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Sammanfattning 

FN bedriver ett antal fredsbevarande insatser i världen. Till dessa insatser rekryteras militär och civil 

personal som anställs av FN för att utföra de mandat som FN har givits av medlemsstaterna. Då 

dessa post-konflikt områden ofta är väldigt osäkra och instabila är det nödvändigt att FN:s personal 

har immunitet från rättsliga processer och påföljder. Det är för att skydda organisationen och dess 

anställda mot falska anklagelser och processer i trasiga rättssystem. Det har emellertid under årens 

lopp framkommit att de FN:s anställda har begått ett stort antal sexuella övergrepp mot lokalbefolk-

ningen under de fredsbevarande insatserna. För att ett straffrättsligt förfarande mot gärningsmännen 

ska kunna påbörjas måste FN lyfta deras immunitet.  

När anklagelser rapporteras till FN inleder organisationen ett administrativt förfarande för att 

utreda om det är troligt att ett övergrepp har begåtts och om det finns eventuella hinder som talar mot 

att immuniteten inte ska lyftas. Även om gärningsmannen är skyldig och inga hinder att lyfta immu-

niteten föreligger har detta initiala administrativa förfarande i hög grad försvårat lagföring av gär-

ningsmännen. Det administrativa förfarandet tar cirka 16 månader och utreds i New York. När den 

tiden väl har gått är det i princip omöjligt för aktuella stater att påbörja en förundersökning och finna 

tillräcklig bevisning för att väcka åtal. Genom en analys av ett flertal aktuella rapporter från FN har 

jag funnit att de största problemen som uppstår till följd av immuniteten är: 

1) Ett mörkertal av antalet offer uppstår. 2) Det saknas ett klart och tydligt system för hur 

man rapporterar sexuella övergrepp 3) Svårighet i att samla in bevis av tillräckligt hög tillförlit-
lighet och få dessa till översynsorganet i New York. 4) Översynsorganet är för långsamt i den admi-

nistrativa utredningen. 5) De olika enheterna inom FN är inte självständiga och försöker dölja pro-

blemet med sexuella övergrepp för omvärlden. 6) De olika organen inom FN har dessutom haft svårt 

att samarbeta. 7) Svårt för staterna att samla in bevis till det straffrättsliga åtalet. 8) Värdlandets 

rättsväsende kan underkännas av FN ur ett rättighetsperspektiv för individen. 9) FN fokuserar i 

första hand på ett administrativa förfarande, något som inte är tillräckligt då det är ett brott som har 

begåtts. 10) Det är inte tydligt vem inom som är ytterst ansvarig för detta problem. 11) Förfarandet 

är inte transparent.  
 Mitt förslag är införande av en extern expertgrupp vid varje fredsbevarande insats. För att 

kunna hantera problemen ovan bör expertgruppen ha följande komponenter: 

1) Gruppen ska vara externt rekryterad.  

2) Den ska reformera rapporteringssystemet.  

3) Resurserna för insamlande av bevisning måste ökas och förbättras.  



4) Gruppen och FN ska även ha det straffrättsliga förfarandet i åtanke och inte endast det 

administrativa.  

5) Dokumentering och överlämnande av bevisning till de stater som ska bedriva förunder-

sökningen måste ske.  

6) Kontinuerlig rapportering mellan expertgruppen och de olika FN-organen. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
FN är den ledande organisationen inom fred, säkerhet och humanitär hjälp i världen, och 

FN:s mandat är i princip obegränsat.1 Trots att relativt få av alla resolutioner som antas av FN 

är juridisk bindande har organisationens beslut hög genomslagskraft och stor legitimitet. FN 

grundades i San Francisco sommaren 1945 av 51 stater som en union i arbete för fred, säker-

het och för mänskliga rättigheter. Liksom bildandet Europeiska Unionen (EU) var FN en re-

aktion på det våld och de hemskheter andra världskriget hade fört med sig, och en önskan om 

att bibehålla fred i världen.2 Sedan juli 2011 består FN av 193 medlemsstater och är en 

världsspelare inom dess verksamhetsområden. FN:s högkvarter ligger i New York där dele-

gater möts dagligen och representerar sina medlemsstater och för arbetet framåt.  

FN har kontor runt om i världen med fokus på olika arbetsområden, såsom Geneve, 

Nigeria och Addis Abeba. På dessa kontor bedrivs mycket av det administrativa arbetet och 

besluten fattas ofta där. FN:s arbete verkställs dock oftast ute på fältet i krisdrabbade områ-

den med människor i nöd. Det humanitära samt fredsbevarande arbetet driver FN oftast med 

så kallade fredsbevarande insatser. 

Syftet med en fredsbevarande insats är att assistera värdländerna i övergången från en 

krissituation till stabilitet med hjälp av både militär samt civil närvaro.3 Personalen som när-

varar vid en insats är anställd av FN och kommer antingen från ett FN-organ eller från ett 

land som ingått avtal om att bidra med militära trupper till den fredsbevarande insatsen. Trots 

att intentionerna med insatserna är goda och personalen är där för att öka trygghet och säker-

het har det genom historien rapporterats om situationer där personal under FN:s försorg har 

begått sexuella brott och övergrepp mot lokalbefolkningen i värdlandet. Mellan 2008 och 

2014 rapporterades 480 anklagelser om sådana sexuella övergrepp.4 Detta är ytterst allvarligt, 

inte bara för alla individer inblandade, utan även för FN:s trovärdighet som organisation. 

                                                
1 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 
79. 
2 Bermann, Silvie, Guide to the United Nations, Diretorate for the United Nations, International Organisations, 
Human Rights of the French Ministry of Foreign and European Affairs, Paris, 2010, s 15. 
3 United Nations Peacekeeping Operations – What is Peacekeeping, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml, lydelse 2015-12-20. 
4 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 8. 
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Gärningsmännen är till antal flest inom de militära trupperna, men procentuellt är det fler 

civilt anställda som begår övergrepp.5  

FN har flera gånger uttalat att dessa övergrepp är oacceptabla, att de jobbar med kraft-

tag mot problemet och att det inom FN ska råda en nolltolerans mot sådant agerande.6  När 

media har rapporterat om övergrepp vid fredsbevarande insatser antar generalförsamlingen 

ofta ett stort antal resolutioner, skriver egna rapporter samt tillsätter expertgrupper som ska 

utreda händelserna. Emellertid har antalen övergrepp inte i någon större grad minskat, och 

antalet lagförda gärningsmän har inte heller ökat. Mellan 2008-2012 var det endast nio styck-

en civilt anställda som överlämnades till värdlandets myndigheter för utredning och åtal.7 

Detta kan jämföras med att det inkom långt över 300 anklagelser de åren.8 Det finns två bi-

dragande orsaker till detta.  

För det första föreligger det immunitet av varierande omfattning för all FN personal 

vid fredsbevarande insatser. Det finns flera angelägna intressen bakom varför en FN-anställd 

på fredsbevarande uppdrag ska ha immunitet. Utan ett rättsligt skydd skulle få vilja bege sig 

till oroliga områden som ofta inte har ett fungerande rättssystem. Falska anklagelser mot FN-

personal skulle kunna användas av värdlandet som ett politiskt vapen mot FN. Den åtalade 

skulle riskera att utsättas för rättsprocesser samt påföljder vilka FN inte anser lever upp till 

mänskliga rättigheter. Tanken från början med immuniteten för de anställda var dock inte att 

den gälla för brott som sexuella övergrepp.9 För att den ska lyftas måste dock en intern utred-

ning ske hos FN:s översiktsorgan i New York. Denna utredning är mycket långdragen, in-

vecklad och försvårar i hög grad lagföringen av gärningsmännen då bevis, vittnen och offer 

ofta hinner försvinna. Som följd resulterar processen sällan i åtal.10 Dessutom offentliggörs 

inte alla rapporter och dokument utan de stannar oftast inom FN då organisationen är ovillig 

att lämna ut information om händelserna. FN brukar motivera det med att det är interna affä-

rer där tillräckliga bevis om händelsen inte lagts fram.11  

                                                
5 Ibid. s. 10. 
6 ST/SGB/2003/13, oktober 2003, s. 4. 
7 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 19. 
8 A/68/756, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2014, s. 10. 
9 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations pea-
cekeeping operations, mars 2005, s. 6. 
10 A/70/86, Report of the Independent Audit Advisory Committee, Internal Oversight: proposed programme 
budget for the biennium 2016-2017, maj 2015, s- 9-10. 
11 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s. 36.  
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För det andra har det framkommit att det finns en ovilja hos FN att konkret ta sig an 

problemet, och att organisationen snarare försöker dölja de sexuella övergreppen än att utreda 

dem. Exempel på detta är mailkonversationer, som läckt ut. mellan FN:s Office of High 

Commissioner of Human Rights (OHCHR) och United Nations Childrens Fund (UNICEF). 

Där diskuterar anställda hur de bör agera för tysta ner rapporterna om de sexuella övergrep-

pen.12 Man kan spekulera i anledningen till den ovilja som finns från FN:s sida att föra hän-

delserna ut i ljuset. Mycket tros vara på grund av att det skulle drabba FN:s rykte negativt.13  

1.2. Syfte, avgränsning, metod och disposition  

1.2.1 Syfte 
Problemet som har uppstått är att den immunitet som är nödvändig för att FN:s anställda ska 

kunna genomföra fredsbevarande insatser utnyttjas på ett sätt som inte var åsyftat vid infö-

randet av immuniteten. FN har inte ett fungerande system för att hantera detta utnyttjande, 

och istället har straffrihet för sexuella övergrepp uppstått.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man bör hantera den immunitet som 

givits civilt FN-anställda vid fredsbevarande insatser, när de anställda begår sexuella över-

grepp. Jag kommer att fokusera på åtgärder som kan effektivisera den administrativa och 

straffrättsliga processen, men fortfarande tillgodoser individens rättsliga skydd, både den 

åtalades samt offrets. Jag anser att det finns utrymme att effektivisera lagföringen av ankla-

gade FN-anställda. Detta skulle i sin tur leda till fler korrekta utslag och även eliminera den 

känsla av straffrihet som spridits till följd av den stora mängden anklagelser som endast re-

sulterar i ett fåtal åtal. 

Uppsatsen kommer utmynna i ett förslag på en åtgärd som kan underlätta lagföringen 

av gärningsmän som begått sexuella övergrepp. 

1.2.2 Avgränsning 

Jag kommer begränsa uppsatsen till den civila FN-personalen och inte behandla de militära 

trupperna. Jag kommer inte heller behandla immunitet för andra brott som kan begås vid en 

fredsbevarande insats. Anledningen till att jag valt att behandla den civila personalen är att 

procentuellt sett är antalet sexuella övergrepp högre hos de civila än de militära, samt det är 

                                                
12 Code Blue Campaign, Internal UN-Documents, http://www.codebluecampaign.com/undocuments/, lydelse 
2015-11-14. 
13 A/62/329, Criminal accountability of the United Nations officials and experts on mission, september 2007, s. 
2. 
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två olika förfaranden för immuniteten som gäller för de olika grupperna.14 För den civila per-

sonalen gäller immuniteten i alla medlemsstater och för alla handlingar i tjänsten, så kallad 

funktionell immunitet. Detta till skillnad mot den militära som alltid kan åtalas i hemlandet. 

1.2.3 Metod 
Denna uppsats är rättsanalytisk och har skrivits på basis av de rapporter, regelverk och re-

kommendationer som tillhandahålls av FN samt doktrin.  Rapporter över ett antal fredsbeva-

rande insatser vilka varit speciellt drabbade av sexuella övergrepp och statistik kommer att 

redovisas. Därefter följer en analys av de rapporter FN själva producerat som ett svar på 

dessa övergrepp, och även en slutsats om vilka negativa följder immuniteten fått. Slutligen 

föreslår jag en metod för behandlandet av immunitet. Denna analyseras med utgångspunkt i 

hur väl åtgärden löser problemen som uppkommer till följd av immuniteten med hjälp av 

doktrin samt FN:s rapporter. Ett flertal rapporter från olika forskare verksamma inom områ-

det har även studerats.  

Under hösten 2015 praktiserade jag på Svenska Permanenta Representationen till 

Förenta Nationerna. Jag placerades i femte utskottet vilket hanterar interna och administrativa 

frågor. I utskottsarbetet inkluderas brott begångna av FN:s personal. Jag har haft flera dis-

kussioner med sakkunniga och ambassadörer från olika medlemsstater vilket har gett positiva 

influenser och inspiration till min analys.  

1.2.4 Disposition 
Jag har utformat uppsatsen enligt följande. Andra kapitlet ger en bakgrund till organisationen 

FN, fredsbevarande insatser, de sexuella övergreppen samt kopplingen mellan FN-anställda 

och sexuella övergrepp. Det tredje kapitlet förklarar immunitet, vad det är, dess historia och 

varför den har tillerkänts de civilt anställda inom FN. I slutet av kapitlet sammanfattar jag i 

en analys vilka två kategorier av problem som uppstår till följd av immuniteten. Kapitel fyra 

illustrerar ett antal fredsbevarande insatser där sexuella övergrepp har varit ett stort problem. 

