Denna studie analyserar den säkerhetspolitiska situationen i Sahel. Studien
konstaterar att den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen i Sahel under våren
2012 kommit att bli mycket turbulent.
Utmaningar så som extrem torka, migration och fattigdom i kombination med
den arabiska vårens politiska efterverkningar och redan existerande regionala
konflikter, statskupper och organiserad brottslighet, har skapat en regional
krutdurk. Särskilt finner studien att implikationerna av kriget i Libyen har varit
avgörande för konflikteskaleringen i området. Att vapen och migrationsflöden
från Libyen skulle få regionala efterverkningar var väntat. Däremot kom förändringsförloppet, främst vad avser Mali, att ske oväntat fort.
Studiens slutsats är att Sahel förefaller stå vid en brytpunkt där nu rådande
konflikter kan komma att utvecklas utmed två huvudscenarier: 1. begränsas och
inneslutas, eller 2. eskalera och spridas utmed med Sahelbältet. Hur regionala
och externa aktörer agerar kommer att påverka dessa förlopp i endera riktningen. Studien konstaterar vidare att den väpnade islamistiska gruppen AQMI
främst är den grupp som kommit att tjäna på den regionala oredan. Det hot
gruppen och dess direkt och indirekt allierade utgör, skapar fortsatt regional och
internationell uppmärksamhet.
På grund av områdets geografiska närhet och konfliktdynamikens intensitet har
EU en regional strategi med ett flertal komponenter under implementering. EU:s
egna satsningar är sannolikt otillräckliga för att på egen hand vända områdets utveckling. Fördjupat regionalt samarbete behövs, inte minst genom AU /
ECOWAS.
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Kort sammanfattning
Denna studie analyserar den säkerhetspolitiska situationen i Sahel. Studien
konstaterar att den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen i Sahel under våren
2012 kommit att bli mycket turbulent. Utmaningar så som extrem torka,
migration och fattigdom i kombination med den arabiska vårens politiska
efterverkningar och redan existerande regionala konflikter, statskupper och
organiserad brottslighet, har skapat en regional krutdurk. Särskilt finner studien
att implikationerna av kriget i Libyen har varit avgörande för
konflikteskaleringen i området. Att vapen och migrationsflöden från Libyen
skulle få regionala efterverkningar var väntat. Däremot kom
förändringsförloppet, främst vad avser Mali, att ske oväntat fort. Studiens slutsats
är att Sahel förefaller stå vid en brytpunkt där nu rådande konflikter kan komma
att utvecklas utmed två huvudscenarier: 1. begränsas och inneslutas, eller 2.
eskalera och spridas utmed med Sahelbältet. Hur regionala och externa aktörer
agerar kommer att påverka dessa förlopp i endera riktningen. Studien konstaterar
vidare att den väpnade islamistiska gruppen AQMI främst är den grupp som
kommit att tjäna på den regionala oredan. Det hot gruppen och dess direkt och
indirekt allierade utgör, skapar fortsatt regional och internationell
uppmärksamhet. På grund av områdets geografiska närhet och
konfliktdynamikens intensitet har EU en regional strategi med ett flertal
komponenter under implementering. EU:s egna satsningar är sannolikt
otillräckliga för att på egen hand vända områdets utveckling. Fördjupat regionalt
samarbete behövs, inte minst genom AU / ECOWAS.
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Abstract
In the first half of 2012 the Sahel region underwent a turbulent transformation in
its security situation. Challenges, such as extreme drought, migration and
poverty, combined with the implications of the Arab uprisings in North Africa
and recurring regional conflicts, coups d’état and organised crime, have created a
volatile regional security situation. In particular, the negative implications of the
war in Libya have contributed to the violence and tension in the Sahel. While the
negative effects of large flows of migrants and arms from Libya into the Sahel
were largely expected, the speed and extent of this dynamic, especially with
regard to Mali, caught stakeholders off-guard. The Sahel region is at a
crossroads. Ongoing conflicts could either be contained or risk further spill over
into neighbouring countries and the wider region. The armed group to benefit
most from this turbulence is AQMI. The threats which the group and its allies
pose to regional and external actors in Sahel will require the attention of the
international community for some time to come. The geographic proximity and
increasing severity of the conflict have led the EU to seek to more actively
implement its comprehensive regional strategy in the Sahel. In mid-2012 the
strategy was expanded to include a civil mission to help strengthen the capacity
of Niger’s national security forces to guard against violent spillover from the
instability in Mali. Nonetheless, the EU’s actions and programmes alone will not
be sufficient to turn the tide of negative developments. Increased regional
cooperation is required, not least through the AU and ECOWAS. Mobilisation to
resolve the underlying popular dissatisfaction which drives regional instability is
an essential precondition for a more stable security situation.
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Studien i sammandrag
Denna studie analyserar den säkerhetspolitiska situationen i Sahelregionen.
Studiens huvudfokus är Mali, Niger och Mauretanien även om andra
angränsande länder och externa aktörer kommer att belysas. Studien
uppmärksammar även EU:s utrikespolitiska intressen.
Allmänt konstateras att den fortsatta och bitvis extrema resursbrist som råder i
området underminerar staternas funktion. Staternas resurser utarmas och kan inte
längre verka långsiktigt på grund av svaga ekonomier i kombination med
medborgarnas sociala utsatthet för tillfälliga och strukturella utmaningar såsom
klimatförändringar, fattigdom, analfabetism och sjukdomar. Detta leder bl.a. till
frånvaro av statlig kontroll och inflytande på olika samhällsnivåer samt att fickor
av maktvakuum uppstår.
Medan situationen i Niger och Mauretanien är förhållandevis stabil, så är läget i
Mali mycket allvarligt till följd av konflikteskaleringen i landet. Flera rapporter
om krigsbrott och övergrepp har rapporterats från norra Mali. Närvaro av alQaida au Maghreb islamique (AQMI), väpnat missnöje bland
tuareggrupperingar (däribland självständighetsdeklaration av landets norra del,
Azawad), fortsatt väpnad konflikt med Malis armé samt en statskupp har under
våren 2012 lett till ett för befolkningen skarpt försämrat läge. I slutet av maj
2012 hade närmare 350 000 personer drivits på flykt från Mali vilket också
äventyrar stabiliteten i grannländerna.
En påtaglig säkerhetspolitisk osäkerhet för alla Sahelstater är AQMI:s fortsatta
utbredning och tillväxt. En central fråga är hur gruppen kommer att mottas av de
människor som lever under deras inflytande (t.ex. där Sharialagar
implementeras). AQMI:s ökade synlighet och aktivitet kommer under den
närmsta tiden att tvinga länderna i och utanför regionen att hantera gruppen på ett
nytt sätt.
Situationen i Mali fodrar en extern ansats för säkerhet och stabilitet då Mali i
nuvarande situation inte kan hantera den kris som präglar landet. ECOWAS har
5
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vid upprepade tillfällen signalerat att organisationen är beredd att skicka en
styrka om ca 3000 soldater i syfte att verka för fred och säkerhet i området.
Svårigheterna för ECOWAS att genomföra en insats i Mali är flera, vilka
inkluderar logistiska svårigheter och frånvaro av utrustning och förband
anpassade till den torra miljön, varför en sådan insats förmodligen skulle vara
otillräcklig. Därtill finns en risk att en militär intervention kan hamna fel i en
pågående intern politisk process (t.ex. beslut om att hålla val).
Under 2012 har EU beslutat om en ökad politisk och civil närvaro i Sahel. En
intervention för att stabilisera situationen, främst den humanitära, men även i
syfte att stödja legitima regeringar och intensifiera kontraterrorismsamarbetet
diskuteras. Planen är inledningsvis att satsa på en civil insats i Niger och att
denna ska vara på plats under juni 2012. Ett långsiktigt mål är att den ska kunna
breddas gentemot andra Sahelstater.
En EU-ledd intervention i Mali tycks för stunden vara utesluten. Ett undantag
från detta kan vara om enskilda EU-stater exempelvis Frankrike väljer att driva
på. Insatsmiljön bedöms emellertid vara mycket svår då det finns stora brister i
den regionala infrastrukturen (ett allmänt besvärligt klimat samt
logistikproblem). Viktiga faktorer som talar emot en militär insats är den
osäkerhet som råder kring involverade aktörers kapacitet, vilja och politiska mål.
Dessa är även faktorer som kontinuerligt förändras över tiden och på basis av
utvecklingen i regionen.
För närvarande tycks de flesta bedömare stödja en s.k. containment-politik mot
Mali, d.v.s. en politik där målsättningen i första hand är att begränsa
konfliktspridning. Detta inkluderar å ena sidan att sätta all tänkbar press på
AQMI, Ansar al-Din, MNLA samt kuppmakarna i Bamako, å andra sidan att ge
stöd till krafter som verkar för en återgång till konstitutionell ordning.
I den akuta fasen krävs omfattande humanitära insatser för att skydda och bistå
de människor som fallit offer för eller flytt stridigheterna i norra Mali.
På kort sikt är medlingsinsatser i Mali nödvändiga för att lösa konflikten rörande
tuaregerna. Medlingsinsatser är också nödvändiga för att lösa missnöje bland
andra folkgrupper i norr. Området dras sedan lång tid med frånvaro av
utvecklingsinsatser och brist på intresse från centralmakten i Bamako. En möjlig
hantering av tuaregupproret skulle kunna ske genom att snegla på Niger där
integreringen varit relativt framgångsrik. I detta led skulle en regional konferens
som ser till helhetslösningar vara ett steg i rätt riktning under förutsättning att de
relevanta aktörerna uppvisar en reell politisk vilja att vidta konkreta åtgärder.
På längre sikt måste mera djupgående åtgärder vidtas. EU kan här spela en viktig
roll genom att bistå ECOWAS och AU med att bidra till en varaktig och för alla
parter godtagbar uppgörelse som återupprättar Malis territoriella integritet och
bidrar till ökat lokalt inflytande. Detta inbegriper reformering av de väpnade
styrkorna, återupprättande av statens närvaro och kontroll i norr, decentralisering
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så att beslutsfattande och möjligheter till ansvarsutkrävande hamnar närmare
berörda människor.
Nyckelord:
Afrika, AU, ECOWAS, Sahel, Mali, Niger, Mauretanien, Algeriet, Libyen,
AQMI, al-Qaida, AQIM, Maghreb, säkerhet, tuareger, MNLA, Ansar al-Din,
Azawad, statskupp, terrorism
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Executive summary
This is a study of the security situation in the Sahel region. The main areas of
focus are Mali, Niger and Mauritania, but adjacent and external stakeholders are
also discussed. The study pays particular attention to the European Union’s
foreign policy interests in the region.
Continuing and at times extreme resource scarcity in the area makes it difficult
for Mali, Niger and Mauritania to deal with fundamental problems linked to
welfare of its citizens, poverty and corruption. This has implications for state
authority and influence at the local level. Moreover, climate change and
demographic pressures (mainly linked to large, young populations) pose
considerable challenges for the governments of the region. These features
undermine each state’s social system and conditions of human security. The
absence of the state can also create local power vacuums. These can at times be
filled by armed groups hostile to the government.
While Mauritania and Niger are relatively stable, the situation in Mali is very
serious as a result of the escalating conflict in the country during 2012. There
have been several reports of war crimes and human rights abuses from northern
Mali.
The ongoing conflicts in Mali are the result of many different structural
problems: the aftermath of the war in Libya, the presence of al-Qaida au
Maghreb Islamique (AQMI) in northern Mali, armed discontent among the
Tuaregs (including a declaration of independence by Azawad and the
constitutional uncertainty following a coup d'etat in the spring of 2012. Nearly
350 000 people were forced to flee the fighting in May 2012.
AQMI is posing a particularly severe threat to each Sahel state. The group is
currently positioning itself and has built strong financial and logistical capacities.
One geopolitical question in the analysis of AQMI is whether the group will
continue to challenge governments in North Africa or put greater emphasis on
positioning itself in the Sahel region. Another question is whether the group
enjoys support from the people of the region. If AQMI gains ground,
9
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governments in the region and beyond will have to shape their responses
accordingly.
In the light of the challenges noted above, Mali requires external support to
handle its security issues. ECOWAS has repeatedly signalled that it is prepared
to send 3,000 troops to Mali to help promote peace and security. There are
several difficulties associated with such an intervention, logistical challenges and
the lack of experience of operating in semi-arid environments, make this scenario
fairly unlikely. In addition, there is a risk that such a military intervention might
disrupt ongoing political processes, such as any future decision to hold elections.
The EU has shown an increased interest in the region, agreeing on an enhanced
political and civil presence in the Sahel. A decision has been made to send a
civilian mission to Niger to support the government in matters of internal
security by intensifying its efforts to counter terrorism and organised crime. A
broader policy framework contains components which aim to deal with long term
humanitarian and development issues.
Despite the gravity of the situation in Mali, a more forceful EU-led military
intervention there is currently unlikely. The political and security climate is
considered very difficult, not least with regard to the lack of regional
infrastructure, political uncertainty over the role of national and regional actors,
and uncertainty around the capacity and objectives of various armed groups. At
present, most analysts support a strategy of containment to limit the diffusion of
conflict from Mali. This means, on the one hand, putting all possible pressure on
AQMI, Ansar al-Din, the MNLA and the coup leaders in Bamako while, on the
other hand, providing support to actors that may lead to a return to a
constitutional order under a civilian-led government. The Tuareg rebellion could
possibly be managed by examining events in Niger, where integration has been
relatively successful. Most urgently, extensive humanitarian efforts are needed to
alleviate the suffering of those who have fled, or become the victims of, fighting
in the northern regions of Mali.
The EU can play a role in helping ECOWAS and the AU to contribute to a
lasting and mutually acceptable settlement that restores Mali's territorial integrity
and contributes to increased local influence. Long-term measures would include:
reform of the armed forces, restoration of state authority in the north and
decentralisation, which in practice means devolving power and moving resources
to the regions and the municipalities so that decision-making and accountability
are brought closer to the people.
Keywords:
Africa, AU, ECOWAS, Sahel, Mali, Niger, Mauritania, Algeria, Libya, AQMI,
al-Qaida, AQIM, the Maghreb, security, Tuareg, MNLA, Ansar al-Din, Azawad,
insurrection, coup d'etat, terrorism
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1

Inledning

Denna studie analyserar den säkerhetspolitiska situationen i Sahel. Studiens
huvudfokus är Mali, Niger och Mauretanien, men också andra angränsande
länder och externa aktörer kommer att belysas. Studien analyserar även hur den
säkerhetspolitiska situationen i regionen kommit att påverka EU:s intressen.
Sahel utgörs av en brokig blandning av miljöer, kontexter och aktörer. Olika
analysenheter såsom statens säkerhet och överlevnad, gränsöverskridande
verksamhet, formella eller informella aktiviteter, historiska eller samtida
processer, intressen, osv. ger olika förklaringsmodeller till den säkerhetspolitiska
situation som för närvarande formar området. Därtill kommer grupper som
upplever ständiga säkerhetsdilemman vis-à-vis andra grupper samt hot mot
mänsklig säkerhet i form av brist på bland annat mat, vatten och mediciner.
Medialt ägnas terroristhotet och al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) stort
intresse. Detta med all rätt. Det globala terrornätverket finns närvarande i stora
delar av Sahelområdet. Risken finns att gruppen på sikt kan bygga upp en mer
avancerad kapacitet att slå mot utländska mål. Deras närvaro har sedan många år
motiverat USA till ett engagemang i regionen. Under 2012 har även EU aviserat
ett ökat intresse för området, främst till följd av AQMI:s utbredning samt den
humanitära situationen i området.
Det finns även en rad andra faktorer som på olika sätt sammanfaller och påverkar
regionens säkerhetspolitiska stabilitet. Dessa inkluderar bland annat:


En arméledd statskupp samt lokal självständighetsdeklaration i norra
Mali.



