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FN har i mer än 50 år under de ständigt 
pågående fredsstödjande missionerna 

världen över efterhand utvecklat sin förmå-
ga att leda och genomföra fredsstödjande 
operationer. FN har också allt sedan krigen 
på Balkan på 1990-talet gradvis insett 
betydelsen av att missionerna får tydliga 
och om så krävs hårda mandat. MONUC 
eller ”Mission Organisation Nation Unities 
de Congo” hade ett mandat som föll under 
FN-stadgans kapitel VII. Missionen var 
multifunktionellt organiserad med disci-
plinerna militär, politik, lag och ordning, 
humanitärt stöd, mänskliga rättigheter 
och civilpolis. MONUC utgjorde omkring 
2005 ett gott exempel på denna utveckling 
och modernisering. 

FN har också insett att för att kunna im-
plementera mandaten krävs robust utrus-
tade förband, som, om så skulle krävas, kan 
utveckla nödvändigt våld. De sentida mis-
sionerna i Afrika har inneburit att relativt 
små förband måste operera över väldiga 
landområden. Särskilt i Kongo utvecklades 
därför taktiken och stridstekniken, varvid 
den inbyggda rörligheten på marken och i 

luften utnyttjades maximalt. Organisatio-
nen var dock inte helt optimal och viktig 
materiel saknades, vilket bl a medförde 
att en högre risktagning måste accepteras. 
I Memorandum of Understanding, som 
upprättades med truppbidragande länder 
2003-2004 avtecknades tydligt kraven 
på robusthet. Samtidigt stod det också 
klart att organisation och utrustning till 
del präglades av 50 års opererande med 
statiskt grupperade förband, som från baser 
och camper skulle patrullera och ingripa. 
Organisationen och utrustningen motsva-
rade inte alltid de krav som verksamheten 
ställde. Detta gällde särskilt de nedan 
beskrivna militära proaktiva operationer 
med syftet att säkerhetsmässigt stabili-
sera de utsatta provinserna och undanröja 
hoten mot civilbefolkningen. Det fanns 
också kontingenter som överraskades av 
kravet på att i många situationer utveckla 
dödligt våld. 

MONUC:s centrala missionshögkvarter 
såväl som missionens regionala högkvar-
ter hade en multifunktionell organisation 
och utvecklades för att kunna genomföra 

Fredsstödjande operationer –  
exemplet Kongo

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I 
den 20 november 2007 av Jan-Gunnar Isberg
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något som närmade sig ”Effects Based 
Approach Operations” (EBAO) vilket 
innebar att alla tänkbara aspekter på 
det fredsstödjande arbetet förenades, 
avvägdes och användes såsom poli-
tiska/diplomatiska åtgärder, militära 
aktioner, humanitära insatser och ekono-
miska satsningar samt information. Detta 
gällde alldeles särskilt den politiska/dip-
lomatiska och militära samordningen, 
men även i viss grad samordningen av 
det initiala humanitära bistånde

En redovisning
I denna artikel och efter en teckning 
av situationen i östra Kongo 2003-2005 
redovisas ett antal genomförda militära 
operationer. Analys har gjorts av styrka och 
svagheter avseende organisation, utrustning 
och styrande regelverk. Utvecklad och an-
vänd taktik och stridsteknik diskuteras. 

På motsvarande sätt men mer kortfattat 
behandlas därefter FN:s allt mer integrerade 
ledningsfunktion på central och regional 
nivå och slutsatser dras avseende styrka 
och svagheter med inträffade händelser 
som grund.  

MONUC:s militära organisation och  
mandat
MONUC etablerades som observatörsmis-
sion 1999. I en FN-resolution i juli 2003 
utökades den militära styrkan från ca 6 000 
till knappt 11 000 man, varvid missionen 
gavs ett fredsskapande mandat; kapitel 
VII. Mer offensiv materiel tillfördes. Civil 
personal ökade med samma procentsats 

(70%). I FN-resolutionen från oktober 2004 
utökades MONUC:s militära styrka till den 
nuvarande, ca 17000 man, vilket i prak-
tiken skedde under första halvåret 2005. 
MONUC:s mandat var tydligt. Missionen 
var auktoriserad att använda alla nödvändi-
ga medel inom egen kapacitet för att skydda 
civilbefolkningen under överhängande hot 
om fysiskt våld och för att bidra till för-
bättrad säkerhet. Mandatet föreskrev bland 
annat åtgärder som stöd för ”Disarmament, 
Demobilisation and Reintegration (DDR)”, 
övergång till normaliserade förhållanden 
genom val samt etablering av nationella 
demokratiska institutioner.

Bakgrunden till MONUC:s militära opera-
tionerna
Det afrikanska kriget 1996-2002 berörde 
inte enbart Demokratiska Republiken 

Bild 1. Efter strid – en FN-soldat och flertal 
dödade milismän Bukavu 2004
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lastbil vid förflyttningar. Tyngre underhåll, 
främst ammunition, gick på några lastbilar 
bakom varje bataljon. Detta lätta infanteri 
marscherade på natten och stred på dagen. 
Under kampanjerna tog de det de behövde 
från civilbefolkningen. Utbredd krimina-
litet, illegal exploatering av naturresurser, 
insmuggling av vapen, etnisk rensning och 
massakrer fortsatte under 2003 och 2004 
och var främst kopplad till de beväpnade 
gruppernas aktiviteter. Civilbefolkningen 
led oerhört. 

Den kongolesiska armén saknades helt 
i Ituridistriktet och var löst sammansatt 
i Maniema- och Kivuprovinserna. Lokal 
polis saknades delvis helt och den som 

Kongo (DRK) En rad 
grannländer var också 
involverade i högre el-
ler mindre grad. Kriget 
avslutades officiellt 
när fredsavtalet skrevs 
under 2002. Trots det 
kom de närmaste åren 
efteråt att präglas av 
kriser och öppna stri-
der, vilket ledde till att 
civilbefolkningen led 
oerhört.

De beväpnade in-
hemska milisgrupper-
na i nordöstra Kongo 
och de utländska re-
bellgrupperna från 
främst Rwanda, som 
kontrollerade omfat-
tande delar av de bäg-
ge Kivu-provinserna, hade inte accepterat 
fredsavtalet.Vissa s k dissidentförband i 
Kivu-provinserna, ca 15 000 man, accepte-
rade inte att integreras in i den kongolesiska 
armén. De hade fram till 2002 tillsammans 
med dissidenter i ledande befattningar varit 
rebeller mot centralregeringen i Kinshasa 
och soldaterna hade rötter i Rwanda. 

Alla dessa grupper, totalt ca 65 000 
beväpnade milismän, gjorde motstånd 
mot fredsprocessen. Milisgrupperna var 
organiserade i normala arméstrukturer. 
De var utrustade med AK 47, RPG 7 och 
lätta kulsprutor. De hade endast enstaka 
fordon vid förbanden och inga pansarfor-
don. Miliserna fotmarscherade eller åkte 

                   Bild 2. Milismän och krigsherrar
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                   Bild 2. Milismän och krigsherrar

fanns hade ingen 
vilja och kraft att 
gripa in.

FN:s politiska/mi-
litära strategi i 
östra Kongo
Demobiliserings-
programmen, som 
skulle attrahera 
milismännen att 
lämna in sina va-
pen och återvända 
hem till byarna, 
växte långsamt 
fram. Programmen 
fungerade inte till-
fredsställande från 
början. För krigs-
herrarna med sina 
enorma ekonomiska 
profiter var demobilisering inget alternativ. 
Många av dem var dessutom stämplade 
som krigsförbrytare. De behövde sina 
soldater för sitt eget skydd, för sin fortsatta 
kontroll av befolkningen och för fortsatt 
exploatering av Kongos naturrikedomar. 