Det femte kapitlet följer upp det fjärde genom att beskriva de interna utredningar inom FN 

som gjorts efter att sexuella övergrepp vid en fredsbevarande insats blivit kända, och vilka 

åtgärder dessa rekommenderar FN att vidta. Jag avslutar det kapitlet med en sammanställning 

där jag har analyserat rapporterna och kommit fram till vilka de viktigaste, specifika proble-

                                                
14 Dahrendof, Nicola, Sexual Exploitation and Abuse: Lessons Learned Study. Addressing Sexual Exploitation 
and Abuse in MONUC, UN DPKO: Best Practice Unit, March 2006. 
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men jag anser att immuniteten har haft som följd. I det sjätte kapitlet framför jag den åtgärd 

jag anser är lämpligast baserat på analyser hur väl den löser de problemen. Sjunde kapitlet är 

avslutande reflekterande ord till min uppsats. 

2 Fakta 

2.1 FN och fredsbevarande insatser 
Fredsbevarande insatser består av att FN skickar anställda till ett krisdrabbat område för att 

stabilisera läget. Detta kan innebära att uppehålla fred och säkerhet, skydda civila, underlätta 

politiska processer, övervaka vapenuppehåll, arbeta med nedrustning osv.15 Totalt har FN 

tillhandahållit 71 fredsbevarande insatser och har i mars 2016 17 aktiva.16  

Inte bara militär personal närvarar vid fredsbevarande insatser utan även civil perso-

nal ansvarar för exempelvis utdelning av mat, vård och bygger bostäder. I augusti 2015 fanns 

det totalt 106 000 militära fredsbevarare och 18 801 civila FN anställda utsända till fredsbe-

varande insatser.17 Beroende på om den anställde har civil eller militär status gäller olika re-

gelverk för immunitet vid brott. Till antalet är det som tidigare nämnts fler militärer som be-

går sexuella övergrepp, men det är en snedvridning när det gäller vilken grupp som procentu-

ellt begår flest. Här går emellertid statistiken isär, beroende på om det är FN själva som anger 

den eller enskilda hjälporganisationer. Enligt FN utgör de civilt anställda endast 17 % av all 

personal men står de för cirka 33 % av alla övergrepp.18 

En hjälporganisation kallad ”The Code Blue Campaign”19 fokuserar på denna fråga 

och har även sammanställt statistik som FN har publicerat. Enligt den statistiken är 69% av 

alla gärningsmän omfattade av immuniteten som gäller för civilt anställda. 

                    20 

                                                
15 http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/peacekeeping.shtml, lydelse 2015-12-20. 
16 Ibid. 
17 Fact Sheet, Privileges and Immunities of the United Nations, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/, lydelse 2016-01-10. 
18 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 10. 
19 Aids Free World,  Code Blue Campaign, http://www.codebluecampaign.com/, lydelse enligt 2016-02-03. 
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Av FN:s totala budget står kostnaderna för fredsbevarande insatser för ca 75 %.21 Alla med-

lemsstater har en skyldighet att bidra i enlighet med överenskomna procentsatser.22 Kostna-

derna för insatserna från 1 juli 2014 till 30 juni 2015 uppgick till 8,27 miljarder dollar.23 1988 

utdelades Nobels Fredspris till FN:s fredsbevarande insatser.  

FN har ett antal regelverk för de fredsbevarande insatserna samt ett antal översiktsor-

gan.24 Alla anställda ska dessutom genomgå särskild introduktion och träning där moraliska 

förväntningar och regler angående uppförande gås igenom.25  

Hur många sexuella övergrepp som begås är en svår sak att utreda. Det är FN som 

tillhandahåller statistiken, och det visar sig att de olika organen uppger olika siffror. Statistik 

som The Code Blue Campaign har sammanställt från Department of Peacekeeping Operat-

ions (DPKO) visar att år 2014 inkom sammanlagt 79 anklagelser mot FN personal.26 Föl-

jande tabell visar antalet sexuella övergrepp uppdelat per kategori, där både ”Non-Military” 

samt ”UN Agency Staff” omfattas av den funktionella immuniteten. 

27 

FN:s interna översiktsorgan uppger däremot att det var 51 anklagelser 2014.28 Något som kan 

uppmärksammas är att statistiken som FN utger i sina rapporter är ofta tvetydig då olika de-

                                                                                                                                                  
20 Aids Free World,  Code Blue Campaign, http://www.codebluecampaign.com/, lydelse enligt 2016-02-03. 
21 United Nations, Budget, http://www.un.org/en/hq/dm/budget.shtml, lydelse enligt 2016-02-03. 
22 Förenta Nationernas stadga, 1945, artikel 17. 
23 A/C.5/69/24, Approves resources for peacekeeping operations for the period from 1 july 2015 to 30 june 
2016, juni 2015, s. 2. 
24 United Nations, Ten Rules – Code of Personal Conduct for Blue Helmets, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf, lydelse 2016-02-28. 
25 Fact Sheet, Privileges and Immunities of the United Nations, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/, lydelse 2016-01-10. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 12. 
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partement inom FN kan uppge olika siffror. En genomgående trend är att statistik som FN 

själv sammanställt visar ofta lägre siffror än när en hjälporganisation har sammanställt den.29 

Det finns alltså flera brister i den statistik som tillhandahålls av FN. Den anger hur 

många anklagelser som totalt kommit in, dock skiljer sig begreppet ”anklagelser” åt. När FN 

redovisar hur många anklagelser som kommit in definierar de anklagelser som händelser, och 

berättar inget om antalet personer inblandade.30 Det finns exempel på gruppvåldtäkter där tio 

stycken gärningsmän varit involverade, men händelsen har bara resulterat i en anklagelse. 31  

Med ordet anklagelser menar FN även endast substantiella anklagelser, vilket också är pro-

blematiskt. Detta då anklagelsen måste bevisas i en annan världsdel än var händelsen ägt 

rum, där offer och vittnen har svårt att yttra sig. Det resulterar därför i ”färre” anklagelser än 

vad som egentligen ägt rum. Vid genomgången av de specifika fredsbevarande insatserna 

nedan kommer det även framgå att det är högst sannolikt att mörkerantalet är stort.32  

2.2 Vilket brott är sexuella övergrepp och vilken domstol har jurisdiktion 

FN definierar sexuella övergrepp som följande: 

 
Sexual Exploitation 

“Any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power or trust, for 

sexual purpose, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from 

the sexual exploitation of another.”33 

Sexual Abuse 

“The actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under 

equal or coercive conditions.”34 

 
Denna definition presenterades för första gången 2003 och är nu den definitionen FN utgår 

ifrån. Dessa definitioner grundar sig dels i FN:s ”Stadga För Mänskliga Rättigheter” artikel 3 

och 6, samt i Säkerhetsrådets resolution 1325 ”Resolution on Women, Peace and Security” 

                                                
29 Fact Sheet, Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepin Personnel, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/2015/5/13/sexual-exploitation-and-abuse, lydelse 
2016-02-20. 
30 Fact Sheet, Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepin Personnel, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/2015/5/13/sexual-exploitation-and-abuse, lydelse 
2016-02-20. 
31 A/68/756, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2014, s. 6. 
32 Csaky, Corinna, No One to Turn To - The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid wor-
kers and peacekeepersı,, Save the Children, London, 2008, S. 12. 
33 ST/SGB/2003/13, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, oktober 2003. 
34 Ibid. 



 

 
8 

från år 2000 vilken behandlar specifikt kvinnors rättigheter i väpnade konflikter.  I svensk 

lagstiftning skulle detta brott falla in under Brottsbalk (1962:700), 6 kap. om sexualbrott. 

FN:s definition av Sexual Exploitation och Sexual Abuse skulle innefatta bland annat 1 § 

våldtäkt, 2 § sexuellt tvång, 3 § sexuellt utnyttjande, 4 § våldtäkt mot barn, 5 § sexuellt ut-

nyttjande av barn och 6 § sexuellt övergrepp mot barn. 

Om immuniteten för en FN-anställd skulle lyftas av FN bestäms jurisdiktionen, lagval 

och brottet enligt vad som följer nationell straffrätt. Det följer av att den anställde räknas som 

en vanlig civil person som begått ett brott i ett annat land. Sexuella övergrepp faller inte in 

under en universell jurisdiktion och den civila FN-anställda inte är en del av en militär trupp 

eller företräder en stat. Enligt FN:s expertgrupp för sexuella övergrepp och straffansvar når 

inte de sexuella övergreppen kraven på de brott som omfattas av universell jurisdiktion, 

såsom krigsförbrytelse eller brott mot mänskligheten.35  

Sexuella övergrepp når inte definitionen av tortyr enlig FN:s ”Konvention mot tortyr 

och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning” om övergreppet 

inte har varit ett led i ”att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje 

person, att straffa honom för en gärning som han eller tredje person har begått eller miss-

tänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något 

skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller 

lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig 

tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna.”36 

Det sexuella övergrepp som skett av civil personal vid fredsbevarande insatser har istället 

snarare ett personligt motiv för gärningsmannen. 

Sexuella övergrepp kan inte heller innefattas inom jus cogens, vilket är en tvingande 

indispositiv folkrätt.37 Vad som innefattas i jus cogens är inte uppräknat i en katalog, utan är 

vedertagna folkrättsliga principer. Exempel är förbud mot folkmord och slaveri.38 De senaste 

årtionden har sexuellt våld i ett internationellt perspektiv börjat uppmärksammas, både för 

hur utbrett det är samt att det används som del av krigsföring. Detta har lett till att det nu 

                                                
35 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to cri-
minal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 17. 
36 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, Förenta 
Nationerna, 1987, artikel 1. 
37 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 
30. 
38 Orkhelashvili, Alexander, Peremptory Norms in International Law, Oxford University Press, Oxford, 2006, s 
41.  
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finns en stark indikation till att sexuellt våld bör innefattas i jus cogens, men tyvärr är vi inte 

där ännu.39 

Att brottet ska definieras enligt nationell lagstiftning kan leda till ett antal brott skulle 

kunna ställa till med juridiska svårigheter. Exempel på detta är prostitution, då det inte alltid 

är ett brott i värdlandet, eller sexuella relationer med minderåriga då den lagliga åldern för 

sexuellt umgänge varierar i olika länder. I sådant fall kan det vara svårt med straffrättsliga 

påföljder då det är krav på dubbel straffbarhet. FN har i dessa fall interna regler om att inte 

acceptera köp av sex, och sådant agerande kan medföra disciplinära åtgärder.   

Immunitet för FN-anställda föreligger även för åtal vid den Internationella brottmåls-

domstolen. I ett avtal mellan FN och Internationella brottmålsdomstolen har FN lovat att lyfta 

immuniteten i de fall domstolen vill åtala en anställd av FN, se nedan.40  

2.2.1 Romstadgan och Internationella brottmålsdomstolen 
Sexuella övergrepp av civil FN-personal faller inte in under Romstadgan för Internationella 

brottmålsdomstolen från 17 juli 1998, och kan därmed inte tas upp inför Internationella 

brottmålsdomstolen.  

Domstolens jurisdiktion bestäms enligt Romstadgan, som FN inte har tillträtt. I 

Romstadgas står dock att domstolen ska ha jurisdiktion över individer vilka är medborgare i 

ett land som har tillträtt Romstadgan, samt över individer som har begått ett brott i ett land 

som tillträtt stadgan.41 Alla stater som tillträtt Romstadgan har även tidigare tillträtt FN-

stadgan. Här blir det en krock då de båda stadgorna motsäger varandra. FN-stadgan stipulerar 

immunitet mot lagföring för dess anställda, och Romstadgan hävdar att domstolen har juris-

diktion över de som tillträtt stadgan. Dessutom står det i artikel 27 i Romstadgan att ”Denna 

stadga skall gälla lika för alla utan åtskillnad på grund av officiell ställning”, vilket är en 

direkt motsättning mot immunitet. I artikel 103 i FN-stadgan hävdas dock att ” I händelse av 

konflikt mellan medlemmarnas förpliktelser enligt denna stadga och deras förpliktelser enligt 

någon annan internationell överenskommelse skola förpliktelserna enligt stadgan gälla.” 

                                                
39 Mitchell, Davis S., The Prohibition of rape in international humanitarian law as a norm of jus cogens: Cla-
rifying the doctrine, Duke Journal of Comparative and international Law, North Carolina, 2004, s. 223-224. 
40 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, april 
2004, artikel 19. 
41 International Criminal Court, Understanding The International Criminal Court, Public Information and 
Document Center, Haag, 2015, s. 5. 
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Man har tolkat att FN-stadgan har företräde, vilket betyder att immunitet för FN:s anställda 

ska föreligga inför Domstolen.42  

FN och Internationella brottmålsdomstolen ingick dock ett avtal 2004 vilket skulle 

klarlägga relationen mellan FN och domstolen, så kallat ”Negotiated Relationship Agreement 

between the International Criminal Court and the United Nations”. Där stadgas i en artikel att 

FN ska lyfta immuniteten i de fall domstolen vill åtala en av FN:s anställda.43 Alltså förelig-

ger en immunitet, men den bör lyftas vid ansökan av domstolen. Detta har det varit en del 

kontroverser kring då inte alla medlemsstater i FN har tillträtt Romstadgan. Framförallt USA 

har motsatt sig att domstolen skulle ha jurisdiktion över amerikanska trupper.44  

Romstadgans artikel 7 och 8 inkluderar sexuella övergrepp. För att domstolen ska ha 

jurisdiktion måste övergreppen ingå under ett av brotten uppräknade i Romstadgan. För att 

ingå under artikel 7 måste det vara ett brott mot mänskligheten och därmed ha ingått ”som en 

del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningen”.45 Enligt artikel 8 

måste övergreppen vara en ”krigsförbrytelse”.46 Det betyder på att det även ska vara antingen 

ett övergrepp av ”Geneve Konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilperso-

ner under krigstid”, som FN:s civilt anställda inte faller under,47 eller som en del av en plan 

eller policy.48 Dessa krav är inte uppfyllda när ett sexuellt övergrepp begås av en civilt an-

ställd vid en fredsbevarande insats. 49  

Vad som förhindrar att civilt FN-anställda ställs till svars inför Internationella brott-

målsdomstolen är att övergreppen inte faller in under brottskriterierna i stadgan. Det är fram-

förallt svårt att anse att ett sexuellt övergrepp begånget av en civil är en del av något ”syste-

matiserat”, ”planerat”, ”omfattande” eller liknande rekvisit. Trots att Romstadgan är det 

första internationella instrument som explicit erkänner sexuellt våld som krigsbrott,50 kan 

sexuella övergrepp begångna av civilt FN-anställda oftast inte anses falla under Romstadgan. 