Kriminella nätverks närvaro i regionen, delvis till följd av
Sahelsstaternas bräckliga institutioner och korruption.



Spridningen av vapen och sprängämnesmateriel från Libyen.



Hög arbetslöshet, utbredd fattigdom, stigande matpriser och brist på
framtidstro.



Strukturella problem såsom klimatförändringar, torka och knappa
resurser leder till matbrist och svält.



Svaga ekonomiska förutsättningar för staten att hantera interna
utmaningar.

Faktorerna är många och har både kortsiktiga och långsiktiga implikationer för
den säkerhetspolitiska situationen i området. Flera av dessa omständigheter
kommer att beröras i denna studie. Vid sidan av de endogena faktorerna
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tillkommer även externa staters intressen i området, ofta ekonomiska, humanitära
samt brottsbekämpande.

1.1

Studiens syfte

Denna studie syftar till att ge en överblick över den konfliktdynamik som präglar
Sahelområdet och främst Mali, Niger och Mauretanien. Rapporten fokuserar
främst på statliga aktörer och deras säkerhetspolitiska intressen. Studien har
delvis formulerats mot bakgrund av att EU beslutat att genomföra en civil insats i
Niger.
Mer specifikt syftar denna översiktsstudie till att redogöra för:


De centrala konfliktfrågorna i området



De primära aktörerna i området, i synnerhet staterna Mali, Niger och
Mauretanien som utgör fokus för EU:s Sahelstrategi



EU:s intressen och mål i regionen



Ett antal externa aktörers intressen i regionen

1.2

Källor

Studiens material består av öppna källor såsom vetenskapliga artiklar,
monografier, tidningsartiklar samt rapporter från olika tankesmedjor. Uppgifter
har även kontrollerats mot områdesexpertis inom och utanför FOI.
Allmänt kan konstateras att det är svårt att ge en säker bild över situationen i
Sahel. Händelseutvecklingen i området förändras i snabbt tempo och således
även maktbalansen på marken (främst i Mali). En annan anledning är att det
säkerhetspolitiska området är förhållandevis understuderat. Därtill kan
konstateras att kunskapen om t.ex. AQMI emellanåt kan vara politiserad varför
det finns anledning att vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser.
Generellt sett finns det mycket begränsad insyn i organisationens inre dynamik
då kriminell aktivitet till sin natur är svårstuderad och information ofta grundas
på anekdotiska bevis.
Sist men inte minst ska nämnas att den inrikespolitiska situationen i Mali och det
instabila konstitutionella läge som f.n. råder (maj 2012) är flytande och snabbt
föränderligt. Således skrivs denna studie med förbehåll för att omständigheter
snabbt kan förändras och därmed påverka den säkerhetspolitiska situationen i
området.
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1.3

Disposition

I kapitel 2 presenteras en översikt av den allmänna säkerhetspolitiska dynamiken
i regionen. Kapitlet svarar på vilka de centrala regionala konfliktfrågorna är. Häri
ingår en diskussion om AQMI:s närvaro i området, tuaregkonflikten i Mali och
den inrikespolitiska situationen där, narkotikasmuggling, migrationsströmmar
och vapenflöden, d.v.s. omständigheter som omedelbart påverkar den regionala
stabiliteten. Då förekomsten av väpnade islamistiska grupperingar är komplex i
sig så ska denna studie ses som ett komplement till författarnas fristående studie
av AQMI (se FOI Memo 3957, 2012).
I kapitel 3 görs en genomgång av de huvudsakliga regionala aktörerna med fokus
på EU:s tilltänka insatsområde Niger, Mali och Mauretanien. I fokus står en
analys av de politiska, ekonomiska och sociala problem dessa länders regeringar
står inför och hur de påverkas av konfliktdynamiken. De tre länderna Niger, Mali
och Mauretanien ägnas särskild uppmärksamhet medan Algeriet, Nigeria, Tchad
och Burkina Faso behandlas mer översiktligt (detta innebär inte att dessa staters
betydelse underskattas, tvärtom behöver de en analys i sig).
I kapitel 4 görs en genomgång av externa aktörer i Sahel. Främst görs en analys
av EU:s intressen och mål i regionen.
Slutligen ges i kapitel 5 avslutande kommentarer och reflektioner om regionens
framtid.
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2

Konfliktdynamik

Sahelbältet ligger nära Europas grannskap varför händelseutvecklingen där gör
det angeläget för EU att ha uppsikt över områdets långsiktiga säkerhetspolitiska
dynamik. Att begränsa extrema islamistiska grupperingars utbredning för att
understödja säkerhet och utveckling för regionens invånare anses generellt utgöra
EU:s primära intressen. Därtill finns behov av att minimera hot mot europeiska
medborgare och ekonomiska engagemang i och kring Sahelstaterna.
Det säkerhetspolitiska intresset för Sahelstaterna har traditionellt sett varit
begränsat hos västmakterna, Frankrike undantaget, varför den pågående
intresseförskjutningen mot Sahel kan te sig oproportionerligt stor. Orsakerna till
det ökade intresset är flera. Sedan tidigt 1990-tal har det säkerhetspolitiska
intresset varit riktat mot vissa delar av Västafrika (främst Sierra Leone, Liberia
och Elfenbenskusten) samt Östafrika (främst Sudan, Somalia, Eritrea och
Etiopien) till följd av de konflikter som utspelat sig där. Vidare har politiken i
Sahelstaterna tidigare påverkats av de nordafrikanska regimernas inblandning i
området (främst Algeriet, Egypten och Libyen). Traditionellt sett har de
auktoritära regimerna i Nordafrika själva aktivt hanterat de säkerhetsmässiga
utmaningar som förekommit i denna del av Afrika, inte minst ifråga om väpnad
politisk islamism. Denna anti-islamistiska politik har under årtionden kommit att
få säkerhetspolitiska implikationer för de nordafrikanska regimernas egna
bakgårdar. Det är i ljuset av dessa förändringar som även AQMI:s roll och
intentioner kommit att förändras.
Under senare år har den säkerhetspolitiska situationen i Sahels närområde
kommit att stabiliseras en aning. Den säkerhetspolitiska kartan har förändrats
markant till följd av den s.k. arabiska våren då flertalet regimer i Nordafrika
kommit att störtas till förmån för mer demokratiska krafter. I Västafrika har flera
blodiga konflikter avslutats. Även situationen i Östafrika har kommit att
stabiliseras en aning, dels genom en delning av Sudan (även om spänningar
fortsatt råder mellan Sudan och Sydsudan), dels genom att al-Shabaab försvagats
militärt och har fått ett minskat folkligt stöd.
Dessa händelseutvecklingar har emellertid inte lett till att problemen lösts,
snarare har de förändrats i sin karaktär. En problematisk utveckling är också de
möjliga synergier och sammanslagningar som kan föreligga mellan AQMI och
andra islamistiska grupper i närliggande områden såsom al-Shababgerillan i
Somalia och den allt mer aktiva Boko Haram-grupperingen i Nigeria.
För EU och flera av dess medlemsstater handlar politiken mot Sahel främst om
att hindra grupper, inspirerade av och anknutna till al-Qaida, att skapa sig en
plattform att agera mot Europa. Både EU och USA ser den säkerhetspolitiska
dynamiken i Sahel som alltmer nära besläktad med konfliktkomplexet på Afrikas
horn samt vidare till den säkerhetspolitiska situation som integrerar främst
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Gulfen (Jemen, Saudiarabien) och delar av Mellanöstern (väpnade grupper,
statssponsrad terrorism och staters regionala ambitioner som bl.a. sträcker sig in
på den afrikanska kontinenten). En risk anses finnas att olika radikala grupper
kan mötas och bilda nya fronter, inte minst sedan arabiska regimer fallit och
därmed tvingat radikala islamistiska grupper att anpassa sig till nya
omständigheter.
Vid sidan av väpnade islamistiska rörelser förkommer väpnat våld även från
andra aktörer. Januari 2012 uppstod en militär konflikt mellan tuaregiska
grupperingar och staten i Mali. Stridigheterna i Libyen liksom de vapenflöden
som tilltagit sedan Khadaffis fall har tydligt stärkt tuaregernas förmåga att verka
militärt. Detta har i sin tur lett till reaktioner från de grupperingar som vill
begränsa tuaregernas intressen. Stridigheterna i landet har lett till flera stora
flyktingströmmar vilka i sin tur bidragit till ökad instabilitet. Ett tilltagande hot
mot mänsklig, nationell och global säkerhet har under mars 2012 föranlett FN:s
säkerhetsråd att uppmana nationella, internationella, regionala och subregionala
aktörer att öka sina ansträngningar i syfte att stabilisera situationen och
identifiera möjliga lösningar. Steget för EU att öka sina ansträngningar för att
stabilisera sitt grannskap har därmed inte blivit långt.
Nästföljande avsnitt beskriver Sahels plats i en bredare kontext där även
kringliggande konflikter lyfts fram. Sahels status som instabil region bör
förklaras inte bara utifrån dess interna problem utan också som ett resultat av det
säkerhetspolitiska tryck som utifrån förstärker denna inre dynamik.

2.1

Konfliktkomplexen i Sahel och dess
grannskap

I ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan Sahel ses som ett nav i ett konglomerat av
konfliktkomplex. Dessa konfliktkomplex har på olika sätt betydelse för att förstå
den säkerhetspolitiska miljö som Sahelstaternas regeringar och icke-statliga
aktörer verkar i. Dels spiller väpnade konflikter över in i Sahelbältet, dels lägger
konflikter i grannskapet grund för flöden som attraherar ljusskygga grupperingar
som de aktörer som profiterar på organiserad brottslighet, såsom handel med
människor, vapen, droger och naturresurser.1

1

En annan faktor som man inte heller kan frångå vid ett försök till förståelse av den
säkerhetspolitiska miljön är betydelsen av den karga och resursfattiga topografin, som präglar
regionen. Den stora ökenutbredningen tenderar att inte bara sudda ut gränser, utan även staters
möjlighet att upprätta full kontroll och suveränitet över sina territorier i området. Detta har i sin tur
konsekvenser för de olika Sahelstaternas politiska och ekonomiska utvecklingsprocesser (därtill
korruption, bristande sociala data för effektiv statsförvaltning, resursbrist, bräckliga
samhällsinstitutioner, etc.).
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Ett antal konfliktkomplex binds samman av Sahel. Nedan följer en översikt som
bygger på forskningsbaserad konfliktdatainsamling.2
I Västafrika återfinner vi de tidigare konfliktklustren – och numera postkonfliktmiljöerna – Liberia, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau och
Elfenbenskusten med den instabilitet som emellanåt råder där. Delvis separat
men ändå i det västra grannskapet finner vi Senegal med sin pågående
självständighetskonflikt över Casamance samt den turbulens som drabbat landet i
samband med det senaste valet.3 Under april 2012 skedde en statskupp i GuineaBissau som drog till sig AU:s och ECOWAS uppmärksamhet. Olika kriser
konkurrerar om organisationens resurser. Till detta kan läggas den allmänna
instabilitet som finns i Västafrika och som följer av våldsamma konflikter mellan
olika icke-statliga aktörer, exempelvis i Guinea.
I Sahels södra omgivningar finner vi pågående väpnade konflikter i flera länder.
Dels i Nigeria med den religiösa sekten Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati walJihad mer bekant under namnet Boko Haram. Dels kriget i Demokratiska
Republiken Kongo med alla de interna icke-statliga konfliktkonstellationer som
pågår där. Medan det kan finnas direkta kopplingar mellan t.ex. väpnade
islamistiska grupperingar i Sahel och Nigeria, som tidvis kan verka förstärkande,
kan det södra grannskapets pågående konflikt spilla över till Sahel till följd av
ökade flöden av vapen, organiserad brottslighet samt flyktingströmmar.
I Östafrika finner vi några av de mer omfattande och strukturella konflikterna.
Dessa spiller över i Sahel genom faktorer så som vapenflöden, kriminalisering,
radikalisering och allmän instabilitet. Detta påverkar staternas resurser och
därmed välfärden för dess befolkning. Några av de centrala konflikterna i Sahels
östra grannskap inbegriper den mellan Sudan och Sydsudan. Därtill återfinns de
interna konflikterna i Sudan mellan regeringen i Karthom och SPLM/A-North,
inklusive de regionala konflikterna i Darfur, South Kordofan and Blue Nile.
Sedan 1989 har Sudan drabbats av närmare 40 interna konflikter där ensidigt
regeringsvåld mot civila varit ett återkommande inslag. Flera av dessa är
fortfarande aktiva (främst s.k. etniska konflikter).
Vidare på Afrikas horn återfinns den etiopiska regeringens konflikt med
regionala uppror, t.ex. Ogaden (Ogaden National Libration Front) och Oromiya
(The Oromo Liberation Front). I landet har närmare 35 olika icke-statliga
konfliktkonstellationer noterats sedan 1989. Somalia å sin sida befinner sig i
inbördeskrig där AU:s insats AMISOM stödjer den federala övergångsregeringen
TFG mot främst den religiösa milisen al-Shabaab (en grupp som kommit att
närma sig AQMI). Sedan 1989 kan noteras att närmare 56 olika icke-statliga
konflikter har varit och är pågående runt om i Somalia.
2

