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Titel  

All makt utgår från Väst – En kritisk diskursanalys av Afghanistans politiska rekonstruktion 
 
 
 
Sammanfattning 

Syften med denna uppsats är att studera vilka normer och värderingar som ligger till grund för rekonstruktionen av 
Afghanistans regeringsinstitutioner, samt vilka strukturer som gör att dessa normer är de hegemoniska globalt. I mitt 
analysarbete har jag framförallt använt mig av Norman Faircloughs textnära kritiska diskursanalys och 
”Världssamhällemodellen”, där begrepp såsom legitimitet och hegemoni står i fokus. Som analysunderlag ligger 
”Afghan Bonn Agreement” samt tre resolutioner från Förenta Nationernas (FN) Generalförsamling.  
 
Det finns idag tydliga normer som styr vad som anses vara ett legitimt styrelseskick. Komponenter i 
rekonstruktionsdokument såsom Afghan Bonn Agreement och resolutioner från Generalförsamlingen vilar implicit 
på vissa specifika normer och värderingar som söker universell täckning. Den hegemon som ger makt och legitimitet 
till dessa normer är i detta fall framför allt Förenta Nationerna (FN), men även enskilda stater, biståndsorganisationer 
och institutioner såsom International Monetary Fond (IMF) och Världsbanken när den aspiration som den liberala 
demokratin har i sökandet efter global täckning. 
 
Som svar till varför de flesta stater, inklusive diverse mellan- och överstatliga institutioner, är så inbegripna i denna 
strävan finner analysen i den liberalistiska ”Världssamhällemodellen”. Enligt denna modell är det interdependens, ett 
ömsesidigt beroende mellan stater som styr den internationella interaktionen. Detta förklara att ”världssamfundet” 
hjälper till i rekonstruktionen av Afghanistan och skapandet av säkerhet, eftersom fred och stabilitet är en 
förutsättning för en väl fungerande global handel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Kritisk diskursanalys, Afghanistan, rekonstruktionsarbete, normer och värderingar, demokrati, världssamfundet, FN, 
liberalism, Väst som norm, säkerhet, legitimitet, hegemoni 
 
 
 
 
 



Förord 
Det är något som är inte står rätt till i den värld vi lever i, det är något som är riktigt fel. Den 
värld du och jag har fått förmånen att bli födda till är inte rättvis och jämlik. Förmånen du och 
jag har mottagit är att vara född, eller bosatt, i en välfärdsstat med alla möjligheter denna ger. Alla 
människor har inte fötts med de livsvillkor du och jag har gjort, och därmed har de redan vid 
födseln hamnat på efterkälken. Innebär detta att de är mindre värda än dig och mig? Innebär 
detta att det är försvarbart att 30 000 barn dör varje dag av sjukdomar och tillstånd som ett 
svenskt barn aldrig skulle ha dött av? Innebär detta att det är fritt fram att exploatera dessa 
människor för vinstackumulationens skull?  
 
Inget barn väljer var det ska födas, och därför ska det inte heller straffas för det. I dagens värld 
straffas barn för att de föds i länder såsom Kina, Sudan och Afghanistan, samtidigt som de barn 
som föds i Sverige belönas. Inget av barnen har gjort något ont. Varför belönas vissa medan 
andra straffas? 
 
 
 
Tack mamma Yvonne för de brukbara idéer du gav mig i initieringsskedet av denna uppsats, tack 
Erica Löfström för användbara råd och uppslag och tack min älskade Martin för stöd och 
uppmuntran när jag behövde det. 
 
Norrköping juni 2006 
  
Emma Svensson 
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Inledning 
 

På måndag (2002-06-09) samlas 1.501 afghaner i ett ofantligt, tyskt partytält i Kabul. Men det 
är inget kalas de ska delta i, det är en Loya Jirga, Afghanistans klassiska rådsmöte. Här ska 
ledande politiska figurer och hjälpligt folkvalda diskutera viktiga politiska frågor och fatta 
beslut med bäring på landets framtid. Går mötet i Kabul väl kan det betyda startsignalen för en 
utveckling mot fred och ordnad politik i landet. Men riskerna är avsevärda - Afghanistan plågas 
av bittra etniska och politiska spänningar och att samarbete under demokratiska former är 
ingen självklar afghansk färdighet.1  

 
Afghanistan är ett land vars historia är präglat av ockupation och inbördeskrig. Efter 
terroristattacken på World Trade Center i New York den 11/9 2001 inledde USA omfattande 
bombningar av landet, och i december samma år föll den sittande talibanregimen samman.2 I 
slutet av november 2001 samlades 23 afghaner i Bonn, Tyskland för att sätta upp riktlinjerna för 
återuppbyggandet och skapande av permanenta regeringsinstitutioner i Afghanistan.3 Samtalen 
resulterade i ”Afghan Bonn Agreement, agreement on provisional arrangements in Afghanistan 
pending the re-establishment of permanent government institutions”. Det inledande citatet är 
hämtat från en artikel med rubriken ”Misstron finns kvar i Afghanistan”, publicerad på DN: s 
hemsida 2002-06-09. Det sätt på vilket artikelförfattaren Mats Lundegård beskriver steget mot en 
interimsregering och vidare mot en återuppbyggnad av regeringsinstitutioner fångade min 
uppmärksamhet. Dels för den problematik Afghanistan står inför, dels för den bild Lundegård 
uppmålar och förmedlar av Afghanistans politiska uppbyggnad; ”/…/ i ett ofantligt, tyskt 
partytält i Kabul. Men det är inget kalas de ska delta i/…/”, samt ”/…/att samarbete under 
demokratiska former är ingen självklar afghansk färdighet.” Dessa båda utdrag förmedlar dels en 
uppfattning om att ett något ociviliserat land ska anordnar ett rådsmöte i ett (tyskt) partytält, dels 
att det tas för givet att i beslutsfattande processer är det den demokratiska modellen som ska 
användas. Det anger även att en förändring i Afghanistan håller på att ske: demokrati ska bli en 
afghansk färdighet. De händelser som tog sin början i december 2001 markerar att Afghanistan 
sedan dess genomgår en transformation där ett sätt att styra landet skall förändras till ett annat. 
Ett land kontrollerat av talibaner och lokala krigsherrar ska bli ett land styrt av en vald 
demokratisk regering.  
 
Vetskapen om att konferensen för diskussionerna som förde fram Afghan Bonn Agreement var 
sponsrat av Förenta Nationerna (FN)4, en institution som har viss vana av rekonstruktions- och 
nationsuppbyggande av krigsdrabbade stater, medför ytterligare ett intressant perspektiv. Med 

                                                 
1 Mats Lundegård, ”Misstron finns kvar i Afghanistan”, DN 9/6 2002, 
http://www.dn.se/Dnet/jsp/poloppoly.jsp?d=145&a=26017 2006-01-29 
2 Anders Sundelin (Red.) Afghanistan (Premiss Förlag, Stockholm, 2005), sid. 70 
3 Afghan Bonn Agreement, http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm, 2006-01-29 
4 UN News Centre, http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/un-afghan-history.shtml, 2006-01-31 

http://www.dn.se/Dnet/jsp/poloppoly.jsp?d=145&a=26017
http://www.afghangovernment.com/AfghanAgreementBonn.htm
http://www.un.org/News/dh/latest/afghan/un-afghan-history.shtml
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detta som bakgrund blir en analys av Afghan Bonn Agreement, liksom tre utvalda resolutioner 
producerade av Generalförsamlingen riktade mot Afghanistan, intressant att göra.  
 

Syfte & frågeställning 
Det mitt intresse riktar sig mot i denna uppsats är vilka normer och värderingar som ligger till 
grund för nationsuppbyggande och rekonstruktion av stater. I Afghanistan, liksom i Somalia 1993 
och Östtimor 1999, hade FN stort inflytande i de huvudsakliga dokument som låg till grund för 
återuppbyggandet av dessa staters politiska institutioner. Implicit kommer det då även att handla 
om hur dokument skrivna i FN: s regi speglar den världsordning vi lever i, samt FN: s roll i 
upprätthållandet och reproducerandet av denna. För att undersöka detta kommer jag i min analys 
utgå från följande frågeställningar: 

 
 Vilka komponenter framhävs som viktiga i återuppbyggandet av de statliga institutionerna 

i Afghanistan? 
 Vilka normer och värderingar är det som ligger till grund för Afghan Bonn Agreement 

och resolutionerna? 
 Vad kan ses vara anledningen till att dessa normer och värderingar ligger som bas i 

dokumenten? 
 

Empiriskt material & urval  
Att jag först kom att intressera mig för Afghanistan berodde på en bok jag läst, Till Afghanistan 
kommer Gud bara för att gråta. Frågan huruvida det verkligen blivit bättre för afghanerna och om 
den politiska situationen stabiliserats sedan talibanregimens fall väcktes och när jag skulle skriva 
denna uppsats fann jag det vara ett ypperligt tillfälle att fördjupa mig i Afghanistans politiska 
situation. I den inledande fasen av sökande efter empiriskt material till min uppsats visste jag 
således endast att jag ville undersöka något som hade med Afghanistan att göra. På DN: s 
hemsida fann jag en artikel med rubriken ”Misstron finns kvar i Afghanistan”, den artikel jag 
inledningsvis citerar. Min första tanke var att jämföra hur media beskrev valet till 
interimsregeringen 2002 och valet till regeringen 2004. Denna tanke föll dock ganska snabbt då 
jag inte kunde hitta mer än ett par artiklar från det andra valet. Däremot fann jag ”Afghan Bonn 
Agreement” (i fortsättningen ”Bonn Agreement”), det dokument som ligger till grund för 
återuppbyggnaden av Afghanistans regeringsinstitutioner.  
 
Den 5 december undertecknades ”The agreement on a provisional arrangement pending re-
establishment of permanent government institutions in Afghanistan”5 och Afghan Bonn 

                                                 
5 United Nations hemsida: http://www.unama-afg.org/about/overview.htm 2006-03-06 

http://www.unama-afg.org/about/overview.htm
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Agreement var upprättat. Själva dokumentet är uppdelat i fem avsnitt utöver ingressen. Det första 
avsnittet handlar om generella bestämmelser, det andra om rättssystemet, det tredje om den 
provisoriska administrationen. Detta avsnitt är i sig uppdelat i 3 stycken, behandlandes 
sammansättning av interimsregeringen, dess procedurer, samt dess funktion. Det fjärde stycket 
behandlar kommissionen som ska anordna Emergency Loya Jirgan6, medan det femte stycket tar 
upp slutliga bestämmelser. Förutom dessa fem avsnitt finns det ett annex med tre bilagor. Dessa 
behandlar International Security Force, FN:s roll under interimsperioden, samt önskemål till FN 
från de medverkande vid framtagandet av dokumentet. 
 
För att kunna följa utvecklingen i rekonstruktionsarbetet och resonemangen omkring den har jag 
även analysera tre resolutioner från generalförsamlingen. Samtliga är tagna efter Bonn 
Agreement’s tillkomst, och det rör sig således om resolutionerna 56/220 antagen 28 februari, 
2002, 57/113 antagen 19 februari, 2003 samt 58/27 antagen 30 januari, 2004. Den första siffran 
(56, 57, 58) indikerar på vilken session som resolutionen genomklubbats, medan den andra visar 
vilket nummer resolution har på sessionen. Samtliga har rubriken Emergency international assistance 
for peace, normalcy and reconstruction of war-stricken Afghanistan and the situation in Afghanistan and its 
implication for international peace and security.  Resolutionerna i generalförsamlingen har framtagits av 
de olika utskotten och sedan röstats igenom i generalförsamlingen som består av alla FN: s 
medlemsstater.7 För beslut krävs konsensus och resolutioner som beslutas om i 
generalförsamlingen är – till skillnad från säkerhetsrådets – inte bindande, utan kan snarare ses 
som rekommendationer.8  
 
Det empiriska material jag har använt mig av ligger alltså inom en tidsintervall från 
talibanregimens fall, d.v.s. i december 2001 till regeringsvalet i september 2004. Att jag har valt 
just detta tidsintervall beror på att Bonn Agreement upprättades strax efter talibanregimens fall, 
och att valet 2004 markerade att återuppbyggnaden nått en milstolpe.  
 

Disposition 
Efter att jag belyst mitt syfte och mina frågeställningar samt presenterat mitt val av empiriskt 
material och urval kommer jag nedan att gå vidare med etiska reflektioner. Därefter belyses de 
teorier jag valt som grund för min analys, det vill säga kritisk diskursanalys och 
”världssamhällemodellen”. Sedan kommer jag att presentera den metod jag valt, kritisk 
diskursanalys, samt hur jag valt att använda denna. Härefter tar min analysdel vid. Analysen har 
jag valt att dela upp i tre delar. Den första fokuserar främst på vilken grund de dokument jag 
analyserat vilar på, alltså vilka som är mottagaren och hur dessa definieras. I den andra delen 

                                                 
6 ”Loya Jirga” betyder rådsmöte och är en historiskt den formella beslutsprocessen i Afghanistan 
7 För närvarande har FN 191 medlemsstater, http://www.un.org/Overview/unmember.html 06-04-20 
8 Lars Eriksson et al. FN-Globalt Uppdrag (Utbildningsradio AB, Stockholm, 1995), sid. 17-23 

http://www.un.org/Overview/unmember.html
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kommer jag att gå närmare in och analysera de komponenter som framhävs vara viktiga i 
dokumenten för rekonstruktionen av Afghanistan. I den tredje och sista delen kommer jag lyfta 
upp analysen från ett mikroperspektiv till ett makroperspektiv och diskussionen kommer främst 
att röra varför dokumenten har den normbas som de har. Sist kommer min avslutande diskussion 
som dels summerar min analys, dels för diskussionen framåt. 
 

Etiska reflektioner 
Min analys grundar sig uteslutande på de dokument som presenterats ovan; Bonn Agreement 
samt tre resolutioner från generalförsamlingen. Samtliga dokument har jag fått tillgång till över 
internet, Bonn Agreement hittade jag på den afghanska regeringens hemsida, och resolutionerna 
fann jag på FN: s officiella hemsida. Av detta kan slutas att samtliga dokument är tillgängliga för 
offentligheten och därmed ser jag inga etiska hinder i min analys av dessa. Ytterligare en 
anledning till att jag inte anser att min uppsats innehar några krav på diskretion eller liknande 
etiska reservationer beror på att dokumenten inte riktar sig mot specifika personer, utan de riktar 
sig mot Afghanistan som stat, Afghanistans regering, samt olika afghanska grupper. Givetvis har 
jag själv en stor roll i det som analysen tar upp och på de slutsatser som dras. Ett axiom inom 
samhällsvetenskapligforskning är att inget som studeras kan lämnas orört av forskaren, ingen 
forskning är objektiv utan i är istället i högsta grad subjektiv. Genom att tydligt visa mina källor, 
göra längre utdrag från de dokument jag analyserat et cetera, menar jag emellertid att det görs 
klart för läsaren vem som säger vad, samt hur jag kommit fram till det resultat jag gjort. 
 