                                                
42 Ingadottir, Thordis & Szaz, Paul C., The UN and the ICC: The Immunity of the UN and Its Officials, Leiden 
Journal of International Law, Kluwer Law International, 2001, s. 871. 
43 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, april 
2004, artikel 19. 
44 S/RES/1422, juni 2002. 
45 Prop. 2013/14:146, s 51. 
46 Cassese, Antonio, Gaet, Paola & Jones, John R.W.D., The Rome Statute if the International Criminal Court, 
Volume 2, Oxford University Press, Oxford, 2002, s. 543-551. 
47 International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, Policy Paper on Sexual and Gender-Based Cri-
mes, 2014, punkt 35. 
48 Ibid, s. 14. 
49 Prop. 2013/14:146, s. 51. 
50 International Criminal Court, The Office of the Prosecutor, Policy Paper on Sexual and Gender-Based Cri-
mes, 2014, punk 25. 
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Därmed kan civilt FN-anställda inte ställs tills svars inför Internationella brottmålsdomsto-

len.51 

2.3. FN och sexuella övergrepp 

Nedanstående tabell från 2013 sammanfattar de fredsbevarande insatser där ”Depart-

ment of Field Support” var involverade, och ger en överblick vilka sort övergrepp det kan 

handla om. 
                                              

52 

 

De som ses som mest sannolika för att bli utsatta för sexuella övergrepp är föräldralösa 

barn53. I de områden fredsbevarande insatser agerar är det ofta många barns vars föräldrar har 

dött under de oroligheterna som föranleder FN:s närvaro. Föräldrar ses som de viktigaste 

beskyddarna för barnen, speciellt när styrande organ kan vara upplösta eller inte fungerande. 

Dessa barn har ofta få möjligheter att införskaffa nödvändigheter som mat och vatten, och 

sexuella tjänster i utbyte mot dessa blir en överlevnadstaktik. De föräldralösa barnen är också 

mest utsatta då gärningsmännen vet att dessa är de minst sannolika att anmäla till polisen.54 

Dock drabbas även vuxna kvinnor av sexuella övergrepp.  

För FN som organisation är det mycket problematiskt då en stor dels av FN:s värde 

och legitimitet ligger dess rykte. Att FN mottas varmt av befolkningen och det styrande organet 

                                                
51 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to cri-
minal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 19-20. 
52 Ibid. 
53 Csaky, Corinna, No One to Turn To - The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid wor-
kers and peacekeepersı,, Save the Children, London, 2008, s. 7. 
54 Ibid. 
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i värdlandet, är av stor vikt för att kunna göra ett effektivt arbete. Samarbete är en stor del i 

processen att främja fred och stabilitet. Om FN:s goda rykte försvagades skulle detta också 

kunna slå hårt på dess finansiella ställning. I nuläget består FN:s budget till stor del från frivil-

liga bidrag. Om det kom fram att FN:s egen personal begick brott och utnyttjade befolkningen 

dit de kom skulle dessa bidrag kunna minska. Då FN inte är en stat med en egen befolkning är 

organisationen även beroende av att länder är villiga att bidra med trupper och personal till 

fredsbevarande insatser. Länderna får i gengäld betalt, i nuläget ca 1332 dollar per soldat i 

månaden55. Om FN-anställdas misskötande spred sig skulle stater kunna bli ovilliga att bidra 

med trupper och FN skulle inte kunna genomföra insatser i samma utsträckning eller lika 

effektivt. Om FN inte kan bedriva fredsbevarande insatser försvinner mycket av deras faktiska 

arbete och position som världsspelare inom politik och säkerhet. Alla har alltså allt att förlora på 

sexuella övergrepp. 

2.4 Vad gör FN för att ändra på detta 

Att sexuella övergrepp upphör borde ligga i FN:s eget intresse. Organisation har som primärt 

syfte att motarbeta övergrepp rent generellt i världen, men de har också väldigt mycket att 

förlora på om vidden av dessa övergrepp skulle bli kända. Då antalet övergrepp inte har minskat 

anmärkningsvärt över åren kan man anse att vad de än har gjort har det inte varit tillräckligt. 

Man kan se ett tydligt mönster i när FN agerar för bekämpande av sexuella övergrepp. FN har 

som sagt ett flertal fredsbevarande insatser i världen, vissa av dessa blir mer eller mindre upp-

märksammade när det gäller sexuella övergrepp, exempelvis de insatser jag behandlar nedan. 

FN sätter då ihop en grupp experter som ska utreda frågan och hur problemet ska angripas.56 Vid 

dessa tillfällen verkar det som att FN lägger fullt fokus på frågorna. De punkter som oftast 

behandlas är: 

 
• Policys och träning innan fredsbevarande insatser.57 

• Utredningen internt hos FN och systemövergripande förändringar.58 

• Påföljder för gärningsmännen.59 

                                                
55 United Nations, Financing peacekeeping, http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/financing.shtml, 
lydelse enligt 2015-12-02. 
56 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations pea-
cekeeping operations, mars 2005. 
57 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 8. 
58 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s. 82. 
59 A/62/329, Criminal accountability of the United Nations officials and experts on mission, september 2007. 
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• Gottgörandet för offren.60 

 
Utåt sett verkar det som att FN agerar med krafttag mot dessa övergrepp. Generalsekreterare 

Ban Ki-moon har gått ut med en så kallad ”nolltolerans” mot dessa övergrepp61 och en ”Code of 

Conduct” vid fredsbevarande insatser har även utformats där FN-anställda svär på att inte begå 

sexuella övergrepp.62 FN har även sen 2007 infört en så kallad ”Conduct and Discipline Unit” 

vars enda fokus är att den högsta nivån av ansvarsskyldighet vid specifikt fredsbevarande 

insatser upprätthålls.63 Denna enhet må låta lovande, men vid ett närmare studerande av enhet-

ens mandat framstår den som tandlös. Enheten ska framförallt utforma policys, träna folk som 

ska ut och arbeta vid insatser samt föra statistik över övergreppen men fokuserar inte alls på en 

ändrad utredning/rapportering av brotten eller hantering av immuniteten.64 Generalsekreteraren 

skriver även årliga rapporter angående sexuella övergrepp.65 En expertpanel har även tillsatts för 

att diskutera problemet att många gärningsmän går utan straffrättsligt ansvar.66  

Man kan alltså säga att FN vidtar kvantitativa och ytliga åtgärder då det är många 

rapporter som kommer med förslag, men i slutändan är det få som genomförs. Nedan kommer 

jag redovisa många av de rapporter och resolutioner som antagits för att förhindra sexuella 

övergrepp. Men då dessa övergrepp fortfarande begås är det uppenbart att FN:s metoder inte är 

effektiva och inte angriper de viktigaste delarna av problemet. Detta blir tydligt då man ser 

exemplet med de sexuella övergrepp som ägt rum i Demokratiska Republiken Kongo. 2004 

uppmärksammades FN om övergreppen och vidtog åtgärder i form av en djupgående utredning. 

72 anklagelser kunde lyftas fram, men endast 7 ansågs ha belägg.67 Idag har antalet anklagelser 

uppgått till 203, vilket är mer än en fördubbling trots de åtgärder FN har vidtagit för att motar-

beta övergreppen. Det är ett tydligt bevis på att FN:s åtgärder inte varit tillräckliga.68 

                                                
60 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 15. 
61 ST/SGB/2003/13, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, oktober 2003. 
62United Nations, Ten Rules – Code of Personal Conduct for Blue Helmets, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf, lydelse 2016-02-28. 
63 United Nations, Conduct and Discipline Unit, What is CDU, https://cdu.unlb.org/, lydelse enligt 2015-11-19. 
64 United Nations Conduct and Disciplie Unit, About CDU – Our Mandate, 
https://cdu.unlb.org/AboutCDU/OurMandate.aspx, lydelse enligt 2016-01-03. 
65 A/69/779, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2015. 
66 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to cri-
minal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006. 
67 A/59/661, Investigation by the Office of Internal Oversight Services into Allegations of sexual exploitation 
and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Rebulic of the Congo, januari 2005, s. 
4 
68United Nations, Conduct and Discipline Unit, Statistics, 
https://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/AllegationsbyCat
egoryofPersonnelPerMissionSexualExploitationandAbuse.aspx, lydelse enligt 2016-02-07. 
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3. Immunitet för FN-personal 

3.1. Introduktion av immunitet 

Immunitet innebär att den som omfattas av immuniteten är skyddad mot åtal och andra rättsliga 

processer vid domstolar eller myndigheter.69 Det finns flera olika varianter av immunitet, den 

kan omfatta stater, tjänstemän, diplomater, statsöverhuvuden, domare osv. Jag kommer fokusera 

på immuniteten för juridiska processer så som straffrättsliga förfaranden. Immuniteten varierar 

också gällande vilka handlingar den omfattar, det kan vara alla, de i tjänsten, immunitet mot 

beskattning eller liknande.70 Immuniteten är kopplad till principen om att en stat inte ska ha 

möjlighet att utöva makt inom en annan stats territorium, och därigenom värnar om statsuveräni-

tetsprincipen. Att fysiska personer omfattas av denna princip är oftast en följd av att de agerar 

som ombud för en stat. Exempel är statsöverhuvuden och diplomater som representerar Sverige 

inför andra stater eller organ.71  

Internationella organisationer och dess anställda omfattas även ofta av immunitet, nå-

got som utvecklades i mitten av 1900-talet ur staters då absoluta immunitet.72 Internationella 

organisationer har funnits sedan 1800-talet men omfattades inte av immunitet förrän långt 

senare. Det beror på att de internationella organisationerna har gått mot att ha en större politisk 

roll och ibland inte agerar i linje med allas staters politik och värderingar.73 Man har då ansett att 

dessa organisationer inte kan arbeta effektivt, framgångsrikt och opartiskt om de inte skulle 

omfattas av en immunitet mot åtal och kontroll i det arbete de utför.74  

I svensk rätt behandlas immunitet framförallt i två lagar. Den första är Lag 

(2009:1514) om immunitet för stater och deras egendom, vilken säger att Förenta nationernas 

konvention om immunitet för stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004, ska gälla 

som svensk lag. Den andra är Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Denna 

lag stipulerar att en rad internationella åtaganden om immunitet som Sverige skrivit på ska gälla 

inom riket så som lag. I lagens fjärde paragraf står "...åtnjuter de internationella organ och 

                                                
69 Jenks, Wilfred C., International Immunities, Stevens & Sons Limited, London, 1961, s.16. 
70 Maginnis, Veronica L., Limiting Diplomatic Immunity: Lessons Learned from the 1946 Convention on the 
Privileges and Immunities of the United Nations, Brooklyn Journal of International Law, Volume 28, Brook. J. 
Int’l L., Brooklyn, 2002, s. 990-992. 
71 Bring, Ove, Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, Sverige och folkrätten, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 
86-87. 
72 Brower, Charles, International Immunities: Some Sissident Views on the Role of Municipal Courts, Virginia 
Journal of International Law, Volume 41, Va. J. Int’l L. 1, Virgina, 2000, s. 5. 
73 Ibid. s. 12. 
74 Jenks, Wilfred C., Some Problems of an International Civil Service,Public Administration Review, Volume 3, 
1942, s. 17-18. 
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personer med anknytning till sådana organ, som anges i bilaga till denna lag, immunitet och 

privilegier enligt vad som bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige."  I 

bilagan anges att FN samt "Medlemmarnas representanter i Förenta nationerna och personer 

med tjänst hos eller uppdrag av organisationen" även i Sverige omfattas av den immuniteten 

som stipuleras i "Konvention den 13 februari 1946 rörande Förenta nationernas privilegier och 

immuniteter"(konventionen). Denna konvention är den som behandlar civilt FN-anställda vid 

fredsbevarande insatser.  

Konventionen antogs den 13 februari 1946 och trädde i kraft 17 september samma 

år.75 Bestämmelserna i konventionen från 1946 angående immunitet härstammar från artikel 104 

samt 105 i FN-stadgan, och 1946 års konvention förklarar i detalj de olika nivåer av immunitet 

samt deras verkan.76 Att FN-anställda ska vara opartiska och inte motta instruktioner från sina 

hemländer framgår i FN-stadgans artikel 100 (1). Att de anställda ska vara immuna mot åtal i 

sina hemländer hävdas av vissa är ett viktigare inslag i immuniteten än den att vara immun mot 

tredje parter. Detta då immuniteten mot hemlandet garanterar en opartiskhet och lojalitet mot 

FN.77 Det är artikel 105(3) i FN-stadgan som ger generalförsamlingen rätt att anta konventioner 

som definierar omfånget av immuniteten för de FN-anställda.  