När milismännen inte kom för demobili-
sering måste således FN:s militära styrkor 
användas för att skydda civilbefolkningen 
mot de beväpnade gruppernas fortsatta 
härjningar. Det var inte möjligt att ens till 
ringa del uppnå detta genom statisk grup-
pering och patruller. Operationsområdet 
var gigantiskt. Dessutom rörde sig de 
väpnade grupperna över ytan. Den enda 
möjligheten var att gruppera på strategiskt 
viktiga platser och med en kraftfull styrka 

efterhand söka upp milisförbanden, som 
bröt mot fredsavtalet och lag och ordning, 
avväpna dem och därigenom inom aktuellt 
område långsiktigt skydda befolkningen. 
Operationerna skulle även statuera exem-
pel för alla andra milismän. Efterhand kom 
också område efter område under reger-
ingens kontroll med stöd av FN:s insatser 
och kunde normaliseras med kongolesiska 
polismän, lokal administration och på 
längre sikt närvaro av kongolesiska mark-
stridsförband. 

FN-styrkorna i östra Kongo
FN:s militära förband, som tillfördes 2003-
2004 för att operera under FN-stadgans 
Kapitel VII, organiserades i två brigader: 

    Bild 3.  Demobilisering
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2003 augusti-november Ituribrigaden om 
5000 man och 2004 mars-maj Kivubri-
gaden om 4000 man. Två multinationella 
brigadledningar ledde således bataljoner 
från Sydasien, Nord- och Sydafrika samt 
Sydamerika. Varje brigad hade upp emot 
100 pansarfordon, var och en beväpnad 
med en tung kuspruta. Alla bataljonerna 
var utrustade med både lätta och tunga 
granatkastare. Brigaderna hade varsin 
helikopterbataljon med fem transportheli-
koptrar. FN:s civila helikoptrar MI-8 kunde 
också användas vid militära operationer. 

Vid operationer kunde respektive brigad 
understödjas av vardera två attackheli-
koptrar, MI-24. MI-24 var utrustad med 
två raketkapslar med 14 raketer i varje och 
en tung kulspruta och användes frekvent 
för understöd från luften, ”Close Air Sup-
port” (CAS). 

FN:s militära operationer

Operationerna generellt
Ett operativt koncept sjösattes hösten 2003 
och innebar att de flesta skyttekompanierna 

Bild 4. Ituri - operationerna fördes ut i provinserna när basområdet säkrats
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efterhand utgrupperades permanent kom-
panivis över ytan. Här genomfördes dag-
liga patruller men även nödvändiga mindre 
operationer. När större förband krävdes 
för mer omfattande proaktiva operationer 
skulle varje skyttekompani kunna bidra 
med ett reducerat kompani; två plutoner 
och en liten kompaniledning med ”forward 
air controller”. Därmed kunde vi relativt 
snabbt samla en bataljonsstridsgrupp om 
300-1300 man och från förband som var 
lämpligt grupperade. För detta användes 
helikoptrar och fordon av olika slag. Över-
raskning var av stor vikt. Miliserna var 
lättrörliga och kunde gömma sig bland 
civilbefolkningen. Bataljonsstridsgruppen, 
som normalt var multinationell, leddes un-
der aktuell operation av brigadchefen eller 
i undantagsfall av en bataljonschef. 

Den operativa designen innebar att 
huvudbasområdet i distrikts- och provins-
huvudstäderna Bunia med ca 130 000 
innevånare, Bukavu med knappt en miljon 
innevånare och Goma med ca 600 000 
innevånare med sina respektive flygplatser 
säkrades först. Sedan skedde en kom-
bination av operationer och permanent 
utgruppering av förband efterhand för att 
territoriet successivt skulle komma under 
FN:s och regeringsmaktens kontroll. 

Genom informationsoperationer med 
både fasta och mobila rundradiosändare 
nådde vi ut till befolkningen och till många 
enskilda milismän. Engelsk- och fransk-
språkiga medier, liksom Kongostaten 
generellt gav oss stöd. Under de perioder 
FN-politiska beslut hejdade oss och vi tap-

pade tempo blev medier och kongoleserna 
negativa.  

De beväpnade grupperna drog sig inte 
för attacker mot FN:s markkonvojer och 
andra sårbara mål. Vid avväpningsopera-
tioner vägrade de i regel att sträcka vapen 
utan öppnade eld. Därmed inleddes strider-
na. En översiktlig genomräkning visar att 
båda brigaderna var i någon form av strid i 
genomsnitt var tredje dag. Det kunde vara 
allt från utväxling av eld och eldöverfall 
till strid som närmade sig medelstor om-
fattning vid de mer omfattande proaktiva 
operationerna. Under perioden 2003-2005 
genomfördes ca 35 högprofiloperationer 
med allt från några hundra till väsentligt 
mer än tusen FN-soldater. Under samma 
tidsperiod förlorade FN-brigaderna totalt 
21 man stupade till följd av eldgivning och 
olyckor. Ca 30 FN-soldater skadades.  

Bataljonsstridsgruppen eller annat sam-
mansatt förband förflyttades till de olika 
målområdena i regel med pansarfordon, 
lastbilar och helikoptrar. Vid vissa ope-
rationer gick förbanden in i målområdet 
direkt ur marschgruppering koordinerat 
till tid och rum. Om transportrörelsen tog 
tid eller själva operationen beräknades ta 
längre tid etablerades ett uppladdnings- 
och grupperingsområde, ”staging area”, för 
att samla förbanden och som tillfällig bas. 
Målen varierade från en enstaka miliscamp 
med närliggande by till mycket vidsträckta 
områden med ett flertal miliscamper. For-
don på marken krävdes i regel för mikro-
transporterna inom målområdet. 

Nedan redovisas ett antal specifika 
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operationer av varierande omfattning. 
I inledningen anförde jag att det fanns 
brister hos förbanden vad gäller utrust-
ning. Dessa operationer hade alla något 
eller flera av syftena att tvinga fram ac-
ceptans hos olika väpnade grupper för 
att följa avtalen, avväpna, arrestera och 
demobilisera samt viktigast för att skydda 
civilbefolkningen. 

Operationer nära basområden  
för att säkra dessa 
Bunia sept 2003-febr 2004 
Första dagarna i september 2003 inträffade 
flera mindre upplopp i flyktinglägret vid 
flygplatsen i Bunia. Lägret härbärgerade ca 
20 000 internflyktingar. Den 4-5 september 
insattes två förstärkta FN-kompanier, som 
omringade lägret. Därefter genomsöktes 
hela lägret med ytterligare ett och ett halvt  

Bild 5: Slaget om Bunia 15-16 september 2003
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kompani. En del vapen togs i beslag och 
milismän, som infiltrerat lägret, kunde 
gripas. Lägret försågs med tillträdesskydd 
och förblev sedan lugnt.