Då de texter jag analyserat är skrivna på engelska är det möjligt att vissa ords innebörd gått mig 
förbi. Detta har jag dock försökt undvika genom att använda mig av lexikon. Jag har även tidigare 
deltagit vid en föreläsning av Anders Rönquist, verksam vid SIDA och expert på resolutioner 
från FN. Vid detta tillfälle granskades olika resolutioner från ”Kommissionen för mänskliga 
rättigheter” och Rönquist lade mycket vikt vid uppbyggnaden av dokumenten samt betydelsen av 
ofta använda ord. Att dokumenten inte är så läsvänliga för icke engelskspråkiga kan även vara ett 
problem för mottagaren, i detta fall Afghanistan. Många kan inte engelska och dessutom är en 
stor del av befolkningen analfabeter.9

 

Teori 
Jag kommer i denna uppsats att använda mig av den kritiska diskursanalysen som metod och 
teori. Diskurs kan enkelt beskrivas som ett visst sätt att se på världen, och i denna syn inbegrips 
implicit vissa antagande. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, författare till 
Diskursanalys som teori och metod, beskriver diskurs på följande sätt: ”/…/ en diskurs är ett bestämt 

                                                 
9 Anders Sundelin (Red), Afghanistan (Premiss Förlag, Stockholm, 2005) sid. 345 
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sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen).”10 För att exemplifiera kan vi ta diskursen 
om djurrättsaktivister. Denna diskurs innefattar exempelvis antaganden om hur dessa personer 
klär sig, att de angriper minkfarmar och illegalt släpper ut djuren, att de är vegetarianer et cetera.  
Fokus för analysen kan vara olika, men bland annat kan analysen inriktas på att undersöka vad 
det är som ligger till grund för de specifika antaganden som görs, eller de handlingar som utförs.  
Diskursanalysen är delvis en marxistisk teori och den har däri hämtat mycket av sitt hegemoni- 
och makttänkande. Marxismen bygger i grunden på ett strukturtänkande där individen till 
merparten är passiv, medan strukturerna är levande.11 Detta hänger även samman med att 
analysen av diskurser utgår från premissen att allting är socialt konstruerat. Jag kommer därför 
börja med att belysa denna vetenskapliga infallsvinkel för att sedan gå vidare och presentera den 
kritiska diskursanalysen som teori.   
 

Social konstruktionism 
Jag kommer i klargörandet av vad social konstruktionism är och står för att ta hjälp av Social 
Constructionism, skriven av den engelske psykologilektorn Vivian Burr. Burr menar att man i social 
konstruktionismen är kritisk mot att se och studera världen på ett icke-reflekterande sätt. Social 
konstruktionismen hjälper oss att kritiskt granska och ifrågasätta saker som vi tidigare tagit för 
självklara, såsom olika strukturella dominansförhållanden i samhället. För att exemplifiera detta 
tar Burr sättet att se på män och kvinnor. Kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper, kvinnan 
ses traditionellt som omhändertagande och känslosam medan mannen traditionellt ses som 
rationell till sitt handlande. En anhängare av social konstruktionismen skulle säga att detta inte är 
några genetiska skillnader mellan kvinnor och män utan skillnaderna är enbart skapade av 
samhället. Konstateras kan att dessa tillskrivna egenskaper skapar hierarkier och 
beroendeförhållanden på basis av något som är konstruerat av samhället, något som är socialt 
konstruerat. En mening, menar jag, fångar kärnan av social konstruktionismen: ”Social 
constructionsim cautions us to be ever suspicious of our assumptions about how the world 
appears to be.”12 Burr ger oss här en uppmaning att alltid vara misstänksamma mot de 
antaganden som görs om hur världen verkar vara, vilket implicerar att man aldrig kan ta något för 
objektiv sanning. Inom social konstruktionismen ser man även på kunskap som något skapat 
mellan människor, genom den dagliga interaktionen. Därmed blir det intressant att studera 
språket, både det talade och det skrivna.13 Detta leder oss vidare till den kritiska diskursanalysen. 
 

                                                 
10 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Studentlitteratur, Lund, 2000), sid. 
7 
11 Per Månson (Red.), Moderna samhällsteorier (Prisma, Stockholm, 2003), sid. 27 
12 Vivian Burr, Social Constructionsim (Routledge, London, 2003), sid. 3 
13 Ibid., sid. 4 
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Kritisk diskursanalys 
Norman Fairclough är en av förgrundsgestalterna i den kritiska diskursanalysen och det är även 
hans metod och teori jag kommer att använda mig av. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 
undersöks i kritisk diskursanalys ”relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 
utveckling i olika sociala sammanhang”.14 Att den i grunden är lingvistisk kommer framgå tydligt 
då jag nedan kommer förklara principerna för denna analys lite närmare. Winther Jørgensen och 
Phillips beskriver Faircloughs syn på diskurs som en social praktik ”/…/ som både reproducerar 
och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och samtidigt 
formas av andra sociala praktiker och strukturer. Diskurs står således i ett dialektiskt förhållande 
till andra sociala dimensioner”.15 Med andra ord kan sägas att en diskurs både konstituerar och 
konstitueras av sociala praktiker, eller att ett visst sätt att se på saker upprätthåller och 
reproducerar vissa handlingar (sociala praktiker). I Discourse and Social Change skriver Fairclough att 
för att få en djupare analys, och därmed större förståelse för sociala förändringar, är en teori 
såsom kritisk diskursanalys nödvändig. Han utarbetade därför en metod i vilken lingvistik ligger 
till grund för diskursanalysen. Utan en grundlig analys av texten, menar Fairclough, blir studiet av 
sociala praktiker knapphändigt. Praktik definierar Fairclough som konkret handlande i form av 
kommunikation.16 Det han vill uppnå genom användningen av kritisk diskursanalys beskriver han 
med egna ord på följande sätt:  
 

… to bring together linguistically oriented discourse analysis and social and political thought 
relevant to discourse and language, in the form of a framework which will be suitable for use in 
social scientific research and specifically in the study of social change.17

 
I diskursanalys är inte det primära syftet att undersöka hur språket används, utan studiet av språk 
är en studie av systemet själv. 18 Det handlar alltså om att genom analys av texter utröna vad som 
ligger bakom språket, vad är det som gör att ord, meningar et cetera används på just det sätt de 
gör?  Diskurs menar Fairclough beskriver språkets användning som en form av social praktik, att 
någon säger eller skriver något. Med detta menar han att diskurs implicit är en metod för 
handling. Återigen kommer vi tillbaka till att en diskurs både konstituerar och konstitueras av 
sociala praktiker, eller att ett visst sätt att se på saker upprätthåller och reproducerar vissa 
handlingar. Samtidigt menar han att det mellan diskurs och social struktur finns en dialektisk 
relation som även leder till en liknande mellan social praktik och social struktur.19 Denna dialektik 
innebär att en diskurs dels är formad och bunden av sociala strukturer, exempelvis genom 

                                                 
14 Winther Jørgensen & Phillips, sid. 66 
15 Winther Jørgensen &  Phillips, sid. 71 
16 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Polity Press, Cambridge, 1992), sid. 57 
17 Ibid., sid. 62 
18 Ibid., sid. 65 
19 Ibid., sid. 63 ff. 
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klassifikationssystem, normer och värderingar et cetera och dels är socialt konstituerande, d.v.s. 
diskursen bidrar till organiserandet av alla dimensioner av social struktur: 
 

Discourse is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, 
constituting and constructing the world in meaning.20  

 
Diskurser verkar enligt Fairclough på tre plan: 1). de bidrar till konstruktionen av sociala 
identiteter, och skapandet av subjektspositioner, 2). de hjälper till att konstruera sociala relationer 
mellan människor, och 3). de bidrar till konstruerandet av kunskaps- och trossystem.21  
 

Ideologi, hegemoni och legitimitet 
Liksom Winther Jørgensen och Phillips påpekar intar maktrelationer en tämligen central plats hos 
Fairclough och det är även något som jag har haft användning för i min analys. Makt hänger hos 
Fairclough samman med ideologi, hegemoni samt legitimitet och dessa tre begrepp kommer jag 
här att presentera lite närmare. Enligt Fairclough ska ideologi ses som betydelsekonstruktioner 
vilka bidrar till produktion, reproduktion och transformation av dominansrelationer.22 Sitt 
hegemonibegrepp bygger han främst på marxisten Antonio Gramscis tankar, och menar att 
hegemoni ska ses som ledarskap lika mycket som dominans över ekonomi, politik och kultur. 
Hegemoni är dock inget som varar för alltid, utan är tillfälligt och föränderligt.23 I diskursanalys 
riktas dock inte enbart intresset mot maktrelationer i diskurser, utan även mot hur maktrelationer 
och maktkamp formar och förändrar den diskursiva praktiken, alltså hur verkliga människor, 
institutioner och samhällen handlar.24 Om hegemoni skriver Fairclough: 
 

…discourse as a political practice is not only a site of power struggle, but also a stake in power 
struggle: discoursive practice draws upon conventions which naturalize particular power 
relations and ideologies, and these conventions themselves, and the way in which they are 
articulated, are in focus of struggle.25

 

Diskurser är ideologiska då de inkorporerar mening som bidrar till att bibehålla eller rekonstruera 
maktrelationer. Kopplingen mellan hegemoni och ideologi kan tydliggöras genom följande citat: 
”Seeking hegemony is a matter of seeking to univerlize particular meanings in the service of 
achieving and maintaining dominance, and this is ideological work.”26 Dessa ideologier uppträder 

                                                 
20 Ibid., sid. 64 
21 Fairclough (1992), sid. 64 
22 Ibid., sid. 79 
23 Ibid.,, sid. 92 
24 Ibid., sid. 36 
25 Ibid.,, sid. 67 
26 Ibid., sid. 58 
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i samhällen karaktäriserade av dominansrelationer grundade på klass, genus, kulturella grupper et 
cetera.  
 
Fairclough menar att alla sociala ordningar kräver någon sort av legitimation. Detta är ett sätt att 
upprätthålla och reproducera den specifika sociala ordningen. För att kunna fortsätta upprätthålla 
en viss ordning måste ordningen söka legitimitet bland annat genom ett rättfärdigande för hur 
saker är och hur saker sköts. Fairclough menar att mycket av denna legitimation kan man finna i 
texter specifika för just den sociala ordningen. 27 Som exempel kan tas att en stat bland annat 
söker legitimitet genom sin konstitution för att kunna legitimera sin hegemoniska ställning i 
landet. 
 
I analysen av dokumenten har Faircloughs definition av ideologi, hegemoni och legitimitet varit 
mig behjälplig som förståelseskapare till både den diskursiva- och sociala praktiken. Följaktligen 
har dessa tre begrepp legat till grund för hela analysen och genomsyrar denna i studiens 
framställning. Då den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough måste kombineras med en annan 
teori för att på så sätt kunna undersöka den tredje dimensionen – social praktik – har jag valt en 
teori som går under Internationella Relationer (IR). Den specifika teori jag valt kallas för 
”Världssamhällemodellen”, och jag kommer nedan att ge en beskrivning av denna.  
 

Världssamhällemodellen  
För att kunna klargöra de sociala praktikerna kommer jag att begagna mig av en teori som 
används inom disciplinen internationella relationer: ”Världssamhällemodellen”. Denna modell 
bygger i hög grad på den amerikanska professorn i internationell politisk ekonomi Francis 
Fukuyamas tes om ”the end of history”. 1989 publicerade han en uppseendeväckande artikel med 
samma namn och där menade han att vi i och med det Kalla Krigets slut även nått historiens slut 
i hänseendet att det nu enbart finns en ideologi kvar, den liberalistiska. I Historiens slut och den sista 
människan utvecklar han sin tes och skriver:  
 

Alla länder som genom går ekonomisk modernisering måste i ökande utsträckning likna 
varandra: de måste enas nationellt på basis av en centraliserad stat, urbanisera, ersätta 
traditionella former av samhällelig organisation, som stam, sekt och familj, med ekonomiskt 
rationella former, baserade på funktion och effektivitet, och se till att ge sina medborgare en 
universell utbildning.28  

 

Mona Lilja och Erik Andersson skriver i Makt och internationella relationer att 
världssamhällemodellen, som även kallas den liberalistiska, ligger tanken om staters interdependens, 

                                                 
27 Norman Fairclough, Analysing discourse, textual analysis for social research, (Routledge, London, 2003), sid. 98 
28 Francis Fukuyama, Historiens slut och den sista människan (Norstedts Förlag AB, Stockholm, 1992), sid. 14-15 
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alltså deras ömsesidiga beroende i grunden för internationella relationer. Det skulle kunna vara 
nära tillhands att tro att denna syn eftersträvar jämlikt förhållande mellan stater, men det som 
eftersträvas är stabilitet – politisk och ekonomisk - i världen.29 Världssamhällemodellens 
förespråkar ser på världen som en spindelväv som binder samman olika internationella aktörer. 
Den bygger på samarbete och handel. Grundtanken utgår bland annat från premisserna att 
aktörerna på den globala arenan oftast har gemensamma intressen av att samarbeta, att folkrätten 
påverkar hur aktörer agerar på den internationella scenen, att växande samarbete mellan stater 
skulle göra dessa mindre benägna att gripa till våld, samt att med gemensam internationell 
lagstiftning och internationellt samverkande institutioner kan en stabil fred garanteras. Dessa 
resonemang har ett nära samband med Fukuyama som skriver:  
 

Liberal demokrati ersätter den primitiva önskan att bli erkänd som större än andra med en 
rationell önskan att bli erkänd som jämbördig. En värld uppbyggd av liberala demokratier 
skulle då ha mycket mindrebenägenhet för krig, eftersom alla nationer ömsesidigt skulle 
erkänna varandras legitimitet.30

 
Denna teori kommer främst att tillämpas för att ge förståelse till varför dokument som Bonn 
Agreement och generalförsamlingens resolutioner innefattar de komponenter de gör, samt varför 
det är just de som framhävs. I analysen kommer jag således framför allt använda 
världssamhällemodellen i den sista analysdelen ”Det västliga världssamhället”. 
 