Plikten att besluta om ett agerande ligger innanför den anställdes officiella tjänster 

delegerades i och med 1946 års konvention från medlemsstaterna till generalsekreteraren.78 

Vad som ytterligare skiljer immuniteten i FN-stadgan mot den i 1946 års konvention är att i 

FN-stadgan ges immuniteten rakt av utan möjlighet till att den lyfts. Denna möjlighet finns i 

sektion 20 och 23 i 1946 års konvention. Möjligheten att lyfta immuniteten är av yttersta vikt 

eftersom immuniteten annars alltid skulle kunna utnyttjas, och även skyldiga gärningsmän 

skulle gå ostraffade. Ett sådant scenario är en kränkning av vårt demokratiska samhälle.79 

Det finns flera anledningar till att det föreligger immunitet för anställda hos FN. 

Dels stipulerar konventionen från 1946 att civil personal ska vara immun för att kunna ”full-

följa sina plikter”.80 Av skrivningen går att utläsa att FN anser att det kan behövas i tjänsteut-

övningen. Det finns även en rädsla för att åtal ska användas som ett politiskt vapen. Om ett 

                                                
75 Reinisch, August, Convention on the Privileges ad Immunitites of the United Nations – A Comment, 
http://legal.un.org/avl/ha/cpiun-cpisa/cpiun-cpisa.html, lydelse enligt 2016-01-29. 
76 Simma, Bruno, The Charter of the United Nations, A Commentary, Volume 2, Oxford University Press, Ox-
ford, 2002, S. 1314-1324. 
77 Jenks, Wilfred C., International Immunities, Stevens & Sons Limited, London, 1961, S. 112. 
78 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, 1946, SEKTION 22. 
79 Jenks, Wilfred C., Some Problems of an International Civil Service,Public Administration Review, Volume 3, 
Spring, 1942, S. 18. 
80 Förenta Nationernas stadga och stadga för den internationella domstolen, 1945, artikel 105. 
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värdland skulle misstycka mot det arbete FN gör i landet, eller om en odemokratisk regim 

skulle anse FN:s närvaro oönskad, skulle den kunna använda åtal för att angripa FN och deras 

anställda. Sexualbrott är ett brott där ord ofta står mot ord och att fabricera fall skulle teoretiskt 

vara möjligt i stor utsträckning.81 Ytterligare en orsak är att många av de platser där en freds-

bevarande insats är nödvändig kan ha ett rättssystem eller en statsskick i förfall. Ofta kan ingen 

rättsprocess erbjudas som lever upp till vad vi anser är mänskliga rättigheter, och stater kan till 

och med tillämpa dödsstraff.82 Det förefaller nog ganska uppenbart att de flesta stater eller 

personer skulle ha svårt att skicka personal till ett sådant område utan något sorts rättsligt 

skydd.83 De flesta stater anser även att om stater önskar ge FN mandat att agera internationellt 

måste de även ge FN verktygen för att de ska kunna uppfylla mandatet framgångsrikt.84  

Vid varje fredsbevarande insats upprättas även ett SOFA (Status of Forces-

Agreement).85 Detta anger bland annat statusen för den militära personalen samt stipulerar 

vilken ytterligare personal som ska räknas in under den civila personalen som har immunitet.86  

3.2. För vem gäller immuniteten och för vilka handlingar 

Som nämnt är det olika sorts immunitet för de olika grupperna.  De militära trupperna omfat-

tas av det SOFA som gäller för den aktuella fredsbevarande insatsen och generellt sett bety-

der detta att de endast kan bli åtalade i det truppsändade landet. Detta eliminerar de ovan 

nämnda osäkerheterna när värdlandet får åtala, exempelvis vid falska anklagelser. I konvent-

ionen från 1946 finns olika grupper av personal. Det råder en absolut immunitet för represen-

tanter för medlemsstater samt FN-anställda av en hög rang.87 För ”Officials”88 och ”Experts 

on mission”89 gäller en funktionell immunitet, alltså en immunitet för alla handlingar som 

utförs i tjänsten.90  För FN som organisation råder en absolut immunitet för alla handlingar 

                                                
81 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations pea-
cekeeping operations, mars 2005, s. 6. 
82 Rawski Frederick, To Waive or not to Waive: Immunity and Accountability in U.N Peacekeeping Operations, 
18 Connecticut Journal of International LawL. Volume 103, 18 Conn. J. Int’l L., Connecticut, 2002, s. 104. 
83 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations pea-
cekeeping operations, mars 2005, s. 6. 
84 Brower, Charles, International Immunities: Some Dissident Views on the Role of Municipal Courts, Virginia 
Journal of International Law, Volume 41, Va. J. Int’l L. 1, Virgina, 2000, s. 20. 
85 A/45/594, Model status-of-forces agreement for peace-keeping operations, oktober 1990. 
86 Ibid. 
87 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, 1946, sektion 11, 19 & 27. 
88 Ibid. sektion 18. 
89 Ibid. sektion 20. 
90 Maginnis, Veronica L., Limiting Diplomatic Immunity: Lessons Learned from the 1946 Convention on the 
Privileges and Immunities of the United Nations, Brooklyn Journal of International Law, Volume 28, Brook. J. 
Int’l L., Brooklyn, 2002, s. 995. 



 

 
17 

enligt konventionen.91 Vilka som inkluderas i begreppen ”Officials” och ”Experts on Miss-

ions” definieras inte någonstans, men tolkas väldigt brett. 

Den funktionella immuniteten bygger på artikel 105(2) i FN-stadgan och skiljer 

konventionen från Wienkonventionen om Diplomatiska Förbindelser från 1961 vilken stipu-

lerar en immunitet för alla handlingar.92 Vid tiden för upprättandet av 1946 års konvention 

var en absolut immunitet standard och väldigt lite vägledning fanns rörande alternativ som 

funktionell immunitet.93 Dock var det nödvändigt att införliva den funktionella immuniteten 

för att konventionen skulle bli accepterad av alla staterna. Detta då FN agerar på hundratals 

olika platser, äger och förvaltar fastigheter, har hundratusentals anställda och genomför trans-

aktioner för flertal miljarder varje år.94 Detta är en mycket mer omfattande rörelse än de flesta 

länder har internationellt och att ge absolut immunitet för alla anställda inom dessa internat-

ionella organisationer hade varit alltför långtgående.95 Syftet med den funktionella immunite-

ten är att all FN:s personal ska omfattas av den lägsta graden av immuniteten för de hand-

lingar som varit nödvändiga i deras officiella tjänster.96 Detta krav på nödvändighet var tänkt 

att förhindra att immuniteten skulle missbrukas för privat bruk.97 Då immuniteten är funkt-

ionell är den kopplat till ratione materiae och inte ratione personae.98 Med det menas att im-

muniteten inte är kopplad till personen specifikt, utan handlingens natur.99 Historien har visat 

att denna vision om minimal immunitet tyvärr inte har uppfyllts.  

Vilka som är ”Officials” eller ”Experts” definieras inte i konventionen och tolkas som 

sagt väldigt brett. I princip kan man säga att det är alla som är anställda av FN och tjänstgör vid 

en fredsbevarande insats. Exempelvis omfattas internationellt anställd personal, lokalt anställd 

personal, militära observatörer, civil polis, FN:s polisstyrka etc.100 Alla dessa omfattas alltså av 

                                                
91 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, 1946, sektion 2. 
92 Simma, Bruno, The Charter of the United Nations, A Commentary, Volume 2, Oxford University Press, Ox-
ford, 2002, s. 1317. 
93 Reinisch, August, Convention on the Privileges ad Immunitites of the United Nations – A Comment, 
http://legal.un.org/avl/ha/cpiun-cpisa/cpiun-cpisa.html, lydelse enligt 2016-01-29. 
94 Brower, Charles, International Immunities: Some Dissident Views on the Role of Municipal Courts, Virginia 
Journal of International Law, Volume 41, Va. J. Int’l L. 1, Virgina, 2000, s. 6 
95 Ibid. s.6 
96 Ibid. s. 21.  
97 Jenks, Wilfred C., Some Problems of an International Civil Service,Public Administration Review, Volume 3, 
Spring, 1942,  s. 18 
98 A/62/329, Criminal accountability of the United Nations officials and experts on mission, september 2007, s. 
11. 
99 Ahluwalia, Kuljit, The Legal Status, Privileges and Immunitites of the Specialized Agencies of the United 
Nations and Certain Other International Organizations, Martin Nijhoff, Haag, 1964, s. 106. 
100 Simma, Bruno, The Charter of the United Nations, A Commentary, Volume 2, Oxford University Press, Ox-
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den funktionella immuniteten, som lyder enligt följande i sektion 18 a ”Be immune from words 

spoken or written and all acts performes by them in their official capacity”. Oavsett vilket brott 

är det formellt upp till FN och generalsekreteraren att avgöra om det skett inom den officiella 

tjänsten eller inte.101 En utredning görs därför alltid för att utreda om övergreppet faktiskt skett 

och inte endast är en falsk anklagelse, om det kan ha anses ingått i tjänsten osv.  

Det finns inga klara kriterier för att avgöra huruvida ett handlande ingår i tjänsten, 

utan det beror på tolkningen av artiklarna. En bredare tolkning av immuniteten skulle vara vad 

den anställde de facto har gjort i tjänsten. En snävare skulle vara det handlande som var nödvän-

digt för att fullgöra sin tjänst. De som formulerade resolutionen försökte med största sannolikhet 

uppnå en bred tolkning av immuniteten. Den sjätte kommitteen som är ansvarig för ”Legal 

Affairs” övervägde samt avvisade tolkningar att FN-stadgans artikel 105 skulle avgränsa immu-

niteten till endast de handlingar som var ”indispensable to achieving the organization’s pur-

pose”. Det finns också anledning att tro att den Internationella Brottsdomstolen skulle ge en bred 

tolkning då de, enligt folkrättsprofessorn Frederick Rawski, i tidigare fall tolkat immuniteten att 

täcka alla uppgifter som anförtrotts en anställd oavsett om de utfördes vid en fredsbevarande 

insats eller inte.102  

I och med FN:s omfattning och utbredning i världen har den funktionella immuniteten 

nu blivit praxis för internationella organisationer.103 

3.3. Immunitetens rättsliga verkan och hur hävs immuniteten 

Sexuella övergrepp bör i huvuddelen av fallen (enligt mig alla) aldrig anses ingå i den funktion-

ella immuniteten, och åtal i värdlandet bör kunna väckas. Det har dock inte fastslagits att ens ett 

övergrepp mot mänskliga rättigheter per se inte kan utgöra en del av en officiell tjänst. Enligt 

Rawski visar praxis från Internationella brottsdomstolen att det ännu inte har utvecklats ett 

vedertaget undantag från immunitet ens i fall där grova överträdelser av mänskliga rättigheter 

har begåtts om alternativa forum för åtal finns eller kan finnas i framtiden. I Öst Timor 2001 

uttalade den högste ansvarige för den fredsbevarande insatsen att en våldtäkt aldrig kan anses 

ingå i tjänsten och därför behöver inte generalsekreteraren lyfta immuniteten, något som dock 

                                                
101 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter, 1946, sektion 20. 
102 Rawski Frederick, To Waive or not to Waive: Immunity and Accountability in U.N Peacekeeping Operations, 
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inte blivit praxis.104 Istället har generalsekreteraren uttalat att ett formellt beslut alltid måste 

fattas, men sexuella övergrepp bör alltid leda till att immuniteten lyfts. Man kan sammanfatta 

ovanstående med att användandet av 1946 års konvention har varit inkonsekvent och FN:s 

retorik och uttalande har varit förvirrande.105 I ett rättsfall i en nationell domstol i USA har det 

dock fastslagits att det är upp till organisationen och inte en domstol att avgöra huruvida ageran-

det var nödvändigt för tjänsten. Domaren Judge Rubin uttalade ”To draw a line between ’ne-

cessary’ and ’unnecessary’ functions is as complex an issue as drawing a distinction between 

’official’ and ’unofficial’” och att domstolarna inte är utrustade med den expertis och förståelse 

för organisationen och helhetsbilden som behövs för bedöma den frågan.106 

En jämförelse med vilka handlingar som kan anses ingå i tjänsten kan göras med den 

immunitet statsrepresentanter ges. Nu för tiden görs en distinktion mellan en stats officiella 

höghetshandlingar (acta jure imperii) och statens privaträttsliga handlingar (acta jure gestionis). 

Förr i tiden hade en stat immunitet för både jure imperii samt jure gestionis. En konsekvens av 

att stater på senare år har börjat ägna sig mer åt privaträttsliga och ekonomiska affärer107 gör att 

stater numera endast är immuna för jure imperii handlingar.108 Huruvida en individ som utför en 

jure impreii handling å statens vägnar har rätt att åberopa immunitet för den handlingen delar 

upp folkrättsjurister. En grupp menar att det inte råder några begränsningar för vad för handling-

ar i statsimmuniteten som gäller för jure imperii handlingar. En stämningsansökan mot den 

tjänstemannen ska betraktas som en stämningsansökan mot staten, och därför ska immuniteten 

alltid även täcka tjänstemannen. En annan grupp menar att rätten till immunitet upphör både för 

staten och för den individ som har det yttersta ansvaret för brottet vid grova brott i allmänhet 

och grova brott mot mänskliga rättigheter i synnerhet.109  

Detta exemplifieras i det domslut där engelska House of Lords diskuterar huruvida 

den chilenska diktatorn Pinochet hade immunitet eller inte för brottet tortyr, vilket han anklaga-

des för att ha begått under sin tid som statschef. Domarna var inte eniga men till slut fattades 

beslutet att handlandet inte omfattades av immuniteten.110 Även för denna statsimmunitet finns 

                                                
104 Rawski Frederick, To Waive or not to Waive: Immunity and Accountability in U.N Peacekeeping Operations, 
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alltså ingen vedertagen definition av vad som kan anses ingå i tjänsten eller inte, och om brott 

såsom våldtäkt kan omfattas av immunitet eller inte.  