Den 15 september 2003, två veckor efter 
det att den franskledda EU-styrkan (IEMF) 
lämnat Ituri, bröt upplopp och kravaller ut 
i Bunia. Händelserna komma att benämnas 
”Slaget om Bunia”. Den välorganiserade 
UPC-milisen hade infiltrerat staden och 
försökte ånyo ta kontroll. FN:s fordon och 
anläggningar besköts. En FN-bataljon var 
grupperad runt Bunia och kontrollerade 
alla tillfarterna in i staden. Boulevarden 
och kringliggande kvarter rensades från 
söder till norr med delar av två andra 
FN-bataljoner varvid pansarfordon och 
infanteri användes. Flera gånger skedde 
eldöppnanden från vår sida på boulevarden 
mot en mobb sammansatt av civilklädda 
och drogpåverkade milismän. Ca 70 milis-
män greps och antalet  stupade och skadade 
var betydande. Helikoptrarna användes för 
att ge en precis lägesbild. Den 16 septem-
ber strömmade uniformerad och beväpnad 
UPC-milis in mot Bunia. Efter det att en 
attackhelikopter slagit ut ett fordon med ett 
10-tal milismän retirerade milisen. 

Omfattande sökoperationer med batal-
jonsstridsgruppen genomfördes i Bunia 
med närmaste omgivningar även den 25 
oktober, 12 december och 14 januari. En 
mängd vapen hittades och många milismän 
greps. 

Den 29 februari organiserade en FN-ba-
taljon ett spektakulärt bakhåll på marknads-
området i norra Bunia. En grupp milismän 

närmade sig från norr och FN-soldaterna 
öppnade eld utan förvarning. Prickskyttar 
användes också. Tre milismän dog; två av 
skott mot huvudet från prickskyttarna, en 
skadades och 23 milismän avväpnades och 
greps. Operationen hade sanktionerats av 
bataljonschefen men innebar att ”Rules of 
Engagement” inte följdes. FN:s politiska 
företrädare hyllade dock operationen som 
en seger varvid idéen om en utredning 
snabbt dog.

Slutsatser: Operationen i och runt flyk-
tinglägret inleddes som reaktion på upp-
loppen men blev senare proaktiv, då ett 
mycket stort antal åtgärder vidtogs för att 
bibehålla en bra säkerhetsnivå. I och med 
denna operation fick vi fullständig kontroll 
över lägret, som också snabbt byggdes om 
så att vi skulle kunna använda pansarfor-
donen längs breddade stråk in i lägret om 
nödvändigt. 

FN-förbanden agerade hårdfört under 
”Slaget om Bunia”, vilket ingav respekt 
hos motståndarna för lång tid framåt. Kon-
trollen över basområdet Bunia, som också 
var Ituridistriktets inhemska politiska och 
administrativa centrum, var helt avgörande 
för de fortsatta operationerna. När basom-
rådet med flygplatsen, som också härbär-
gerade logistikstödet, var hotat tvingades 
vi avbryta utåtriktade operationer och 
andra aktiviteter i andra delar av Ituri för 
att återta initiativet i Buniaområdet. FN-
förbanden var lämpligt utrustade för dessa 
operationer. Närheten till logistikbaserna 
innebar att förbanden kunde verka fullt 
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ut utan några sambands-, transport- eller 
underhållsproblem. Förbanden kunde 
mellan aktionerna återgå till sina camper 
för återhämtning. Förmågan till undrrät-
telseinhämtning var för svag. Ituribrigaden 
fick alltför sen förvarning särskilt avseende 
milisens agenda och omfattningen av dess 
infiltration av Bunia.  

Bukavukrisen, 26 maj-22 juni 2004
Efter månader av konflikter inom den 
kongolesiska armén i Bukavuområdet, 
huvudstad i Sydkivuprovinsen, anföll de 
Rwandaorienterade kongolesiska dissi-
dentförbanden den 26 maj 2004 den reger-

ingstrogna delen av 
den kongolesiska 
armén. Kivubriga-
dens underenheter 
hade bara till min-
dre del tillförts och 
organiseringen av 
brigaden var starkt 
försenad. Inne i 
Bukavu kunde un-
der vissa perioder 
endast pansarfor-
donen röra sig på 
grund av den inten-
siva eldgivningen 
med finkalibriga 
vapen och granat-
kastare. Vi använde 
pansarfordonen för 
att upprätta olika 
buffertzoner i om-
gångar för att få 

slut på striderna och för patrullering för 
att skydda civilbefolkningen. Ca 100 
människor dog och 200 skadades på 
grund av striderna. Bland annat satte vi in 
attackhelikopter inne i Bukavu för att slå 
ut en kulspruteställning som beskjutit ett 
FN-förband. 

Åtgärder vidtogs omgående för att för-
stärka garnisonen i Bukavu. Brigadens 
operationella koncept med bataljonsstrids-
grupp användes. Inom några dagar kunde 
tre reducerade kompanienheter tillföras. 
Andra försenade förbandsförstärkningar 
till Kivubrigaden samt ”Force Reserve” 
transporterades med flygplan till Bukavus  

Bild 6.  Inledande strider i Bukavu maj 2004
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flygplats 35 km utanför staden. Efter en 
natts vila och förberedelser på flygplatsen 
flögs förbanden dagen därpå in till centrala 
Bukavu med brigadens egna helikoptrar 
och sattes omgående in i operationerna. 

Helikoptrarna användes även för att 
evakuera ca 2 000 personer tillhöriga 
hjälporganisationer och delar av FN:s 
civila stab till Bukavu flygplats för vidare 
transport till säkrare platser. Genom luft-
rörligheten, flyg och helikoptrar, var totalt 
350 man i Bukavu och på flygplatsen inom 
ca 8 dygn förstärkta till ca 1500. Därtill 
kunde förband vid behov omfördelas 
mellan flygplatsen och Bukavus stad. 
Helikoptrarna användes även för spaning, 
rekognosering och som ledningsplattform 
samt för sjukvårdstransporter. Totalt förlo-
rade Kivubrigaden fyra döda och ca tretton 
skadade under upptakten inför och under 
Bukavukrisen. 

Den 29 maj 2004 0500 utsattes ett team 
militärobservatörer för bakhåll och en 
observatör blev skjuten till döds 80 km 
norr om Bukavu. I gryningen 0600 lyfte 
helikoptrarna från staden Goma; två trans-
porthelikoptrar med en räddningsstyrka 
bestående av en sydafrikansk skyttepluton. 
Två attackhelikoptrar var avdelade för un-
derstöd. Platsen för överfallet säkrades. Mi-
lisförbandet i kompanistorlek dök upp igen 
och demonstrerade sin avsikter. Attackheli-
koptrarna fick omedelbart eldtillstånd och 
i två eldöppnanden avfyrades 28 raketer. 
Milisen fick mycket stora förluster i döda 
och skadade och de överlevande flydde. 

En dissidentarmé under ledning av 
general Nkunda närmade sig från norr 

för att undsätta sina meningsfränder i 
Bukavu. C Kivubrigaden planerade för 
att ta upp strid för att skydda de civila i 
Bukavu men stoppades av MONUC:s 
politiska företrädare i Kinshasa av rädsla för 
att Rwanda skulle verkställa sina hotelser 
och intervenera militärt. Dissidentarmén 
kunde därmed invadera Bukavu, vilket 
skedde den 2 juni 2004 och utsatte civil-
befolkningen för omfattande övergrepp. 
Staden plundrades varefter dissidentarmén 
lämnade staden den 6 juni. FN-högkvarteret 
i New York ingrep mot MONUC:s mis-
sionshögkvarter och Chefen för  Kivubri-
gaden återfick sitt tidigare mandat.   