Detta avsnitt bygger primärt från den konfliktdatainsamling som Uppsala Konfliktdataprogram
erbjuder, se http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php.
3
Mouvement des forces démocratiques de Casamançe.
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Sahel är även intimt sammanlänkad med den säkerhetsdynamik som präglar
relationerna mellan de nordafrikanska staterna. Till skillnad från de övriga
konfliktkomplexen har de nordafrikanska staterna haft en egenart som präglats av
auktoritära styren med utmanande islamistiska grupperingar. Dessa auktoritära
styren har sedan självständighetstiden hanterat Sahelstaterna i egna politiska
maktspel, dels genom alliansbildningar och stöd, dels genom direkt
konfrontation. Marocko har sedan länge haft en våldsbaserad relation med
Polisariorörelsen, vars mål är ett självständigt Västsahara. Problematiken har inte
eskalerat men konflikten är fortfarande bestående liksom även regimen i Rabat.
Konflikten har en tydlig koppling till Marockos spända relation till Algeriet.
Algeriet har sedan tidigt 1990-tal (men även innan dess) haft olika
konfliktrelationer med islamistiska grupperingar, ett förhållningssätt som delvis
förklarar varför islamistiska grupperingar opererar som de gör i delar av Sahel.
Tunisien är för närvarande lugnt efter månader av allmänna oroligheter till följd
av massdemonstrationerna mot den nu avsatte presidenten Ben Ali. Den
förtryckta politiska islamismen i landet kan nu tillåtas verka mer öppet. Detta kan
få både positiva konsekvenser (minska spänning då grupper deltar i politiska
processer) och negativa för Sahel (islamistiska grupper kan omprioritera sina
mål, försök till radikalisering kan ske mer öppet).
Libyen under Khaddafi har som nämnts ovan traditionellt sett haft en
framstående position på den afrikanska kontinenten, inte minst i Sahel.
Konflikten i Libyen har fått flera säkerhetsmässiga implikationer för Sahel såsom
minskad politisk manipulering, ökade vapenflöden och återvändande av f.d.
legosoldater. Även störtandet av Egyptens tidigare ledare Mubarak har ändrat
spelreglerna. En begynnande demokratisk process i Egypten kommer med tiden
att få implikationer för Sahel då utrikespolitiken måste byggas på nya
värdegrunder. Exakt hur utformningen av Egyptens, Tunisiens och Libyens
utrikespolitiska ambitioner kommer att yttra sig på sikt är dock ännu oklart. En
avgörande faktor är hur länderna hanterar sina egna demokratiska och
konstitutionella processer som pågår för närvarande.
Vid sidan av traditionella säkerhetspolitiska hot finns även andra problem med
stora humanitära konsekvenser såsom klimatförändringar. Klimatförändringarna
har under senare tid orsakat allt svårare säsongsmässig torka och brutit ner
befolkningens motståndskraft och möjligheter att återhämta sig. Dessa problem –
i kombination med väpnad konflikt – leder till att regionala staters begränsade
resurser inte kunnat mobiliseras för att möta alla de olika hot och problem som
kommit tätt inpå varandra under det senaste året. De blir istället ytterligare en
knuff i en neråtgående spiral. Vissa aktörer har sökt sig till instabila områden i
syfte att dra nytta av den svaga kontroll från centralmakter som råder där.
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2.2

Huvudsakliga konfliktfaktorer

Det finns flera konfliktmönster i Sahel som både är interna och externa till sin
karaktär. Dessa konfliktmönster bygger på ett antal huvudsakliga faktorer:
AQMI, kriget i Libyen och dess implikationer för Sahel, drog- och vapenhandel,
samt migrationsflöden och konkurrens om knappa resurser. Även om dessa
faktorer inte speglar en prioritetsordning så är AQMI:s utbredning i regionen den
enskilt mest påtagliga säkerhetspolitiska utmaningen för områdets stater, inte
minst på kort sikt.

2.2.1

Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI)

AQMI:s verksamhet i Sahel är tilltagande (för mer om gruppen, se även
Jakobsson och Eriksson, FOI Memo 3957, 2012). Detta har bl.a. inneburit ökade
våldsprovokationer och aktivitet inom organiserad brottslighet. Rörelsen har t.ex.
i tilltagande grad anklagats för att rikta våld mot civila och dragit nytta av
illegala och informella aktiviteter i området (t.ex. människorov, vapen- och
eventuellt narkotikahandel). Kidnappningar beräknas ha gett gruppen 70-130
miljoner USD i intäkter mellan 2003-2011, pengar som sedan används för att
finansiera vapeninköp.4 En sådan siffra ska endast ses som en indikation då
osäkerheten är stor. Eldöverfall och bombattacker mot maliska och mauretanska
säkerhetsstyrkor är vanliga och även attacker mot västerländska ambassader och
dess medborgare förekommer.5 Bland annat har Frankrikes ambassader i både
Mali och Mauretanien utsatts för attentat.6
Medan våldet i Algeriet minskat stadigt sedan 1990-talet (bl.a. till följd av
nationella amnestier 1999 och 2005) har antalet attentat i Sahel ökat. Trots detta
är AQMI i norra Algeriet fortsatt mer aktiva än Sahelbataljonerna.7 En förklaring
ligger i Sahels stora geografiska yta samt brist på lämpliga mål av ideologisk
betydelse.
AQMI:s ideologiska bas för nuvarande aktiviteter i Sahel är resultatet av flera
historiska processer. Häribland kan nämnas avkolonialisering, religiöst förtryck,
höga arbetslöshetstal i kombination med fattigdom och unga befolkningar,
politiskt förtryck och inskränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den kanske
enskilt viktigaste förklaringen är gruppens relation till Algeriet samt andra
muslimska grupperingar.8

4

Ammour 2012: 1.
National Counterterrorism Center (2011)
Porter 2011: 8.
7
Harmon 2010: 21.
8
AQMI:s relation till Algeriet beskrivs i en mer ingående aktörsanalys utgiven av FOIs
Afrikaprojekt, se Jakobsson och Eriksson (2012).
5
6
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Att AQMI valt en egalitär islamistisk och anti-kolonial retorik kan få viss
resonans hos flera marginaliserade grupperingar i Sahel. AQMI anklagar ofta
Mali, Niger och Mauretanien för att vara fientliga mot islam samt att dessa
regeringar är understödda av länder som Frankrike och Spanien som (enligt
AQMI) enbart har intresse av att exploatera områdets naturresurser på bekostnad
av lokala samhällen. Samtidigt har AQMI:s algeriska prägel utgjort ett hinder för
gruppens expansion i Sahel, ett hinder som dock alltmer ser ut att övervinnas.
Det förekommer också andra väpnade grupper som konkurrerar om inflytande
bland befolkningen. Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’Ouest
(MUJAO), en islamistisk terrorgrupp med flera f.d. AQMI-medlemmar, bildades
t.ex. sent under hösten 2011.9
Det råder ingen konsensus bland bedömare huruvida AQMI är en kriminell
organisation med religiös retorik eller en religiös organisation som finansierar sig
genom kriminell aktivitet. Många bedömare lutar åt det senare, särskilt i ljuset av
AQMI:s agerande i norra Mali där man tagit en aktiv roll i styrandet av erövrade
städer enligt sina religiösa principer. Fallenhet för ökad religiositet eller
organiserad brottslighet bör främst förklaras med olika aktörer och företrädare
inom AQMI. Dynamiken mellan kriminella och ideologiska strömningar är dock
återkommande och känns igen från exempelvis Pakistan eller Somalia.
Kriminella grupper kan få skydd att verka i utbyte mot extremisters tillgång till
logistiska nätverk och ekonomisk vinning, eller så kan ideologiska principer
succesivt brytas ner av kallhamrad pragmatism. I vissa fall blir det ekonomiska
motivet ett självändamål och den huvudsakliga drivkraften.10 Exakt hur dessa
kopplingar, och balansen, ser ut är mycket svårt att påvisa. Frågan är dock central
i bedömning av vilket hot gruppen utgör mot europeiska intressen.
Hittills har det varit svårt att få en entydig bild av AQMI:s verksamhet samt hur
väl gruppen lyckats positionera sig. Några förklaringsfaktorer kan dock skönjas.
Bland dessa borde den extrema fattigdomen, brist på social och ekonomisk
utveckling för områdets befolkning, samt sociala strukturer som befäster
ekonomisk, politisk och social ojämlikhet kunna utgöra en delförklaring till
gruppens fortsatta fäste i denna region. Situationen kompliceras av att det uppstår
intressen av andra mer etablerade parter såsom lokala makthavare, politiker och
tullpersonal att också tjäna pengar på den verksamhet som bedrivs i synergi med
AQMI:s verksamhet.
Att AQMI:s verksamhet i Sahel har fått långsiktigt fotfäste i regionen är inte
givet. Organisationen bildades trots allt för att störta den algeriska regimen.
9

Det finns motstridiga uppgifter om MUJAO:s struktur och mål. Den inledande kommunikén som
gruppen lanserade menade att västafrikanska medlemmar hade brutit sig ur den alltför algeriska
AQMI och bildat egen grupp. Organisationerna verkar dock i någon mån samarbeta på lokal nivå,
trots tillsynes rivaliserande agendor. Andra uppgifter gör gällande att MUJAO är bildat av
västafrikaner som vill ansluta sig till AQMI.
10
Institute for Security Studies 2011.
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Religiöst sett står t.ex. AQMI långt ifrån den islam som generellt praktiseras i
Sahel. I ett längre perspektiv kan emellertid ökad radikalisering bland
befolkningen i nyligen ockuperade områden väntas.11
Nästföljande avsnitt ger en översikt av den långdragna konflikt som utspelats
mellan regionens stater och deras respektive tuaregbefolkningar. Avsnittet
beskriver kort konfliktens bakgrund, hur nuvarande konflikt förlöpt och på vilket
sätt Libyens inbördeskrig bidragit till det senaste upprorets uppkomst.

2.2.2

Kriget i Libyen och tuareggruppen

Tuaregerna omfattar uppskattningsvis 1,2 miljoner personer, och återfinns i flera
Sahelländer (inklusive delar av främst Algeriet, Burkina Faso, Libyen, Mali och
Niger). De har sedan länge upplevt en politisk, ekonomisk och kulturell
marginalisering. Detta har bl.a. föranlett grupperingar att ta till våld i syfte att få
ökat självbestämmande, ekonomisk utveckling och ett minskande av statens
militära närvaro i nomadfolkets traditionella områden, kallat Azawad.
Flera uppror mot Mali och Niger har ägt rum: 1916-17, 1962-64, 1990-95, 200709 samt den numera pågående konflikten med start i januari 2012.12 Situationen
för tuaregerna ser dock annorlunda ut i de två länderna. I Mali finns sedan en
längre tid ett grundläggande missnöje kring ekonomisk och politisk
marginalisering medan regeringen i Niger vidtagit större åtgärder för att
inkludera tuareger i den allmänna politiska processen. Även om det i Niger
förekommer klagomål knutna till uranbrytning, i och med att denna medför
negativa miljö- och hälsokonsekvenser samt en skev resursfördelning, finns inga
tecken på att situationen kommer att leda till väpnad konflikt.13
Konfliktens kontext är viktig att belysa. Tidigare tuareguppror har varit föremål
för politisk och militär inblandning från både libysk och algerisk sida. Länderna
har ömsom givit stöd till uppror, ömsom stöttat fredsförhandlingar och
försoning.14 Till exempel fick tuaregerna under Khaddafis tid vid makten
politiskt och militärt stöd. Detta skedde dock på bekostnad av att
tuareggrupperingar användes som utrikespolitiskt slagträ. Tuareger integrerades
t.ex. i Khaddafis ’islamiska legion’ och användes i kriget mot Tchad 1978-87.15
Trots att den islamiska legionen upplöstes fortsatte tuareger att utgöra en lojal
och viktig del av den libyska armén. Lojaliteten kom väl till pass under 2011 års
inbördeskrig då tuareger tillsammans med andra legosoldater från Sahel utgjorde
delar av den styrka som användes för att slå ner regimmotstånd.
11

Maghrebia (2012-04-10).
Emerson 2011: 672.
13
Uranbrytning sker främst vid Arlit i norra Niger, nära den maliska och algeriska gränsen.
Förytterligare om uranbrytning se 4.2.
14
Ammour 2012: 4.
15
Emerson 2011: 682.
12
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När krigslyckan vände hösten 2011 strömmade tungt beväpnade tuaregiska
kombattanter från Libyen mot Mali och Niger. Deras militära kapacitet,
sammankopplat med den latenta politiska konflikten mellan tuareger och staten i
Mali, ledde till att flera nya rörelser grundades sent 2011; Mouvement nationale
pour la libération de l’Azawad (MNLA) och Ansar al-Din.16 MNLA driver en
nationalistisk agenda och ställer krav på självständighet för området Azawad,
medan Ansar al-Dins målsättning är införandet av sharia-lagar i Mali. Ansar alDin växte fram som den starkare parten och visade också på närmare band till
AQMI och MUJAO. Även om f.d. militanta tuareggrupper inledningsvis höll sig
till tidigare fredsöverenskommelser med Bamako tycks anslutningen både till
MNLA och Ansar al-Din successivt ha ökat, samt att tvångsrekrytering ska ha
förekommit.17 Förekomsten av olika sociala strata inom den tuaregiska
befolkningen bör också nämnas då de bildar ytterligare en dynamik som påverkar
olika gruppers sammanhållning och inställning men som är svår att avläsa
utifrån.
Vad avser styrkeförhållanden har tuareggrupperna tillgång till fler och bättre
vapen än Malis armé. En annan faktor är att de båda grupperna har haft lättare att
hantera de logistiska svårigheterna att flytta förstärkningar och förnödenheter för
att stödja krigförande trupper. Inledningsvis försökte Malis armé jämna ut
skillnaden i styrkeförhållande vis-á-vis tuaregrebellerna med hjälp av ett fåtal
stridshelikoptrar. I tidigare konflikter har förekomsten av stridshelikoptrar eller
flyg spelat en stor roll för balansen mellan de stridande parterna.18 Åtgärderna
misslyckades dock med att stoppa tuaregernas avancemang.
Maliska armén, som redan lidit flera nederlag, kollapsade dramatiskt i samband
med statskuppen i mars 2012 och tuareggrupperna kunde utan strid ta kontroll
över resterande delar av den tilltänkta staten Azawad. Flyktingströmmar från
konfliktområdet ökar och uppgick i maj 2012 till 350 000 personer.19
Statskuppen var en inte helt oväntad reaktion på den politiska passiviteten inför
krisen. Presidenten Amadou Toumane Touré (ATT) sökte både stöd från
omvärlden genom att anklaga tuareggrupperna för terrorism samtidigt som han
försökte inleda dialog med tuaregerna för att bromsa de territoriella förlusterna.
Reaktionen från omvärlden var inledningsvis avvaktande. Inget omedelbart stöd
fanns att tillgå som kunde vända konfliktprocessen. Inom den egna befolkningen
spred sig samtidigt en ilska över de förödmjukande nederlag armén lidit och
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inom armén fanns både frustration över ATT:s försök till förhandlingar och över
arméns skick överlag. ATT hade knutit nära band med arméns övre skikt
samtidigt som styrkorna tilläts förfalla. Det är en förklaring till att kuppens ledare
utgjordes av mellanofficierare, d.v.s. de som hade missgynnats av regeringens
politik under ATT.
Norra Mali tillföll olika väpnade grupper som tillsynes fortsätter upprätthålla en
allians gentemot Bamako. Situationen är mycket flytande. MNLA framstod tidigt
som en part gentemot vilken förhandlingar kunde ske givet sin sekulära
framtoning och sina nationalistiska mål. Gruppen har emellertid fått en mer
perifer roll vid sidan av islamistiska Ansar al-Din och terrorgrupperna AQMI och
MUJAO.
Vid sidan av rent väpnade grupper med olika motiv och drivkrafter verkar även
olika kriminella element. Narkotikasmuggling – en av de verksamheter som de
organiserade syndikaten ägnar sig åt – är ett tilltagande problem vars utbredning
och karaktär i Sahel beskrivs i nästa avsnitt.