Utgångspunkten är som sagt att immunitet föreligger för FN-anställda, och att värd-

landet inte kan åtala. Även om man skulle anse att ett sexualbrott ligger utanför den funktionella 

immuniteten måste händelsen utredas och verifieras av FN för att generalsekreteraren ska lyfta 

immuniteten.111 Om ett land önskar att åtala en FN-anställd måste det först komma i kontakt med 

översiktsorgan i New York. Ofta är det värdlandets permanenta representation till FN som 

lägger fram förfrågan om att lyfta immuniteten.112 Enligt sektion 20 i 1946 års konvention är det 

generalsekreterarens rättighet och skyldighet att lyfta immuniteten om kraven i den sektionen är 

uppfyllda enligt honom. Denna skyldighet är något som skiljer den immuniteten stater ger till 

dess diplomatiska representanter, lyftandet i de fallen är alltid frivillig och upp till staten.113 Om 

en stat vill vidta åtgärder mot en annan stats representant kan staten alltid förklara representan-

ten persona non grata. Detta förfarande kan inte vidtas mot FN-anställda. 

Kraven för att lyfta immuniteten är att immuniteten ska enligt generalsekreteraren (1) 

vara ett hinder för rättvisan samt (2) att den kan lyftas utan att det hindrar FN:s intressen. Ett 

typexempel är om en FN-anställda köra ett FN-fordon berusad.114 Generalsekreteraren kan då 

välja mellan att: 

 
1. Lyfta immuniteten och låta värdlandet åtala om han anser att kraven är uppfyllda.   

2. Låta immuniteten kvarstå om generalsekreteraren är av åsikten att det inte finns anledning 

att anta att den anställde misskött sig.115  

3. Generalsekreteraren kan anse att agerandet ligger utanför tjänsten och immunitet inte före-

ligger (vilket bör vara fallet vid sexuella övergrepp).116  

4. Generalsekreteraren kan anse att handlandet ligger utanför tjänsten eller att immuniteten 

egentligen bör lyftas, men att han inte kan göra det då immuniteten inte är ett hinder för 

rättvisan eller att ett lyftande av immuniteten skulle skada FN:s intressen.  

                                                
111 Andrews, Katherine N., Durch, William J., England, Madeleine L. & Weed, Matthew C., Improving Crimi-
nal Accountability in United Nations Peacekeeping Operations, Stimson Center Report No. 65 Rev. 1, 
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Enligt professor C. Wilfred Jenks är generalsekreteraren berättigad till att inte lyfta immuni-

teten om ”It is, for instance, perfectly entitled, if local circumstances so require at any par-

ticular time, to use this discretion to prevent itself or its staff from being discriminated 

against unfairly by the courts or by administrative authorities because it is an international 

organization or because some feature of  its current actions or policy makes it unpopular in 

the country where the matter arises.”117 Då kraven enligt 20 sektionen ska vara uppfyllda 

enligt generalsekreteraren öppnar detta för en subjektiv bedömning av när immuniteten kan 

hävas.  Att kraven ska vara uppfyllda enligt generalsekreteraren, är även förutsättningen för 

den interna utredningen hos FN, eftersom generalsekreteraren inte kan fatta detta beslut utan 

underlag och fakta.  

Huvudansvaret för interna utredningar har Office of Internal Oversight Services 

(OIOS), men vid den initiala utredningen där fakta ska fastslås skapas ofta en Board of In-

quiry (BOI), vilket är en mindre grupp internationell personal som får ansvar för utredningen.  

Denna grupp lämnar sedan rekommendationer till generalsekreteraren. Förr i tiden var det 

generalsekreteraren som ensam hade full kontroll över denna BOI, men nu kan även den 

högst ansvarige på plats för den fredsbevarade insatsen få tillsätta en BOI samt lämna re-

kommendationer om hur immuniteten ska behandlas till OIOS.118 Även om det är på general-

sekreterarens bord att besluta om immuniteten är det fastslaget att Internationella brottmåls-

domstolen har rätt att se över beslutet om att lyfta immuniteten eller inte.119 Det finns huvud-

sakligen två kategorier av problem som följer av immuniteten. Det är dels ett för krångligt 

system som går för långsamt, dels det blir en totalt intern affär.  

3.3.1. Administrativa svårigheter 
När ett fall har blivit uppmärksammat vid en fredsbevarande insats är det ett översiktsorganet 

OIOS som utreder ärendet. Ärenden hamnar hos OIOS antingen genom att någon utomstå-

ende rapporterar direkt till dem eller att någon i chefsposition inom ett departement, fredsbe-

varande insats eller liknande får reda på anklagelserna och därmed har en skyldighet att rap-

portera till OIOS.120  
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OIOS roll är att assistera generalsekreteraren i hans uppdrag att utreda om det finns 

grund i anklagelserna. Det är endast personalen på OIOS, en undergeneralsekreterare samt 

generalsekreteraren själv som är involverade i dessa ärenden. OIOS finns inte ute på fältet 

utan endast i New York, och är beroende av de rapporter som FN:s rapportörer ute på fältet 

skickar till dem. OIOS har i princip aldrig möjlighet att prata med offret eller vittnen själva.121 

Det är svårt att få inblick i arbetet hos OIOS. Organet tillgängliggör inget material som är 

under utredning då det anses internt, och de offentliggör endast anklagelser vilka de finner 

har en grund. Att OIOS ska kunna göra en grundlig utredning från en annan världsdel, i ett 

ärende där de inte kan prata med offren eller vittnen, och finna bevis för om en händelse ägt 

rum eller inte förefaller vara en mycket svår uppgift. Det finns dessutom nästan aldrig till-

räckligt med resurser i form av expertpersonal eller verktyg för att kunna utreda och fastställa 

bevisning direkt vid gärningsplatsen.122  

Även OIOS har ett översiktsorgan, Independet Audit Advisory Committee (IAAC) 

som årligen skriver en rapport om OIOS arbete. En trend i dessa rapporter som höll i sig även 

detta år är en stark kritik i handläggningstiden för OIOS utredningar.123 Enligt FN ska en ut-

redning av sexuella övergrepp inte överstiga 6 månader.124 Snittet för handläggningstiden 

ligger dock på 16 månader.125 Det tar alltså 16 månader för FN att besluta huruvida immuni-

teten gäller eller inte, och om att ett åtal ska få äga rum. Chansen att offret, vittnen, bevis och 

gärningsmän finns kvar efter 16 månader är otroligt liten. Detta betyder att även om FN tror 

det finns grund för anklagelserna går gärningsmännen ändå ofta fria då det är svårt att inleda 

en förundersökning 16 månader efter gärningen. Vid en intervju med Ordförande för IAAC, 

Christopher Mihms som genomfördes på FN:s högkvarter i New York 24 september 2015, 

uttryckte han att OIOS handläggningstid var en grundläggande faktor i misslyckandet i de 

alltför få fällande domar för gärningsmän som begått sexuella övergrepp.  

3.3.2. FN blir samtidigt polis, åklagare, försvarsadvokat och domare  
I dessa ärenden är det en anställd hos FN som är föremål för anklagelserna. Sexuella över-

grepp av egen personal är som ovan nämnt oerhört missgynnsamt för FN och organisationen 

har mycket att förlora på att allmänheten ska få reda på detta. Ändock är FN-anställda som 
                                                
121 ST/A1/371 Office of Internal Oversight Services, Investigations Manual, s. 15-17. 
122 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 109. 
123 A/70/86, Report of the Independent Audit Advisory Committee, Internal Oversight: proposed programme 
budget for the biennium 2016-2017, maj 2015, s. 10. 
124 ST/A1/371 Office of Internal Oversight Services, Investigations Manual, s. 15. 
125 A/70/86, Report of the Independent Audit Advisory Committee, Internal Oversight: proposed programme 
budget for the biennium 2016-2017, maj 2015, s. 10. 
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samlar bevis och skriver rapporter över händelsen nere på platsen för den fredsbevarande 

insatsen. Därefter skickas ärendet till FN-organet OIOS som utreder om det finns grund för 

anklagelserna. Utredningen skickas sedan till generalsekreteraren som ska besluta i frågan. 

Allt detta utan att allmänheten får insyn i ärendet över huvud taget.  

                       När det kommer till så allvarliga frågor som sexuella övergrepp, immunitet och 

straffrättsliga påföljder förefaller det udda att samma organisation innehar samtliga roller av 

inte bara anklagad utan även polis, åklagare, försvarsadvokat och domare. Speciellt då det 

finns få incitament för FN att faktiskt utreda frågan och finna tillräckliga bevis som grund för 

åtal. Dessutom är det FN som beslutar om OIOS budget samt lön till personalen. Den opera-

tiva självständigheten av OIOS har ifrågasatts starkt den senaste tiden. Oron fick fog genom 

utredningen om händelserna i Centralafrikanska Republiken (CAR) samt efterspelet med den 

svenske FN-medarbetaren Anders Kompass. Detta kommer utredas grundligare under stycket 

4.9. En oberoende panel utredde bland annat om de personer som var inblandade i hanteran-

det av Kompass ärende, valet att stänga av honom från tjänst och att inleda en utredning av 

hans agerande, hade ”abused authority” under processens gång.126 En av de personer som var 

föremål för utredningen var undergeneralsekreteraren för OIOS, och panelen hävdar följande 

i rapporten som släpptes 17 december 2015 

 
”Ultimately, the Panel concludes that the USG for OIOS failed to preserve the appearance of 

objectivity and independence required to maintain the credibility of her office and the inves-

tigation process. She failed to meet her duty to conduct a careful and methodical examination 

of the circumstances before initiating an investigation. The negative consequences on the 

Director of FOTCD are obvious. There is now an open investigation into his conduct and he 

was placed on a temporary suspension (until the suspension was lifted by the UN Dispute 

Tribunal). Further, the USG for OIOS’s conduct had consequences on internal interactions 

with staff for which there were already struggles, for the credibility and independence of her 

Office and the Organization as a whole. As such, the Panel finds that she committed an abuse 

of authority. ”127 

 

                                                
126 Definition av ”abused authority” i denna rapport etablerades av panelen själva och är snävare än vad vi tän-
ker som ”maktmissbruk”. Definitionen har två kriterier, 1) individen måste använt sin makt eller position på ett 
felaktigt sätt, 2) detta måste ha resulterat i en negativ konsekvens för en enskild. Deschamps, Marie, Jallow, 
Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers, december 
2015, s. 7. 
127 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s. 9. 
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Ovanstående är ett tydligt exempel som visar bristen i systemet, och att den operativa själv-

ständigheten hos OIOS har brister. I förevarande fall hade Kompass uppmärksammat de sex-

uella övergrepp som ägt rum i CAR samt att tjänstemän hos FN var medvetna om det samt att  

OIOS agerande var att försöka tysta ner samt bestraffa honom.  

 

4. Sexuella övergrepp vid fredsbevarande insatser  

4.1 Inledning 

Nedan beskrivs antalet anklagelser per fredsbevarande uppdrag. Vad man bör ha i åtanke är 

att ordet ”anklagelse” används i en väldigt snäv bemärkelse av FN, vilket utvecklats ovan. 

Det går att utläsa av tabellen att cirka 105 anklagelser inkom mot MINUSTAH, vilket är den 

fredsbevarande insatsen i Haiti efter år 2004. Dock framgår det i andra rapporter att när FN 

intervjuat kvinnor på Haiti har minst 231 stycken uppgett att de sexuellt utnyttjats av FN per-

sonal i utbyte mot mat eller mindre summor pengar.128 

Av alla anklagelser som inkom mellan 2008-2012 var det endast nio personer som 

lämnades över till värdlandets myndigheter för utredning och åtal.129 Denna siffra är chocke-

rande låg jämfört med alla anklagelser som inkommit. 

130  
                                                
128 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 18. 
129 Ibid. s. 19. 
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4.2 Guine, Liberia och Sierra Leone 

Många västafrikanska länder har tyvärr drabbats av inbördeskrig, odemokratiska regimer och 

rebelliska grupper. Till följd av detta beslutade FN:s Säkerhetsråd att mellan 1989-1993 initi-

era fredsbevarande insatser i bland annat Guinea, Liberia och Sierra Leone. Insatserna var 

avslutade mellan 1997-1999, hade kostat ca 250 miljoner dollar och involverat över 3000 

anställda från FN.131 I november 2001 väcktes röster om att kvinnliga flyktingar i de västafri-

kanska länderna hade utsatts för sexuella övergrepp och en utredning påbörjades hos FN. 

Utredningen bestod av representanter från åtta olika länder och 53 incidenter undersöktes. Av 

dessa fann utredningen att det fanns fog för 10 av händelserna. De som utförde utredningen 

menade dock att sexuella övergrepp hade varit mycket mer omfattande på flyktinglägren, 

men att det inte lyckats finna bevis för majoriteten av fallen, såsom datum för övergreppen 

eller offer som ville stiga fram.132 Att man funnit att det var omfattande sexuella övergrepp 

som ägde rum mellan år 1989 till 1998 och att man endast funnit underlag för 10 kan bero på 

att utredningen påbörjades först 2002, alltså 13 år efter första insatsen påbörjats. Att hitta 

bevis för att ett sexuellt övergrepp ägt för över 10 år sen kan inte anses vara en lätt uppgift. 

