gemensam miljöhantering har 

bidragit till samarbete, fred och försoning mellan offer och förövare. I det här fallet framgick 

inte heller om tidigare stridande parter hade enats kring samarbete över gemensamma 

miljöproblem, vilket också detta utgör föremål för framtida forskning. 
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Vare sig naturvård kan bidra till fredliga relationer mellan konfliktparter eller inte, står det 

dock klart att bevarandet av den naturliga miljön är en förutsättning för positiv och långsiktigt 

hållbar fred. Idag pågår det flesta väpnade konflikterna i utvecklingsländer. Där är det oftast 

de redan fattiga och utsatta människorna, som är direkt beroende av naturresurser för sin 

överlevnad, som drabbas hårdast av konsekvenserna av de väpnade konflikterna. För att 

kunna säkerställa dessa människors säkerhet både nu och i framtiden är det därför viktigt att 

miljöfrågor inkluderas på ett tidigt stadium i fredsbyggande insatser.  
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