2.2.3

Drogflöden

Kriminella nätverk har en stark närvaro i Sahel då regionen utgör ett
transitområde för smuggling av olika slag (exempelvis vapen, narkotika,
cigaretter, bränsle, men också människor). Korruption är ett högst närvarande
problem vilket underlättar framväxten av nätverk med djup förankring i den
statsbärande strukturen (se Bilaga 1).
På senare tid har drogflödena i området ändrat både karaktär och form. Förutom
smuggling av hasch, vilket förekommit under längre tid, sker en ökad
genomförsel av kokain från Sydamerika via Västafrika på sin väg mot Europa.20
I sammanhanget kan nämnas att majoriteten av kokainleveranserna under slutet
av 1990-talet kom till Europa direkt från Sydamerika.21 Till följd av allt
effektivare kontroller av sjötrafiken från Sydamerika har flödet sakta förändrats.
Numera beräknas ca 13 procent av Europas kokain passera Västafrika för
vidaretransport.22 Stora mängder av kokainet går via Guinea och Guinea-Bissau
och sedan upp utmed kusten mot Europa.
En ökande andel säljs lokalt vilket är en oroande utveckling på grund av de
negativa effekter det får i form av hälsoproblem och sociala spänningar.
Förekomsten av omfattande korruption och allt större mängder drogpengar leder
till politisk instabilitet. Militären som tog makten i Guinea-Bissau anses
exempelvis vara djupt involverad i narkotikasmuggling.23 Den institutionella
20
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svaghet och utbredda korruption som råder i vissa länder gör att verksamheten
inte kan väntas avta utan snarare öka under kommande år.
Drogflödet tar även landvägar mot Europa vid sidan av de droger som fraktas
längst med västafrikas kust. Särskilt Mali och Niger ses av bedömare som nav i
detta flöde. Ett exempel av mer anekdotisk karaktär är det vrak av en Boeing 727
som hittades i staden Gao i Mali i november 2009 som kan ha transporterat så
mycket som tio ton kokain.24 Transportsättet anses indikera en hög logistisk
kapacitet i regionens nätverk. Vid ett annat tillfälle under 2008 togs 750 kg
kokain i beslag nära den algeriska gränsen.25 Ingen sammantagen bild av
verksamheten finns dock att tillgå. Säkert är att konflikter kring smuggelvägar
riskerar att eskalera och anta etniska dimensioner ifall klaner alltmer kämpar
sinsemellan för att kontrollera handeln.26
Narkotikasmuggling förmodas även förekomma parallellt i områden där AQMI
verkar. Gruppen förnekar emellertid samröre då detta skulle vara haram,
förbjudet enligt islam.27 Huruvida drogsmugglande nätverk har en koppling till
AQMI har hittills inte bekräftats, men FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon
sade inför säkerhetsrådet den 21 februari 2012 att flera rapporter pekar på det.28
Medan det är rimligt att anta att kokainsmugglare ogärna skulle dra åt sig
uppmärksamhet genom att samarbeta med en internationell terroristorganisation
beräknar å andra sidan FN:s Office of Drugs and Crime (UNODC) att
kokainsmuggling i Väst- och Centralafrika förra året uppgick till ett värde av 800
miljoner USD.29 Det kan således finnas goda ekonomiska incitament för AQMI
och andra grupperingar att försöka involvera sig i industrin. Uppgifterna är
emellertid svåra att bekräfta.30 En förklaring till detta kan vara att individer inom
de islamistiska väpnade nätverken kan kopplas samman till droghandeln, medan
gruppens uttalade syfte inte är att beblanda sig med denna aktivitet.
En relaterad kriminell verksamhet som bidrar till instabilitet i regionen är
vapensmuggling vilket beskrivs i nästa avsnitt.
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2.2.4

Vapensmuggling och dess regionala nätverk

Sahel har ända sedan 1930-talet utgjort en smugglingsrutt för vapen och flödet
har ökat i takt med att interna konflikter avlöst varandra.31 Detta har emellertid
inte inneburit något överflöd. Så sent som under 1990-talets tuareguppror i Mali
var det fortfarande svårt för grupper att komma över vapen. Detta är också en av
förklaringarna till att denna konflikt var relativt lågintensiv. En stor del av de
militanta tuaregrörelsernas aktiviteter har under de senaste årtiondena ägnats åt
att införskaffa både vapen och ammunition.32
Vapenflödena i regionen har fått nya mönster i samband med de arabiska
revolutionerna. Inte minst sedan flera av de lätta vapen som Khaddafi haft
möjlighet att samla på sig nu kommit i omlopp. Senast i mitten av februari 2012
upptäcktes ett stort vapenlager i Algeriet nära gränsen till Libyen där bl.a.
luftvärnspjäser av typerna SA-7 och SA-24 (s.k. MANPADS) gömts. De hade
enligt uppgift förts över av smugglare i väntan på köpare i Sahel.33 SA-7 är den
luftvärnstyp som förekommer i störst utsträckning. Bedömare är oense om vilket
slags hot dessa vapen utgör; mycket är beroende på om de utsatts för fukt eller
väta vilket kan påverka batterikomponenten, en kritisk del i
målsökningsapparaturen. Det torra klimatet i Nordafrika och Sahel är dock
generellt gynnsam för lagring av dessa vapen under lång tid.34
Mest användbart för grupper som AQMI är dock den ammunition och de lätta
vapen som finns spridda över Libyen. Under den libyska konflikten flyttades
ammunition från lager till stridsområden vilket försvårar hopsamling och kontroll
när stridigheterna nu avslutats. Många lager stod dessutom tid öppna och
obevakade under lång. Granater kan göras om till väg- och bilbomber och de
finns i sådan mängd att det inte är möjligt att uppnå en kontroll över dessa på
kort sikt. För närvarande görs väldigt lite av internationella aktörer för att
överblicka och än mindre kontrollera dessa vapenlager, frånsett det
multinationella team (civil-militärt, medlemmar från USA, Storbritannien,
Frankrike och Libyen) som jobbar med att samla in MANPADS. Verksamheten
sker i Libyen där man enligt egen utsaga gjort 5 000 luftvärnsrobotar obrukbara,
d.v.s. en fjärdedel av det totala antalet Khadaffiregimen förfogade över vid
oroligheternas utbrott.35
Vapen som lämnat landet riskerar inte bara att hamna i AQMI:s ägo, utan också
hos tuaregrebellernas olika grupperingar samt hos kriminella element. Befintliga
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nätverk finns för att sprida dessa vapen långa sträckor (exempelvis till Afrikas
horn eller Jemen). Det finns ingen sammantagen bild över i vilken omfattning
detta sker, mer än de fåtal tillslag mot smugglare som görs utmed gränsen mot
Libyen samt när vapenslag som kan spåras till Libyen kommer fram i olika
konfliktområden.36 Säkert är att förekomsten av fler och tyngre vapen riskerar att
bidra till eskalering av konflikter där de hamnar. Värt att notera är att
vapenhandeln inte enbart gynnar grupper militärt utan även ekonomiskt.
Samtidigt bör tilläggas att Libyen inte är den enda källan till vapen i regionen.
Emellertid har konflikten där möjliggjort en kapacitetsökning hos
tuareggrupperna MNLA och Ansar al-Din och därmed också troligen MUJAO.
För att stävja handeln är säkring av vapendepåer i Libyen är en viktig åtgärd
liksom effektiva gränskontroller.

2.2.5

Knappa resurser

Totalt uppskattar internationella Röda Korset att ca elva miljoner människor
hotas av svält i Sahelbältet under 2012. Några av de primära faktorerna anses
vara torka, uteblivna skördar, skadedjur och stigande matpriser.37 Över en miljon
barn riskerar kritisk undernäring 2012.38 Under de senaste åren har en mer
omfattande torka än tidigare förekommit vilket successivt försvårat situationen
för områdets befolkning. Konsekvensen av klimatförändringar i form av mindre
och oregelbundet regn förmodas vara en anledning som lett till denna utveckling
tillsammans med det tryck som den snabbt växande befolkningen utgör för
regionens odlingsbara mark.
Vidare kan konstateras att flera länder i Sahel, så som Mali och Niger, är starkt
beroende av råvaruexport och biståndspengar. Således har regeringarna ofta små
ekonomiska marginaler att hantera en dålig skörd och hastigt höjda matpriser.
Till följd av Sahels ogästvänliga klimat säsongsmigrerar hundratusentals
personer från landsbygden under årets torra period.
Exemplet Niger är särskilt talande, där närmare 80 procent av befolkningen lever
på självhushållande jordbruk och 59,5 procent befinner sig under
fattigdomsgränsen. Migration och remitteringar är enormt viktiga för ekonomin,
d.v.s. att flytta för att arbeta och sedan skicka tillbaka inkomsten till hemorten.39
Större delen av migrationen sker inom landet, från rurala till urbana områden och
sedan tillbaka. Att migrera längre sträckor kräver långsiktig planering och större
resurser men ger samtidigt bättre betalt än en resa inom landet. I Mali däremot är
längre migrationssträckor mer vanligt förekommande då befolkningen där i
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större utsträckning har råd med det. Majoriteten av migrationen som förekommer
är emellertid av det intra-regionala slaget.
Sedan Khaddafi-regimen föll har det intra-regionala migrationsflödet delvis
ändrat karaktär. Libyen hade under lång tid ett stort antal gästarbetare, främst
från Mali, Niger och Tchad.40 Till följd av rädsla för att misstas för legosoldater
(d.v.s. den Khaddafi-lojala sidan i det libyska kriget), och de repressalier som då
kan följa, har nu flertalet gästarbetare under post-konfliktfasen återvänt till sina
forna hemländer.41 Det internationella migrationsorganet IOM har under 2012
registrerat närmare 209 000 återvändande från Libyen.42 Berörda stater nämner
en betydligt högre siffra: 420 000.43 Konsekvenserna är både ekonomiska och
humanitära. För flyktingarna och deras anhöriga i Niger, Mali och Tchad innebar
det ett tvärt inkomstbortfall och medför dessutom ytterligare press på stater som
inte är i skick att hjälpa dem.44 Enligt en undersökning av återvändande från
Libyen menade 86 procent av de tillfrågade att pengarna de tjänade räckte till att
i snitt försörja fem familjemedlemmar hemma.45
Knappa resurser, tidigare konflikter, bristande omsorg och skydd av mänskliga
rättigheter samt svagt upprätthållande av demokratiska principer kan bidra till att
skapa spänningar mellan olika grupper och intressen där flykt från konflikt är ett
inslag. Denna kombination kan verka konfliktdrivande och skapa återverkningar
på den säkerhetspolitiska situationen i området. Därtill kommer den redan
förekommande ekonomiskt drivna migrationen. Tillsammans utgör de en egen
dynamik att ta hänsyn till i analyser av Sahelstaternas säkerhetspolitiska läge.

40

de Haas 2008: 49.
The Economist (2012-05-11).
42
S/2012/42, 2012: 6.
43
Ibid.
44
Ibid.
45
Abibatou (2011-10-24).
41

31

FOI-R--3446--SE

32

FOI-R--3446--SE

3

Primära aktörer i Sahel

Följande kapitel analyserar Mali, Niger och Mauretanien. I fokus står en analys
av de politiska, ekonomiska och sociala problem dessa länders regeringar står
inför och hur de påverkas av konfliktdynamiken. Staterna ingår även i EU:s
Sahelstrategi. Därefter följer en kortare diskussion om Algeriet, Nigeria, Tchad
och Burkina Fasos politik. Denna analys sker mer översiktligt.