Metod 
Som tidigare presenterats kommer jag att använda mig av Faircloughs kritiska diskursanalys som 
metod och jag har här framförallt använt mig av Analysing discourse, textual analysis for social research. 
Han har utarbetat en tredimensionell modell där den inre kärnan består av texten och den yttre är 
den sociala praktiken. Däremellan finns den diskursiva praktiken. Fairclough menar att diskursiv 
praktik på en och samma gång hänger ihop med text och social praktik. Detta dels eftersom dessa 
alltid är socialt interagerande på ett plan eller annat, dels för att de gör anspråk på att hänvisa till 
en specifik ekonomisk, politisk eller institutionell bakgrund inom vilken diskursen har 
producerats.31 Den första ”nivån” i analysen består av Texten som implicerar att det handlar om 
en analysmetod som vilar på den lingvistiska analysmetodens premisser. Här koncentreras 
analysen bland annat till grammatisk form och ordval, men även till hur producenten sätter 
samman olika meningar. Eftersom den Diskursiva Praktiken ska förstås som en specifik form 
av social praktik studeras här relationen mellan texten och den sociala praktiken genom att 
analysen fokuseras till produktionen, distributionen och konsumtionen av text. Det som 

                                                 
29 Leif Eriksson & Björn Hettne (Red.) Makt och internationella relationer (Studentlitteratur, Lund, 2001), sid. 23 
30 Fukuyama, sid. 20 
31 Fairclough (2003), sid. 71 
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undersöks är vem som producerat texten och vem den riktar sig till, men denna nivå inbegriper 
även intertextualitet. Det finns många som hävdar att det inte finns något som människan säger 
eller skriver som inte är en upprepning och det är i enkla drag detta intertextualitet inriktar sig på. 
På denna nivå kan det även vara fruktbart att nyttja det Fairclough benämner ”assumptions”, 
alltså antagande. Antagande är sådant som utelämnas eftersom det av producenten uppfattas som 
implicit. Fairclough skiljer på tre olika antaganden, men jag har valt att främst använda ”value 
assumptions” som han beskriver som ”assumptions about what is good or desirable”32. Att 
analysera value assumptions blir speciellt givande när analysen inriktas på vilka normer och 
värderingar som florerar i olika dokument. På den tredje nivån, Social Praktik, undersöks 
förhållandet mellan diskursiv praktik och social praktik, det vill säga vilken roll de diskursiva 
praktikerna har i upprätthållandet av den sociala ordningen. På detta plan handlar det om att se 
hur diskurser konstruerar verkligheten, och det är här jag kommer använda teorin om 
världssamhällemodellen. Konkret har jag använt de redskap Fairclough utarbetat på följande sätt: 
 

• Text – analys av koppling mellan olika ord och meningar i samma textstycke. Vad 
och vad detta får till följd i konstituerandet av diskursen  

• Diskursiv praktik – vem är producent, vem/vilka riktar sig Bonn Agreement och 
resolutionerna mot, vilka antaganden ligger implicit i dokumenten och vad 
innebär det för upprätthållandet och reproducerandet av diskurserna 

• Social praktik – varför florerar just vissa normer och värderingar i dokumenten, 
vad innebär det och hur påverkar de upprätthållandet av den existerande 
världsordningen 

 

Varför kritisk diskursanalys blir tillämplig  
Att som metod använda kritisk diskursanalys på Bonn Agreement gör sig bra eftersom 
dokumentet baseras såväl på diskurs som på diskursfri text. Det som jag definierar som diskursfri 
text är stycken där det exempelvis uteslutande talas om vilket datum ett val ska hållas et cetera.  
Att denna metod och teori ger redskap för analys av maktrelationer utgör ytterligare en anledning 
till varför den lämpar sig bra i min studie. I min analys har jag utgått från fyra specifika dokument 
och jag har bland annat granskat vilka normer och värderingar som uttrycks i dessa. Den kritiska 
diskursanalysen är därmed lämplig eftersom man med hjälp av denna söker efter bakgrunden till 
varför texter skrivs och varför de uttrycker sig på det sätt de gör. På den internationella och 
globala scenen handlar det, liksom jag skrev under teoriavsnittet om att undersöka makt- och 
hegemonistrukturer. För en sådan angreppsvinkel passar Faircloughs kritiska diskursanalys väl 
eftersom den implicit inbegriper makt- och hegemoni tänkande.  
 

                                                 
32 Fairclough (2003), sid. 55 
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Begreppsdefinition 

Väst 
I min analysdel använder jag mig tämligen frekvent av epitetet ”Väst” och det är därmed på sin 
plats att definiera detta begrepp. Med ”Väst” syftar jag främst på Västeuropa och USA, men 
överlag även de stater som räknas till de” rika staterna”. Därmed kommer även stater i Öst – 
såsom Japan och Australien – att inbegripas.  
 

Liberal Demokrati 
Jag har i definitionen av liberal demokrati valt att ta hjälp av Malin Arvidssons ”Demokrati som 
liberalismens fånge” i Demokratisering i tredje världen. Det brukar framhållas finnas tre varianter av 
demokrati; socialistisk, liberal och konservativ. I den socialistiska är det främst ekonomisk 
demokrati som står i fokus, alltså strävan efter att få till stånd en ekonomisk jämlikhet ofta genom 
planekonomi. I Väst är det emellertid den liberala demokratin som är den mest förekommande. 
Det som främst särskiljer denna modell är att vid sidan om folkmakten finns även individuella fri- 
och rättigheter rättsäkerhet, maktdelning et cetera. För att folkmakten ska få genomslag anses 
yttrandefrihet och organisationsfrihet vara nödvändiga rättigheter. I den liberala demokratin hålls 
individen framför kollektivet.33   
 

Bakgrund 

Politisk utveckling i Afghanistan 2001-2004 
Bakgrunden till Bonn Agreement’s tillkomst fanns bland annat i omvärldens oro för terrorism, 
och implicit hotet mot internationell fred och säkerhet. Den 12 november 2001 möttes ”sex plus 
två” gruppen34 i New York med FN: s generalsekreterare Kofi Annan som ordförande. Där kom 
de överens om nödvändigheten i att en demokratiskt vald regering styr Afghanistan. Två veckor 
senare, den 27 november hölls en konferens om Afghanistans rekonstruktion i Islamabad, 
Pakistans huvudstad. Sponsorer var United Nation Development Program (UNDP), 
Världsbanken och Asian Development Bank. Vid detta tillfälle deltog över 300 personer, varav 
många afghaner. De frågor som i synnerhet diskuterades var kvinnors roll, utbildning och 
hälsovård. I slutet av november anordnade FN en konferens i Bonn, Tyskland, med ledande 
afghanska politiker. Den 5 december undertecknades ”The agreement on a provisional 
arrangement pending re-establishment of permanent government institutions in Afghanistan” 

                                                 
33 Malin Arvidsson, ”Demokrati som liberalismens fånge”, Göran Hydén (Red), Demokratisering i tredje världen 
(Studentlitteratur, Lund, 1998), sid. 57 ff. 
34 ”Sex plus två” gruppen består av Afghanistans grannländer. Europeiska kommissionens hemsida: 
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/9804/p103007.htm 060404 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/sv/9804/p103007.htm
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och dess kärna var ”To end the tragic conflict in Afghanistan and promote national 
reconciliation, lasting peace, stability and respect for human rights in the country”. Utifrån detta 
kan den även ses som ett fredsavtal. I Bonn Agreement beslutades det att en interimsregering 
skulle tillsattes den 22 december 2002. Som första åtgärd valdes en president till 
interimsregeringen vid en ”Emergency Loya Jirga” som pågick mellan den 12 och 19 juni, 2002. 
Dessförinnan hade närmare 1500 delegater från 400 distrikt i Afghanistan valts. För första gången 
på 23 år hade det afghanska folket själva valt sin ledare. I början av januari hölls en konstitutionell 
Loya Jirga och därmed fick Afghanistan en ny konstitution, vilken bland annat innehåller 
bestämmelser kring presidentens makt, tidpunkt för val, nationalsång och officiella språk. För 
första gången i Afghanistans historia kom även minoritetsgrupper att bli inkluderade i 
definitionen av den afghanska nationen. Även kvinnor och mäns jämställdhet lyftes fram. 
Presidentvalet genomfördes i två omgångar. I december 2003 registrerades 1.9 miljoner 
röstberättigade35 i åtta större städer. I april åkte registreringsteam ut på landsbygden och 
ytterligare 8.6 miljoner invånare registrerade sig. Av dessa var 42 procent kvinnor. Presidentvalet 
hölls slutligen den 9 oktober 2004 med ett röstantal på 8 128 940, och presidenten för 
interimsregeringen, Hamid Karzai, blev vald president. 2005 hölls valet till det afghanska 
parlamentet.36  

Afghanistan har under hela perioden från det att Bonn Agreement skrevs haft hjälp från FN. Den 
28 mars 2002 skapade säkerhetsrådet genom resolution 1401 (2002) “The United Nations 
Assistance Mission in Afghanistan” (UNAMA). Uppdraget löper ett år i taget och är fortfarande 
verksamt. UNAMA: s mandat innefattar framförallt hjälp att implementera de punkter som 
framtogs i Bonn.37

 

Situationen i landet 2001-2004 
Säkerhetsläget i Afghanistan har under hela implementeringen av Bonn Agreement varit instabilt 
med tilltagande oroligheter. Talibanerna, en extrem fundamentalistisk grupp, är den starkaste 
motståndaren till en demokratisk regering och utveckling i landet. Denna grupp kontrollerar 
fortfarande stora delar av södra och sydöstra Afghanistan med våld. Över hela landet finns även 
lokala krigsherrar som till stor del även är ovilliga att lämna från sitt inflytande över regionen. 
Under perioden 2001-2004 har ett stort antal flyktingar, även internflyktingar, återvänt till sina 
hemtrakter, men fortfarande är många på flykt på grunda av på bristen av säkerhet.38  
 
                                                 
35 Den afghanska populationen uppgår till 24-27 miljoner  
36 United Nations hemsida: http://www.unama-afg.org/about/overview.htm 2006-03-06 
37 UNAMA:s hemsida http://www.unama-afg.org/about/_pa/political_affairs.htm 2006-04-20 
38 Human Rights World Report 2006, Human Rights Watchs hemsida:  
http://www.humanroghtswatch.org/english/docs/2006/01/18/afghan12266.htm 2006-04-05 

http://www.unama-afg.org/about/overview.htm
http://www.unama-afg.org/about/_pa/political_affairs.htm
http://www.humanroghtswatch.org/english/docs/2006/01/18/afghan12266.htm
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Analys 
Jag har valt att dela upp min analys i tre delar:  
 

• Den första delen fokuserar främst på vilken grund de dokument jag analyserat vilar på, 
det vill säga vem eller vad dokumenten talar till. Vem är mottagaren, vem är producent 
och hur definieras dessa? Här koncentreras således analysen till den diskursiva praktiken. 

• I den andra delen kommer jag att gå närmare in och titta på de komponenter i 
dokumenten som framhävs vara viktiga för rekonstruktionen av Afghanistan. Den 
lingvistiska analysen genomsyrar givetvis hela analysen, men det är främst i denna del den 
är verkligt synbar. I denna del används även den diskursiva praktiken, främst i form av 
”value assumptions" och intertextualitet. Teorierna om ideologi, hegemoni och legitimitet 
används även för synliggöra de konstituerande praktikerna. 

• I den tredje och sista delen lyfts analysen från ett mikroperspektiv till ett 
makroperspektiv, för att på så vis synliggöra de maktrelationer som leder till att 
dokumenten vilar på den värdegrund de gör, den framlyfter de normgivande strukturer 
som verkar på global nivå i rekonstruktionen av Afghanistan.  

 
Innan analysen tar sin början är det viktigt att poängtera att de understrykningar som finns i 
citaten är gjorda av mig. Dessa används för att förtydliga för läsaren vilka ord och meningar jag i 
citaten tagit fasta på och analyserar.  

 

Den westfaliska ordningen 
Den westfaliska ordningen39 uppträdde i Europa i samband med den fred som slöts 1648 efter 30 
år av krig. Tidigare hade Europa varit högst heterogent och i synnerhet det som skulle komma att 
bli Tyskland var präglat av små ständigt stridande furstendömen. I och med freden föddes så 
”nationalstaten”. Det som kom att utmärka nationalstaten i förhållande till den prewestfaliska 
ordningen var bland annat territoriell suveränitet och synen på staten som garant för enskilda 
medborgares säkerhet och välstånd.40 Nationalstaten var alltså en europeisk uppfinning som 
genom kolonisering – eller snarare avkoloniseringen – kom att bli den hegemoniska form under 
vilken folk inordnas världen över.41 Således finns det en diskurs om, en syn på, nationalstaten 
som innefattar vissa specifika premisser. Denna diskurs brukar även benämnas som den 
nationella politiska diskursen. Enligt Winther Jørgensen och Phillips delas idén om nationen upp i 
två varianter, den politiska och den kulturella. Inom den politiska nationella idén finns ingen 
föreställning om att medborgarna delar kultur eller språk. Kriteriet för att vara medlem i nationen 

                                                 
39 ”Westfalisk ordning” är en annan benämning för att världen territoriellt sätt är uppdelad i nationalstater 
40 Björn Hettne, Den globala nationalismen (SNS Förlag, Stockholm, 1998), sid. 17 ff.  
41 Björn Hettne, Från Pax Romana till Pax Americana (Santéns Förlag, Stockholm, 2005), sid. 65 
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utgörs således enbart av att man bor på dess territorium samt innehar och erkänner sitt 
medlemskap.42 I analysen av Bonn Agreement och generalförsamlingens resolutioner blir den 
politiska nationella diskursen tillämpbar eftersom nationalstaten på ett tydligt sätt framställs vara 
den suveräna och sammanhållande maktinstitutionen, vilket nedan kommer visas. I det fortsatta 
analysarbetet kommer den nationella politiska diskursen att omtalas som diskursen om 
nationalstaten eller nationalstatsdiskursen.  
 
I fjärde stycket av Bonn Agreement uttrycks diskursen om nationalstaten explicit: ”Reaffirming 
the independence, national sovereignty and territorial integrity of Afghanistan”. I de tre 
resolutionerna uttrycks det på liknande sätt:  
 

Reaffirming its continued strong commitment to the sovereignty, independence, territorial 
integrity and national unity of Afghanistan, and respecting its multicultural, multi-ethnic and 
historical heritage. (Resolution 56/220, 57/113, 58/27) 

 
Här syns även den intertextualitet som resolutionerna i hög grad vilar på, i synnerhet i 
användningen av ”Reaffirming its continued…”, vilket implicerar att generalförsamlingen tidigare 
har riktat resolutioner gentemot Afghanistan och att dessa förmodligen i hänseende till innehåll 
byggt på liknande resonemang (detta kommer utvecklas nedan under ”Framställaren och de 
lyssnande”). I Bonn Agreement framhävs - som textstycket ovan visar - oberoende, nationell 
suveränitet samt territoriell integritet som viktiga komponenter i nationalstaten. Resolutionerna 
börjar på ett liknande sätt, emellertid fortsätter meningen med en försäkran om respekt för 
Afghanistans multikulturella, multietniska och historiska arv. Genom bindeordet ”och” byggs 
följaktligen innebörden i engagemanget för Afghanistans självständighet ut. Även uppmaningen 
om en ”/…/ broad-based, mulit-ethic /…/ government/…/” indikerar att FN verkar på basis 
av en politisk nationell diskurs, till skillnad från den kulturella politiska diskursen, som i sig vilar 
på en etniskt homogen bas. En slutsats som kan dras av det ovan framlagda är att de viktigaste 
premisserna som nationalstaten vilar på är ett specifikt territorium som staten har makt och 
kontroll över (detta resonemang utvecklas under ”Säkerhet & stabilitet – rekonstruktionens 
grund”). På detta följer även de andra premisserna som textutdragen lyfter fram: har en stat 
kontroll över sitt territorium är den även oberoende av andra staters eller institutioners hjälp och 
detta innebär likaledes att den innehar en nationell suveränitet. Enligt FN: s definition följer även 
att om en stat har kontroll över sitt territorium utgör den heller ingen fara för omgivande stater 
eller resten av världssamfundet, och då behöver inte uppmärksamhet från globala institutioner 
såsom FN dras. Det är alltså nationalstaten som ramar in artikulationen av diskursens generella 
termer och dessa används i samtliga resolutioner. 
 