   

4.3 Demokratiska Republiken Kongo (MONUC) 

Till följd av folkmorden i Rwanda 1994 flydde cirka 1.2 miljoner hutus från Rwanda till reg-

ioner i Kongo där etniska tutsis bodde. Ett flertal uppror följde med regimskiften och stora 

dödstal. I juli 1999 kunde slutligen ett avtal om eldupphör tecknas, ”Lusaka Ceasefire Agre-

ement” och FN beslutade om att sända fredsbevarande insatser för att bevaka eldupphöret.133 

Fredsinsatsen i Kongo påbörjade den 30 november 1999 och kunde inte avslutas förrän 30 

juni 2010. Sammanlagt har FN haft över 40 000 anställda i Kongo, och insatsen kostade totalt 

8.37 miljarder dollar.134 2004 började media rapportera om att unga flickor och kvinnor ut-

nyttjades sexuellt av FN:s personal.  Händelserna bestod till största del av sexuellt utnytt-

jande så som sexuella tjänster i utbyte mot pengar (1-3 dollar per tillfälle) eller i utbyte mot 
                                                                                                                                                  
130 United Nations, Conduct and Discipline Unit, Statistics, 
https://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/AllegationsbyCat
egoryofPersonnelPerMissionSexualExploitationandAbuse.aspx, lydelse enligt 2016-02-07. 
131 United Nations, Peacekeeping information, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unomsil/UnomsilF.html, lydelse enligt 2016-01-20. 
132 A/57/465, Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa, oktober 2002, s. 8. 
133 United Nations, Peacekeeping information – MONUC Background, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/monuc/background.shtml, lydelse enligt 2016-01-12. 
134 United Nations, Peacekeeping information – MONUC Facts, 
p://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/monuc/facts.shtml, enligt lydelse 016-01-12. 
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mat eller arbete. Många av offren eller vittnena menade dock att det var våldtäkter förklädda i 

prostitution, alltså att kvinnorna blivit våldtagna och sedan getts pengar eller mat efteråt för 

att det sexuella umgänget skulle framstå som samstämmigt.135 FN tillsatte en utredning mel-

lan maj och september 2004. Av de 72 anklagelser de hade på bordet fann utredningen att det 

fanns underlag för sju. Rapportören, offren och vittnen i Kongo kunde dock vittna om ett 

omfattande mönster och system där unga flickor och kvinnor utnyttjades av FN personal.136 

År 2006 gjordes en ny utredning av OIOS i Kongo där enheten fick in 217 nya anklagelser. 

Ett tydligt tecken på FN:s tillkortakommande då trots de utredningar och insatser FN tillsatt 

inte lyckats att få ett stopp på problemet. Av dessa ansågs en anklagelse ha tillräcklig bevis-

ning.137 

4.4 Haiti (MINUSTAH) 

Till följd av misslyckade demokratiska val och militärkupper mellan åren 1986-2004 har FN 

haft ett flertal fredsbevarande insatser på Haiti.138 I dessa hade FN cirka 33 000 anställda. 

Läget började stabilisera sig 2010 och FN planerade på att dra sig ur, men då inträffade den 

fruktansvärda jordbävningen som skördade många liv och Haiti var drabbat av en katastrof. 

FN bestämde sig för att stanna i Haiti för att hjälpa till att återställa och bygga upp landet och 

är fortfarande kvar med cirka 8 000 anställda.139 Den mest uppmärksammade incidenten av 

sexuella övergrepp var den 14-årige mentalt handikappade haitiska pojke som kidnappades 

av FN-personal och våldtogs. Tre militära FN anställda dömdes för brottet i mars 2012 i en 

separat militär tribunal, vilken inte var öppen för offentligheten.140 Tyvärr har inte FN gjort 

en specifik rapport över endast MINUSTAH, så som de gjort med övergreppen i Västafrika 

eller Kongo där de sammanställde antalet anklagelser och vad de resulterade i. I statistik på 

FN:s hemsida kan man dock utläsa att det var 105 anklagelser som nådde FN och att 20 av 

                                                
135 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 6. 
136 A/59/661, Investigation by the Office of Internal Oversight Services into Allegations of sexual exploitation 
and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Rebulic of the Congo, januari 2005, s. 
4. 
137 A/59/661, Investigation by the Office of Internal Oversight Services into Allegations of sexual exploitation 
and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Rebulic of the Congo, januari 2005, s. 
1.  
138 United Nations, Peacekeeping information – UNMIL Background, 
ttp://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmihbackgr1.html, lydelse enligt 2015-12-30. 
139 United Nations, Peacekeeping information – UNMIL Facts, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml, lydelse enligt 2015-12-30. 
140 United Nations Newssite,  Allegations of Sexual xploitation and Abuse, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=41538#.VoWaZGQvffY, lydelse enligt 2016-01-03.  
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dessa var på barn under 18 år.141 Det finns dock andra rapporter vilka behandlar ett flertal 

insatser samtidigt som uppger vittnesmål om hundratals övergrepp.142  

4.5 Centralafrikanska Republiken (MINUSCA) 

Centralafrikanska republiken (CAR) är ett land som i många år varit drabbat av instabilitet, 

nöd och våld. Situationen ställdes på sin spets då Muslim Séléka, en koalition av rebeller, 

initierade ett antal attacker. Dessa resulterade senare i att huvudstaden togs över och motre-

aktioner från andra rebellgrupper kom som följd. Allt våld och osäkerhet försatte miljoner i 

nöd och över 400 000 har flytt till de närliggande länderna.143 För närvarande befinner sig 

cirka 11 500 FN anställda i CAR, cirka 9 000 militära och 2 500 civila eller poliser.144 Insat-

sen i CAR är en av de senast påbörjade, och har redan nått upp till 21 anklagelser om sexuella 

övergrepp (anklagelser enligt FN:s definition).145 I juni 2014 spreds information om hur ga-

tubarn i huvudstaden Bangui hade utnyttjats sexuellt av FN anställda.146 De senaste anklagel-

serna som väcktes var 15 januari 2016.147 Vad CAR dock har fått mest uppmärksamhet för 

samt fått exemplifiera är det spel bakom kulisserna som skett hos de högt uppsatt FN an-

ställda i Geneve och New York när anklagelser om sexuellt utnyttjande lyfts internt. 

 

                                                
141 United Nations, Conduct and Discipline Unit, Statistics, 
https://cdu.unlb.org/Statistics/SexualExploitationandAbuseAllegationsInvolvingMinors/SexualExploitationand
AbuseAllegationsPerMissionInvolvingMinors.aspx, lydelse enligt 2016-01-02. 
142 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 19. 
143 United Nations, Peacekeeping information, MINUSCA Background, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/background.shtml, lydelse enligt 2016-01-28. 
144 United Nations, Peacekeeping information, MINUSCA Facts, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/facts.shtml, lydelse enligt 2016-01-28. 
145 United Nations, Conduct and Discipline Unit, Statistics Category of Personel, 
https://cdu.unlb.org/Statistics/AllegationsbyCategoryofPersonnelSexualExploitationandAbuse/AllegationsbyCat
egoryofPersonnelPerMissionSexualExploitationandAbuse.aspx, lydelse enligt 2016-02-07. 
146 United Nations, Peacekeeping information, MINUSCA Investigation, 
http://minusca.unmissions.org/en/minusca-initiates-investigation-procedure-alleged-sexual-exploitation-and-
abuse-peacekeepers, lydelse enligt 2015-12-30. 
147 United Nations Newssite, MINUSCA Initiates Investigation, http://minusca.unmissions.org/en/minusca-
initiates-investigation-procedure-alleged-sexual-exploitation-and-abuse-peacekeepers, enligt lydelse 2015-11-
30. 
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5. FN:s förslag på åtgärder och regelverk som konsekvens av dessa över-
grepp 

5.1 Syfte med kapitel 

I detta kapitel kommer FN:s rapporter och regelverk som släppts till följd av de sexuella 

övergreppen vid fredsbevarande insatserna ovan att redovisas. Dessa är viktiga då några av 

dem har resulterat i regler för FN-personal. De beskriver även funktioner hos de olika FN-

organen, fastställer definitioner och är grund till min analys och föreslagen åtgärd. Framför-

allt är dessa rapporter och regelverk viktiga då man genom en analys av dem kan utläsa vilka 

som är de största specifika problemen som uppkommer till följd av immuniteten. Dessa pro-

blem sammanställs i slutet av kapitlet och kommer att vara grunden till mitt förslag på åtgärd. 

5.1.1 Introduktion av regelverk och policys för FN-anställda 

FN:s Code of Conduct ”Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets”148 samt 

”We Are United Nations Peacekeepers”149 är de regelverk inom FN vilka säger att sexuellt 

utnyttjande är förbjudet.  Dock är reglerna ganska generella och snarare utformade som rikt-

linjer. Ten Rules: Code of Personal Conduct for Blue Helmets säger exempelvis att FN an-

ställda “should not indulge in immoral acts of sexual, physical or psychological abuse or 

exploitation of the local population of united nations staff, especially women and children”. 

Då detta är de regelverk som är gällande och mest lättillgängliga för FN:s personal är de en-

ligt min mening alldeles för vaga, och hänvisar till ”immoral acts”, något som snarare är ett 

värdebegrepp än en kriminell handling. Utöver dessa har FN ett ”Fact Sheet” på hemsidan 

rörande sexuellt utnyttjande.150 Resterande material är rapporter, rekommendationer samt 

olika översynsorgan. 
 

                                                
148United Nations, Ten Rules – Code of Personal Conduct for Blue Helmets, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/ten_in.pdf, lydelse 2016-02-28. 
149 United Nations, We are United Nations Peacekeepers, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/un_in.pdf, lydelse enligt 2016-01-28. 
150 Fact Sheet, Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepin Personnel, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/2015/5/13/sexual-exploitation-and-abuse, lydelse 
2016-02-20. 
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5.2 Västafrika 

5.2.1. Rapporten från OIOS A/57/465 
I november 2001 blev OIOS tillfrågade av United Nations High-Commissioner for Refugees 

(UNHCR) att se över anklagelserna om FN-anställda som sexuellt utnyttjande kvinnor vid 

fredsbevarande insatser i Västafrika. OIOS skulle då utreda om det fanns någon legal sub-

stans i anklagelserna, och om anklagelserna kunde föras vidare till åtal.151 Ingen av rekom-

mendationerna berör immuniteten för FN-anställda, däremot berör tre stycken hur processen 

för att säkra bevisa, påskynda rapportering osv bör förbättras.  

Den första av dessa rekommendationer säger att det bör upprättas ett snabbt, enkelt 

och anonymt sätt att rapportera kännedom om sexuella övergrepp.152 Den andra rekommen-

dationen säger att alla involverade parter (framförallt gärningsmannen) bör identifieras så 

snabbt som möjligt samt berörda enheter bör informeras skyndsamt så en utredning kan inle-

das.153 Den tredje och sista rekommendationen menar att DPKO skall försäkra att protokoll 

angående kriminella utredningar förs och löpande lämnas över till värdlandets myndigheter.  

 

5.2.2 Conduct and Discipline Unit (CDU) inom DPKO  
År 2005 infördes ett ”Conduct and Disciplines Team” under DPKO som en del av en större 

reform där FN eftersträvade att stärka lagföringen och disciplineringen av FN-anställda som 

begått tjänstefel.154 Enheten är tillsammans med OIOS den enheten som bär det primära an-

svaret för frågor rörande tjänstefel som begås vid fredsbevarande insatser. Det utredande an-

svaret åligger emellertid endast OIOS.155 CDU är den organisationen som oftast är på plats 

vid de fredsbevarande insatserna från början och kan motta anklagelser samt samla bevis. 

Som ovan nämnts är enheten ganska tandlös och dess huvudsakliga arbete är att utveckla 

policys samt träning innan en fredsbevarande insats sätts igång. Dock fungerar enheten bra 

                                                
151 A/57/465, Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa, oktober 2002, s. 
2. 
152 Ibid. s. 17. 
153 Ibid. s. 17. 
154 Beardsley, Kyle & Karim, Sabrina, Explaining secual exploitation and abuse in peacekeeping missions: The 
role of female peacekeepers and gender equality in contributing countries, Journal of Peace Reaserch, Volume 
53, SAGE, 2016, s. 101. 
155 United Nations Conduct and Disciplie Unit, Enforcement, 
https://cdu.unlb.org/UNStrategy/Enforcement.aspx, lydelse enligt 2016-01-10. 
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som en samlingscentral för statistik över sexuella övergrepp, insatser, gärningsmän och så 

vidare samt arkiverar och lagrar all den informationen.156  

5.2.3 Secretary-General’s Bulletin ST/SGB/2003/13 
Till följd av hädelserna i Västafrika skrev generalsekreterarens kontor även en rapport som 

släpptes 2003. Denna har blivit vägledande i nästan allt av FN:s arbete mot sexuella över-

grepp som begåtts av anställda. Det är i denna man kan finna definitionen av Sexual Ex-

ploitation and Abuse och även FN:s rådande nolltolerans.157 Generalsekreteraren slår fast att 

FN har ett speciellt ansvar för kvinnor och barn, och avråder starkt från sexuella relationer 

med lokalbefolkningen även om det föreligger ett uttryckligt samtycke då maktbalansen är 

snedställd.158 En av de viktigaste punkterna är att han även föreslår ett ansvar för FN-

anställda att rapportera till chefen för missionen om de skulle få någon kännedom om ett sex-

uellt övergrepp.159  

Denna rapport är bristfällig på ett antal områden. Rapporten berör inte immuniteten 

eller lagföringen av gärningsmännen, utan bara disciplinära förfaranden och inte straffrätts-

liga. Detta är en svaghet då ett disciplinärt förfarande måste ses som mildare jämfört med ett 

kriminellt förfarande. Det görs inte heller någon skillnad mellan övergreppen. Köp av sexu-

ella tjänster eller sexuella förhållande med någon under 18 år anses lika förbjudet som en 

våldtäkt.160 Detta blir problematisk då både prostitution samt sexuella förhållande med någon 

under 18 kan vara lagligt både i värdlandet även som i det landet tjänstemannen kommer 

ifrån. Att säga att våldtäkt är lika förbjudet på en disciplinär nivå kan vara att minska stigma-

tiseringen angående grövre övergrepp. 