3.1

Mali

Flera sammanfallande faktorer har under det senaste halvåret utsatt Malis
politiska, ekonomiska och sociala strukturer för stor press. Trots att Mali fram till
militärkuppen i mars 2012 lyfts fram som ett positivt exempel på ett
demokratiskt statsskick i en region där militärkupper och instabilitet har varit
återkommande, betyder det inte att Malis samhällsutveckling varit problemfri.46
Uppskattningsvis 3,5 miljoner av Malis 14,5 miljoner invånare hotas av torka
och matbrist, bland dem de uppskattningsvis 350 000 flyktingar som f.n. flytt
undan de strider mellan tuareger och armén som pågår i landets norra delar.
Mali har sedan lång tid tillbaka haft ett bräcklig politiskt system byggt på
personkontakter och pengar snarare än demokratisk representation och en stabil
ekonomi. Landet är fortsatt beroende av guld- och bomullsexport. Bomull är
speciellt priskänsligt och kan snabbt fluktuera med kostsamma sociala
konsekvenser som följd.47 En annan sektor, turismindustrin, har emellanåt
generat betydande summor för landet i sin helhet och lokala samhällen i
synnerhet.48 Den ökande förekomsten av kidnappningar och den tilltagande
konflikten i landet har dock slagit undan benen för turistnäringen.49 Ett tredje
område med betydelse för landets ekonomi är överföring av inkomster intjänade
utomlands. Betydande delar av Malis befolkning har sökt sig utanför landets
gränser för att arbeta. Remittering av inkomster från utlandet har varit
betydelsefulla för många familjers försörjning och överlevnad.
Landets säkerhetsproblem har ökat markant de senaste åren. AQMI har under
flera år verkat inom landets gränser och använt landets norra delar som bas för
sina operationer. Att norra Mali är svårkontrollerat för den maliska staten är
omvittnat. Ett exempel på detta är att personer som kidnappats i Niger förts till
Mali där staten har svagare kontroll över sitt territorium. Kontrollen över landets
territorium handlar emellertid inte enbart om otillgänglighet. Anklagelser om
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passivitet (i synnerhet från Algeriet, Mauretanien och Frankrike) och korruption
inom de högsta politiska sfärerna är återkommande vilket föranlett grannländerna
att se Mali som en opålitlig part i kampen mot terrorism och organiserad
brottslighet.50 Inte heller USA:s försök att via sitt Trans Saharan Counter
Terrorism Partnership (TSCTP) bygga upp landets militära kapacitet har lyckats
nå sina mål.51
Mali var under april 2012 på väg mot att hålla presidentval. I och med att
presidenten ATT tvingades bort från makten och ersattes av en grupp
mellanofficierare ledda av kapten Amadou Haya Sanogo, som kallar sig Le
Comité national de redressement de la démocratie et la restauration de l'Etat
(CNRDRE), är valen uppskjutna. Statskuppen utfördes efter vad som först såg ut
att vara ett spontant myteri. Det är inte känt hur välplanerad kuppen var men det
är sannolikt att den har sin grund i den utbredda frustrationen hos militären, men
också befolkningen i Malis södra delar, kring hur regeringen hanterat
tuaregupproret.52 Rapporter om soldater som fått slut på mat, vatten och
ammunition i de norra garnisonerna ledde till påtaglig frustration och missnöje.
Trots att en av anledningarna till statskuppen var att den avsatte ATT försökte
inleda förhandlingar med rebellerna öppnar emellertid även militärjuntan och
interimsregeringen nu för detta.
Till följd av militärkuppen kollapsade försvaret av flera städer i norr. Flera
militära förband anses ha lämnat sina garnisoner utan motstånd för att fly
söderut. Inte heller lokala miliser anses ha gjort något större motstånd när
tuaregrebeller övertog allt större områden.53 Således har konflikten inte lett till
stora mängder skadade och döda hos de stridande parterna. Det förekommer dock
allt fler vittnesmål om civilbefolkningens utsatthet till följd av laglösheten som
råder. Våldtäkter, stympningar och avrättningar har förekommit.54 Vittnesmålen
kommer främst från dem som lyckats fly undan konflikten. Statskuppens andra
konsekvens var att en rad ekonomiska och politiska sanktioner infördes av
ECOWAS vilket påverkade den ekonomiska situationen negativt.55 Detta i
kombination med det uteblivna militära stödet gör att kuppmakarna och
interimsregeringen befinner sig i en mycket pressad situation, vilket manifesteras
i en nyfunnen vilja att nu förhandla med tuaregrebellerna.56
ECOWAS har spelat en proaktiv diplomatisk roll men saknar kapacitet att göra
skillnad på marken genom sin ECOWAS Standby Force (ESF). Även om 3 000
soldater kan mobiliseras är de ovana vid att strida i norra Malis torra klimat och
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saknar flygunderstöd. Samtidigt har den parallella krisen i Guinea-Bissau tvingat
ECOWAS att ägna mindre resurser åt situationen i Mali. Inte heller Malis armé
är i skick att göra något åt det rådande läget varför det är sannolikt att beväpnade
grupper kan befästa sin makt i norr förutsatt att de håller sams sinsemellan.
Den politiska situationen i Bamako är ännu osäker. Val ska hållas tidigt 2013
samtidigt som det militära ledarskapet, det som ledde kuppen, visar tecken på att
vilja hålla sig kvar vid makten i någon form.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Mali är pressat mellan tuaregernas
uppror i norr och militärens maktambitioner i söder. Den nuvarande politiska och
militära konflikten beror på att staten inte var stark nog att hantera
konsekvenserna av Libyenkrigets utfall. Olösta konflikter gav en möjlighet för
icke-statliga aktörer att vända sig mot regeringen i Bamako. Konflikten har i viss
mån cementerats i och med att det territorium som tagits av tuareggrupperna inte
förmodas kunna återtas militärt av Malis armé utan omfattande stöd utifrån. I
dagsläget finns inget sådant stöd. Förhandlingsspåret är också osäkert eftersom
det ännu inte finns någon bild av vilka aktörer på marken som kan utgöra
eventuella förhandlingsparter. MNLA är försvagat och Ansar al-Din har
kopplingar till AQMI och MUJAO.

3.2

Niger

Situationen i Niger, med sin befolkning på uppskattningsvis 17 miljoner, är
relativt stabil säkerhetsmässigt i jämförelse med närområdet. Ekonomiskt sett är
dock läget problematiskt då man har en lägre ekonomisk standard än de övriga
Sahelstaterna. Beroendet av råvaruexport, främst uran, som enda större
inkomstkälla är bekymmersamt på sikt. Vidare upplever landet f.n. en svår
humanitär situation där 5,5 miljoner personer riskerar att drabbas av matbrist till
följd av torka.57
Niger har en relativt välfungerande militär sett i förhållande till dess mycket
begränsade budget (se Bilaga 2). Det finns en politisk vilja att lösa
säkerhetsproblemen som landet konfronteras med. Dock är de styrkor man
förfogar över otillräckliga för effektiv implementering av den egna nationella
strategin mot terrorism och organiserad brottslighet. En stor del av
säkerhetsstyrkorna är upptagna med att dels säkra gränsen till Libyen och Mali,
dels skapa bevaka utvinningen av landets råvaruresurser.
För den sittande regeringen under Mahamadou Issoufou, som tillträdde under
2011, är utländska medborgares säkerhet en prioritering. Frankrike har stora
ekonomiska intressen i landet på grund av de uranfyndigheter som finns kring
Arlit - Nigers uran står för mellan ca 30-40 procent av Frankrikes förbrukning.
57
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AQMI å sin sida ser Frankrikes närvaro i regionen som ett av sina huvudmål.58
De senaste åren har flera incidenter ägt rum i Niger. Sju personer kidnappades i
Arlit i september 2010, varav fyra fransmän som fortfarande är i fångenskap.59 I
januari 2011 kidnappades också två fransmän i Niamey. Dessa kidnappningar har
lett till en ökad militär närvaro i huvudstaden av både inhemsk och fransk
trupp.60 Nigers regering har formulerat en nationell strategi mot terrorism och
organiserad brottslighet, en strategi som ska utgöra grunden för en civil insats
från EU:s sida som tros komma på plats under mitten av 2012.
Kontraterrorismsamarbetet med västliga länder anses vara fungerande. Niger har
militärt samarbete med Frankrike samt säkerhetssamarbete med USA via
TSCTP. Inrikespolitiskt är också militären relativt populär då den agerat för att
säkerställa demokratin i samband med att f.d. presidenten Mamadou Tandja
skrev om konstitutionen för att sitta kvar under en tredje ämbetsperiod.61
Militären lämnade därefter ifrån sig makten och har ett relativt högt anseende.
I likhet med Mali har väpnade individer återvänt till Niger från inbördeskriget i
Libyen. Till skillnad från i Mali har dock dessa individer integrerats i samhället
och det finns inte några indikationer på att ett uppror på den skala som nu sker i
Mali är nära förestående.62 Regeringen tillämpar olika ekonomiska åtgärder med
EU:s stöd samtidigt som man har befordrat ledarskapet inom f.d.
tuaregrebellrörelser till politiska positioner.63 För vanliga medborgare utgör den
utbredda korruptionen och bristen på varaktig ekonomisk utveckling långt större
problem (se Bilaga 1). Korruption genomsyrar institutioner som poliskåren men
också andra delar av samhället, däribland den politiska apparaten.64 Problemet är
svårt att åtgärda eftersom minskad korruption kan leda till frustration hos aktörer
som tidigare gynnats, exempelvis inom militären.
Ett samtida missnöje gäller uranbrytningen i landet som sker för franska
intressen. Detta till följd av de negativa konsekvenser i form av hälsoproblem
och miljöförstöring det innebär för dem som lever nära gruvorna. En annan
anledning är att enbart en mindre del av de inkomster som genereras av
uranexploateringen tillfaller befolkningen. Uppfattning bland många (inte bara
bland tuareger) är således att Frankrikes närvaro i Niger styrs av ekonomiska
intressen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Niger har en problematisk ekonomisk
situation. Man är enormt beroende av bistånd och uranexport samt sårbar för
torka och missväxt. Å andra sidan finns en mer positiv sida, nämligen den som
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visar hur säkerhetsmässigt stabil situationen är relativt den i Mali.
Tuaregbefolkningen i Niger har större inflytande politiskt och har således
möjlighet att ventilera sitt missnöje på en högre nivå vilket talar mot ett uppror
som liknar det i Mali. Möjligen kan de också utgöra ett instrument för dialog
med MNLA och Ansar al-Din i Azawad som en förtroendebyggande åtgärd
mellan antagonisterna.
På grund av den relativt gynnsamma situationen planerar EU en
kapacitetsbyggande insats i syfte att ytterligare stärka landet. Därmed inte sagt att
det politiska systemet är immunt mot interna chocker i form av plötsliga
händelser, exempelvis statskupper, vilket snabbt kan förvärra situationen i Niger.

3.3

Mauretanien

Med sina ca tre miljoner invånare är Mauretanien befolkningsmässigt väsentligt
mycket mindre befolkningsmässigt än Mali och Niger. De tre länderna har vissa
gemensamma problem men Mauretanien har en social struktur som också skapar
unika utmaningar och förutsättningar. Under 2012 står Mauretanien inför en rad
problem.
För närvarande uppskattas ca 700 000 personer befinna sig i riskzonen att
drabbas av torka och matbrist. Därtill råder sociala spänningar mellan olika
etniska grupper, en skev politisk maktfördelning och en historia av upprepade
statskupper.
Vidare har AQMI kommit att bli allt mer aktivt inom landet för att försöka
rekrytera medlemmar. Bedömare menar att AQMI numer kommit att utgöra en
destabiliserande faktor. Medan det tidigare funnits tendenser från staten att
överdriva hotet i politiska syften t.ex. genom att anklaga oppositionella för att ha
kontakter med AQMI, har de facto ett antal våldsamma terrorattentat
förekommit.65 Medlemmar av AQMI har även varit inblandade i småskaliga
strider med militären vid flera tillfällen, ofta kring gränsområdet till Mali. Trots
en viss konfliktspridning över landets gränser har det överlag funnits en brist på
samarbete staterna emellan. På senare tid har dock länderna försökt öka
koordineringen.
Ett socialt problem som ger landet dåligt internationellt anseende är förekomsten
av slaveri. Trots att ägandet av slavar kriminaliserats i omgångar (1905, 1981,
2007) har åtgärden ännu inte gett synbara resultat och slaveri är ett fortsatt
problem. Svårigheterna att få bukt med slaveriet speglar en djupare historisk
konflikt kring resurser och rättigheter mellan en traditionellt sett socialt
överordnad arab- och berberättad del av befolkningen och övriga grupper i
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samhället.66 Ytterligare spänningar råder mellan befolkningen kring
Senegalfloden och regeringen där ömsesidig misstro råder. Detta till följd av att
det tidigare under landets historia förekommit försök att misstänkliggöra denna
grupps medborgarskap och istället hävda att de varit hemmahörande i Senegal.67
Gentemot länderna i norr präglas relationerna av den politiska dynamiken mellan
Marocko och Algeriet. Relationerna med Marocko som bitvis varit goda har
under 2011 försämrats något till följd av Mauretaniens (misslyckade) försök att
få en plats i FNs säkerhetsråd, på Marockos bekostnad.68 Detta har i sin tur lett
till att relationen med Algeriet blivit något bättre. Vidare har Mauretaniens
militära svar mot AQMI:s närvaro setts positivt i Alger. Detta svar kommer
delvis som ett resultat av samarbetet inom ramen för den gemensamma staben le
Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC).69
Sammanfattningsvis står Mauretanien inför större sociala och samhälleliga
problem än de rent säkerhetsmässiga utmaningar. Främst finns flera konflikter
mellan olika etniska gruppers sociala status och rättigheter. Samtidigt ska inte
AQMI:s närvaro underskattas då radikalisering bland landets yngre befolkning,
tillsammans med bristande politisk, ekonomisk och social utveckling, kan öka
gruppens rekryteringsförmåga.

3.4

Sahels kringliggande stater

Eftersom konfliktkomplexet till stor del är transnationellt till sin karaktär pågår
ansträngningar att få till stånd ett regionalt militärt samarbete mellan Algeriet,
Mali, Niger och Mauretanien. Dessa stater, d.v.s. staterna drabbade av AQMI,
har bildat ett gemensamt forum för informationsutbyte och ska även agera
tillsammans militärt i sina gränsområden genom CEMOC med högkvarter i
Tamanrasset, Algeriet.70 Samordningen har tidigare fördröjts av politiska
orsaker samt frustration över att Malis f.d. president ATT inte gjort tillräckligt
när det kom till att övervaka sitt lands gräns. Officiellt sett har Niger och Algeriet
deklarerat att de vill hålla sig utanför konflikten och (i alla fall offentligt) menat
att situationen bäst löser sig genom förhandlingar. En delförklaring är att
striderna mellan Mali och tuaregerna försämrar områdets säkerhetsläge och
försvagar den tänkta gemensamma fronten mot AQMI, som är det högst
prioriterade. Om det däremot visar sig att AQMI får starkare fäste i landet till
följd av upproret är det inte uteslutet att Algeriet unilateralt vidtar mer konkreta
militära åtgärder utmed sin gräns till Mali. Algeriet har trots allt en helt annan
militär kapacitet än Mali. Emellertid fokuseras stora delar av denna kapacitet mot
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att positionera sig gentemot Marocko, vilket CEMOC också kan ses som ett led i
(såtillvida att det knyter länder närmare Algeriet politiskt).
Målet är att 75 000 man ska samlas under CEMOC:s gemensamma befäl med
syfte att utifrån dessa staters intressen koordinera en gemensam
kontraterrorstrategi. I verkligheten finns dock få soldater att tillgå. Dessutom
bedömer inte staterna hotet på samma sätt vilket leder till olika uppfattningar om
vilken information som kan delas och vilka åtgärder som ska vidtas.

3.4.1

Algeriet

Algeriet är en central spelare för stabiliteten i Sahel. Militärt sett är landet den
starkaste bland CEMOC-länderna (se Bilaga 2) samtidigt som man upprätthåller
en hårdför hållning mot militant islamism. Med bakgrund i sitt inbördeskrig ser
Algeriet islamism som ett hot som bäst möts med militära medel, en lösning som
de också förordat för sina grannländer om än med varierande framgång.
Framgången har varit större i Mauretanien än i Mali. För Algeriets del är den
konflikteskalerade situationen i Mali problematisk. Till följd av oroligheterna i
Bamako och stridigheterna inom landet kontrolleras norra Mali av icke-statliga
väpnade grupper och många flyktingar har sökt sig mot Algeriet. Konfliktens
utfall påverkar i hög grad algeriska angelägenheter. Det bromsar gränshandel,
förvärrar säkerhetsläget och riskerar att väcka algeriska tuaregers missnöje.
Algeriska diplomater har också kidnappats i konfliktområdet.
Algeriet såg tidigt MNLA och Ansar al-Din som olika rörelser med skilda
ambitioner. En möjlig förhoppning från Algeriets sida kan ha varit att MNLA på
sikt skulle distansera sig från Ansar al-Din och vända sig mot AQMI och
MUJAO. Styrkeförhållandena parterna emellan är dock numer till Ansar al-Dins
fördel vilket minskar sannolikheten för detta scenario.
Den algeriska utrikespolitiken gentemot området är huvudsakligen centrerad
kring kontraterrorism. Detta är en linje landet driver inom både AU och FN, i
syfte att dra fördelar av tekniskt samarbete med i synnerhet USA.71 Relationerna
med västländerna USA och inte minst Frankrike är goda men något ambivalenta.
Algeriet vill gärna själv äga problemet utan inblandning utifrån vilket leder till
friktion avseende Frankrikes närvaro och dess band till sina f.d. kolonier. Detta
krockar delvis med Algeriets ambitioner inom CEMOC, där Algeriet är den
enskilt mäktigaste parten och således har stort inflytande och insyn i
operationsplaneringen.
Sammanfattningsvis är Algeriet en viktig regional spelare som förordar en militär
lösning på problemet AQMI. I realiteten har man dock inte allokerat tillräckliga
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resurser till detta i sina södra gränsområden och Algeriet vill av politiska och
diplomatiska skäl inte intervenera unilateralt i Mali. Olika initiativ sker för att
samordna samarbetet regionala stater emellan. Rivaliteten med Marocko utgör
dock ett hinder eftersom merparten av Algeriets militära kapacitet är fokuserad
på att kraftsamla vid denna gräns. Det finns också en misstänksamhet mot
Frankrikes och USA:s närvaro i regionen trots de utåt sett goda relationerna.