                                                 
42 Winther Jørgensen & Philips, sid. 157 
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Likheten mellan dokumenten i detta hänseende är något som kan konstateras och befäster att 
diskursen om nationalstaten är hegemonisk inom FN-sfären. Inte enbart i hänseende till de 
resolutioner FN antar, utan även där institutionen på något sätt varit involverad, som exempelvis 
vid samtalen kring Bonn Agreement. Att dokumenten bekräftar Afghanistans suveränitet och 
territoriella integritet kan ses som något kontradiktoriskt då landet bara ett par månader tidigare 
blev intervenerad av främmande makt - USA. Detta tyder på att respekten för statens autonomi 
är selektiv och tillämpas inte när det kan ses finnas hot mot andra stater. Betyder detta att 
diskursen om nationalstaten är kontraherad av en diskurs om terrorism där en kamp om 
definitionsföreträde utbryter? I detta hänseende måste det emellertid hållas i minne att 
Afghanistan blev invaderat till följd av USA: s åberopade av den folkrättsstadgade 
självförsvarsrätten efter händelserna den 11/9 2001.43  Med detta blir följden att diskursen om 
terrorism i just denna kontext verkar starkare emedan olika diskurser kan verka inom samma 
område. Det kan redan här vara bra att bilda en förståelse för den kontext i vilken FN verkar, 
genom att beröra institutionens uppkomst. FN: s tillkomst var ett svar på behovet av en 
mellanstatlig institution som kunde upprätthålla internationell fred och säkerhet och det var de 
allierade, vinnarna i andra världskriget, som satte upp riktlinjerna. I Charter of the United Nations 
står det i första kapitlet, första artikeln att läsa: ”The Purposes of the United Nations are: 1. To 
maintain international peace and security, and to take effective collective measures for the 
prevention and removal of threats to the peace/…/”.44 Detta kan förklara både strävandet efter 
att nationalstater ska ha kontroll över sitt territorium och USA:s intervenerande. ”Threats to 
peace” torde i Afghanistans fall vara talibanerna och den ”internationella terrorismen” (som 
nedan kommer beröras något).  
 

Framställaren & de lyssnande  
Producenterna för dokumenten riktar sig till olika mottagare inom ramen för Afghanistan. I 
Bonn Agreement är mottagaren den regering dokumentet syftar bygga upp. I resolutionerna 
definieras emellertid mottagaren på olika sätt. På vissa ställen riktar sig uppmaningarna, 
fördömandena et cetera mot Afghanistan som stat, på andra ställen mot Afghanistans regering, 
”afghanska grupper” eller mot det afghanska folket. Dessa olika mottagare kan låta gestaltas 
genom följande korta citat: ”/…/ national unity of Afghanistan/…/”, ”/.../ reminding the 
Transitional Authority and all Afghan groups /.../” (Resolution 57/113) samt ”/…/ political 
solution lies with the Afghan people /…/” (Resolution 57/113). I det andra citatet riktar sig 
generalförsamlingen mot två mottagare, dels interimsregeringen, dels mot alla afghanska grupper. 
Genom användningen av ”all” utökas ”Afghan groups” till att innefatta hela det afghanska folket 
eftersom alla invånare i ett land ingår i en eller annan grupp. Genom att rikta sig till två mottagare 
görs en delning, mellan å ena sidan interimsregeringen och å andra sidan det afghanska folket. 

                                                 
43 Ove Bring, FN-stadgan och folkrätten (Norstedts Juridik, Stockholm, 2005), sid. 315 ff. 
44 Charter of the United Nations (Department of Public Information), sid. 5 
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Denna delning kan få det att se ut som att interimsregeringen och det afghanska folket verkar i 
två skilda sfärer, där en uppmaning måste skickas till interimsregeringen och en till det afghanska 
folket. Denna aspekt kan dock ses höra samman med det civila samhället och kommer därför 
diskuteras något djupare under  ”Två komponenter i den liberala demokratin - civila samhället & 
MR”. 
 
Producent av Bonn Agreement är, som i inledningen påpekades, 23 afghanska politiker. Dessa 
afghaner respresenterade olika grupper - dock inte alla - i Afghanistan och således fanns det en 
vilja vid avtalets tillkomst att vara representativ för Afghanistan och därmed även göra avtalet om 
rekonstruktionen legitim. Vem som är producent och avsändare i resolutionerna är lite mer oklart 
eftersom ”FN är sina medlemsstater” och alla medlemsstater sitter med i generalförsamlingen 
som framtagit resolutionerna. Producenten av resolutionerna ses således vara 
generalförsamlingen, som i sin tur är en del av den mellanstatliga institutionen FN. I 
resolutionerna talar generalförsamlingen om sig själv som tredje person: ”its”: ”Reaffirming its 
condemnation /…/”, ”Expressing its appreciation /…/” (Resolution 56/220) et cetera. Genom 
detta användande anonymiseras avsändaren och kan enbart ses vara generalförsamlingen. 
Intertextualiteten i resolutionerna är hög och detta syns främst i de inledande styckena, genom 
producentens – generalförsamlingen - ”recalling” av tidigare resolutioner som riktats mot 
Afghanistan.  Det är med andra ord tydligt att samma mall legat till grund för resolutionerna och 
att sättet generalförsamlingen väljer att uttrycka sig på, de ord som används, den grammatiska 
uppbyggnaden är densamma. Som illustration på detta inleds alltid styckena med en kursivering 
som exempelvis uttrycker generalförsamlingens övertygelse, upprepande, djupa oro et cetera. Det 
är även synligt att det finns en koppling mellan Bonn Agreement och generalförsamlingens 
resolutioner. På flera ställen i resolutionerna omtalas Bonn Agreement och afghanska gruppers 
skyldighet att följa avtalet. Även påpekanden om implementeringen av bestämmelserna i Bonn 
Agreement görs: ”/…/ and implement fully the provisions of the Bonn Agreement, culminating 
in a constitutional loya jirga and national elections in 2004;” (Resolution 57/113). 
 
Ovan har producent och mottagare definierats, där producenten för resolutionerna är 
generalförsamlingen och således indirekt alla medlemsstater i FN, medan producenten för Bonn 
Agreement är 23 afghanska politiker representerandes olika grupper i Afghanistan. I 
fortsättningen kommer producenten för resolutionerna sonika benämnas som 
”generalförsamlingen” och producenten av Bonn Agreement omtalas som just ”Bonn 
Agreement”. Mottagaren definieras i resolutionerna främst på fyra olika sätt: Afghanistan, 
afghanska folket, afghanska grupper, samt interimsregeringen. I Bonn Agreement är det 
interimsregeringen med dess administration som verkar som mottagare. Diskursen om 
nationalstaten löper som en röd tråd genom både Bonn Agreement och generalförsamlingens 
resolutioner. Den utgör, inte minst på grund av FN: s struktur, den huvudsakliga diskurs till 
vilken Bonn Agreement och generalförsamlingen förhåller sig till i resonemangen kring 
Afghanistans rekonstruktion. Enklast skulle nog vara att beskriva nationalstaten som ett sätt att se 
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på hur världen territoriellt indelas och vad FN-systemet baseras på. Med denna nödvändiga 
referensram utlagd kan jag fortsätta min analys, för att under sista delen av analysen återkomma 
och mer konkret undersöka den roll FN och västvärlden spelar i upprätthållandet och 
reproduktionen av världsordningen. Det som fokus nu kommer riktas mot är vilka idéer som 
styr, eller har stort inflytande vid rekonstruktionsarbetet i Afghanistan. Vad framställs 
nationalstaten innefatta? Vilka komponenter i återuppbyggnaden av de statliga institutionerna i 
Afghanistan är det egentligen som florerar i dokumenten?  
 

Rekonstruktionens normer  
Att hävda att det idag finns många accepterade sätt att styra en stat på är inte ett påstående som 
har någon djupare verklighetsförankring. Det finns tydliga normer som styr vad som anses vara 
legitimt. Detta syns tydligt i Bonn Agreement, men det märks även att resolutionerna vilar på 
vissa specifika antaganden om vad som är rätt och vad som är fel. Dessa normer och värderingar 
är inget som uttalas explicit och därmed har analysen tagit ett angreppssätt som främst inriktats 
på att ta ut de komponenter som omtalas ofta, eftersom dessa med hög sannolikhet kan anses ha 
stor betydelse i rekonstruktionsarbetet. Dessa komponenter vilar i sig implicit på vissa speciella 
normer och värderingar. Liksom ovan konstaterades bygger resolutionerna på 
nationalstatsdiskursen. Idag kan denna diskurs till stor del ses bygga på tanken om ett 
demokratiskt samhälle och detta demokratiska samhälle innefattar i sig vissa specifika 
komponenter såsom demokratiskt valda politiska institutioner, ett fungerande rättsväsende skilt 
från staten, ett blommande civilt samhälle och respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta 
analysavsnitt kommer därför att belysa dessa beståndsdelar i Bonn Agreement och de tre 
resolutionerna. Innan rekonstruktionsarbetet kan få verklig kraft behövs emellertid säkerhet och 
stabilitet. Därmed är det dessa två beståndsdelar som denna analysdel kommer att ta sin början. 
 

Säkerhet & stabilitet – rekonstruktionens grund 
Afghanistans historia kan något tröstlöst beskrivas som en enda lång odyssé av ockupation och 
inbördeskrig. Med detta har följt att dagens afghanska barn och merparten av den vuxna 
befolkningen aldrig har fått möjligheten att leva i ett land där fred råder. Detta har fått som 
konsekvens att vardagen för en stor del av den afghanska befolkningen har präglats – och 
fortsätter att präglas - av oro, otrygghet och rädsla.45 Denna oro, otrygghet och rädsla är med stor 
sannolikhet en följd av bristen på säkerhet i landet. I det inledande avsnittet av analysdelen 
diskuterades i viss omfattning säkerhetsaspekten i en stat. Vikten av säkerhet är något som det 
talas upprepade gånger om i resolutionerna och det nämns även i Bonn Agreement. Dokumenten 
inordnar framförallt fem element i diskursen om säkerhet och dessa kommer nedan att 

                                                 
45 Chris Johnson & Jolyon Leslie, Afghanistan, the mirage of peace (Zed Books, New York, 2004), sid. 16 ff.  
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presenteras. Först kan det dock vara relevant att se vem det är som dokumenten framhäver ska 
befästa säkerheten i en stat såsom Afghanistan. 
 
Det är alltså främst i resolutionerna som det talas om betydelsen av säkerhet och det slås på ett 
tämligen tydligt sätt fast vem det är som har rollen som upprätthållare av säkerheten; 
interimsregeringen. Grunden till bristen på säkerhet beror enligt generalförsamlingen på att 
interimsregeringen inte utvecklat tillräckligt med kapacitet för att kunna utöva sin makt över hela 
landet: 
 

”/…/ despite improvements in the security sector, the lack of security still remains the most 
serious challenge facing Afghanistan /…/ noting the necessity of further enhancing the 
capacity of the Transnational Administration to exercise its authority nationwide /.../” 
(Resolution 58/27, 3). 

 

Vidare: 
 

Calls upon all Afghan groups to renounce the use of violence, respect human rights and 
international humanitarian law, respect the authority of the Tranistional Administration and 
implement fully the provisions of the Bonn Agreement; (Resolution 58/27) 

 
På lokal, nationell och global nivå, liksom inom internationella och övernationella institutioner 
kan en norm utläsas som säger att det inom en stats gränser är en regering – även om det är en 
interimsregering – som ska vara hegemon och verka som upprätthållare av säkerhet för sin 
befolkning. Detta är, som inledningsvis framkom, en inneboende beståndsdel i 
nationalstatsdiskursen. Att regeringen innehar detta ansvar får till stor del ses hänga samman med 
att regeringen är en stats maktinstitution, men även en nationell institution som söker legitimitet 
hos sin befolkning bland annat genom att kunna ombesörja dess säkerhet.46 Denna norm, att det 
är regeringen som är hegemon inom en stats territorium, kan som närmast ses springa ur den 
tyske sociologen Max Webers tes om att det som gör en regering till den suveräna 
maktinstitutionen är det legitima våldsmonopol som denna innehar och som ingen annan kan 
göra anspråk på. Weber definierar stat på följande sätt:  
 

’Stat’ skall en politisk institution (politischer Anstaltbetrieb) benämnas i den mån som dess 
administrativa stab framgångsrikt hävdar rätten till monopol på det legitima fysiska tvånget för 
genomförande av sin ordning.47

 

                                                 
46 Den vanligt använda benämningen ”sin” när det talas om en stat och befolkningen befäster denna tes 
47 Max Weber, Ekonomi och samhälle (Argos, Lund, 1983), sid. 38 
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Men hur blir det då om en regering inte har kontroll över sitt territorium, inte är den suveräna 
maktinstitutionen såsom situationen idag ser ut i Afghanistan? Eftersom en regering genom att ha 
kontroll över sitt territorium även skapar legitimitet som regent kan brist på säkerhet leda till en 
legitimitetskris för regeringen. Att Webers teori om den suveräna maktinstitutionen är det 
normgivande sättet att se på en stats inre uppbyggnad blir än tydligare i följande citat då det i 
Bonn Agreement talas om att beväpnade grupper ska inordnas under interimsregeringen: 
 

Upon the official transfer of power, all mujahidin, Afghan armed forces and armed groups in 
the country shall come under the commande and control of the Interim Authority, and be 
reorganized according to the requirements of the new Afghan security and armed forces. 
(Bonn Agreement, V. Final provisions) 

 
Det som uttryckligen sägs i citatet är att alla beväpnade grupper ska ingå i Afghanistans nya armé. 
Det som inte sägs, men likväl blir följden av att beväpnade grupper ska inlemmas i armén, är att 
ingen annan förutom regeringen ska kunna bruka våld. Om de beväpnade grupperna följer denna 
uppmaning kommer regeringen att ha våldsmonopol. Att som generalförsamlingen begära av 
Afghanistan att ha kontroll över sitt territorium kan ses vara problematiskt eftersom Afghanistan 
är ett splittrat land där befolkningen fortfarande utsätts för övergrepp på daglig basis av grupper 
såsom talibanerna.48 Det kan vara med denna medvetenhet om bristen på säkerhet som 
producenterna till Bonn Agreement i Annex 1 efterfrågar en ”International Security Force”, efter 
att först själva bekräftat att ansvaret för att sörja för säkerhet, lag och ordning tillfaller afghanerna 
själva: 
 

1. Participants in the UN Talks on Afghanistan recognize that the responsibility for 
providing security and law and order throughout the country resides with the Afghans 
themselves.  

2. With this objective in mind, the participants request the assistance of the international 
community in helping the new Afghan authorities in the establishment and training of 
new Afghan security and armed forces.  