Den 8 juni omringade förband ur Kivu-
brigaden de Rwandaorienterade förban-
dens anläggningar. Ett 30-tal fångar togs 
och stora mängder vapen beslagtogs. Det 
ledde till dissidenternas massflykt söderut 
bl annat genom Rwanda. Den 10 juni anföll 
samma dissidentförband den kongolesiska 
gränsstaden Kamanyola 40 km söder om 
Bukavu och skar av den enda nordsydliga 
vägförbindelsen i östra Kongo. Befolk-
ningen, ca 120 000 människor, flydde. Vi 
försökte tillföra pansarfordon söderifrån. 
Våra förband stoppades av regeringsar-
mén, som var rasande på FN för att vi 
inte ingripit med vapenmakt mot general 
Nkundas armé. Därmed fick vi efter två 
försök ge upp planen på att ta gränsbron till 
Rwanda med helikopterluftlandsatt trupp. 
Den 20 juni bekämpade Kivubrigaden 
istället dissidentförbandets ställningar mot 
söder med attackhelikoptrar, som sedan 
fortsatte med fingerade helikopteranfall. 
Dissidenternas ställningar revs upp och 
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förbandet flydde genom Kamanyola in i 
Rwanda den 21 juni. Dissidenterna inter-
nerades i Rwanda av politiska skäl. Kongo-
lesiska regeringsarmén satte sig i rörelse 
och marscherade in i Kamanyola. Den 22 
juni luftlandsattes ett reducerat kompani i 
Kamanyola som söderifrån förstärktes av 
ett kompani med pansarfordon. Syftet var 
att skydda befolkningen och egendomen 
nu mot regeringsarméns möjliga härj-
ningar. Befolkningen återvände under de 
närmaste dagarna

Den 9 juni 2004 stoppade vi en demon-
stration om ca 10 000 personer riktad mot 
oss och organiserad av civilbefolkningen. 
Det hela tog slut när vi med standardfor-
mationen, fyra pansarfordon i bredd och 
infanteri bakom och längs husväggarna 
sköt i luften och gjorde ett skenanfall mot 
demonstrationstågets hotfulla tät. Ingen 
dödades eller skadades.

 
Slutsatser: Bukavukrisen innebar mycket 
stora påfrestningar på MONUC, mis-
sionens mandat och hela fredsprocessen. 
En rad ofullkomligheter blottlades; t ex 
divergerande lägesuppfattningar, olika 
tolkningar av den politiska situationen 
samt personliga motsättningar. Detta 
beskrivs ytterligare i ett senare avsnitt. 
Kivubrigaden fick också betydande pro-
blem på grund av en för svag underrät-
telsetjänst. Dissidentarméns förflyttningar 
och rörelserna på Kivusjön nattetid kunde 
inte följas. Genom FN-administrationens 
ovilja att snabbt tillföra förband och ma-
teriel under våren 2004 och i det närmaste 
obefintliga förberedelser för gruppering av 

större förband i Bukavu blev under opera-
tionerna logistiken det största problemet 
tillsammans med att mandatet i den givna 
situationen omtolkades av MONUC:s poli-
tiska ledning. Medierna, som tidigare givit 
oss stort stöd, blev negativa till MONUC 
då konsekvenserna för civilbefolkningen 
stod klara. MONUC förlorade informa-
tionskriget under under något tiotal dagar 
och vi mötte motstånd och misstro inte bara 
från civilbefolkningen utan också från den 
regeringstrogna delen av den kongolesiska 
armén. 

Under Bukavukrisen började en av batal-
jonerna, som var grupperad delad i Bukavu 
och Uvira, att fuska när man löste sina upp-
gifter att skydda civilbefolkningen. Skälet 
var att bataljonen fått en hemlig order från 
hemlandet om att reducera riskerna för per-
sonalen för att politiska makthavare skulle 
undgå intern kritik för det i parlamentet 
beslutade engagemanget i Kongo. 

Räddningsoperationen 80 km norr om 
Bukavu fick trots en stupad FN-officer en 
lycklig utgång. Sambandsmedelen funge-
rade tillfredsställande och helikoptersyste-
men medgav snabba förflyttningar och blev 
avgörande för utgången tillsammans med 
villigheten hos helikopterbesättningarna 
att använda dödligt våld vid överhängande 
hot. Operationen genomfördes i form av 
ett snabbt luftburet utfall från basområdet 
i Goma och inga logistikproblem störde 
genomförandet. 

Upploppen i Uvira  
september/oktober 2004
Under månadsskiftet september/ok-
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tober 2004, sedan 
en grupp flyktingar 
återvänt från Bu-
rundi och eskorte-
rats till Uvira, bröt 
upplopp ut i staden 
och kom att fortsätta 
i mer än tre veckor. 
Flyktingarna kom 
från stammen Bany-
amulenge. FN:s ope-
rationer för att skydda 
civilbefolkningen 
genomfördes relativt 
nära den förstärkta 
kompanicampen och 
var synnerligen tama; 
t ex stoppades inte 
stenkastning effek-
tivt och vid ett till-
fälle höll mobben på att tränga in i FN:s 
civila lokalkontor. Civila skadades i onö-
dan. Skälet var att kontingenten i Uvira fått 
hemliga styrningar från sitt hemland om att 
förhålla sig passiv. Se Bukavukrisen. 

Slutsatser: Underrättelseinhämtningen var 
otillräcklig både inom Syd Kivu provin-
sen men också avseende flyktinglägren i 
grannlandet Burundi. Hemliga styrningar 
från hemlandet ledde till bleka insatser 
av den specifika FN-kontingenten för att 
skydda civilbefolkningen. Kontingenten i 
Uvira leddes under upploppen av ställföre-
trädande brigadchef, som kom från samma 
land som kontingenten.     

Operationer från baserna direkt in på djupet 
av milisernas gruppering 
Operation Nyamamba, 18 mars 2004    
I Nyamamba hade ca 300 milismän sedan 
någon tid våldfört sig på civilbefolkningen. 
Målet med operationen var att skydda 
civilbefolkningen och tvinga milisen att 
återvända till auktoriserade camper för 
att avvakta demobilisering I början av 
mars hade en av våra patruller utsatts för 
bekämpning i utkanterna av Nyamamba 
och tvingats retirera. 

Målen för operationen rekognoserades 
från helikopter. Vi saknade kartor över om-
rådet och planeringen under dagarna före 
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den 18 mars byggde på våra iakttagelser 
från helikopter och fotografier tagna med 
privata digitala kameror. Två kompanier 
i pansrade fordon och ytterligare ett re-
servkompani transporterades längs en 
stig/väg in mot området söder ifrån kväl-
len/natten före. Deras beräknade rörelse 
in mot Nyamamba koordinerades med en 
helikopterluftlandsättning i två vågor av ett 
kompani norr om området. Milisen satte 
sig till motvärn och häftiga strider bröt 
ut. Understöd lämnades av attackhelikop-
trarna som också kallades in och öppnade 
eld fyra gånger. Brigadchefen ledde ope-
rationen från en ledningshelikopter med 
förbindelseofficerare med samband till alla 
insatta enheter. Det bakre skyttekompaniet 
fastnade i en flodövergång och fördröjdes 
men kom senare ikapp. Hela operationen 
fullföljdes och UPC-milisen kom att ligga 
lågt i ett halvt år efter detta. Milisen fick 
mycket stora förluster och 24 fångar trans-
porterades till våra fångläger i Bunia. 