3.4.2

Nigeria

Nigerias norra delar har länge varit förbisedda av centralregeringen vilket lett till
att området är landets fattigaste.72 Delvis till följd av detta har gruppen Boko
Haram kunnat få fäste och exploatera de spänningar som råder mellan kristna och
muslimer. Sedan årsskiftet 2011/2012 har Boko Haram blivit mer aktiva och
legat bakom attacker mot såväl civila och militära, inhemska och utländska mål.
Det tros också förekomma kontakter med AQMI – enligt uppgift har Boko
Haram-medlemmar synts i norra Mali efter tuaregrebellernas intåg i flera
städer.73
Missnöjet i norra Nigeria har de senaste åren förvärrats och lett till ökat våld.
Efter presidentvalet 2011, som i likhet med tidigare val präglades av
oegentligheter, dödades ca tusen personer i samband med kravaller i de norra
staterna.74 Nigerias regering har hittills inte vidtagit konkreta åtgärder för att lösa
de socioekonomiska grunderna till problemen – befolkningen i norra staternas
känsla av marginalisering, social och ekonomisk eftersatthet, sårbarhet för
manipulering av populistiska krafter. Istället har de valt att hantera förekomsten
av Boko Haram som ett polisiärt problem. Vissa förhandlingar med gruppen har
inletts vilket ger förhoppningar om en nertrappning av våldet, men inga resultat
har ännu uppnåtts.75
Samtidigt har det enligt Nigerias försvarsminister förts in libyska vapen i
landet.76 Vapenflödet från Libyen kan leda till att konflikten mellan regeringen
och Boko Haram trappas upp och förvärras. Ökade kontakter mellan AQMI och
Boko Haram kan också leda till utbyte av expertis och pengar samt gemensamma
operationer.
Nigeria har hittills inte visat något större intresse för upproret i Mali utan har
större problem med att hantera Boko Haram på hemmaplan. Om kontakter
mellan dessa grupper ökar ger det ändå eventuellt Nigeria ett intresse av att
hantera problemet i en regional kontext, i samförstånd med andra ECOWASstater.
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3.4.3

Tchad

Under kriget i Libyen ställde sig Tchad inledningsvis på Khaddafis sida.
Argumentationen var att demonstranterna hade kopplingar till AQMI. En mer
realpolitisk bedömning är att man i Tchad även var medveten om att konflikten
skulle kunna leda till efterverkningar i kringliggande stater samtidigt som
Khaddafis ekonomiska stöd till landet skulle utebli.77 I takt med att konflikten
tilltog i intensitet ökade också mängden flyktingar som sökte sig söderut. Få
försök gjordes av NTC-rebellerna att skilja på gästarbetare och legosoldater.
Resultatet blev att personer av utländsk härkomst som varit bosatta i Libyen
under lång tid tvingades bort (totalt ca 80 000 tchadier mellan mars och augusti
2011).78 Både gästarbetarnas flykt och vapenflödet från Libyen påverkar landets
förutsättningar för stabilitet.
I likhet med Mali, Niger och Mauretanien har Tchad ett glesbefolkat och
svårkontrollerat nordligt område där kriminella grupperingar kan få fäste. AQMI
tros emellertid inte verka i detta område.79 En östlig expansion för AQMI skulle
dock innebära ett geografiskt närmande till somaliska al-Shabaab och förenkla
för samarbete med denna, också al-Qaidaanslutna, grupp. Kontakter mellan
grupperna lär redan finnas och blir viktigare eftersom al-Shabaab blir mer
trängda i Somalia.
Tchad drabbades hårt av Libyenkonflikten då de många återvändande
gästarbetare innebar både en humanitär börda och ett ekonomiskt bortfall.
Däremot påverkas inte landet nämnvärt av konflikten i Mali utan har sina egna
säkerhetsproblem i egenskap av granne till konfliktkomplexet Sudan.

3.4.4

Burkina Faso

I samband med MNLA:s uppror i norra Mali har uppskattningsvis 35 000
flyktingar sökt sig till Burkina Faso.80 Landet har erbjudit sig att medla i
konflikten mellan Mali och tuaregerna eftersom all instabilitet som drabbar
närliggande länder också riskerar att drabba Burkina Faso som har fullt upp med
sin inrikespolitiska dynamik.81 Landets president Blaise Compaoré har länge
spelat en aktiv roll i den regionala politiken och gjort många betydelsefulla
medlingsinsatser, senast i att förhandla kontinuerligt med Malis militära ledare
för att säkra övergången till ett civilt styre utan militär inblandning. Internt är
landets politiska situation fortsatt bräcklig till följd av 2011 års protester och
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myterier bland arméenheter. Till skillnad från ATT i Mali lyckades Compaoré
dock hålla sig kvar vid makten.
USA ser landet som en allierad i kontraterrorsammanhang som dock begränsas
av sin ekonomiska svaghet.82 Landet har goda relationer både med länderna i sin
omgivning samt till Europa.
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4

Externa aktörer i Sahel

I följande kapitel görs en genomgång av några externa aktörer i Sahel och deras
intressen. Diskussionen inleds med EU:s mål och engagemang.

4.1

Europeiska unionen (EU)

En rad faktorer ligger till grund för EU:s nuvarande politik gentemot Sahel.
Särskilt intressant har den säkerhetspolitiska dynamiken i regionen kommit att bli
till följd av hur den arabiska vårens utfall påverkat den afrikanska kontinenten.
EU har intresse av att stabilisera området då det är geografiskt närliggande och
utgör källa till många negativa flöden som EU söker begränsa.
Utgångspunkten för EU:s övergripande arbete är dess Sahelstrategi.
Sahelstrategin utformades under det franska EU-ordförandeskapet 2008 och
antogs hösten 2011. Frankrike är en pådrivande part för den Sahelrelaterade
utrikespolitiken bl.a. till följd av de historiska band som finns men även de
strategiska energiintressen som föreligger. Arbetet med Sahelstrategin har skett i
ljuset av unionens ansträngningar att alltmer länka ihop säkerhet och
utvecklingsstrategier (ett arbete som går tillbaka till början av 2000-talet).83
Sahelstrategin har fyra övergripande inriktningar: 1. utveckling och god
samhällsstyrning, 2. diplomatiska och politiska åtgärder, 3. säkerhet och
rättssäkerhet samt 4. kampen mot extremism och radikalisering. Resurser tas från
olika verktyg; European Development Fund (EDF) samt Instrument for Stability
(IfS). Utöver nationella projekt allokeras resurser mot regionala satsningar
utifrån samma inriktningsuppdelning samt humanitära åtgärder via European
Community Humanitarian Office (ECHO).
En bärande idé i denna strategi är att den humanitära situationen i regionen,
väpnade grupperingars aktiviteter samt den organiserade brottsligheten inte kan
lämnas åt sitt öde då de kan riskera att utmana sittande regeringar i Sahel. EU har
ett tydligt intresse av att se att läget i Sahelbältet stabiliseras men att stabilisera
den säkerhetspolitiska mosaik som Sahel utgör är ingen enkel uppgift. Enligt EU
ligger emellertid en del av lösningen i ett samspel mellan regionala och
internationella aktörer.84 Särskilt viktigt häri är att enskilda Sahelstater känner ett
regionalt ägarskap. Ett sådant ägarskap av existerande konflikter är av central
betydelse. Ett problem är emellertid att det i regionen råder politiska
omständigheter som gör att samarbete är svårt att organisera, inte minst vad
gäller informationsutbyte mellan regeringarna. Dels finns en misstänksamhet
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mellan Sahelstaternas säkerhetstjänster, dels skiljelinjer mellan dessa staters
synsätt på hur konflikter i området bäst ska lösas. Utöver dessa skillnader
tillkommer de berörda staternas olika institutionella och ekonomiska
förutsättningar.
Som ett led i EU:s Sahelstrategi har en rad projekt initierats. Detta arbete vägleds
av fyra antaganden:
1) Säkerhet och utveckling kan inte separeras. Antagandet speglar en utveckling
som unionen gått mot sedan början av 2000-talet. Utan säkerhet blir det omöjligt
att på ett adekvat sätt lösa den grundläggande brist på utveckling som bidrar till
att kriminalitet istället florerar och AQMI kan rekrytera från lokalbefolkningen.
Utan utveckling finns å andra sidan inte förutsättningar för långsiktig säkerhet.
AQMI:s lokala förankring i Mali är inte given, däremot finns det ekonomiska
incitament för vissa ur befolkningen att gå med eller på olika sätt hjälpa gruppen.
Över tid riskerar även en radikalisering att ske.85 De faktorer som driver
tuaregupproret behöver också lösas för att skapa långsiktig säkerhet, men
säkerhetsproblematiken skapad av upproren måste åtgärdas för att utvecklingen
ska kunna ta fart.
2) Säkerhet och utveckling kan bara uppnås genom regionalt samarbete. I detta
avseende är fortsatt goda relationer med Algeriet viktiga då landet har stora
militära resurser att mobilisera. Under optimala förutsättningar skulle detta ske i
samförstånd och samarbete med övriga Sahelstater. ECOWAS utgör en annan
viktig samarbetspartner som bidrar med legitimitet och som skapar ytterligare
plattformar för samarbete mellan olika aktörer.
3) Alla stater i regionen kan dra fördel av kapacitetsbyggande åtgärder i deras
statsfunktioner samt säkerhets- och utvecklingssamarbeten. Det är inte givet att
kapacitetsbyggande åtgärder per automatik gynnar en demokratisk utveckling.
Ökad säkerhet och förbättrad institutionell kapacitet ger staten ökad legitimitet
gentemot befolkningen. Om befolkningens trygghet prioriteras skapar det under
rätt omständigheter skapar ett bra klimat för genomförande av
utvecklingsåtgärder.
4) EU har en viktig roll att spela i att uppmuntra ekonomisk utveckling och skapa
förutsättningar för en säkrare miljö inom vilken EU-medborgares intressen
också är skyddade.86 Säkerhet för europeiska medborgare gynnar också
ekonomisk utveckling samt skapar förutsättningar för långsiktig ekonomisk
tillväxt.
Som ett led i detta har EU:s medlemsländer tillsammans allokerat € 663 miljoner
(se Bilaga 4) till ändamål relaterade till strategins övergripande mål.87 Under
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2010 gick även € 1 miljon till finansieringen av African Centre for Studies and
Research on Terrorism (ACSRT) i Algeriet som arbetar med att underlätta
implementeringen av AU:s kontraterrorstrategi.88 Utöver dessa summor
tillkommer ECHO:s Humanitarian Implementation Plan (HIP) för Sahel som
syftar till att avhjälpa den humanitära krisen. Här finns för närvarande € 35
miljoner allokerade. Samtidigt behöver ytterligare € 50 miljoner skjutas till under
året 2012.89

4.1.1

EU i Mali

EU:s verksamhet i Mali handlar främst om att driva projekt på temat utveckling
och god samhällsstyrning (se Bilaga 4). Mindre summor ges till säkerhetssektorn
även om större projekt finns planerade framöver. Stöd till åtgärder mot
extremism och radikalisering är också planerade. Händelserna i Malis norra delar
– med strider mellan tuaregrebeller, islamister och armén – komplicerar arbetet i
Mali.
Poster som hittills tagit majoriteten av de totala EU-resurserna har varit två stora
vägbyggen. Den mellan Goma Coura och Timbuktu (€ 165 miljoner – nu fryst i
väntan på gynnsamt säkerhetsläge) samt mellan Bourem-Kidal (€ 50 miljoner)
som är tänkt att komma igång under 2012 om säkerhetsläget tillåter. Resurser
läggs också på att lindra matbristens effekter vilket implementeras via UNICEF.
Totalt uppgår stödet till € 358 miljoner där stora summor är uppbundna i
vägprojekten och där den huvudsakliga prioriteringen har varit utveckling i
landets norra områden.90 Implementeringen av utvecklingsåtgärder i norr var
från regeringens sida haltande redan före tuaregupproret, delvis till följd av
korruption. Nu är dessa åtgärder lagda på is. Försök att stärka säkerheten (i form
av ökad militär närvaro) i norr möttes också av misstänksamhet bland tuaregerna
vilket kan ha bidragit till att upproret bröt ut.

4.1.2

EU i Niger

EU:s satsning i Niger är i likhet med de i Mali och Mauretanien fokuserade på
utveckling och god samhällsstyrning, säkerhet och rättssäkerhet samt åtgärder för
att stävja radikalisering genom en rad olika projekt (se Bilaga 4). Projekt under
implementering i utvecklingskategorin är till exempel stöd till området kring
urangruvan vid Arlit samt ett kortsiktigt projekt för att begränsa Libyenkrigets
negativa effekter med fokus på säkerhet, återintegrering av återvändande och
åtgärder mot matbrist. Än större resurser avsätts till kategorin säkerhet. Här finns
också anledning att se hur dessa projekt kan komplettera den planerade GSFP88
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insatsen i Niger. Stöd till Niger sker än så länge på relativt låg nivå (€ 61.5
miljoner i pågående projekt medan € 87 miljoner ska påbörjas eller planeras) till
följd av landets kupp som under 2010 bromsade projekten.