3. /.../ request the United Nations Security Council to consider authorizing the early 
deployment to Afghanistan of a United Nations mandated Force. /.../(Bonn Agreement, 
Annex I, International Security Force) 

 

Att bristen på säkerhet är ett problem som interimsregeringen söker lösa syns tydligt i det andra 
stycket. Genom att en förfrågan om hjälp riktad mot det internationella samfundet artikuleras i 
samma mening som det talas om etablerandet och tränandet av en ny afghansk armé förklarar sig 
interimsregeringen oförmögen att själv kunna få säkerhetssituationen under kontroll. Även 
generalförsamlingen uppmärksammar att en lösning till den svaga säkerhetssituationen bland 

                                                 
48 Human Rights World Report 2006, Human Rights Watchs hemsida:  
http://www.humanroghtswatch.org/english/docs/2006/01/18/afghan12266.htm 2006-04-05 

http://www.humanroghtswatch.org/english/docs/2006/01/18/afghan12266.htm
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annat ligger i ett skapande av en nationell armé och poliskår. Av detta kan dras att en nationell 
armé och poliskår ingår i diskursen om säkerhet. Generalförsamlingens uppmaningar till 
Afghanistan att skapa en nationell armé och poliskår artikuleras till merparten i diskurser som 
representerar uppmärksammanden av övergrepp mot mänskliga rättigheter, otrygghet och brist 
på säkerhet i landet: 
 

/…/the building of a national army and police force under civilian control; 
demobilization/reintegration, as well as demining activities; the rebuilding of the justice 
system; respect for human rights; and combating illicit drug production and trafficking; 
(Resolution 57/113) 

 

I citatet uttalas inte otrygghet, brist på säkerhet och övergrepp mot mänskliga rättigheter 
uttryckligen, men genom att tala om vikten av att återuppbygga rättssystemet och respektera de 
mänskliga rättigheterna blir det giltigt att anta att sådan respekt tidigare saknats i Afghanistan.  
 
I resolutionerna talas det även om ”stabilitet”. På många ställen artikuleras denna stabilitet dock i 
samband med exempelvis den ”ostabila situationen” och kommer då snarare att handla om 
instabilitet: 
 

Expresses its concern that the unstable situation in Afghanistan poses a continuing risk to peace 
and stablility in the region /.../ to prevent the use of Afghan territory for international 
terrorism; (Resolution 56/220) 

 

Den instabila situationen i Afghanistan länkas här samman med problemet med avsaknaden av 
säkerhet. I just denna kontext kan avsaknaden av säkerhet främst definieras i termer som att 
interimsregeringen inte har kontroll över det afghanska territoriumet. I citatet talas det emellertid 
inte bara om att instabiliteten - indirekt avsaknaden av militär kontroll – i landet är en fara för 
staten och medborgarna i Afghanistan, utan här sätts även Afghanistans instabilitet i samband 
med ett ökat hot mot fred och säkerhet i regionen. Vad som inte skrivs är vilket område som 
”regionen” utgör. Är det enbart Centralasien som åsyftas vid det ökade hotet mot fred och 
säkerhet i och med instabiliteten i Afghanistan? Genom att uppmärksamma att även 
internationell terrorism sätts i samband med instabiliteten kan ytterligare ett perspektiv anläggas. 
Att tala om att instabiliteten i Afghanistan utgör ett hot mot regionen i samma stycke som det 
talas om internationell terrorism blir något kontradiktoriskt eftersom internationell terrorism 
implicit talar om ett hot mot hela världen. Det är vidare intressant att generalförsamlingen väljer 
att tala om internationell terrorism, men inte om nationell terrorism. Överhuvudtaget är det svårt 
att tala om terrorism då det inte finns någon globalt antagen definition av denna problematik. 
Medan USA:s senat fortsätter att snäva in begreppet och tillåta alltfler metoder i bekämpandet av 
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den, står FN inför problemet att få till en formulering som alla medlemsstater kan godkänna.49 
För att underlätta analysen kommer jag här dock att använda mig av den ursprungliga latinska 
definition som säger att terrorism är en organiserad våldshandling som väcker skräck, och som 
ofta används i ett politiskt syfte av mindre grupper.50 För att illustrera att det finns underlag för 
generalförsamlingen att tala om nationell terrorism kan problem kring distributionen av bistånd 
lyftas fram: 
 

Recognizing that a secure environment is absolutely necessary for the safe and effective delivery 
and distrubution of humantarian assistance, (Resolution 56/220) 

 

Att det är säkerhet för biståndsarbetare detta stycke handlar om uttalas inte, utan är något som 
mottagaren – som i det här fallet får anses vara Afghanistans regering - ändå antas förstå. Detta 
stycke skulle indirekt kunna tolkas handla om nationell terrorism, en organiserad våldshandling 
som väcker skräck. Resolutionerna utpekar inte någon specifik grupp som ansvarig för störandet 
av biståndsdistributionen, men låt oss anta att det exempelvis är talibanerna som står som 
ansvariga. Därmed handlar det inte enbart om en organiserad våldshandling, utan även om ett 
politiskt syfte; att verka för en instabil säkerhetssituation i landet för att själva återigen kunna ta 
makten. Anledningen till att generalförsamlingen inte väljer att uttryckligen tala om nationell 
terrorism kan möjligtvis bero på att de inte vet exakt vilka grupper som ligger bakom just de 
tillfällen de pekar på. En annan möjlighet kan vara att de genom att inte explicit utpeka en grupp 
som ansvariga kan ses vända sig till många samtidigt genom samma stycken i resolutionerna.    
 
Föregående citat verkar emellertid mer än enbart som ett exempel för nationell terrorism. Det 
stiftar likaså att säkerhet och stabilitet är nödvändigt för att bistånd ska kunna levereras. 
Afghanistans beroende av det internationella samfundets hjälp gäller alltså inte enbart i samband 
med etablering av säkerhet, utan citatet ovan breddar hjälpbehovet till att även omfatta säkerhet 
för distribution av bistånd. Med detta uppmärksammande låter producenten – 
generalförsamlingen – förstå att en viktig del av rekonstruktionen, återuppbyggandet och 
skapandet av en hållbar fred i Afghanistan för stunden ligger i huruvida säkerheten för 
distributionen av bistånd är säker eller ej. Denna slutsats stärks då samma stycke återfinns i nästa 
års resolution, men med följande tillägg: 
 

/…/ and is a precondition for rehabilitation, reconstruction efforts and long-term 
development, (Resolution 57/113) 

                                                 
49 På den 60: e sessionen gjordes försök, men samtalen bröt snabbt samman eftersom medlemsstaterna inte kunde 
enas kring en gemensam definition. Agneta Gunnarsson, ”Sextio och hundra” i Världshorisont – tidningen om FN på 
svenska, Nr 3 2005, sid. 4 
50 Tore Jansson, Latin (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2003), sid. 260 
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Stycket fastslår att en säker miljö är en förutsättning för rehabilitering, rekonstruktion och en 
långsiktig utveckling i Afghanistan. Vidare är det intresseväckande att generalförsamlingen på ett 
så nära sätt förbinder distribution av humanitärt bistånd med rehabilitering av Afghanistan. En 
konklusion som skulle kunna dras av detta är att den interimsregeringens potential att till fullo 
genomföra en rekonstruktion är svag då den långsiktiga utvecklingen tycks vara så beroende av 
bistånd. Med detta följer även att det kan hållas för sannolikt att Afghanistan är långt ifrån att bli 
en stat där fredlig samvaro råder.  
 
I resolutionerna och Bonn Agreement skrivs det om säkerhet och stabilitet främst i fem 
kontexter: regeringen som hegemon och därmed upprätthållare av säkerhet, övergrepp mot 
mänskliga rättigheter, instabilitet, hot mot fred och säkerhet i regionen och internationell 
terrorism, samt säkerhet för leverans och distribution av bistånd. Det som framförallt 
framkommit i analysen är att säkerhet och stabilitet är en viktig komponent i en stat, både när det 
gäller trygghet för medborgare och chansen att lyckas med rekonstruktionsarbetet, men även för 
omkringliggande stater och resten av världssamfundet. Diskursen om säkerhet kan som närmast 
ses springa från den prewestfaliska ordningen, FN samt Webers teori om statens våldsmonopol. 
Eftersom en regerings legitimitet i hög grad hänger på dess förmåga att skapa en hållbar fred står 
Afghanistan inför en dubbel problematik; utan säkerhet ingen legitimitet, utan legitimitet ingen 
säkerhet.  
 
Skapandet av legitimitet ses ofta hänga samman med – förutom säkrandet av säkerhet i landet - 
medborgarnas samtycke till landets regering. Följaktligen blir det intressant att se hur Bonn 
Agreement och resolutionerna talar om den afghanska statens styrelseskick. 
 

Demokrati i kollision? - en demokratisk aspiration 
I tidskriften Third World Quartely skriver Teivo Teivainen under rubriken ”The Worlds Social 
Forum and global democratisation” om den strävan merparten av världens regimer har: ”On the 
one hand, democracy has become a widely accepted norm in our world today. More governments 
than ever before are eager to define themselves as democratic.”51 De flesta regimer gör 
följaktligen anspråk på titeln ”demokrati” och enligt Teivainen kan det ses vara ett uttryck för att 
det demokratiska idealet har blivit en vittspridd och accepterad norm i dagens samhälle. Med 
detta blir det intressant att se vad generalförsamlingen genom en av sina resolutioner säger om 
demokrati och i vilket sammanhang det artikuleras:  
 

Convinced also that a political consilidation aimed at the adoption of a pluralistic and democratic 
constitution and the establishment of a broad-based, multi-ethnic, fully representative and 

                                                 
51 Teivo Taivanen, ”The World Social Forum and Global democratisation: learning from Porto Alegre” i Third World 
Quarterly Vol 23, No 4 2002, sid. 621 
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gender-sensitive government, which respects the rule of law, the human rights of all Afghans 
and the international obligations of Afghanistan and is committed to peace with all countries, 
can lead to durable peace and reconciliation, (Resolution 58/27) 

 
Generalförsamlingen talar om en pluralistisk och demokratisk konstitution som de sätter samman 
med en regering som ska verka på bred basis; den ska vara multietnisk, fullt representativt och 
genuskänslig. Denna regering ska i sin tur respektera ett styre under lagen och respektera de 
mänskliga rättigheterna (resonemanget vidareutvecklas under ”Maktfördelning & rättssystem – 
genom lag försoning”). Generalförsamlingen uttrycker även att ett sådant styre kan leda till en 
hållbar fred. Genom uppräknandet av principerna, samt med tillägget att om dessa principer följs, 
menar generalförsamlingen att Afghanistan kan uppnå en hållbar fred. Dessa riktmärken som 
generalförsamlingen sätter upp kan till stor del ses följa den utveckling Teivainen talar om, staters 
demokratiska aspiration. I detta fall får det emellertid snarare ses som att det inte är enbart stater 
som när en demokratisk aspiration utan det finns även starka krafter som sätter upp riktlinjer för 
utveckling, något som diskuteras i den avslutande diskussionen. I Bonn Agreement uttrycks, till 
skillnad från resolutionerna, en tydlig vilja att låta det afghanska folket själva få välja sin politiska 
framtid:  
 

Acknowledging the right of the people of Afghanistan to freeely determine their own political 
future in accordance with the principles of Islam, democracy, pluralism and social justice, 
(Bonn Agreement) 

 

Folkets bestämmanderätt är däremot något begränsad, liksom den i praktiken är i de flesta stater. 
Efter att i första raden uttryckt att det afghanska folket har rätt att fritt bestämma sin politiska 
framtid sätts i andra raden de principer som deras fria bestämmande ska överensstämma med 
upp, nämligen islam, demokrati, pluralism och social rättvisa. Detta indikerar att det afghanska 
folket inte är fullt så fritt att välja sin framtid som de först ser ut att vara. I Bonn Agreement 
stiftas emellertid bestämmelser om vilka val som ska göras och hur dessa ska gå till. Därmed är 
det sannolikt att det är president- och regeringsval som åsyftas vid talet om friheten att 
bestämma. Det som i grunden skiljer generalförsamlingens resolution mot Bonn Agreement, 
förutom talet om det afghanska folkets vilja, är att det i resolutionerna inte talas om islam. 
Rekonstruktionen av ett samhälle där islam och demokrati ska mötas kan för vissa observatörer 
te sig motsägelsefullt då många sätter likhetstecken mellan demokrati och den kristna världen. 
Demokrati är ett västligt påfund, men demokrati praktiserades långt innan Europa fick kristna 
nationalstater. Med detta följer att demokrati kan ses vara förenbart med alla religioner och 
därmed behöver det inte nödvändigtvis bli en krock mellan islam och demokrati.52 
Demokratiexperten Katarina Ammitzboell anmärker följande i ett tal under rubriken 

                                                 
52 Se exempelvis Egypten 1956-1970 under president Gamal Abdul Nasser  
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”Democratisation in Afghanistan – an Integral Dimension in the Post-Bonn Era” om synen på 
att islam och demokrati inte kan förenas: 

 

The facile assumption that Islam and democracy do not mix is deeply flawed. The major 
obstacles to democratisation are not religion but backwardness, poverty, ignorance, and 
traditions that conflict with the notion of respect for human rights. An Islamic society may 
very well be based on freedeom of thought and expression as well as equality and the rule of 
law.53

 
Om man lyssnar till Ammitzboell finns det alltså inget kontradiktoriskt eller hindrande i 
sammanförandet av islam och demokrati. Det som däremot kan vara hindrande för demokratin 
är olika fundamentalistiska grupperingar, såsom talibanerna. Emellertid bör tas i åtanke att 
fundamentalister inte enkom tillhör islam, utan det finns fundamentalister inom alla religioner.   
 
Att generalförsamlingen i sina resolutioner framhäver den liberala demokratin som styrelseskick 
blir tydligt i synnerhet i detta avsnitts inledande citat hämtat från resolution 58/27, där 
demokratiska värderingar såsom pluralism, mänskliga rättigheter et cetera är starkt framhävda. 
Resolutionen kommer i konflikt med Bonn Agreement då resolutionen enbart talar om liberal 
demokrati utan att beröra islams plats i det afghanska samhället, medan det i Bonn Agreement 
tydligt statueras att demokratin ska influeras av islam. Vid denna krock blir det Bonn Agreement 
som sätter agendan eftersom detta avtal är grunden till den politiska rekonstruktionen, medan 
generalförsamlingens resolutioner främst är rekommendationer. Den kollision som sker är ändå 
viktig att uppmärksamma eftersom den speglar att resolutionerna bygger på normer och 
värderingar om den liberala demokratin som inte tar så mycket hänsyn till andra värdegrunder. 
Detta är även något som Malin Arvidsson talar om i ”Demokrati som liberalismens fånge” i 
antologin Demokratisering i tredje världen. Hon skriver: ”Liberalismen ger inte utrymme för förslag, 
innovation och förändring utan den är präglad av en stark vilja att dominera människor och 
samhällen”.54 Att liberalismen inte tillåter några förändringar i fråga om utformningen och 
anpassning illustreras bland annat genom kollisionen mellan Bonn Agreement och 
generalförsamlingen eftersom de tidigare talar om demokrati och islam medan de senare enkom 
talar om demokrati. Att generalförsamlingen väljer att enbart tala om demokrati kan utifrån 
Arvidssons citat ses som att den liberala demokratin inte ger utrymme till islamistiska inslag. 
Desto mindre innebär inte detta att en liberal demokrati inte kan vara det som eftersträvas av 
Afghanistan. Som ovan påpekades väljer afghanerna själva vilka principer de vill att 
styrelseskicket ska utvecklas från och därmed är det inte den liberala demokratin som ställer till 

                                                 
53 Katarina Ammitzboell, ”Democratisation in Afghanistan – an Integral Dimension in the Post-Bonn Era”, Bengt 
Kristiansson & Maria Aschenbrenner (Red),  Afghanistan – A Developing Democracy? (Swedish Committee for 
Afghanistan, Stockholm, 2005), sid. 147 
54 Malin Arvidsson, Demokrati som liberalismens fånge, Göran Hydén (Red), Demokratisering i tredje världen, 
(Studentlitteratur, Lund, 1998), sid. 69 
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problem, utan det är snarare att resolutioner på ett icke-reflekterande sätt inbegriper så många 
outtalade antaganden om vad som är eftersträvansvärt. Låt oss hänskjuta denna diskussion till 
den avslutande diskussionen för att här gå vidare och undersöka ytterligare två komponenter som 
framträder i dokumenten, och som dessutom har ett nära samband med demokrati, nämligen det 
civila samhället och de mänskliga rättigheterna. I Bonn Agreement förekommer de främst under 
interimsregeringens funktioner vilket tyder på att de som framtagit Bonn Agreement ansett dem 
vara viktiga för de statliga institutionerna.  
 