Slutsatser: Underrättelseförmågan var 
för svag och utrustning saknades för ett 
kontinuerligt samband med brigadhög-
kvarteret. Vår rörlighet med helikopter 
och pansarfordon samt understödet från 
luften var avgörande faktorer. Framgången 
blev betydande då tillräcklig överraskning 
uppnåddes. Deltagande förband visade 
ingen tvekan i att bruka dödligt våld. Lo-
gistikfuntionen utsattes inte för större 
prövningar då endast ett skyttekompani 
behövde helikoptertransporteras och att 
målet med operationen uppnåddes redan 
första dagen, varefter förbanden omgrup-
perades tillbaka till sina baser.   

Operationer norr om Bunia,  
15-16 mars 2004
Den 15-16 mars genomförde en omfattan-
de operation med en bataljonsstridsgrupp 
om fyra skyttekompanier norr om Bunia 
med syftet att pressa UPC-milisen bort från 
dess baser. Pansarfordon användes av alla 
fyra kompanierna för skydd åt infanteriet 
under transporterna. Attackhelikoptrar 
var avdelade för understöd. En av våra 
kolonner med pansarfordon blev utsatt för 
eldöverfall. På en plats, Lopa ca 40 km norr 
om Bunia, blev striden häftig. Strid utbröt 
även vid miliscampen i området Central. 
Totalt tre UPC-camper avvecklades inom 
ett område 20X20 km och milisen led 
vissa förluster. Den 16 mars frigjordes 
ett av kompanierna som fick genomföra 
en överraskande helikopterluftlandsätt-
ning i Largu, ca 60 km nordost om Bunia, 
med ca 100 man för att demontera en s k 
”strongpoint”. Efter att ha verkställt detta 
kom styrkan i strid med milisen på förhål-
landevis långa stridsavstånd. Medförda 
lätta granatkastare användes och milisen 
led ånyo förluster.

Slutsatser: Operationen lärde oss att vi 
alltid måste ha kontinuerligt luftunderstöd 
med attackhelikopter under operationen. 
På grund av motverkan körde skyttekom-
paniet i Central fast under två timmar då 
bägge attackhelikoptrarna samtidigt stod 
på marken för tankning. Målområdet måste 
därför begränsas till omkring 5 x 5 km och 
inte vara större än 10 x 10 km vid insats 
med ca fyra skyttekompanier. Vi fick ome-
delbart problem efter luftlandsättningen 
i Largu eftersom förbandet inte kunnat 
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medföra något fordon. Inför operationen 
hade erforderliga underrättelser inhäm-
tats. Operationen leddes från marken och 
sambandstjänsten fungerade sämre p g a 
de stora avstånden även om målområdet 
låg reltivt nära Bunia.

Konflikten mellan 8:e och 10:e militär-
regionerna
Vid månadsskiftet september/oktober 2004 
utbröt strider mellan dissidentförband i 
8:e militärregionen och lokala förband i 
både 8:e och 10:e militärregionerna. De 
senare hade deklarerat sin lojalitet till 
övergångsregeringen i Kinshasa. Med 
syftet att skydda civilbefolkningen, för-
hindra nya strömmar med internflyktingar 
och stabilisera situationen genomförde 
Kivubrigaden en serie luftlandsättningar 
med syftet att ta kontroll över detta stora 

gränsområde mellan de bägge 
militärregionerna. Förband 
med pansarfordon opererade 
parallellt i vägområden nära 
Kivusjön. 

Slutsatser: Någon ny stör-
re flyktingström kom ald-
rig. Striderna mellan ovan 
nämnda förband upphörde 
också. Samtidigt drog sig 
dissidentförbanden norrut 
tillbaka till Nord-Kivu och 
trycket på dem ökade. Ef-
fekten av operationen hade 
blivit större om vi kunna t 
transportera in fordon med 

de luftlandsatta förbanden. Vi tvingades 
leva med de vanliga begränsningarna vad 
gällde sambandet. 

Operationer med utnyttjande av uppladd-
ningsområde ”Staging Areas”
Operation Kwandroma,  
12-14 september 2004
Efter omfattande helikopterrekognosering-
ar beslutades att Ituribrigaden skulle ta itu 
med milisen FNI i Kwandroma, ca 140 km 
norr om Bunia, genom att inta FNI-campen 
inklusive FNI:s högkvarter för dess norra 
sektor. Den 12 september genomfördes 
luftlandsättningen i Kwandroma av tre 
kompanier i tre vågor med sex helikoptrar 
understödda av attackhelikoptrar, som ba-
serats i Mahagi 23 km från Kwandroma. 
Flygfältet utanför Kwandroma fick tjäna 
som uppladdningsområde (Staging Area). 
Flygtiden från basområdet i Bunia och 
andra närliggande baser var ca 40 minuter. 

Bild 7. Operationen i Kwandroma 12-14 
september
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Ett nepalesiskt skyttekompani förstärkte 
från Mahagi och medförde lastbilar för 
mikrotransporter av den helikopterburna 
truppen. Den 13 september i gryningen 
inneslöts FNI-campen och intogs utan 
egentligt motstånd. 

Slutsatser: Genom framgrupperingen av 
attackhelikoptrarna kunde vi vid varje 
uppdrag hålla dem i luften i mer än en 
timme över operationsområdet. Vi lycka-
des även föra in tillräckligt med fordon till 
vårt ”Staging Area”. Därmed underlättades 
framgrupperingen till Kwandroma. Cam-
pen inneslöts och vi bröt snabbt igenom 
försvarsverken. Överraskningen lyckades 
och lokalbefolkningen lugnades genom in-
formationskampanj via MONUC:s publika 
radiosändningar. Operationen, som varade 
i tre dagar drabbades inte av några logis-
tikproblem. Upprättande av en tillfällig bas 
för helikoptrar i Mahagi innebar en stor 
ansträngning vad gäller transporterna.

Walungu-operationen,  
6 november 2004-25 februari 2005
Med syftet att stödja fredsprocessen, som 
var starkt försenad på grund av Bukavu-
krisen, och sätta press på de rwandiska 
huturebellerna att ansluta till demobilise-
ringsprogrammet och låta sig repatrieras, 
genomförde Kivubrigaden en destabilise-
ringsoperation, som senare skulle kunna 
övergå i en avväpningsoperation. Genom 
operationen tillfördes FN:s militära staber 
och politiska rådgivare ovärderlig informa-
tion. Huturebellerna i Sydkivuprovinsen 
var ca 4 000 och dominerade ett omfat-
tande landområde. Operationerna skedde 

samordnat med den kongolesiska armén. 
En halvbataljon FN-soldater grupperades 
i Walungu, ca 30 km sydväst om Bukavu, 
mitt i det rebellkontrollerade området. 
2 000 kongolesiska soldater grupperade 
norr och väster om. Dagligen genomfördes 
kombinerade helikopter- och markopera-
tioner rätt in i rebellkontrollerat område. 
Rebellerna flyttade  och flyttade igen. De-
ras skatteindrivningsorganisation stördes, 
”check-points” avvecklades och Huturebel-
lernas södra divisionsstab flyttades. Sam-
tidigt pågick via vår mobila radiosändare 
och genom de civila FN-tjänstemännen, 
ansvariga för repatrieringsprogrammet, en 
uthållig informationsoperation. Operatio-
nen pågick i mer an tre månader.