4.1.3

EU i Mauretanien

Efter den senaste militärkuppen 2008 suspenderades EU:s verksamhet men
kunde senare återupptas efter att landet återgått till sin konstitutionella ordning.91
Mauretanien tilldelas för närvarande mindre resurser totalt sett än Mali och
Niger. Inom utvecklingskategorin är stöd till ungdomar en prioriterad insats där
ytterligare åtgärder planeras (projekt som fokuserar på ungdomar och
arbetslöshet sker också inom ramen för bekämpning av radikalisering). I
kategorin säkerhet är gränskontroller och stärkande av rättstatens institutioner
prioriterade. Därtill finns planer, men ännu ej allokerade resurser, på stöd till
demokratisering av de nationella säkerhetsstyrkorna. Totalt uppgår pågående,
snart påbörjade och planerade åtgärder till € 77 miljoner där merparten av
resurserna (€ 46.5 miljoner) går till utveckling och god samhällsstyrning.92

4.1.4

Mot en civil EU-ledd insats

Under våren 2012 har det inom EU-kretsar diskuterats en civil insats för att verka
stabiliserande i regionen. Den civila insatsen ska främst inriktas på stöd till
Nigers implementering av dess nationella strategi mot terrorism och organiserad
brottslighet. Genom kapacitetsbyggande åtgärder från EU:s sida planeras ett stöd
till Nigers nationella polis och militär. Bland annat behövs förbättringar i hur
olika polisiära och militära enheter samarbetar och utbyter information. Den
övergripande strategiska målsättningen handlar primärt om att stabilisera
området och att öka nationella aktörers kapacitet att effektivt bekämpa hot mot
deras egna, samt indirekt EU-länders, intressen. Det initiala mandatet sträcker sig
två år där resultat väntas uppnås framåt slutet av insatsen. En utvärdering efter ett
år ska ge en bild av hur insatsen ligger till i förhållande till sina mål samt bedöma
förutsättningarna för ett utvidgande mot Mali och Mauretanien. Den regionala
dimensionen är således fortfarande i fokus trots den inledande begränsningen till
Niger som insatsområde.
Det finns både fördelar och nackdelar med den typ av kapacitetsbyggande
åtgärder som ska implementeras i Niger. En risk är att för stort fokus läggs på
kortsiktiga resultat som tränger ut långsiktiga utvecklingsbehov. Ett liknande
problem är att fokus på terrorism tenderar att generera kontraterroråtgärder,
något som snarare bidrar till säkerhet än till utveckling. Speciellt Algeriet har
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fokuserat på säkerhetsdimensionen när man utarbetat lösningar för områdets
komplexa problem.93
Vissa hot mot EU:s planerade verksamhet kan förutsättas. AQMI verkar i
området och är fientligt inställt till en europeisk närvaro. Huvudstaden Niamey
ligger i utkanten av AQMI:s operationsområde och attacker har skett med låg
frekvens. Förekomsten av mer tydliga måltavlor kan förändra denna situation. Å
ena sidan leder införseln av vapen till AQMI från Libyen till ökad slagkraft. Å
andra sidan måste logistiska svårigheter med att iscensätta attacker fortfarande
överkommas. Attentat mot västliga mål i Niger är således inte osannolika men
kräver en kraftansträngning från AQMI:s sida.

4.2

Frankrike

Frankrike är en del av EU men har samtidigt tydliga nationella intressen i
regionen. Landet har varit en drivande part i att väcka EU:s intresse för Sahel, ett
område som tidigare till stor del varit förbisett av övriga länder inom unionen.
Detta har flera anledningar, inte minst har Frankrike band till Mali, Niger och
Mauretanien i det att de utgör f.d. franska kolonier.94 Frankrike kombinerar ofta
ekonomiska och politiska mål och där har Niger varit av särskilt intresse. I Niger
finns franska trupper som dels ska ingripa vid hot mot franska medborgare, dels
vid hot mot ekonomiska intressen.
Frankrike verkar också bilateralt i en rådgivande kapacitet gentemot Nigers
väpnade styrkor. Niger har under sin moderna historia präglats av upprepade
statskupper (senast 2010) och inhemska stridigheter.95 Frankrike ser en risk i att
en politisk kris eller väpnat uppror eventuellt skulle störa utvinningen av uran vid
Arlit.96 Nigers resurser står för ca 30-40 procent av Frankrikes uranimport och
närmare 75 procent av Frankrikes egen elproduktion kommer från kärnkraft.97 I
Niger ses den franska närvaron mot denna bakgrund.
Frankrike har också varit drivande i framhävandet av AQMI som regionalt hot. I
samband med att den kidnappade hjälparbetaren Michel Germaneau dödades
efter ett misslyckat fritagningsförsök 2010 deklarerade premiärminister Francois
Fillon att Frankrike var ”i krig med al-Qaida”.98 Detta pekar på att Frankrike
lägger retorisk vikt vid att identifiera AQMI och al-Qaida som samma rörelse.
Franska medborgare har varit särskilt utsatta sedan AQMI började kidnappa
utlänningar då flera tusen fransmän bor i Niger. De blir alltså ett tydligare mål
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samtidigt som Frankrikes koloniala historia gör att de också blir ett tacksamt mål
i propagandasyften för AQMI som behöver göra sin kamp relevant för regionens
befolkning och rekrytera fler medlemmar.
Frankrike ser AQMI som ett framtida hot. Problemet riskerar att bli tilltagande
om inget omedelbart görs. Särskilt oroväckande tycks vara att AQMI numer
bygger upp sin finansiella och logistiska kapacitet, något som på sikt kan utgöra
ett direkt hot mot Europa (t.ex. framtida sprängdåd i Frankrike).
Niger utgör ur Frankrikes perspektiv således en lämplig bas för EU:s insats i
regionen eftersom det redan finns en fransk närvaro där och regeringen i Niamey
ses som mer pålitlig i säkerhetsfrågor än den maliska. Den senare har av många
parter ansetts som ovillig att ta itu med AQMI:s närvaro.
Frankrike driver en utrikespolitik för att säkra sina regionala intressen. I takt med
AQMI:s positionering i Sahel har detta nu även lett till att övriga regeringar i
Europa har fått ett gemensamt intresse att hantera problemet. Mot denna
bakgrund ter sig en civil kapacitetsbyggande insats under EU:s initiativ som en
rimlig väg framåt i att ytterligare stärka den samlade Sahelstrategin.

4.3

USA

I och med attentaten den 11 september 2001 blev kampen mot terrorismen högst
prioriterat i USA:s utrikespolitik. När 32 turister sedan kidnappades i södra
Algeriet under 2003 öppnades ögonen för att Sahel var ett potentiellt riskområde
för utbredning av terroristnätverk. Algeriet sågs tidigt av Washington som en
viktig aktör i området i egenskap av sin militära makt och hårda hållning mot
terrorism.99 USA lyfte 2002 sitt ensidiga vapenembargo mot landet och har sedan
dess goda diplomatiska relationer.
Några år senare, under 2005, upprättade USA:s militära kommando AFRICOM
TSCTP för att koordinera samarbetet mellan olika länder i Nord- och Västafrika,
underlätta informationsutbyte, bygga militär kapacitet och störa kriminella
nätverk. Elva afrikanska länder är med i TSCTP och programmet har en årlig
budget på ca 120 miljoner USD.100 Målet är att med hjälp av specialförband
utbilda lokal militär för att och på så sätt utöva ett indirekt inflytande. Att
engagera amerikanska förband i en mer direkt och aktiv roll anses kunna leda till
bakslag lokalt och stärka AQMI:s propaganda och vidga dess rekryteringsbas.101
Årliga övningar utförs men effekten har varit blandad. Senast har arbetet i Mali
stannat av till följd av tuaregupproret, och sedan militärkuppen har även det
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militära stödet till landet dragits in. Det har också framkommit att kuppledaren
Amadou Sanogo var utbildad av AFRICOM.
USA:s policy gentemot Malis konflikt med de beväpnade tuaregrörelserna var i
inledande skedet att implementeringar av tidigare överenskommelser mellan
Mali/Niger och respektive tuaregrörelser utgjorde en god bas för stabiliserande
åtgärder i området. Att USA:s flygvapen släppte förnödenheter till den maliska
garnisonen i Tessalit när den var omringad tydde på en vilja att upprätthålla
status quo – förhandlingar och en militär balans mellan parterna. USA bedömde
inte att MNLA var kopplat till AQMI.102 Allt eftersom situationen utvecklades
blev denna hållning mer problematisk då MNLA, som sågs som en moderat
kraft, marginaliserades.
Med halva Mali under tuaregrebellernas kontroll blir problemet från USA:s
perspektiv hur denna utveckling ska vändas och hur förutsättningarna ska
återskapas för USA:s kapacitetsbyggande insatser som syftar till att stävja
AQMI:s möjligheter att använda Mali som bas. Här ser USA Algeriet som en
viktig part att engagera.103
Övriga amerikanska insatser i området utgörs av USAID:s humanitära
stödprogram samt olika projekt som syftar till att minska risken för att
befolkningen radikaliseras. USA:s engagemang i Afrika har en tydlig prägel av
kontraterrorism ända sedan närmandet till Algeriet efter 11 september 2001.

4.4

Kina

Kina är en relativt ny aktör i Sahel. Landet har påbörjat utvinningen av olja i
Niger 2012 och lyckas enligt uppgift pumpa upp ca 20 000 fat om dagen (medan
andra källor menar att utvinningen ännu inte påbörjats).104 De aktuella
fyndigheterna hade av andra internationella oljekoncerner bedömts som för små
för att motivera exploatering varför man inte påbörjat sådan aktivitet. Kina har
däremot stora energibehov samt än så länge begränsad teknologi och erfarenhet i
att komma åt mer svårutvunna källor, till exempel via djuphavsborrning.105 Att
säkra landbaserade källor i en rad afrikanska länder har således varit en
prioritering.
Kinas engagemang i Niger speglar på många sätt dess växande betydelse som
aktör på den afrikanska kontinenten i stort. Utvecklingen är driven av dels ett
råvarubehov för att upprätthålla tillväxten i den inhemska ekonomin och dels
viljan att spela en större roll i egenskap av växande politisk och ekonomisk makt.
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Ett exempel på strategin är den växande handeln, omfattande investeringar i
infrastrukturprojekt samt intresset för utvinning av olika naturresurser,
exempelvis olja. Bland symbolerna för de växande banden finns AU:s nya
högkvarter i Addis Abeba, Etiopien, byggt och finansierat av Kina.
I Niger finansierar Kina för närvarande skolor, vägar och broar och dess närvaro
syns alltmer på senare år. Generellt ses dess närvaro som mer positiv än den
franska då det råder större ambivalens kring den forna kolonialmaktens intressen.
Kina kan uppfattas som en mindre belastad aktör än de tidigare kolonialstaterna.

4.5

Förenta Nationerna (FN)

FN har fokuserat på att följa upp och lindra effekterna av de olika humanitära
svårigheter som präglar Sahel. Organisationen har vidtagit grundläggande
åtgärder för att ge flyktingar mat, vatten och säkerhet i samarbete med nationella
aktörer. Olika delar av FN-organisationen har flera gånger flaggat för att denna
utveckling sällar sig till den rad av problem som befolkningen redan led av:
ekonomiska svårigheter efter att många återvänt från Libyen, upprepad torka,
höga matpriser osv. På grund av situationens allvarliga karaktär har Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), med representanter från United
Nations Children’s Fund (UNICEF), United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), World Food Programme (WFP) och IOM, gjort flera
undersökningar på plats för att kartlägga behovet av stöd.
På institutionell nivå utgör FN också en del i arbetet mot transnationell
brottslighet och terrorism via UNODC som varit mycket aktiv i Västafrika i
kartläggning av smuggelnätverk och i samordningen med olika lokala och
regionala aktörer.106
Det råder enighet inom säkerhetsrådet om att situationen i Sahel är ett stort hot
mot invånarnas säkerhet och den regionala stabiliteten. FN bedriver humanitär
verksamhet, samordnar regionala aktörer inom brottsbekämpning samt åtnjuter
större legitimitet (trots att de utsatts för bombattacker i både Nigeria och Algeriet
de senaste åren) jämfört med nationella aktörer. Även om det från FN:s sida inte
finns något förslag på hur de olika kriserna för närvarande ska hanteras är
organisationen att betrakta som en viktig aktör.

4.6

Afrikanska Unionen (AU) och ECOWAS

För ECOWAS är regional stabilitet ytterst prioriterat. Organisationen, med
femton västafrikanska medlemsstater, har agerat på många fronter under de
senaste månadernas konfliktförlopp. ECOWAS finansierar, om än med modesta
106
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summor, humanitära åtgärder för att lindra den bredare krisen i Sahel.
Organisationen har också vidtagit en rad specifika åtgärder som svar på
utvecklingen i Mali. Vid statskuppen var ECOWAS snabb att suspendera Malis
medlemskap i organisationen, dra tillbaka medlemsstaternas ambassadörer för
konsultation samt införa en rad sanktioner i syfte att pressa juntan till att
återställa den konstitutionella ordningen. Åtgärderna har lett till vissa framsteg.
Bl.a. har kuppmakarna formellt sett lämnat över makten till en interimsregering
som ska planera genomförandet av de nationella val som är tänkta att hållas inom
ett år från maj 2012.107 Informellt fortsätter dock kuppmakarna att kontrollera
den politiska händelseutvecklingen i landet.
Avseende tuaregupproret har ECOWAS förordat eldupphör och förhandlingar,
samtidigt som MNLA:s territoriella ambitioner om en stat i norra Mali inte
erkänns. Organisationen förfogar över beredskapsstyrkan ECOWAS Standby
Force (ESF) på mellan 2000 och 3000 man som skulle kunna sättas in som en
stabiliserande kraft i oroliga områden. AU:s ordförande Jean Ping uppmanade i
ett uttalande ECOWAS att använda sig av ESF i denna kapacitet. Det är möjligt
att ESF kan komma att skickas till Mali i syfte att säkra dess territoriella
integritet. Därmed inte sagt att det ligger inom ramen för ESF:s kapacitet att
åstadkomma detta. Det har ännu inte tagits några konkreta beslut mer än att
styrkan satts i beredskapsläge. I denna kontext ska även tilläggas att situationen i
Guinea-Bissau blivit politiskt allvarlig sedan en kupp inträffat. Till följd av att
ECOWAS också utlovat en insats i Guinea-Bissau har bedömare (vid sidan av de
logistiska problem som föreligger) starkt ifrågasatt organisationens kapacitet för
två parallella insatser.
På institutionell nivå har ECOWAS vidtagit en rad åtgärder mot terrorism och
organiserad brottslighet i Västafrika för att effektivisera polisiära åtgärder t.ex.
via Intergovernmental Action Group Against Money Laundering (GIABA) som
angriper terroristers och smugglares finansieringsnätverk och West African
Police Chiefs Committee (WAPCCO), ett forum för informationsutbyte.
ECOWAS samarbetar även med NGO:s och FN-organ som UNODC och
säkerhetsrådets Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED).108 Dock har
det regionala samarbetsorganet ingen specifik funktion för att hantera
terrorismfrågor.
Sammanfattningsvis kan sägas att ECOWAS under den senaste krisen i Mali har
tagit på sig ett stort ansvar i att snabbt agera för att frysa ut landet politiskt och
införa hårda sanktioner. Dessa handlingar har gett verkan och lett till vissa
eftergifter från militärjuntans sida. Däremot är det militära handlingsutrymmet
begränsat. Det är oklart vilken militär uppgift ESF skulle klara av att lösa givet
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logistiska svårigheter att verka i området, klimatet samt tuaregrebellernas
förmodligen starka militära motstånd. Därtill kommer behovet att parallelt
hantera den uppkomna krisen i Guinea-Bissau. Däremot finns det på längre sikt
andra ramverk inom AU:s African Peace and Security Architecture (APSA) som
skulle komplettera säkerhetsdimensionen med ytterligare fokus på uppföljning av
implementering av åtgärder som syftar till ekonomisk utveckling,
fattigdomsminskning, transparens och rättsäkerhet.109