Två komponenter i den liberala demokratin - civila samhället & MR 
Det civila samhället ses som en självklar komponent i en legitim liberal demokrati (se ”Liberal 
Demokrati” under ”Begreppsdefinition”) och är även en term som används frekvent i olika 
politiska sammanhang. Därför kan det var fruktbart att börja med att göra en definition och 
avgränsa det civila samhällets innebörd. Ylva Stubbergaard skriver i Politiskt inflytande att det civila 
samhället ska förstås som en sfär skild från staten. Deltagandet baseras på frivillighet från 
medborgarnas sida. Frågan om varför det civila samhället är så viktigt kan besvaras med ett kort 
citat från Stubbergaard: ”relationerna i det civila samhället främjar demokrati genom att de 
präglas av ömsesidighet, solidaritet och tilltro”.55 Ömsedigheten Stubbergaard talar om får främst 
ses vara den mellan staten och det civila samhället. Det civila samhället stadgar implicit att 
samhället erkänner individuella fri- och rättigheter, såsom yttrandefrihet och organisationsfrihet, 
eftersom ett fritt civilt samhälle inte kan existera utan dessa. Därmed uppdelas samhället i två 
sfärer, där den ena är staten och den andra det civila samhället. Detta leder även till att diskursen 
om det civila samhället bland annat kan ses innefatta organisationsfrihet och yttrandefrihet 
eftersom staten tillsammans med det civila samhället bildar ett samhälle. I Bonn Agreement har 
denna aspekt av samhället lyfts fram: 
 

/…/ The members will be selected from lists of candidates submitted by participants in the 
UN Talks on Afghanistan as well as Afghan professional and civil society groups. /.../ (Bonn 
Agreement, IV. The Special Independent Commission for the Convening of the Emergency 
Loya Jirga) 

 

Citatet visar att grupper från det civila samhället ska ha inflytande i framtagandet av kandidater till 
Emergency Loya Jirga. Detta demonstrerar att det civila samhället ses som en självklar 
beståndsdel i samhället. Här framkommer dock inte den roll Stubbergaard ger det civila 
samhället; en sfär i samhället av två. Däremot framställs de civila grupperna som viktiga och de 
ges makten att antingen begränsa eller bredda listan med kandidater. Citatet visar på att det finns 
en organisationsfrihet och yttrandefrihet – medborgare är fria att organisera sig i diverse 

                                                 
55 Ylva Stubbergaard, ”Politiskt deltagande relaterat till medborgarskap och medlemskap”, Anders Neergaard & Ylva 
Stubbegaard (Red), Politiskt inflytande (Studentlitteratur, Lund, 2000), sid. 33 
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intressegrupper, och detta möjliggörs genom yttrandefriheten. Dessa två komponenter i det civila 
samhället utgör denna sfärs livskraft och de har även en intim förbindelse med respekten för 
mänskliga rättigheter. För att upprätthålla det civila samhället som en sfär skild från staten krävs 
att mänskliga rättigheter respekteras. Ett fungerande civilt samhälle innebär att medborgarna i en 
stat på ett fritt sätt kan nyttja sin rätt till yttrandefrihet. I Bonn Agreement fastslås att en 
kommission för mänskliga rättigheter ska tillsättas och skriver på följande sätt om den oberoende 
Human Rights Commission: 
 

6) The Interim Administration shall, with the assistance of the United Nations, establish an 
independent Human Rights Commission, whose responsibilities will include human rights 
monitoring, investigation of violations of human rights, and development of domestic human 
rights institutions. The Interim Administration may, with the assistance of the United Nations, 
also establish any other commissions to review matters not covered in this agreement. (Bonn 
Agreement, C. Functions) 

 

Stycket klargör vilket uppdrag som åvilar Human Rights Commission, men även vad det innebär 
att följa och respektera de mänskliga rättigheterna: kontinuerlig övervakning, utredning om det är 
någon som bryter mot dem och spridning över hela landet. Dessa principer är desamma som styr 
de flesta stater när det gäller just mänskliga rättigheter. Interimsregeringen kan ses respektera de 
mänskliga rättigheterna genom att tillsätta en kommission, men påpekande att den behöver 
assistans från FN tyder på att Afghanistans tidigare regimer inte respekterat de mänskliga 
rättigheterna, varvid den nu behöver hjälp utifrån för att bilda en institution som kan 
implementera dessa rättigheter. Stycket innehåller emellertid ytterligare en aspekt. Den klargör på 
ett tydligt sätt att producenterna till Bonn Agreement innehar en elementär makt i 
rekonstruktionsarbetet. Ordval såsom ”shall” och ”may” visar på att de som framtog Bonn 
Agreement intar en maktposition i förhållande till interimsregeringen, där det är de förra som 
sätter upp premisserna för den politiska rekonstruktionen. Det behöver i sig inte innebära något 
problem i och med att det är Bonn Agreement som talar med ett sådant ordval. Hade det 
däremot varit generalförsamlingen som genom sina resolutioner satt upp sådana premisser hade 
det varit något mer komplext eftersom ett sådant angreppssätt skulle innebära att de på ett direkt 
sätt försökte styra Afghanistan i dess politiska utveckling.  
 
Vidare talar generalförsamlingen på flera ställen om vikten av mänskliga rättigheter. I merparten 
av dessa stycken uttrycker generalförsamlingen en djup oro eller ett fördömande av brott mot 
mänskliga rättigheter och internationell humanitär lag: 
  

Expressing its deep concern about reports of abuses of human rights and of international 
humanitarian law in parts of the country, and in this regard reminding the Transnational 
Authority and all Afghan groups of their commitment to respect human rights in the country, 
as contained in Bonn Agreement, (Resolution 57/113) 
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Stycket ovan tydliggör att upprätthållandet av respekten för mänskliga rättigheter åligger 
interimsregeringen samt den något anonyma benämningen ”afghanska grupper”. Med andra ord 
uttryckt stiftar textstycket att upprätthållandet av mänskliga rättigheter inte enbart är något som 
tillfaller en regering, hegemonen i staten, den tillfaller även i allra högsta grad alla medborgare. 
Teresia Rindefjäll skriver under ”Demokratidefinitionens dilemma – smal eller bred? i 
Demokratisering i tredje världen att mänskliga rättigheter och demokrati står i ett beroendeförhållande 
till varandra. Både på så sätt att det behövs ett demokratiskt styre för att upprätthålla/skydda de 
mänskliga rättigheterna, och på så sätt att mänskliga rättigheter behövs för att det ska vara en 
demokrati. 56 Med detta är det troligt att Rindefjäll talar om den liberala demokratin eftersom den 
i sig innefattar olika fri- och rättigheter. Om man utgår från Rindefjälls ståndpunkt innebär detta 
att om de mänskiga rättigheterna erkänns och efterlevs är styret en liberal demokrati.  
 
Det kan i denna kontext vara intressant att titta på varifrån de mänskliga rättigheterna kommer, 
vem/vilka är anstiftarna? 1948 antog generalförsamlingen ”den allmänna förklaringen om 
mänskliga rättigheter” som slår fast att ”/…/alla människor äro födda fria och lika i värde och 
rättigheter./…/”. De mänskliga rättigheterna betraktades redan från första början som 
universella, men utgör ingen bindande lag.57 I inledning till FN-stadgan fastslås att: ”We the 
people of the United Nations, determined /…/ to reaffirm faith in fundamental human rights, in 
the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations 
large and small /.../”.58 I de första två artiklarna i den allmänna förklaringen om mänskliga 
rättigheter fastställs rätten till jämlikhet och frihet från diskriminering. Vidare får ingen 
missgynnas på grund av hudfärg, kön, religion eller politisk åsikt.59 Dessa artiklar om de mänskiga 
rättigheterna kommer även till uttryck i resolutionerna: 

 

Strongly condemns continuing discrimination against women and girls as well as ethnic and 
religious groups, including minorities, wherever such dicrimination takes place; (Resolution 
57/113) 

 

De mänskliga rättigheterna springer från FN och är framtagna av en grupp från Väst. Men även 
det civila samhället kan ses ha fått större vikt genom FN. Inte enbart genom att Non 
Governmental Organizations (NGO:s) har rådgivande status i Ekonomiska och sociala rådet 
(ECOSOC), utan även genom att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheter stiftar 
vissa rättigheter som möjliggör det civila samhället. Dessa artiklar handlar bland annat om frihet 

                                                 
56 Teresia Rindefjäll, ”Demokratidefinitionens dilemma – smal eller bred”, Göran Hydén (Red), Demokratisering i tredje 
världen (Studentlitteratur, Lund, 1998), sid. 45 
57 Lars Eriksson & Berith Granath, Läget i världen 2001 (Svenska FN-förbundet, Stockholm, 2001), sid. 6 
58 Charter of the United Nations, sid. 3 
59 Konventionen om mänskliga rättigheter i Kompendium ”FN-kunskap 5 poäng” (Linköping, 2002) 
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till opinion, till fredlig samling och sammanslutning, rätt att rösta och frihet från staten.60 Ska vi 
samla dessa i två termer som vi förut använt blir det organisationsfrihet och yttrandefrihet. 
Rindefjäll, som ovan introducerades, utvecklar talet om de mänskliga rättigheterna och sätter dem 
även i samband med en stats rättssystem. Hon skriver följande: ”För att rättsamhället ska fungera 
får diskriminering av grupper i samhället inte förekomma och minoriteters rättigheter måste 
skyddas.”61 Med detta kommer denna analysdel nu fortsätta med att undersöka hur Bonn 
Agreement och resolutionerna skriver om maktfördelningen och rättsväsendet. Dessa 
komponenter kan på många sätt ses vara grundläggande, inte bara för demokrati, utan även för 
att en stat ska kunna fungera överhuvudtaget.  
 

Maktfördelning & rättsväsendet - genom lag försoning  
En konstitution innehåller principerna för ett lands styre, framförallt statsorganens organisering, 
och är den grund på vilken styrelseskicket vilar. Konstitutionen är enkelt uttryckt ett avtal mellan 
härskare och undersåte som främst är till för att förhindra maktmissbruk. En vanligt 
förekommande och central beståndsdel i en konstitution är maktfördelningsprincipen. Charles 
Louis de Secondat Montesquieu var inspirerad av engelska institutioner och i synnerhet av den 
engelska filosofen John Lockes politiska tänkande. I Om lagarnas anda, som publicerades 1748, 
presenterar han sin teori om maktfördelning och han kan således betraktas som en av de politiska 
filosofer som givit dagens nationalstater ett av de viktigaste bidragen. Med maktfördelning menar 
Montesquieu att den verkställande, den lagstiftande och den dömande makten ska skiljas åt för att 
på så vis skydda statens medborgare och förhindra maktmissbruk. Montesquieu skriver:  
 

Likaså saknas frihet om den dömande makten inte är skild från den lagstiftande och den 
verkställande makten. Om den var knuten till den lagstiftande makten, skulle förfogandet över 
medborgarnas liv och frihet vara godtyckligt; ty domaren skulle vara lagstiftare. Vore den 
knuten till den verkställande makten, skulle domaren kunna ha en förtryckares kraft.62  

 
Denna maktfördelningsprincip har legat till grund för många konstitutioner, mest känt är 
förmodligen Frankrikes och USA: s, men även Sverige och en rad andra stater kan räkna sig till 
denna idétradition. Maktfördelningsprincip ligger likaså till grund för rekonstruktionen av 
Afghanistan, vilket tydligt kommer till uttryck i Bonn Agreement under avsnittet om 
rättssystemet:  
 

2) The judical power of Afghanistan shall be independent and shall be vested in a surpreme 
Court of Afghanistan, and such other courts as may be established by the Interm 

                                                 
60 Ibid. 
61 Rindefjäll, sid. 46 
62 Charles Louis de Secondat de La Brède et de Montesquieu, Om lagarnas anda (Ration klassiker, Stockholm, 1998), 
sid. 111 ff. 
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Administration. The Interim Administration shall establish, with the assistance of the United 
Nations, a Judicial Commission to rebuild the domestic justice system in accordance with 
Islamic principles, international standards, the rule of law and Afghan legal traditions. (Bonn 
Agreement, II. Legal framework and judicial system)  

 
I första delen av stycket klargörs att Afghanistan innehar en juridisk makt och att denna ska vara 
oberoende. Fastän citatet inte säger vem den juridiska makten ska vara oberoende av, är det 
sannolikt att det är den afghanska regeringen som åsyftas. Dock klargörs att det är Afghanistans 
högsta domstol som ska inneha denna juridiska makt. Genom dessa bestämmelser sätts den 
afghanska lagen över alla andra institutioner som verkar i landet. Detta innebär emellertid inte att 
den afghanska domstolen är helt suverän i sin jurisdiktion. Förutom att den måste förhålla sig till 
både den afghanska konstitutionen samt den nationella lagen, stiftas i slutet av stycket att 
återuppbyggnaden av rättssystemet i Afghanistan ska ske i överensstämmelse med islamiska 
principer, internationell standard och afghansk rättslig tradition. Att Afghanistans högsta domstol 
måste respektera internationella normer och standards är även något som framhävs i 
generalförsamlingens resolutioner i olika kontextuella sammanhang. I den mest förekommande 
kontexten framhåller generalförsamlingen vikten av att Afghanistan följer och tillämpar 
internationell lagstiftning samt de konventioner63 de undertecknat: ”/…/ international 
obligations of Afghanistan /…/” (Resolution 56/220).  I följande stycke uttrycker 
generalförsamlingen betydelsen mellan ett rättvist och effektivt rättssystem å ena sidan som hyser 
respekt för internationella normer och standards å andra sidan:   
 

Reiterating that a fair and effective justice system that respects international norms and 
standards, including by ensuring the accountability of perpetrators of violation of human 
rights, remains of high importance, (Resolution 58/27) 

 
Passusen ”that respects international norms and standards” skulle kunna tolkas som att 
Afghanistans högsta domstols inte är suverän. Den slutsatsen går dock inte att dra utifrån det 
ovan citerade eftersom Afghanistan frivilligt anslutet sig till FN och därmed undertecknat FN-
stadgan och andra konventioner som exempelvis ”Konventionen om mänskliga rättigheter”. 
Genom en sådan ratificering blir staten i fråga skyldig att följa de regler och bestämmelser som 
stiftas däri. Medlemsstaten blir även skyldig att implementera bestämmelserna i konventionen i 
sin nationella lag.64 Därmed är det ingen annan jurisdiktion som står över Afghanistans högsta 
domstol i dess roll att döma.  
 