5.3 Demokratiska Republiken Kongo  

5.3.1 Högkommissionären Prins Zeids Rapport 
Efter övergreppen i Kongo bad generalsekreteraren Högkommissionären för Mänskliga Rät-

tigheter (chefen för OHCHR, Prins Zeid) att inleda en utredning för att undersöka FN:s till-

kortakommanden och vilka förändringar som bör vidtas. Efter Högkommissionärens involve-

ring i Anders Kompass ärende, vilket jag kommer behandla nedan, tappar han för mig per-
                                                
156 United Nations Conduct and Disciplie Unit, About CDU – Our Mandate, 
https://cdu.unlb.org/AboutCDU/OurMandate.aspx, lydelse enligt 2016-01-03. 
157 ST/SGB/2003/13, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, oktober 2003, 
sektion 3. 
158 Ibid. sektion 3.2.d.  
159 Ibid. sektion 3. 
160 Ibid. sektion 3. 
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sonligen enormt mycket trovärdighet i dessa ärenden. Rekommendationerna i rapporten är 

dock fortfarande väl utformade. 

Problemet med bristande expertis vid kriminella utredningar på plats är ett problem 

som lyfts fram.161 Att initialt inga bevis säkras och förvaras och att inga vittnesförhör upptas 

är enligt rapporten ett stort problem. Skapandet av en expertgrupp som har resurser och kun-

skap angående denna typ av utredningar, och som dessutom skulle vara på plats från starten 

av den fredsbevarande insatsen, är något som rekommenderas i rapporten.162  

Vikten av att hålla chefer på plats ansvariga för rapportering av misstänkta sexuella 

övergrepp betonas även.163 Om en chef underlåter att rapportera ett sexuellt övergrepp bör 

denne bestraffas disciplinärt. Om någon däremot har haft en lyckad rapportering bör denne 

belönas och uppmärksammas för detta.164  

Utöver detta problematiserar rapporten även utredningsprocessen och att FN väljer att 

hålla majoriteten av dokumenten internt och inte släpper dokumenten till berörda nationella 

myndigheter.165  

Tidigt i rapporten pekar högkommissionären på det problematiska i, att i en fredsbe-

varande insats kan det finnas upp till fem olika grupper med personal med olika legala statu-

sar och för vilka olika regler gäller.166 Rapporten är en av de första att verkligen formulera 

problemen som finns gällande det individuella straffansvaret för sexuella övergrepp, och inte 

endast behandlar det som en intern disciplinär fråga.167 Högkommissionären betonar dock att 

bristen på fungerande rättssystem är en så pass allvarlig företeelse att det inte går att avskaffa 

immuniteten. I denna fråga råder högkommissionären generalsekreteraren att skapa en grupp 

juridiska experter som ska få diskutera frågan om immunitet. Något som även gjorts. 

En rekommendation angående immuniteten är att all civil personal ska skriva på ett 

kontrakt där de åtar sig att efterleva ”Generalsekreterarens bulletin från 2003”, och att ett 

brytande mot kontraktet resulterar i omedelbar uppsägning från FN.168  

Att tillkännage att ett disciplinärt straff kommer bli följden är dock enligt mig ingen 

effektiv lösning, då en straffrättslig påföljd såsom fängelse borde ha större tyngd. Det är 

vägen till påföljden och att fastställa huruvida någon är skyldig som är det svåra enligt min 
                                                
161 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 5. 
162 Ibid. s. 15. 
163 Ibid. s. 21. 
164 Ibid. s. 23. 
165 Ibid. s. 14. 
166 Ibid. s. 4. 
167 Ibid. s. 5. 
168 Ibid. s. 13. 
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mening, inte valet av påföljd. Den interna utredningen kommer fortfarande vara lika otill-

räcklig, oavsett om det är en uppsägning eller ett överlämnande till nationella myndigheter 

som väntar. Inte bara straffrättsliga eller disciplinära påföljder diskuteras i rapporten, även 

finansiella påföljder rekommenderas.169  

5.3.2. Gruppen av juridiska experter 
I enlighet med Prins Zeids rapport,170 införde generalsekreteraren och generalförsamlingen en 

grupp av legala experter vilka skulle utreda frågan om straffrättsligt ansvar och immunitet för 

FN-anställda som begår sexuella övergrepp.171 Målet med utredningen var enligt Generalsek-

reteraren ” to ensure that United Nations staff and experts on mission would never be effec-

tively exempt from the consequences of criminal acts committed at their duty station, nor un-

justly penalized, in accordance with due process.”.172 

Gruppen av legala experter uttalar att det material FN samlar in för den administrativa 

utredningen, bör göras tillgänglig för den senare kriminella utredningen då rimligen detta bör 

underlätta den senare utredningen. Samarbetet mellan de olika interna FN organen bör även 

ökas, exempelvis bör OIOS arbeta närmre de olika fredsbevarande insatserna redan från bör-

jan.173 Mer resurser borde även allokeras till denna process, för att se till att det finns en 

grupp på plats som har kunskap om sådana utredningar och kan ta vara på DNA-bevisning, 

videofilma vittnesmål osv.174 

En av anledningarna till immuniteten kan vara att värdlandet inte har ett fungerande 

rättssystem. Även om FN bedömer att ett övergrepp har skett kommer FN inte att låta det 

landet åtala personen. Det är då viktigt att se till att det finns en annan effektiv lösning. Ex-

empelvis bör det internationella samarbetet öka, en stat skulle kunna vara ansvarig för utred-

ningen medans en annan ansvarar för att påföljden verkställs.175 Rapporten uppmanar även 

alla stater att ta ansvar och utreda brott begångna av dess medborgare utomlands, då jurisdikt-

                                                
169 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 25. 
170 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005.  
171 A/RES/59/300,  Comprehensive review of a strategy to eliminate future sexual exploitation and abude in 
United Nations peacekeeping operations, juni 2005. 
172 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 2. 
173 Ibid. s. 14. 
174 Ibid. s. 22. 
175 Ibid. s. 13. 
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ion nästan alltid föreligger för stater i fall dess medborgare begått sexuella övergrepp utom-

lands.176 

Expertgruppen är även en av de första att göra en djupare undersökning av att upp-

rätta hybrid-tribunaler. Med hybrid menas att de är en del av det nationella rättsliga systemet 

men med inslag av internationella element. Tidigare exempel är Special Court of Sierra Le-

one. Att dessa tribunaler har internationella inslag skulle öka trovärdigheten för att processen 

lever upp till internationella krav. Det skulle också leda till att samma krav ställdes på alla 

åtalade i tribunalen, oavsett om det var lokalbefolkning eller FN-anställda. Gruppen avfärdar 

dock att Internationella brottmålsdomstolen eller fristående tribunaler skulle vara möjliga 

alternativ då problem med jurisdiktion, administrativa frågor och kostnader skulle vara för 

omfattande för att dessa domstolar skulle kunna användas effektivt.177  

5.4  Efter Haiti 

5.4.1 Final Report, Expert Mission to Evaluate Risks to SEA Prevention Efforts 
Med anledning av de höga antal sexuella övergrepp som ägt rum under de senaste fredsbeva-

rande insatserna valde FN att tillsätta en expertgrupp som skulle utreda denna fråga år 2013. 

Expertgruppen fokuserade på de fyra mest utsatta fredsbevarande insatserna (Haiti 

(MINUSTAH), Demokratiska Republiken Kongo (MONUSCO), Liberia (UNMIL), och Syd 

Sudan (UNMISS)) och framhöll att sexuella övergrepp var en av FN:s största risker med 

dessa insatser.178 Rapporten var aldrig menad att bli offentlig, men läckte ut 2015.179 

Rapporten hävdar att det är ett stort problem med mörkerantalet, och att FN inte har 

en riktig uppfattning om hur många övergrepp som faktiskt begås.180 Gruppen belyser även 

vad anda rapporter redan sagt. Nämligen att det är för snå resurser för att kunna utreda över-

greppen på plats vid gärningstillfället. 

Gruppen beskriver även den frustrationen som upstår av att utredningen hos OIOS i 

NY tar alldeles för lång tid (upp till 18 månader) och att det gör det orealistiskt att kunna be-

visa ett övergrepp om förundersökning väl skulle kunna påbörjas direkt efter den interna ut-

                                                
176 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 15. 
177 Ibid. s. 19-20. 
178 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 2. 
179 Code Blue Campaign, Internal UN-Documents, http://www.codebluecampaign.com/undocuments/, lydelse 
2015-11-14. 
180 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 13. 
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redningen. Dessutom beskrivs beviskraven som orimligt höga under de dåliga omständigheter 

som en fredsbevarande insats äger rum. Detta leder i sin tur till en känsla av straffrihet hos de 

FN-anställda.181  

Sammantaget rapporteras en känsla av att implementeringen av alla åtgärder för att 

hindra sexuella övergrepp undveks, anställda i chefsposition kände sig maktlösa, en kultur av 

tystnad istället för rapportering förelåg och att straffrihet snarare är norm var undantag.182 

5.5 Rapporter från generalsekreteraren 

Då sexuella övergrepp av FN-personal blev så uppmärksammat 2005 beslutade generalför-

samlingen att generalsekreteraren årligen skulle publicera en rapport i denna fråga. Rapporten 

skulle innefatta bland annat statistik, beskrivningar av händelser och åtgärder som borde vid-

tas. Den senaste och mest omfattade rapporten är A/69/779 från 13 februari 2015 och kom-

mer beskrivas nedan. Rapporten beskriver tre kategorier av åtgärder, förebyggande, övervak-

ning och upprätthållande samt stöd åt offren.183  

Angående övervakning och upprätthållande är det fem åtgärder som föreslås. Den 

första åtgärden är att möjligheterna för offer att rapportera övergrepp måste förbättras och 

effektiviseras.184 Den andra åtgärden är etablerande av en expertgrupp med resurser att ome-

delbart samla in tillförlitlig bevisning.185 Tredje rekommendationen är att påskynda den in-

terna processen så dutredningstiden inte överstiger målet på sex månader.186 Fjärde förslaget 

är att lägga större kraft på att hålla chefer på fredsbevarande insatserna ansvariga för rappor-

tering om sexuella övergrepp i enlighet med generalsekreterarens bulletin från 2003.187 Femte 

åtgärden är att generalsekreteraren föreslår en "naming and shaming" kultur. Tidigare har FN 

hållit anklagelser och även fastställda övergrepp internt och inte släppt information såsom 

namn och nationalitet på gärningsmän.188 Slutligen rekommenderar rapporten även strängare 

disciplinära påföljder för FN-personal, såsom avskedande, skadestånd och innehållen lön i de 

fall sexuella övergrepp kan befästas.189   
 

                                                
181 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 13. 
182 Ibid. s. 3. 
183A/69/779, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2015, s. 2. 
184 Ibid. s. 12. 
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188 Ibid. s. 14. 
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5.6 HIPPO-rapporten  

I oktober 2014 tillsatte generalsekreteraren en ”High-level Independent Panel on Peace Oper-

ations” (HIPPO) för att utreda problem som uppstått i samband med fredsbevarande insatser. 

Även om sexuella övergrepp inte stod i fokus behandlade rapporten det, då det är ett problem 

som så starkt figurerat i de fredsbevarande insatserna. Rapporten är den mest omfattande som 

någonsin släppts angående fredsbevarande insatser och var över hundra sidor lång. Rapporten 

beskriver utförligt det stora problem sexuella övergrepp medför, och hur sådana händelser 

totalt motarbetar syftet med FN:s intervention och underminerar FN:s arbete. Rapporten talar 

även om det arbete organisationen har lagt ner på att få bukt med problemet sedan 2005, men 

att det varit ett misslyckande då problemet fortfarande är lika aktuellt tio år senare.190  

Framförallt belyser den problemet som också uppmärksammades i rapporten ovan 

från 2013, att internt inom FN har det snarare grott en kultur där personal undvikit att införa 

de åtgärder som tidigare har rekommenderats och att en känsla av straffrihet för dessa brott 

därmed föreligger hos FN:s personal. Tyvärr kommer rapporten inte med några egna förslag, 

utan uppmanar endast FN att implementera de åtgärder generalsekreteraren lyfter fram i sin 

årliga rapport (A/69/779, se ovan).  