109
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5

Sammanfattande kommentarer

Närheten till Europa gör att Sahelregionens långsiktiga utveckling är av intresse
för EU och Sverige. Stabiliteten i området påverkar direkt Europas grannskap
och indirekt flera intressen som unionens medlemsstater har i Afrika. Den
säkerhetspolitiska dynamiken i Sahel drivs av både interna och externa
omständigheter som de enskilda staterna ensamma inte har kraft att möta på
grund av bräckliga politiska institutioner och bristande ekonomiska
förutsättningar. Det är därför tydligt att det behövs ett regionalt och
internationellt engagemang för att lösa problemen och stödja staterna att själva
lösa de säkerhetsmässiga utmaningar som riskerar att försämra läget ytterligare.
Bland de faktorer som påverkar den säkerhetspolitiska miljön och som redogjorts
för i den här studien återfinns särskilt:


Olösta konflikter mellan minoritetsgrupper (främst tuareger) och
staterna Mali och Niger. Sedan lång tid tillbaka har det funnits en
kulturell såväl som geografisk separation mellan norra och södra Mali
samt spänningar inom Niger. Tuaregerna har i omgångar (1916-17,
1962-64, 1990-95, 2007-09, 2012) gjort uppror mot både Mali och
Niger. Upproren grundar sig främst på vad de ser som ekonomisk
marginalisering och brist på självbestämmande. Det senaste upproret,
begränsat till Mali, har satt press på relationerna mellan olika etniska
grupper och hotar landets territoriella integritet. I Niger däremot gavs
ledande tuareger politiskt inflytande efter upproret 2007-09 vilket hittills
tagit udden av missnöjet där. Assimileringen av återvändande
kombattanter från Libyen har också varit mer framgångsrikt än i
grannlandet Mali.



Politisk instabilitet. Den senaste konflikteskaleringen i Mali ägde rum i
mars 2012, då landet hamnade i ett tillfälligt politiskt vakuum efter att en
arméledd statskupp inträffat. Kuppens tändande gnista var misstron mot
centralregeringens förmåga att hantera tuaregernas territoriella anspråk.
Under april och maj 2012 skedde flera försök till mot-kupper av den
avsatta presidenten ATT:s styrkor.



Kriminella nätverk i regionen är väl etablerade till följd av staternas
bräckliga institutioner och korruption. Sahel har sedan lång tid tillbaka
varit ett transitområde för olika flöden. De illegala gränsöverskridande
handelsrutterna är omfattande. Människo-, narkotika- och
vapensmuggling blir alltmer etablerat. De involverade summorna gör
handeln lukrativ för såväl väpnade grupperingar som organiserad
brottslighet, politiska spelare och lokala makthavare. Regionala staters
ställningar är alltjämt svaga varför några omfattande insatser för att
stävja dessa nätverk inte kan väntas, speciellt i Mali givet den uppkomna
situationen. Därtill påverkas den politiska viljan av etniska lojaliteter
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och klanlojaliteter som ibland går stick i stäv med de nationella
intressena. Niger och Mauretanien fokuserar i större utsträckning på
kontroll av sina gränser men det är oklart om dessa flöden påverkats
eller begränsats i någon meningsfull utsträckning.


Kriget i Libyen 2011 har lett till att vapen och sprängämnen spridits till
Sahelstaterna. Vapenflödena i hela Sahelregionen är för närvarande
omfattande. I mångt och mycket kan regionen ses som en vapenbasar för
lätta vapen. En del vapen har hamnat i händerna på tuareggrupper såsom
MNLA och Ansar al-Din. Detta har bl.a. skett genom återvändandet av
tuaregveteraner från Libyen som drivit bort Malis armé från landets
norra del. Även återvändande jihadister anses ha lämnat Libyen med
vapen. Vidare smugglas vapen och delar av vapensystem, bl.a. av
AQMI, till grupperingar i Västafrika och längre österut mot Afrikas horn
vilket bidrar till en allmän destabilisering.



Området är ett av de fattigaste i världen. Ekonomierna är kraftigt
exportberoende och känsliga för fluktuerande världsmarknadspriser och
intern politisk och ekonomisk turbulens. Bl.a. kan nämnas att stora
andelar av regionens befolkning lever på självhushållande jordbruk. I
Niger säsongsmigrerar många mellan landsbygd och stad för att följa
årets cykler genom torra och regniga perioder medan många människor i
Mali reser vidare till andra länder för att söka ekonomiska möjligheter.
Situationen har förvärrats av att tusentals nigeriska och maliska
gästarbetare tvingades från Libyen under kriget 2011. Det är inte
ovanligt att varje migrant genom sin inkomst har försörjt flera anhöriga i
sin hemort.110 Dessa uteblivna remitteringar slår mot befolkningens
redan små marginaler.



Området drabbas av strukturella problem. Strukturella utmaningar
såsom klimatförändringar, torka och knappa resurser är bestående
problem som successivt förvärras av utbredd fattigdom och
demografiskt tryck. Befolkningen drabbas av stigande matpriser i takt
med den ökande matbristen. Detta sätter en enorm press på
Sahelstaternas ekonomier.

Sammantaget kan konstateras att 2012 har varit ett omvälvande år för Sahel, inte
minst mot bakgrund av de revolutioner som pågick i Nordafrika året innan. I
Egypten, Libyen och Tunisien föll regimerna medan Marocko och Algeriet
skakades av händelserna i grannländerna. Omvandlingarna i norr fick direkta
konsekvenser också för staterna i Sahelregionen. Särskilt Libyens inbördeskrig
ledde till både humanitära och säkerhetsmässiga försämringar i regionen till följd
av migrations- och vapenströmmar ut ur landet. Att konflikten skulle få

110

Abibatou (2011-10-24).
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efterverkningar i Sahel var i någon grad väntat. Hastigheten och omfattningen av
det som drabbat regionen, speciellt Mali, har dock varit oväntad.
Händelseutvecklingen i norra Mali har presenterat en möjlighet för AQMI att
omprioritera sina mål. Detta medför således att rörelsens politik och militära
taktik kan komma att förändras. Deras agerande under de närmaste månaderna
och åren kommer att visa med vilken tyngd organisationen driver sina religiösa
och politiska mål jämte de tidigare finansiella motiven. Kortsiktigt kan
konstateras att tillgänglighet av vapen har ökat gruppens kapacitet att utföra
attacker mot mål som på endera sättet kan främja deras vision. Den senaste tidens
händelseutveckling har även medfört att det finns en påtaglig risk för att gruppen
närmar sig både Boko Haram i Nigeria och al-Shabaab i Somalia. Om det uppstår
samarbete mellan dessa grupper blir det ytterligare en destabiliserande faktor
som inte bara påverkar Sahel utan också Nigerias och Somalias förutsättningar
för säkerhet och utveckling under lång tid. Även andra islamistiska grupperingar
såsom MUJAO har etablerat sig, med det bidrag till osäkerhet det medför.
I och med att konflikterna riskerar att få en geografisk spridning om kontakter
mellan dessa grupper tilltar behövs också ett breddat och fördjupat regionalt
samarbete för att effektivt hantera de faktorer som ligger till grund för att
konflikten tilltar i intensitet. Främst skulle ett aktivt utvecklingssamarbete
behöva komma på plats för att hantera den långsiktiga utvecklingen. Men även
kortsiktiga insatser, inte minst vad avser en reformerad säkerhetssektor, stöd till
uppbyggnaden av en rättsstat, stöd till avradikaliseringsprogram, träning av
säkerhetsstyrkor etc. är nödvändiga för en positiv utveckling då det skapar
förutsättningar för en implementering av mer långsiktiga utvecklingsprojekt.
Stöd skulle här kunna kanaliseras bilateralt, eller via EU. EU skulle även kunna
göra gemensamma ansträngningar med ECOWAS eller FN.
Unilaterala militära insatser från fransk eller amerikansk sida är inte önskvärda
då risken finns att det spelar in i AQMI:s propaganda och kan vända
befolkningen mot det internationella samfundet. Istället måste förhandlingsparter
identifieras och samtal initieras med tidigare överenskommelser som
utgångspunkt. Algeriet måste uppmanas att spela en större och mer konstruktiv
roll.
I Malis fall utgör tuaregupproret ett av de centrala problemen, inte minst den
lokala självständighetsdeklarationen. En självständig tuaregisk stat tycks
emellertid inte i dagsläget vara en realistisk lösning på dessa problem. En sådan
stat är därtill inte önskad eller erkänd av några andra stater. Det är inte heller
självklart att majoriteten av de som bor i den tilltänkta staten är anhängare av
självständighetssträvandena.
Medlingsinsatser i Mali är önskvärda för att lösa konflikten och här har
ECOWAS en framträdande roll att spela. Att upproret nu även får religiösa
dimensioner är problematiskt. Det är emellertid inte givet att detta medför en
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automatisk radikalisering av befolkningen i de berörda områdena. Däremot ökar
risken påtagligt att det över tid kan ske en successiv förändring av religiösa
normer.
Algeriets roll är av speciell betydelse då de med sin relativa militära styrka kan
spela en central roll som stabiliserande faktor i kombination med andra åtgärder.
För närvarande både hjälper och stjälper landet den säkerhetspolitiska
(in)stabiliteten i Sahel genom sin rivalitet med Marocko. Grannländerna söderut
är också misstänksamma mot deras motiv. EU kan verka diplomatiskt för att
Algeriet ska spela en mer konstruktiv och stabiliserande roll i Sahel. Algeriets
politiska system kommer att genomgå en tid av osäkerhet och förändring under
kommande år. Det är viktigt att följa upp och förstå vad detta kommer att
innebära för Nordafrika, Europa och Sahel.
EU:s civila mission med ambitionen att bygga upp Nigers säkerhetsstyrkor är en
del av unionens bidrag till arbetet med att begränsa och på sikt lösa olika
konflikters negativa effekter i området. Åtgärden tillämpas dock som en del av
ett bredare strategiskt grepp med ett omfattande fokus på både säkerhet och
utveckling parallellt med olika länders bilaterala insatser. I ett längre perspektiv
kommer projekt och insatser att behöva kompletteras med långsiktiga satsningar
på ekonomisk och social utveckling för att säkra de eventuella framgångar som
vinns med hjälp av de åtgärder som genomförs på kort och medellång sikt.
Om en gynnsam säkerhetssituation kan uppstå finns möjligheter till en
kraftsamling för att åtgärda grundläggande missnöjen bakom många regionala
konflikter. Säkerhetsproblemen är en dimension medan frågor om tillgång till
mat och ekonomisk utveckling är andra. På fem års sikt kan mycket hända i
Sahelområdet. Området förefaller stå i en brytpunkt där nu rådande konflikter
kan eskalera och producera en alltmer svårhanterlig dynamik. Detta ställer större
krav på såväl regionala som externa intressenter. Som ett led i att skapa
förutsättningar för helhetslösningar skulle en konferens som samlade regionala
och internationella aktörer vara en väg framåt för att hitta gemensamma
förhållningssätt i en rad frågor.
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Bilaga 1.
Ranking 2011: demokrati, mänsklig utveckling och korruption111

Land

Befolkning
(m)112

Demokrati113

Mänsklig
Utveckling114

Korruption115

Algeriet

35,4

130

96

112

Mali

14,5

63

175

118

Mauretanien

3,4

109

159

143

Niger

17

110

186

134

111

Tabellen anger olika index över hur länderna står sig i globala mätningar av demokrati, mänsklig
utveckling och korruption. Att vara högre upp på listorna är bra. Att vara långt nere visar på brister
inom staten utifrån dessa tre kriterier sett. Demokratiindexet listar 167 länder. Mänsklig
utvecklingsindexet listar 187 länder. Korruptionsindexet listar 183 länder.
112
Central Intelligence Agency (2012).
113
Economist Intelligence Unit. (2011).
114
United Nations Development Programme (2011).
115
Transparency International (2011).
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Bilaga 2.
Militära utgifter 2005-2011 i miljoner USD116

116

Land

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Algeriet

3521

3609

4235

4934

5359

5671

8170

Mali

148

159

172

161

168

177

180

Mauretanien

85,3

99,7

..

116

116

..

..

Niger

40,9

..

..

51,0

..

47,2

..

SIPRI (2012).

58

FOI-R--3446--SE

Bilaga 3.
Kokainsmuggling från Sydamerika 2010

Källa: UNODC/SCIENCES PO. United Nations Office of Drugs and Crime, World Drug Report 2010,
(New York: United Nations Publications, 2010)
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Bilaga 4.
EU i Mali – implementeringsstatus (miljoner €)117
Inriktning

Utveckling och god
samhällsstyrning

Implementeringsstatus
Ska
Pågående påbörjas

Planerad

245

15

311

0.5

0.5

28

40

6.5

6.5

50

358

51

Diplomatiska och politiskt åtgärder
Säkerhet och rättsstaten

4

8

Mot extremism och radikalisering
Total

Total

249
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EU i Niger – implementeringsstatus (miljoner €)118
Inriktning

Implementeringsstatus
Ska
Pågående påbörjas

Total
Planerad

Utveckling och god
samhällsstyrning

19.8

Säkerhet och rättsstaten

27.2

5

32.2

Mot extremism och radikalisering

14.5

3.1

17.6

Total

61.5

117
118

European External Action Service 2012: 11.
Ibid. p. 15.
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14 65.6

14 73.7

99.4

149.2
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EU i Mauretanien – implementeringsstatus (miljoner €)119
Inriktning

Implementeringsstatus

Total

Pågående

Kommer att
påbörjas
Planerad

Utveckling och god samhällsstyrning

12.5

7

27

46.5

Säkerhet och rättsstaten

10.5

9

5

24.5

6

6

38

77

Mot extremism och radikalisering
Total

23

16

EU:s regionala projekt i Sahel (GSFP-insats i Niger inte inkluderad) –
implementeringsstatus (miljoner €)120
Inriktning

Implementeringsstatus
Pågående

Utveckling och god samhällsstyrning

Total

Ska
påbörjas Planerad
41

41

Säkerhet och rättsstaten

18.5

19.5

38

Total

18.5

60.5

79

119
120

Ibid. p. 13.
Ibid. p. 18.
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