                                                 
63 En konvention är ett bindande internationellt avtal som antas i FN:s generalförsamling. Varje stat som 
undertecknar en konvention förbinder sig till att följa dess principer och tillämpa dess normer i sin egen lagstiftning. 
(FN Globalt uppdrag, sid. 55) 
64 Eriksson et al. sid. 55-6 
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I resolutionerna uppträder uppmaning om att följa internationell lag främst i en humanitär 
kontext, i samband med brott mot mänskliga rättigheter:   
 

Expressing its deep concern at widespread violations of international humanitarian and human 
rights law committed by Afghan groups, and in this regard reminding all Afghan groups of 
their commitment to respect human rights in the country as contained in the Bonn agreement, 
(Resolution 56/220) 

 

Generalförsamlingen talar i stycket om internationell humanitär lag och respekt för mänskliga 
rättigheter och uttrycker en djup oro över brott som begås mot dessa institutioner. För att 
förstärka uppmaning till de afghanska grupperna att följa internationell humanitär lag påpekar 
generalförsamlingen att Bonn Agreement innehåller bestämmelser om de mänskliga rättigheterna. 
Detta påpekande är dock inte helt oproblematiskt. Som tidigare omtalats var inte alla afghanska 
grupper representerade under samtalen i Bonn vilket medför att inte alla afghanska grupper har 
undertecknat avtalet. Med detta följer; har inte alla grupper undertecknat avtalet är heller inte alla 
grupper skyldiga att följa bestämmelserna i avtalet. Emellertid kan även ett annat perspektiv intas 
och det är sannolikt att det är utifrån detta generalförsamlingen talar. Bonn Agreement ses 
förutom bestämmelser om rekonstruktion även som ett fredsavtal.65 Utifrån det kan Bonn 
Agreement ses tala utifrån alla grupper i Afghanistan, och således likaså för Afghanistan som 
land. Även utifrån denna kontext har Afghanistan, som stat, en skyldighet att följa de 
internationella normer och standards som de har undertecknat och godkänt.   
 
I denna analysdel har en rad olika komponenter i Bonn Agreement och de tre resolutionerna 
analyserats. Dessa har innefattat vikten av säkerhet och stabilitet för rekonstruktion och 
skapandet av legitimitet för den afghanska regeringen, vikten av maktfördelning och ett 
fungerande rättsväsende, samt den demokratiska aspirationen som i sig innefattar det civila 
samhället och respekt för mänskliga rättigheter. Dessa komponenter har i sig inbegripet vissa 
specifika normer och värderingar som till merparten har sitt ursprung i det västerländska 
tänkandet. Regeringen som hegemon i våldsutövning springer från Weber, maktfördelningen från 
Montesquieu, demokrati från Grekland och de mänskliga rättigheterna från FN. Samuel P. 
Huntington skriver tämligen träffande i sin Civilisationernas kamp följande: 
 

Det finns tydliga normer som styr vad som anses vara legitimt, och dessa normer grundar sig 
mer eller mindre uteslutande på västlig politisk filosofi. I politikens värld är dock dessa 
värderingar mycket framträdande, framför allt i Förenta staternas och övriga västerländers 
försök att övertyga andra folk om förträffligheten av västs uppfattningar om demokrati och 
mänskliga rättigheter. Det moderna demokratiska styrelseskicket uppstod i väst. När det 

                                                 
65 Frida Blom, ”Afghanistan – Democracy, Development, Peaces and Security” Bengt Kristiansson & Maria 
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uppstått i andra kulturer har det vanligen varit en följd av västerländsk kolonialism eller 
påtvingats utifrån. 66

 
Med detta inte sagt att demokratiutveckling inte borde ha en självklar plats i varje land på jorden. 
Arvidsson påtalar det antagande som ofta görs när människor kritiserar liberaldemokratin: 
”Liberalism och demokrati har med andra ord blivit så tätt sammanslutna att anti-liberal också 
tolkas som anti-demokratisk”.67 Däremot borde man fundera över vilken demokrati man söker 
införa, hur verkligt universell den liberala demokratin är. Det är frågan om varför just den liberala 
demokratin sprids som i nästa analysdel kommer att undersökas. Det implicerar även att 
benämningen ”världssamfundet” behövs definieras och slutligen den roll FN har i 
upprätthållandet av de västliga normer och värderingar som söker spridning genom dokument 
såsom generalförsamlingens resolutioner.  
 

Det västliga världssamhället 
Analysen har nu kommit till sin sista del. Genom de tidigare två analysdelarna har en rad 
intressanta punkter framkommit. För att bilda en förståelse för vilka generalförsamlingen skriver 
till, och i viss utsträckning då även varför resolutionerna bygger på de antagen de gör, 
undersöktes i första delen vilken grund dokumenten vilar på. Det som framkom var att världen 
på ett tämligen självklart sätt ses vara inordnad i nationalstater vilka i sig innefattar vissa premisser 
såsom specifikt territorium och upprätthållare av säkerhet. Detta befästs i sin tur av FN med dess 
mellanstatliga karaktär. I andra delen framlades de komponenter som upprepade gånger 
förekommer i samtliga dokument som analyserats. Analysen visade att dessa komponenter 
grundar sig på normer och värderingar som på ett eller annat sätt har sin förankring i det 
västerländska traditionella tänkandet kring staten och styrelseskick. Emellertid visade de sig även 
bygga på nyare normer, såsom den liberala demokratin, men likaså har denna tanke sin grund i 
väst. Det analysen nu kommer att rikta sig mot är varför Bonn Agreement och resolutionerna 
innehåller de förgivitagna värderingar som de gör. Vilket tänkande har det sin grund i? Det är även 
i denna del teorin om den liberalistiska världssamhällemodellen kommer att nyttjas för att på så 
sätt ge en förklaring på det som framlagts i analysen ovan och synliggöra den sociala praktiken 
med dess inneboende dominansförhållande. Tidigare har framkommit att det internationella 
samhället bland annat varit engagerade i säkerhetsaspekten och i rättssystemet i rekonstruktionen 
av Afghanistan. Därför kan det vara intressant att börja denna del med att på ett djupare sätt 
analysera det ansvar dokumenten ger åt världssamfundet och se till vilken kontext det artikuleras 
i.  
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Världssamfundets ansvar – en tanke om solidaritet? 
Vid olika kriser såsom folkmordet i Rwanda, det nuvarande i Darfur, och Tsunamin som 
drabbade sydöstra Asien, talas det ofta om ett internationellt samhälle – eller ett världssamfund. 
Detta världssamfund brukar kopplas samman med någon sorts ansvar; i Rwanda och Darfur 
handlade och handlar det om ett ansvar att ingripa, medan det i samband med Tsunamin 
handlade om att hjälpa och bistå med bland annat uppröjningsarbetet. Om världssamfundet talar 
även generalförsamlingen och Bonn Agreement. Vid talibanregimens fall, och långt tidigare, var 
den Afghanska staten bankrutt. Efter år av krig var mycket förstört och det fanns vid 
undertecknandet av Bonn Agreement ingen egentlig ekonomisk struktur att tala om.68 Detta 
konstateras i flera stycken i resolutionerna. Vid en rekonstruktion, såsom den av Afghanistans 
statliga institutioner, behövs pengar och i samtliga resolutioner uppmuntras världssamfundet att 
ta sitt ansvar och bidra till Afghanistans återuppbyggnad: 
 

Calls upon the international community to respond generously to the donor alert, future 
consolidated appeals as well as long-term interventions towards rehabilitation and 
reconstruction/…/ meeting on reconstruction assistance to be held in Japan in January 2002; 
(Resolution 56/220) 

 
Till skillnad från resolutionerna artikuleras världssamfundets ansvar i Bonn Agreement främst i 
samband med en fråga efter hjälp eller assistans till specifika uppgifter:  
 

2. With this objective in mind, the participants request the assistance of the international 
community in helping Afghan authorities in the establishment and training of the new Afghan 
security and armed forces. (Bonn Agreement, Annex I, International Security Force) 

 
I detta stycke är det som efterfrågas hjälp med att etablera och träna en armé vilket tyder på att 
den afghanska regeringen inte förväntas ha resurser till att själv åstadkomma detta (denna aspekt 
diskuterades under ”Säkerhet & stabilitet – rekonstruktionens grund”). Att fråga världssamfundet 
om hjälp tycks ses som en tämligen självklar sak att göra. I citatet hämtat från resolution 56/220 
sattes hjälpbehovet i samband med ekonomiska bidrag, men det finns vidare andra sammanhang 
som talar om behov: 
 

Calls upon the international community to support the efforts of the Transitional 
Administration to coordinate assistance, to formulate a strategy for the long-term development 
of Afghanistan and to allocate sufficient funds to the Afghanistan Reconstruction Fund; 
(Resolution 58/27) 
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Stycket visar att generalförsamlingen, liksom Bonn Agreement talar om ”världssamfundet” på ett 
självklart sätt utan att ge en definition av vad eller vilka som ingår däri. Om vi går tillbaka och ser 
till vad som tidigare sagts och vilka konklusioner som drogs i den första analysdelen kan sägas att 
diskursen om nationalstaten inrymmer en uppfattning, en syn på världen som uppdelad i 
territoriellt avgränsade nationalstater. Alla stater som är erkända av världssamfundet är 
medlemmar i FN, vilket leder till att ett antagande om att benämningen ”världssamfundet” syftar 
på alla medlemsstater i FN är högst troligt. Ytterligare en premiss som leder till denna slutsats är 
att de som antagit resolutionerna är medlemsstater i FN och det är således även dessa som har 
möjlighet att påverka innehållet i resolutionerna. Denna slutsats blir tydlig genom att analysera 
följande citat och kontrahera det med de två tidigare: 
 

/…/ calls upon all Member States to provide humanitarian assistance and to support the 
Transitional Authority, including through the provision of direct budgetary support as well as 
through long-term assistance for the economic and social reconstruction and rehabilitation of 
Afghanistan /…/ (Resolution 57/113) 

 

I citatet talas det om “Member States” istället för “international community”. Emellertid 
uttrycker detta citat liknande hjälpbehov som de tidigare påtalade, nämligen ekonomisk support 
och långsiktig utveckling. Med detta följer att det kan tas för sannolikt att de som ingår i 
världssamfundet är medlemsstaterna i FN.  
 
Generalförsamlingen uttrycker tydligt att världssamfundet har ett ansvar gentemot Afghanistan. 
Detta ansvar kan som närmast ses grundas i en tanke om solidaritet – en världssolidaritet. Det 
skulle vara nära tillhands att se denna tanke härstamma från marxismen eftersom den teorin talar 
om en internationell solidaritet. När det handlar om olika former av kamp för en rättvisare värld 
hämtas nog mycken kraft därifrån, men i detta sammanhang handlar det inte så mycket om att 
skapa en rättvisare värld som att rekonstruera och få ett land – Afghanistan - att fungera. Med av 
det ovan sagda skulle konklusionen snarare kunna vara att världssamfundet tydligt bygger på 
diskursen om nationalstaten, där nationalstaten i detta sammanhang ses som en i ett nätverk av 
andra. I detta nätverk är alla, på ett sätt eller annat, beroende av varandra vilket leder till att 
världssamfundets ansvar, i detta fall för Afghanistan, bygger på idén om världssamhället. Denna 
konklusion kommer nedan att utvecklas vidare.  
 

Varför världsordning? - den globala hegemonen i rekonstruktionsarbetet 
Björn Hettne skriver i Från Pax Romana till Pax Americana på följande sätt om vikten av ett 
erkännande från FN för att erhålla världssamfundets acceptans och på så vis kunna verka 
legitimt, dels inom ramen för statens territorium, och dels som aktör på den globala arenan: ”Att 
vara en stat förutsätter som tidigare påpekats omvärldens acceptans. För de nya staterna, efter 
avkoloniseringen, utgjorde medlemskapet i FN det främsta och i några fall kanske det enda 
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tecknet på ’statehood’.”69 Citatet visar på att utan medlemskap och erkännande från FN räknas 
inte staten – ivarjefall inte utifrån en global kontext – som legitim. Fastän Hettne talar om de 
stater som uppkom i och med avkoloniseringen, kan det ses finnas ett nära samband till dagens 
värld i fråga om legitimitetsskapande i  en global kontext. 
 
I resolutionerna utvärderas utvecklingen i Afghanistan och detta indikerar att generalförsamlingen 
och FN har ett problemformuleringsprivilegium över det som sker i landet. Att resolutionerna 
dessutom bygger på en monolog från generalförsamlingens sida gör att ingen annan ges utrymme 
att komma till tals och uttrycka sin mening. I stycket nedan påpekas FN:s centrala och opartiska 
roll i de internationella ansträngningarna i Afghanistan: 
 

Reiterating that the United Nations must continue to play its central and impartial role in the 
international efforts to assist the Afghan people in consolidating peace in Afghanistan and 
rebuilding their country and its institutions, as well as in efforts to provide humanitarian 
assistance, provide for rehabilitation and reconstruction and facilitate the orderly return of 
refugees, (Resolution 57/113) 

 
Den opartiska rollen torde snarast ses i samband med de inre konflikter som präglar Afghanistans 
vardag och inte i fråga om vilket styrelseskick generalförsamlingen och FN, genom de normer 
och värderingar resolutionerna bygger på, söker förmedla till Afghanistan. Thord Jansson skriver 
under rubriken ”Hegemoni och internationella relationer” i Makt och internationella relationer att i 
olika kontexter är det olika globala hegemoner som verkar70 och, som i teoridelen presenterades, 
uppträder ideologi i samhällen präglade av klara dominansrelationer då hegemonen söker göra 
vissa specifika normer universella. På global nivå kan denna dominansrelation påträffas på många 
plan, starkaste torde dock vara Västs dominans över Öst och Syd och det är även något som 
Arvidsson framhåller: ”Västerländska värderingar framhålls som universella”71. Då FN till stor 
del bygger på en västlig värdegrund – såsom visats i de tidigare analysdelarna - kan denna 
institution i rekonstruktionsarbetes kontext ses varandes hegemon i världen.  
 