Slutsatser: Även här krävdes alltså, efter 
grupperingen av truppen, fordon för för-
bandets mikrooperationer. Regnperioden 
gjorde att pansarfordonen var alltför tunga. 
De ersattes med terränglastbilar med 
sandsäckar längs lämmarna som skydd för 
transporterat infanteri. Sambandet fungera-
de synnerligen dåligt. Militärobservatörs-
team med sin mer avancerade radioutrust-
ning tillfördes därför. Operationen ställde 
stora krav på FN:s underhållsfunktioner 
men i många avseenden led FN-soldaterna 
t ex vad gällde förläggningarnas kvalitet, 
de hygieniska förhållandena och möjlighe-
ten till en varierad föda. Därtill fanns inte 
resurser för att uppnå en tillfredsställande 
skyddsnivå.

Operation Backwards, 12 december – 20 
januari 2004 i Kanyabayonga-Kirumba

Den kongolesiska armén arbetade vidare 
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för att söka få hela regeringsarmén integre-
rad på alla nivåer. I december 2004 flyttade 
armén förband från centrala och västra 
Kongo till Nordkivu för att åstadkomma 
integration med dissidentförbanden, som 
var sammansatta av tre brigader om totalt 
ca 15 000 man. Informationen var dålig 
och dissidenter i ledande befattningar såg 
sig hotade. Dissidentbrigaderna var också 
infiltrerade av rwandisk militär personal. 
När regeringsarmén den 12 december nåd-
de Kanyabayonga ca 45 km norr om Goma 
utbröt våldsamma strider. Regeringsarmén 
pressades bakåt ca 40 km på några dygn 
under svåra förluster. Striderna fortsatte. 
Området var tätt befolkat och 180 000 nya 

internflyktingar sökte skydd. Kivubrigaden 
var redan hårt engagerad, men efter att ha 
tvingat de nyanlända indiska och pakistan-
ska bataljonerna att ta över uppgifter från 
de mer erfarna kunde brigaden frigöra tre 
sydafrikanska kompanier. Dessa helikop-
tertransporterades från andra operationer 
via ett dygns vila och återhämtning i Goma 
och sattes in den 15 december under led-
ning av bataljonschefen i Kirumba, ca 75 
km norr om Goma. Insatsen skedde efter 
tilltransport av förbanden med helikop-
ter och terränglastbilar. De särade på de 
stridande och skapade en säkerhetszon. 
Striderna upphörde. Därefter trycktes dis-
sidentförbanden söderut till Kanyabayonga 

Bild 8: MOBNUC:s centrala och regionala ledning
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och den flydda befolkningen kunde åter-
vända till sina hem. Attackhelikoptrar var 
ständigt avdelade för understöd.

Slutsatser: För att skydda civilbefolkningen 
användes samma taktik som i Kamanyola. 
Genom att brigaden återställde en säkrare 
ordning kunde befolkningen återvända till 
sina hem. Där var dess förutsättningar att 
ordna sin dagliga försörjning väsentligt 
bättre. För tilltransport var helikoptrarna 
och pansarfordonen helt avgörande. Ma-
teriel för att snabbt etablera en tillfällig 
camp saknades. Informationsoperationerna 
blev synnerligen värdefulla inte minst för 
att hålla civilbefolkningen informerad men 
också uppmana dem att återvända hem när 
dissidentförbanden försvunnit.

MONUC:s ledningsorganisation över 
tiden och mandat
MONUC’s alla civila funktioner och mili-
tära förband leddes av till viss del integre-
rade civila och miltära staber. Trots höga 
ambitioner existerade brister avseende 
både organisation och resurser. FN-mis-
sioner generellt har dock sannolikt bättre 
förutsättningar än rent militära allianser att 
på en bredare front gripa tag i ett land eller 
region i kris och med inre motsättningar. 
Skälet är att FN från sina medlemsländerna 
kan mobilisera erforderlig expertis och 
att organisationen är tillgänglig för att 
inlemma dessa resurser.      

Central ledning
MONUC:s ledningsorganisation förändra-

des under åren med hänsyn till ledningsbe-
hoven, men också för att bli mer effektiv. 
Missionshögkvarteret i Kinshasa hade i 
princip sedan etableringen varit organise-
rat med en ”Special Representative of the 
Secretary General” (SRSG) med personlig 
stab. Till detta kom två ställföreträdande 
SRSG med personliga staber samt en civil 
stabschef. En stark politisk, civil, ledning 
av missionen var därmed säkerställd. Un-
der denna högsta ledning organiserades 
funtionerna med ”Force Commander” (FC) 
med högkvarter, ”Political Affairs (PA) 
Division, DDR Division, Humanitarian 
Affairs (HA) Division, Civilian Police 
(CIVPOL), Human Rights (HR), Child 
Protection (CP), Gender Affairs, Electoral 
Division, Administrative Division, Mine 
Action Centre (MAC), Legal Advisor (Le-
gad), Press and Information (PI), tillfälliga 
utredare, projektledare, m fl. 

PA övervakade den Kongos ”Transitio-
nal Government” och följde det kongole-
siska parlamentariska arbetet.

HA samordnade med UNOCHA (Uni-
ted Nations Office for the Coordination 
of Humanitarian Affairs, som i sin tur 
samordnade ”UN Agencies”, t ex UN-
HCR, UNICEF, WFP m fl samt med None 
Government Organisations (NGO:s). 
  Electoral Division förberedde valet i 
samarbete med de kongolesiska myndig-
heterna.

CIVPOL utgjorde tillsammans med FN 
militära representanter viktiga rådgivare 
och övervakare av den s k Security Sector 
Reform (SSR). CIVPOL, på platser där 
man var närvarande, medverkade i ut-
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bildningen av och övervakade den lokala 
polisen.   

HR vakade över de mänskliga rättighe-
terna främst vad gällde   övergångsreger-
ingens agerande, men bäddade också för 
etablering av domstolar och kartläggningen 
av krigsförbrytare och mycket annat.

FC och hans stab ledde all militär verk-
samhet samt medverkade i SSR.

PI utgjorde en samordnad resurs för alla 
funktioner, civila och militära. 

Den civil-militära samordningen skedde 
vid dagliga morgonmöten då alla cheferna 
var närvarande. Härvid beordrades särskil-
da arbetsgrupper för underlagsframtagning 
för samordnade beslut.

Under 2003 etablerades en Joint Opera-
tion Cell (JOC). Denna JOC kom aldrig 
att bli effektiv utanför den militära staben. 
Arbetsformen passade inte representan-
terna för t ex PA och HA och de pekade 
på svårigheter att bemanna.

Under 2005 etablerades en Joint Mis-
sion Analysis Cell (JMAC/ med kvalifi-
cerade företrädare för olika funtioner vid 
MOMUC:s högkvarter. Denna anses ha 
varit väsentligt mer framgångsrik. Hu-
vuduppgiften var att driva fram strategier 
för agerande och operationer med en rejäl 
framförhållning. Därmed tycks även de 
övergripande prioriteringar ha fått genom-
slag. Som exempel kan nämnas resursal-
lokeringen och alla funktioners stöd till för 
de allmänna valen den 30 juli 2006. 

Regional ledning
MONUC:s civila regionala indelning sam-
manföll i stort, men inte alltid, med DRC 

indelning i provinser. Idealt fanns i provin-
sen ett militärt FN:s sektorhögkvarter och 
ett civilt kontor under ledning av en ”Head 
of Office” (HoO). Den senare ledde en civil 
organisation, som speglade organisationen 
vid missionshögkvarteret men var väldigt 
mycket mindre. Där fanns alltså represen-
tanter för PA, HA, HR, CP och adminis-
trationen. HoO var i regel en kvalificerad 
senior FN-tjänsteman eller hämtad utifrån; 
t ex en före detta ambassadör. HoO sam-
verkade med regionala civila kongolesiska 
institutioner, om sådana fanns. FN:s mili-
tära sektor leddes av en sektorchef. Denne 
var i regel överste i sektorer med militär-
observatörer (MILOBS) och vaktförband. 
I de prioriterade sektorerna, där MONUC:s  
brigader grupperade, var brigadgeneralen 
också sektorchef. Sektorchefen samver-
kade med provinsens kongolesiske militär-
regionchef, om sådan fanns. 