Samuel P. Huntington har skrivit en tämligen känd artikel, Civilisationernas kamp, där han framför 
teorin om att i och med det Kalla Krigets slut har även den ideologiska kamp som utkämpades 
mellan Väst (liberalismen) och Öst (kommunismen) utplånats med liberalismens vinst som 
resultat. Som följd av detta spår Huntington att världen istället för ideologiska krig kommer att 
drabbas av krig mellan olika kulturer. Det är dock inte krigen mellan kulturer som kommer att 
uppmärksammas i detta sammanhang, utan det är istället konstateranden kring följden av 
liberalismens vinst som är intressanta. I följande citat uttrycker Huntington något som på ett 
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tydligt sätt visar att diskursen om världssamfundet verkar på två sätt, den både konstituerar och 
konstitueras av den sociala praktiken:  
 

Väst dominerar det internationella politiska och säkerhetspolitiska etablissemanget och, 
tillsammans med Japan, de internationella ekonomiska organen. /…/ Mindre länder och 
länder utanför den västliga kretsen har i praktiken mycket litet att säga till om. De beslut som 
fattas i FN: s säkerhetsråd och IMF speglar västerlandets intressen och framställs för världen 
som om de återspeglade världssamfundets uppfattningar. Själva ordet ’världssamfundet’ har 
kommit att bli en skönmålande omskrivning (i stället för ’den fria världen’) i syfte att förläna ett 
sken av internationell legitimitet åt beslut som speglar västmakternas och Förenta staternas 
intressen. Genom IMF och andra internationella ekonomiska organ främjar västerlandet sina 
ekonomiska intressen och påtvingar andra länder den ekonomiska politik de själva anser vara 
den riktiga.72  

 

Genom att FN har det faktiska inflytande som institutionen har i staters rekonstruktion och söker 
implementera de normer och värderingar som de gör, upprätthåller och reproducerar de sin 
hegemoni. Emellertid kan det vara relevant att lägga till ytterligare en förståelsegrund till varför 
dokumenten floreras av de normer och värderingar som de gör. Som tidigare påpekats måste 
handlande på den globala arenan – liksom i alla andra arenor – analyseras utifrån sin kontext. När 
det gäller Afghanistan kan de normer och värderingar som framkommer i generalförsamlingens 
resolutioner och i Bonn Agreement kopplas till västerländsk idétradition. Frågan som naturligt 
följer är varför resolutionerna framför sådana värderingar. Är det för att kunna kontrollera 
Afghanistan med politisk och ekonomisk makt? I detta fall lutar analysen mot att det inte riktigt 
förhåller sig på det sättet. Istället blir det mer tillämpbart att se på världen som i behov av 
samarbete för att kunna hänga ihop. Den ekonomiska globaliseringen som ingen idag kan 
frånkomma kan illustreras genom en spindelväv som består av alla som agerar på den globala 
arenan; internationella institutioner, multinationella företag, stater et cetera. Detta innebär att det 
finns en interdependens, ett ömsesidigt beroende mellan alla aktörer för att det globala nätet ska 
fungera på ett fruktbart sätt. Det innebär att det är lättare att samarbeta om staterna är uppbyggda 
på ett liknande sätt, om de innehåller samma komponenter. Här kan det vara givande att på nytt 
titta på ett citat som jag använde under teoriavsnittet, Fukuyamas syn på följden av the ”End of 
History”: 
 

Alla länder som genom går ekonomisk modernisering måste i ökande utsträckning likna 
varandra: de måste enas nationellt på basis av en centraliserad stat, urbanisera, ersätta 
traditionella former av samhällelig organisation, som stam, sekt och familj, med ekonomiskt 
rationella former, baserade på funktion och effektivitet, och se till att ge sina medborgare en 
universell utbildning.73  
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Emellertid är själva tanken på en genuin universell kultur falsk vilket Huntington belyser på 
följande sätt:  
  

Själva tanken att det skulle kunna finnas en ’universell kultur’ är en västerländsk uppfattning 
/…/ En forskare som gjort en jämförande studie över de viktigaste värderingarna i 100 olika 
samhällen kunde till och med konstatera att ’de värderingar som anses viktigast i västerlandet 
faktiskt är de som anses minst viktiga världen över’.74  

 

Citaten från Fukuyama och Huntington hamnar i kollision och syntesen som utvecklas är till 
Huntingtons favör. Det Fukuyamas talar om är liberalismens aspirations som universell hegemon 
och det gör förvisso även Huntington. Skillnaden ligger i att medan Fukuyama ser det som en 
naturlig följd av utvecklingen ser Huntington det som Västs fortsatta dominans över resten av 
världen. Huntington har rätt i sin tes, det handlar om en fortsatt dominans, men om Väst bara 
hade velat dominera hade de inte ansträngt sig för att försöka skapa demokrati i stater såsom 
Afghanistan.  
 
Världssamhällemodellen bygger sin kärna på samarbete och handel, av en tanke på att det finns 
ett gemensamt intresse av att samarbeta. Detta innebär dock inte att modellen vill skapa en värld 
utan hierarkier och dominansförhållanden, utan denna modell upprätthåller och reproducerar 
dessa förhållanden på ett högst verkfullt sätt genom att verka utifrån suveräna nationalstater, 
genom att pådriva länders utveckling mot liberal demokrati, genom att skapa ett underlag för 
handel. 
 

Avslutande diskussion 
Som inledning till den avslutande diskussionen kommer jag kort sammanfatta det jag kommit 
fram till genom min analys, och därmed även se om jag besvarat mitt syfte och mina 
frågeställningar. Därefter kommer en diskussion föras utifrån de konklusioner jag dragit, och de 
lösa trådar jag lämnat i analysdelen kommer då tas upp.  
 
I den första analysdelen undersöktes på vilken grund de analyserade dokumenten – Afghan Bonn 
Agreement och generalförsamlingens resolutioner – vilar, för att på så vis bilda en förståelse för 
vilka producenterna skriver till, och i viss utsträckning även varför Bonn Agreement och 
resolutionerna bygger på de antagen de gör. Det som framkom var att världen på ett tämligen 
självklart sätt är territoriellt uppdelad i nationalstater som i sig innefattar vissa premisser såsom 
specifikt territorium och upprätthållare av säkerhet. Detta befästs i sin tur av FN eftersom denna 
institution i sig är nationalstater. I andra delen framlades de komponenter som upprepade gånger 
förekommer i samtliga dokument som analyserats. Dessa komponenter är säkerhet och stabilitet, 
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demokrati, civila samhället och respekt för de mänskliga rättigheterna, maktfördelning, samt ett 
fungerande rättsväsende. Analysen visade att dessa komponenter grundar sig på normer och 
värderingar som på ett eller annat sätt har sin förankring i det västerländska traditionella 
tänkandet kring staten och styrelseskick; regeringen som hegemon i våldsutövning springer från 
Weber, maktfördelningen från Montesquieu, demokrati från Grekland och de mänskliga 
rättigheterna från FN. Emellertid visade de sig även bygga på nyare normer, såsom den liberala 
demokratin, men likaså har detta styrelseskick sin grund i väst. I den avslutande analysdelen lyftes 
analysen från en mikronivå – Afghanistan - till en makronivå för att på så vis synliggöra de 
förhållande och strukturer som leder till att dokumenten – i synnerhet resolutionerna – vilar på 
den värdegrund de gör. Konklusionen av den analysdelen blev att i rekonstruktionsarbetet av 
Afghanistans statliga institutioner blir världssamhällemodellen tillämplig eftersom denna strävar 
efter stater som till uppbyggnaden liknar varandra. Sammanfattningsvis har analysen av Bonn 
Agreement och de tre resolutionerna från FN: s generalförsamling synliggjort att de normer och 
värderingar som florerar i dokumenten till hög grad bestäms av traditionella europeiska politiska 
tankegångar. Det styrelseskick som nationalstaten ska förhålla sig till i sitt anspråk på att vara 
legitim hegemon är den liberala demokratin och eftersom FN bygger på nationalstater blir även 
dessa antaganden och premisser till norm i nationsbyggande och rekonstruktion.  
 
Jag har genom analysen intagit ett kritisk förhållningssätt både gentemot den liberala demokratin 
och det sätt på vilket FN verkar. Det är inte så att jag finner den liberala demokratin 
motbjudande. Det jag snarare vänder mig mot är att FN, olika stater, biståndsorganisationer, 
International Monetary Fund (IMF) et cetera på ett icke-reflekterande och okritiskt sätt söker 
införa den liberala demokratin överallt. När jag analyserat resolutionerna har det många gånger 
slagit mig att de värden dessa institutioner försöker få Afghanistan och afghanerna att anamma är 
inte anpassade efter afghanska förhållanden. I resolutionerna tas det ingen hänsyn till att 
Afghanistan är ett islamistiskt samhälle som traditionellt har andra statliga styrmekanismer än vad 
staterna i väst har. Men inte heller i Bonn Agreement verkar man se till de faktiska förhållanden 
som råder och de strukturer som finns i landet. De afghaner som var med i Bonn anser troligtvis 
att den liberala demokratin är eftersträvansvärd, och varför inte? Den innehåller komponenter, 
såsom de mänskliga rättigheterna, som jag menar borde vara en självklar rättighet för alla. 
Afghanistan är dock ett samhälle vars maktstrukturer bygger på religiösa ledare och där man 
dessutom inte har för vana att välja sina ledare – på gott och ont. Det som då blir frågan är hur 
realistiskt det är att bygga upp ett land, en demokrati utan att ta hänsyn till de maktstrukturer som 
finns? Kan man bara införa demokrati? Inledningsvis skrev jag att Afghanistan genomgår en 
transformation där ett styrelseskick ska bli ett annat. Men det enda man kan skåda i Afghanistan i 
form av transformation är att de bestämmelser som stiftas i Bonn Agreement sakta men säkert 
har uppfyllts en och en. Det är så gott som den enda transformation som skett. Det finns ingen 
förankring hos folket och regeringen anklagas för att vara korrupt och styrd av Väst. I Sverige har 
vi genom historien genomgått en mängd transformationer i fråga om politisk utveckling. Från 
medeltiden där Sveriges invånare levde i ett feodalsamhälle har en successiv utveckling skett till 
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dagens folkmakt, det demokratiska styret. Afghanistan idag betraktas allmänt vara jämförbart med 
Sveriges feodalsamhälle för 400 år sedan.  Men medan Sverige hade tid till successiv förändring, 
ofta pådriven av folket själv, ska Afghanistan göra ett hopp 400 år framåt, utan folkets aktiva 
medverkan. Dessutom har Sverige länge levt i fred och dess befolkning känner säkerhet. Detta 
gör varken Afghanistan eller afghanerna.   
 
Vidare är Bonn Agreement ett rekonstruktionsprogram som framtagits av några få afghaner – 23 
individer av cirka 24 miljoner – som dessutom kommer från det ledande samhällsskiktet. Detta 
innebär att det är ett ovanifrånkommande dokument som ska implementeras utan att det 
afghanska folket har haft något att säga till om. Häri ligger ett av de största problemen - och 
kanske största misstagen - i återuppbyggnadsplanen; det är likgiltigt hur väl framarbetat ett 
dokument som detta är om det inte har någon förankring hos folket för vilket det är gjort. Om 
det inte tar hänsyn till de redan rådande formella och informella strukturer finns det en stor risk 
att det enda Bonn Agreement kommer att uppfylla är de olika bestämmelserna på pappret, utan 
att någon verklig förändring i landet sker. Att det afghanska folket själva bär ansvaret för 
exempelvis försoning anlägger ytterligare en aspekt i rekonstruktionen som är problematisk. Det 
är i det närmaste en axiom att en stats egen befolkning bär ansvar att bygga upp det de själva har 
varit med att rasera, men efter år på flykt undan förtryck av sina egen landsmän är det sannolikhet 
att det afghanska folket – när resolutionerna författades – inte kände någon försoning. Hur ska 
ett folk som inte känner någon gemenskap kunna bygga upp något tillsammans?  
 
Efter internationell påtryckning och med FN: s hjälp kan nu inte bara ett antal stater i Östeuropa 
och Latinamerika räknas till de liberaldemokratiska, utan även Kambodja (1993), Östtimor (1999) 
och Irak (2003) börjar närma sig den globala gemenskapen som har grundats och upprätthålls på 
Västs villkor. FN har även fått svidande kritik från många håll för att vara en institution som helt 
och hållet grundar sig på västliga värderingar och går Västs ärenden. Det kan finnas fog för detta 
påstående om en blick riktas mot vilka det är som har de tyngdgivande rösterna och positionerna 
i denna mellanstatliga institution. Det kan bli lätt att dra slutsatsen att FN lider under 
etnocentrism. Det är dock inte enbart FN som framhåller dessa normer och värderingar som 
universella. Många biståndsorganisationer sätter upp krav på demokratisk utveckling för att de 
ska fortsätta verka i landet. Även internationella institutioner såsom Världsbanken och i 
synnerhet IMF verkar på liknande sätt. I sina skuldavskrivningsprogram driver IMF okritiskt sina 
krav på liberalisering, krav som i längden snarare drivit länders utveckling tillbaka än framåt. Med 
detta kan sägas att IMF kanske har en än större inverkan på länders utveckling eftersom denna 
institution håller den ekonomisk rekonstruktion i sin hand. Enligt världssamhällemodellen är det 
trots allt ekonomin – handeln – som är det viktigaste.  
  
Vidare har jag genom analysen funnit det problematiskt att tala om ”internationell rätt” eftersom 
grunden den främst vilar på är skapad av de allierade i 2: a världskriget. Epitetet ”folkrätt” 
indikerar å andra sidan att det handlar om något som bör innefatta alla, något med universell 
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täckning. Frågan som i detta hänseende måste ställa blir: är lagar och normer som bygger på 
västliga idéer oreflekterat universella? Detsamma gäller den liberalistiska tanken som av många 
uppfattas som allomfattande, men är den verkligen det? Hur ställer den sig exempelvis till islam? 
Här kanske det inte främst är liberalismen som teori som ifrågasätts eftersom den har många 
infallsvinklar, utan det är snarare de som hänger sig och verkar i dess namn som ifrågasätts. Och 
är det trots allt inte det som är det intressant, hur ideologier fungerar i verkligheten? När det 
handlar om liberaler tror sig många i denna grupp stå i mitten på den ideologiska skalan, och visst 
kan det vara så. Men hur väl accepteras konservativa, anarkister, de som hyser åsikter som strider 
mot de liberala? Hur pluralistiskt, hur allomfattande, hur accepterande är det? 
Rekonstruktionsarbetet i Afghanistan är till högsta grad påverkat av liberala strävanden, men om 
dessa liberala värden inte är accepterande kan återuppbyggnadsarbetet i det närmast ses som att 
en färdig styrelsemodell ska tillämpas på Afghanistan, utan utrymme för förändringar, utan plats 
för innovation, utan rum för fullständigt anammande av den afghanska befolkningen. Det är 
västliga idéer som aspirerar på universalism, som söker inträde – eller kanske snarare dominans - 
överallt, och emedan de institutioner som har verkligt inflytande i rekonstruktionsarbete och 
skuldsaneringsprogram baseras på dessa idéer har spridningen en bra möjlighet att lyckas. Det 
goda är att fler människor kan få en chans att leva under demokratiska värderingar där mänskliga 
rättigheter respekteras. Det onda är att en implementering utan hänsyn till landets rådande 
förhållanden sker där konsekvensen kan bli att ingenting förändras i verkligheten. Såsom är fallet 
i Afghanistan. 
 
Med denna avslutande diskussion till ända blir den övergripande slutsatsen för denna studie om 
grunden till normer och värderingar i den afghanska rekonstruktionen således: All makt utgår 
från Väst. 
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