Samordningen mellan MONUC:s re-
gionala funktioner genomfördes under 
veckovisa möten. Information om läget 
delgavs och viss koordinering skedde vid 
dagliga möten i JOC.

Samordning av insatser och resurser
Organisationen med närhet mellan den 
politisk/diplomatiska ledningen och den 
militära ledningen ledde till en ökad in-
tegration och samförstånd. Därmed fanns 
förutsättningar för att samordna diploma-
tiska, militära och humanitära resurser 
inom MONUC:s gigantiska organisation 
till kraftfulla insatser inom prioriterade 
områden. 
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Framgångsrika aktiviteter - exempel

• SRSG lyckades under första hälften av 
2000-talet att övergripande samordna 
alla resurser för att hålla fredsprocessen 
på spåret. Fredsprocessen ledde också 
fram till allmänna val den 30 juli 2006 
varvid alla MONUC:s resurser och om-
fattande tillfälliga personella resurser 
mobiliserades. I princip hela MONUC 
var fokuserat på valet.

• Det förhållande att gemensamma led-
ningsgrupper tillskapades under kriser 
gav bättre underlag för och underlättade 
beslutsprocessen. 

• Samordningen av DDR-arbetet med de 
militära aktiviteterna var helt avgörande 
för demobiliseringen av miliserna i t ex 
Ituridistriktet och den hittills genom-
förda demobiliseringen och repatrie-
ringen av de rwandiska Huturebellerna 
i Kivuprovinserna.

• Under juli – oktober 2006 grupperades 
Ituribrigaden, med knappt 5 000 man, 
till nordöstra Kongo. Tillförseln och 
etableringen av brigaden berörde ett 
flertal funktioner inom missionen och 
blev synnerligen framgångsrik.

Mindre framgångsrika aktiviteter -  
exempel

 • Etableringen av Kivubrigaden gick all-
deles för långsamt och tog mer än sex 
månader. En prestigestrid bröt ut i mars 
2004 mellan MONUC Force Comman-
der (FC) med stab och chefen för Admin 
Division, som svarade för det logistiska 
stödet. Administrationen hävdade att 

man aldrig involverats i beslutsproces-
sen och att FC inte försett administra-
tionen med erforderligt underlag för 
dess agerande. SRSG lyckades aldrig 
lösa upp denna knut. Därmed gick till-
fället förlorat att förstärka Bukavu och 
förhindra krisen nedan. 

• Uppbyggnaden av ett fungerande och 
anpassat DDR-program för Ituridistrik-
tet kom under våldsamma diskussioner 
främst mellan MONUC och olika FN-
organ samt flera NGO:s. Programmet 
skulle ha tagit fem veckor att etablera 
men blev operativt först efter mer än 
ett år. Resurser saknades inte. Det hela 
handlade om ovilja hos ett antal inter-
nationella organisationer att underordna 
sig missionen MONUC. Förseningen 
ledde till att en effektiv demobilisering 
av de beväpnade grupperna i Ituri för-
senades ca ett år. 

• Bukavukrisen bröt ut den 26 juni 2004 
och kom att hota hela fredsprocessen. 
Det internationella trycket höjdes på 
Rwanda att inte blanda sig i denna 
interna kongolesiska konflikt inom 
armén, men MONUC lyckades aldrig 
diplomatiskt att få Rwanda att inta 
en neutral hållning. Chefen för Kivu-
brigaden avsåg gripa in med våld mot 
rebellerna men hejdades av MONUC:s 
högkvarter. Uppfattningen om det som 
hände i miljonstaden Bukavu och allva-
ret i det rwandiska hotet skilde sig starkt 
mellan MONUC:s politiska och militära 
företrädare i Bukavu å ena sidan och 
företrädare i MONUC:s högkvarter. 
Trots en etablerad krishanteringsgrupp 



71

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20082-2008

i MONUC:s högkvarter misslyckades 
MONUC på alla fronter och hade sånär 
tvingats evakuera från DRC. Fredspro-
cessen försenades fem månader.

• Förseningen i Ituri och misslyckandet 
i Bukavu ledde till att säkerhetsrådet 
beslutade att tillföra mer trupp utifrån 
i stället för att MONUC genomförde 
omfördelning. Ett divisionshögkvarter 
etablerades i Kisangani för att leda de 
tre brigaderna i östra Kongo. Någon 
civil motsvarande organisation upprät-
tades inte. Därmed kom missionen att 
avlägsna sig från EBAO-konceptet.

• Resurser saknades inom MONUC:s 
militära förband för att effektivt kunna 
bedriva t ex underrättelsetjänst, stoppa 
vapensmugglingen, operera nattetid 
samt när det gäller utrustning för tem-
porära operationer över hela territoriet 
mm. Detta innebar en lägre militär ef-
fektivitet, som negativt påverkade 
övriga funktioner och därmed freds-
processen.   

Slutsatser: styrka/svagheter i       
utgångsläget
Mandatet och reglerna för våldsanvänd-
ning ”Rules of Engagement” var lämpliga 
och gav erforderlig handlingsfrihet för att 
FN:s militära förband skulle kunna operera 
effektivt på marken. 

Vapenembargot kunde dock inte imple-
menteras effektivt. Vapnen smugglades 
nattetid in i Kongo på sjöarna och över 
den östra landgränsen, som bland annat 
löpte med över 1 000 km i de stora sjöarna 
”Great Lake Region”. FN-brigaderna sak-

nade båtar och förmåga att flyga nattetid 
för att bland annat patrullera sjöarna.

De proaktiva operationerna på marken 
krävde också fordon för att klara mikro-
transporterna när en operation inletts. I 
väglös terräng måste terrängbilar helikop-
tertransporteras. 

Etablering av Ituribrigaden fungerade 
väl. FN:s administration lyckades inte bara 
med att transportera in förbanden utan även 
anskaffa mark och anläggningar för deras 
initiala gruppering. Motsatsen gällde för 
Kivubrigaden. Förbandens tilltransport 
särskilt till Syd-Kivu och Bukavu förse-
nades flera månader. När förbanden väl 
tillfördes saknades mark och anläggningar 
för utgångsgruppering. Dessa brister och 
förseningar bidrog till att hela fredsproces-
sen riskerades. 

Generellt saknades skjutbanor vid grup-
peringsplatserna vilket försvårade fortsatt 
skjutträning. 

Etablering av baser för basering av heli-
koptersystemen inom hela operationsom-
rådet tog för lång tid, ett till flera år.

Upprättande av DDR-programmet i Ituri 
tog alldeles för lång tid; ett år innandet 
fungerade effektivt.

Brigaderna var hänvisade till Nivå 
II-fältsjukhus, grupperade i Kisangani 
respektive Kindu; således 300-600 km 
från de områden där tyngdpunkten av 
brigaderna verkade. Nivå II-sjukvårdsför-
band kan göra kirurgiska ingrepp. Även 
om fältsjukhusen senare flyttade närmare 
respektive brigad så innebar grupperingen 
inledningsvis en betydande risktagning 
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Slutsatser: styrka/svaghet under opera-
tionerna
Operationer nära basområdena
Dessa operationer liknade delvis tradi-
tionell Peace-Keeping vad gällde den 
geografiska utsträckningen. Det proaktiva 
uppträdandet och många gånger överras-
kande tillslagen var något nytt, och ledde 
generellt till att vi tog initiativet. Likaså 
hade villigheten att använda våld men 
också att ta milismän till fånga stor bety-
delse. Medie-representanter stod generellt 
bakom oss, vilket ytterligare uppmuntrade 
till aktivitet. Med hänsyn till närheten till 
baserna var logistikproblemen ringa utom 
under Bukavukrisen i maj juni 2004. I 
Bukavu hade FN:s administration inte gjort 
erforderliga förberedelser för gruppering 
av  mycket trupp. Sambandsproblemen var 
begränsade på grund av de ringa avstånden. 
Däremot hade vi även i och omkring bas-
områdena en alltför begränsad lägesupp-
fattning. Det var enbart vid operationerna 
i och omkring basområdena som nationella 
begränsningar negtivt påverkade resultatet. 
I dessa områden användes i första hand 
de förband som redan var grupperade där 
oavsett vilka de var. Vid operationer med 
den multinationella stridsgruppen i andra 
områden kunde vi välja vilka kontingenter 
som skulle ingå. Civila FN-tjänstemän 
med lång erfarenhet från traditionell 
”Peacekeeping” reagerade negativt när vi 
utvecklade kraftfullt våld inom och nära 
basområdena. Det var från dessa områden 
de lättast fick tillgång till information, även 
detaljerad.   

Operationer långt från basområdena
Våra proaktiva operationer in på djupet 
av milisernas grupperingsområde var ett 
nytt beteende och genomfördes många 
gånger överraskande. Härvid utnyttjades 
vår överlägsna rörlighet i luften och på 
marken tillsammans med den robusta 
vapenutrustningen liksom det förhållandet 
att vårt infanteri vid markktransporter var 
skyddat av pansarplåt. Tempot och vil-
ligheten att ta risker ökade efterhand som 
framgångarna registrerades. I stort sett 
uteblev våra förluster nästan helt under de 
proaktiva operationerna.   

Samtidigt saknades väsentlig materiel 
för att vi effektivt skulle kunna operera 
en längre tid utanför basområdena. Detta 
blev särskilt svårt om insatta förband måste 
helikopterunderhållas. Exempel på sådan 
materiel var lätta elverk för att ladda batte-
rier och till belysning, belysningsmateriel, 
materiel för vattenrening, tält för bivack, 
enkla fältkök, viss befästningsmateriel, 
lätta fordon att helikoptertransportera, 
fälttoaletter och mycket annat. Frånvaro 
av denna utrustning tillsammans med 
otillräckliga resurser och kapacitet för sam-
bands- och underrättelsetjänst innebar att 
effekten av operationerna reducerades. 

Sambandstjänst 
FN:s sambandssystem var modernt så 
tillvida att satellitkommunikation använ-
des och som knöt ihop alla permanent 
grupperade staber. Därmed fungerade 
sambandstjänsten synnerligen bra från 
missionshögkvarteret ner till brigad/sek-
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torhögkvarteren och vidare till bataljons-
staberna. Dessa elektroniska autostrador 
bar upp e-mailfunktioner, internet, telefon, 
videokonferenssystem och fax. I de större 
städerna hade FN dessutom sändarsystem 
för Motorola. I Bunia, Goma, Bukavu och 
Kindu fanns således ett väl fungerande 
Motorola radiosystem, som kunde nyttjas 
vid operationer i och i nära anslutning 
till dessa urbana områden. Detta system 
överlagrades av ett fungerande mobiltele-
fonnät. Nämnda system täckte grovt räknat 
dock mindre än 10 % av det samlade ope-
rationsområdet. Militärobservatörsteamen 
hade kortvågsradio. Den var en tillgång 
tillsammans med FN:s satellittelefoner. 
Alla bataljoner hade UK-radio för egen 
kommunikation. Räckvidden var maximalt 
sju-tio km. Kortvågsstationerna, om de 
fanns, nådde betydligt längre. 

Så länge vi opererade inom täcknings-
områdena fungerade kommunikationen 
utan problem. När vi opererade utanför 
dessa, var vi tvungna att ständigt finna 
nya och tillfälliga lösningar samt ta risker. 
Vi använde mest FN:s Motorola. Skedde 
ledning från helikopter kunde den taktiska 
chefen kommunicera tillfredsställande 
med förbanden på marken. För kommu-
nikation med brigadhögkvarteret användes 
radion från helikoptern. Denna måste 
ibland stiga, vid tillfällen 1000 m, för att 
nå flygledartornet vid någon bas för via-
signalering. Annars krävdes satellittelefon, 
som enbart kunde opereras på marken. En 
bataljon var hemifrån utrustad med radio-
system Motorola, samma som FN erbjöd. 
Systemet var dock programmerat för andra 

frekvenser och kunde tragiskt nog inte 
kommunicera med FN:s Motorola.

Underrättelsetjänst
FN:s underrättelsetjänst var outvecklad 
och synnerligen begränsande. Våra un-
derrättelser byggde på militärobservatö-
rernas information, lokalbefolkningen, 
den kongolesiska armén om den fanns 
representerad och civil FN-personal, som 
tjänstgjort längre tid i missionen. 

I avsaknad av UAV, ”Unmanned Aerial 
Vehicles, tvingades vi att spana ut milisens 
styrkepositioner med helikopter, med 
ökad risktagning, eftersom helikoptrarna 
ofta besköts av milisen. Mörkerspanings 
och mörkerstridskapaciteten var mycket 
begränsade. Vi saknade helt möjligheten 
till elektronisk krigföring. Avsaknaden 
av förband på de stora sjösystemen var 
synnerligen effektreducerande. Milismän, 
vapen och andra förnödenheter smuggla-
des över Tanganyika-, Kivu- , Edward- och 
Albertsjön. nattetid. Den största nackdelen 
var att vi inte kunde flyga och spana nat-
tetid.

Slutsatser: styrka/svagheter MONUC:s 
ledningsorganisation
Generellt fungerade denna betydande grad 
av integration av MONUC:s olika funktio-
ner samt samordningen av olika discipli-
ners resurser. Tillkortakommandena kunde 
i regel bokföras på kontot den mänskliga 
faktorn. De orsakades av prestige, person-
konflikter, missuppfattningar, ovillighet 
att samordna, bristande beslutsunderlag 
och de följdaktliga felaktiga besluten. 
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Sannolikt ledde detta till en försening av 
fredsprocessen med betydligt mer än ett år 
och var sannolikt den faktor som stod för 
den största förseningen.

Detta kan endast förändras genom för-
bättrad rekrytering av ledande personal, 
som har stor erfarenhet och förståelse för 
det som händer inte enbart inom det egna 
högkvarteret utan även på marken. Denna 
personal måste ha missionen och dess mål 
i fokus och bortse från egen karriär och 

möjliga personliga landvinningar. FN:s 
civila dimension är synnerligen hierarkisk 
och underordnad personal är i det närmaste 
helt beroende av sin chefs välvilja för att få 
ett nytt kontrakt efter ett halvt eller ett år. 
Vem vågar då debattera i beredningen av 
beslut och med integritet hävda sin mening 
mot sin chef? 

Författaren är brigadgeneral och ledamot 
av KKrVA