5.7 Office of Internal Oversight Services (OIOS)  

OIOS är baserat i New York och är enligt deras hemsida FN:s ”självständiga” organ för in-

tern revision. Att organet skulle vara självständigt är något som skarpt kritiserats och det är 

OIOS högsta chef som har utpekats att ha ”abused authority” angående ärendet med Anders 

Kompass, se ovan 2.3.2 samt nedan 5.8. Dess mandat innefattar bland annat att internt utreda 

anklagelser som riktas mot FN:s anställda.191 OIOS rapporterar årligen till generalsekrete-

raren över enhetens aktivitet samt kommer med rekommendationer till åtgärder som bör im-

plementeras.192  

Detta organ är speciellt ansvarigt för att utreda sexuella övergrepp vid fredsbevarande 

insatser. Resultaten vid dessa utredningar är vad generalsekreteraren använder som underlag 

för att besluta om det föreligger tillräckliga bevis för att lyfta immuniteten för de anställda 

eller inte.193 Det är dessa utredningar som inte bör överstiga 6 månader, men för närvarande 
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192 A/69/308, Support account for peacekeeping operations, juli 2015. 
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ligger handläggningstiden på cirka 16 månader och det är hit all bevisning måste nå.194 OIOS 

offentliggör aldrig någon utredning eller rapport då de uppger att de måste se till organisat-

ionens intresse, och processen för utredningen är ”designed to prevent unauthorized disclo-

sure of confidential information that may be private or not appropriate for distributionn”.195 

Det var i linje med denna policy Anders Kompass anklagades ha begått tjänstefel. OIOS rap-

porterade den 30 juni 2015 att sedan januari 2011 finns det fortfarande 40 rekommendationer 

angående sexuella övergrepp vilka inte implementerats inom FN organen, något som jag 

tycker tyder på en motvilja inom FN att jobba mot problemet.196  

Den 15 maj släppte OIOS en ”Evaluation Report of the Enforcement and Remedial 

Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Per-

sonnel in Peacekeeping Operations”. Här fastställer OIOS själv att utredningen på 16 måna-

der har i mycket hög grad underminerat implementeringen av arbetet mot sexuella övergrepp. 

Rapporten fastslår även att i fall då OIOS har samarbetat närmre med den fredsbevarande 

insatsen har det haft positiva effekter.197 

Vad som enligt rapporten ytterligare försvårar samt förlänger utredningarna är att det 

är många aktörer och organ involverade som inte har ett välfungerande samarbete. Detta i 

kombination med olika påföljder och utredningar för olika grupper av personal gör processen 

väldigt krånglig. Bland annat pekas samarbetet mellan CDU, vilka är de som är på plats för 

att samla bevis, och OIOS ut som icke fungerande.198 Att arbetet mellan organet som samlar 

bevis på plats samt organet som sköter utredning i New York inte fungerar är ytterst oroande.  

Även denna rapport pekar ut att resurserna för en utredning på plats är inadekvata. 

Rapporten säger även att variationen i sanktioner vid begångna övergrepp försvagar policyn 

om nolltolerans. Den vanligaste sanktionen är avskedande från tjänst, och i de få fall påfölj-

den blir fängelse är det nästan uteslutande militär personal och inte civil.199 

                                                
194 A/70/86, Report of the Independent Audit Advisory Committee, Internal Oversight: proposed programme 
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sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 4-5. 
198 Ibid. s. 10. 
199 Ibid. s. 5. 



 

 
37 

5.8 Oberoende panelen angående händelserna i CAR 

Övergreppen i CAR har blivit otroligt uppmärksammade medialt, framförallt för hur FN:s har 

hanterat händelserna. Hela processen har kantats av maktmissbruk och bevis för hur FN:s 

fokus snarare har varit på att skydda sig själva än att gå till botten med utredning och lagfö-

ring. 

Under den fredsbevarande insatsen var det bland annat unga pojkar som hade blivit 

sexuellt utnyttjade av militär FN-personal i utbyte mot mat. Dessa händelser lyftes på plats 

och representanter för UNICEF gjorde ett antal intervjuer med pojkarna. I dessa intervjuer 

uppgav pojkarna att det fanns flera offer, men ingen vidare utredning vidtogs.200 Först ett år 

efter dessa intervjuer (våldtäkterna på pojkarna hade då fortsatt under året) lyftes ärendet till 

FN:s högkvarter för mänskliga rättigheter i Geneve, där Anders Kompass arbetade direkt 

under högkommissionären Prins Zeid vid Office of the High Commissioner of Human Rights 

(OHCHR).201 Inga åtgärder vidtogs förrän informationen nått Kompass och i enlighet med 

FN:s interna regler förde han vidare denna information till franska myndigheter så som han 

hade en plikt att göra.202 I samband med detta informerade Kompass OHCHR och de högst 

ansvariga om sina åtgärder. Som gensvar bad OHCHR att OIOS skulle göra en intern utred-

ning om Kompass har brutit mot några interna regler genom att ha ”läckt” denna information 

som de ansåg kunde vara skadlig för FN. Prins Zeid bad efter detta Kompass att avgå, något 

han vägrade. Efter flera möten mellan OHCHR och OIOS bestämde OIOS att öppna en ut-

redning mot Kompass. Efter att Kompass vägrade avgå beslutade Prins Zeid att stänga av 

Kompass från sitt arbete och sätta munkavel på honom.203 Som gensvar tog Kompass 

OHCHR till FN:s Dispute Tribunal. Dommaren i tribunalen meddelade att beslutet att stänga 

av Kompass var ”prima facie unlawful” och att han skulle återinställas i tjänst omedelbart. 

Under processens gång hann Kompass spara dokumentation, exempelvis e-mail, vilken bevi-

sar att OHCHR varit medvetna om övergreppen långt innan de senare kom att påstå.204 I och 

                                                
200 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
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201 Child Rights International Network, Timeline of the sexual abuse scandal in CAR, 
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med dessa händelser inrättade generalsekreteraren en oberoende panel för att utreda händel-

serna i CAR samt FN:s agerande därefter.205 

Panelens främsta syfte var att undersöka om det hade förekommit fall av ”abused aut-

hority” internt och rapporten som identifierade många brister släpptes den 17 december 2015. 

Panelen beskriver att istället för att åtgärder vidtogs när övergreppen blev kända sköts rappor-

ter fram och tillbaka mellan personer som inte vågade ta ansvar.206 Detta problem ansåg pane-

len hade uppstått då FN implementerade en policy där ”alla inom FN var ansvariga för att 

sexuella övergrepp rapporterades”, men när ingen specifik person utpekades som ytterst an-

svarig resulterade det i att ”ingen var ansvarig”.207 Rapporten rekommenderade som svar på 

detta problem en expertgrupp som utöver insamlande av bevismaterial också hade som an-

svar att koordinera rapporterna och ansvaret inom FN.  

Rapportering av sexuella övergrepp måste även underlättas, uppmuntras samt bli ob-

ligatorisk enligt panelen.208 Processen för åtal måste även ses över. Önskvärt vore om en lös-

ning kunde hittas där åtal kunde ske på platsen för gärningen med närhet till offret, vittnen 

samt bevis.209 Enligt panelen är det interna förfarandet (framförallt samarbetet mellan OIOS 

och OHCHR i Kompass ärende) ett tydligt bevis på att de olika enheterna inom FN inte är 

självständiga, något som måste åtgärdas.210 

Panelen fann slutligen att ett flertal högt uppsatta FN-anställda hade ”abused autho-

rity”. Av dessa fanns chefen för den fredsbevarande insatsen samt ansvarige för Human 

Rights and Justice.211 Högste chefen för FN:s interna, ”självständiga”, revisionsorgan OIOS 

ansågs också ha ”abused authority” (se citat från rapporten under punkt 2.3.2). Panelen fann 

bevis för att hon avvek från protokoll för att vidta utredningen mot Kompass, och självstän-

digheten i hennes yrkesroll var gravt kompromissad.212  Att denna slutsats görs om just denna 

enhet är oerhört allvarligt. Högkommissionären ansågs inte ha ”abused authority”, men tillde-

lades oerhört skarp kritik för hans agerande under hela processen.213 Rapporten friar även 
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Kompass för alla misstankar och anklagelser om felaktigt beteende från hans sida.214 Även 

OIOS har friat Kompass från alla anklagelser om tjänstefel.215 

5.9 Sammanfattning av ovanstående rapporter 

Av de ovanstående rapporterna och rekommendationerna kan man dra slutsatsen att väldigt 

många förslag på åtgärder har lämnats, men få har implementeras och är effektiva i praktiken. 

Under punkt 3.3.1 och 3.3.2 har jag dragit slutsatsen att två kategorier av problem till följd av 

immuniteten uppstår. Det är ett administrativt krångligt och långsamt system samt att det 

endast är en intern affär. Efter en analys av rapporterna framgår det mer specifikt vilka de 

tydligaste bristerna i det nuvarande systemet är som går att hänföra till följande kategorier: 

 
1. Mörkertalet. Det finns bevis för att mycket fler övergrepp sker än vad som kommer 

fram i ljuset och utreds. Detta leder till att FN kanske inte vidtar tillräckliga åtgärder och 

ger tillräckliga resurser då de inte tycks veta hur stort problemet är. 

2. Det finns inte ett klart och tydligt system för hur man rapporterar sexuella övergrepp, 

varken för lokalbefolkningen eller för de anställda. Detta försvårar både för offer att 
anmäla, men också internt för FN att utreda. 

3. Svårighet att samla in bevis av tillräckligt hög tillförlitlighet och få dessa till OIOS i 

New York. 

4. OIOS är för långsamma i den administrativa utredningen. 

5. De olika enheterna inom FN är inte självständiga och försöker dölja problemet med 

sexuella övergrepp för omvärlden.  

6. De olika organen inom FN har dessutom haft svårt att samarbeta. 

7. När en intern utredning till slut är avklarad är det svårt för staterna att samla in bevis till 
det straffrättsliga åtalet då det oftast är väldigt lång tid efter tidpunkten för gärningen. 

8. Värdlandets rättsväsende kan underkännas ur ett rättighetsperspektiv för individen av 

FN. Då måste ett annat land med jurisdiktion över ärendet involveras, ett land som inte 

har haft särskilt stor vetskap om fredsbevarande insatsen, brottet, offren och ofta kan 

vara väldigt långt borta från gärningsplatsen.  

9. FN ägnar sig i första hand åt administrativa förfaranden, något som inte är tillräckligt 

då det är ett brott som har begåtts.  
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Peacekeepers, december 2015, s 5. 
215 Söndagsintervju i P1 med Anders Kompass, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/676745?programid=4772, 
lydelse enligt 2016-01-28. 
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10. Inte tydligt utpekat vem/vilken organisation inom FN som är ytterst ansvarig för detta 

problem. 

11. Förfarandet är inte transparent. Ingen utanför OIOS vet hur utredningarna bedrivs och 

vad som framkommer, utan endast besluten. Detta kan leda till manipulering av utred-

ningarna och oriktiga beslut, som inte kan kontrolleras.   

6. Analys av åtgärder som bör införas   
Nedan följer min analys av vilken åtgärd som bör införas för att effektivisera lagföringen av 

gärningsmän som har begått sexuella övergrepp, utan att offret eller gärningsmannens rättig-

heter inskränks. Jag kommer undersöka huruvida åtgärden är effektiv genom att analysera 

vilken effekt åtgärden skulle ha på ovan uppräknade problem. 

 Röster har höjts huruvida immuniteten bör avskaffas helt och hållet då det gäller sex-

uella övergrepp.216 Istället för att FN först ska göra en intern utredning blir det alltså upp till 

värdlandet att direkt inleda en förundersökning när en anklagelse om ett sexuellt övergrepp 

kommit in. Jag vill inleda med att avfärda detta alternativ. Dessa röster underskattar hur om-

fattande korruptionen kan vara i post-konflikt stater samt hur trasiga deras rättssystem kan 

vara. I många av fallen där FN har intervenerat i har det varit på grund av statskupper av 

olika rebeller eller militäriska grupper med syfte att införa ett statsskick med högst odemo-

kratiska inslag.217 Exempel på det är militärkuppen i Haiti,218 eller den jihad-rebellgrupp som 

försökte ta makten i CAR.219 Det är i sådana fall omöjligt för FN att garantera dess anställda, 

om de blir anklagade för ett brott där ord står mot ord, en rättvis och objektiv utredning i 

värdlandet. Antalet anställda som skulle vilja åka till en fredsbevarande insats skulle minska 

drastiskt och de få som väl åkte skulle inte kunna genomföra FN:s mandat effektivt till fullo. 

Det beror på att de då ständigt skulle behöva vara vaksamma för hur deras beteende uppfatta-

des samt också för falska anklagelser. Väl i en rättslig process skulle inslag såsom oskäligt 

långa häktestider, partisk jury, inhumana straff osv kunna inträffa. Ett avskaffande av immu-

niteten, även endast för sexuella övergrepp, är alltså inte ett hållbart alternativ. 

                                                
216 Fact Sheet, Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepin Personnel, Code Blue Campaign, 
http://www.codebluecampaign.com/fact-sheets-materials/2015/5/13/sexual-exploitation-and-abuse, lydelse 
2016-01-20. 
217 Ndulo, Muna, The United Nations response to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by 
Peacekeepers during Peacekeeping Missions, Volume 27, Berkely Journal of International Law,, San Francisco, 
2009, s. 155. 
218 United Nations, Peacekeeping information, MINUSTAH Background, 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minustah/background.shtml, lydelse enligt 2015-11-28. 
219 Ibid. 
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6.1 Extern, självständig grupp av experter angående utredning på plats 

Av alla alternativ jag har studerat, och som presenteras nedan, är det ett som står ut som både 

enklast att genomföra samt med bäst förväntad effekt. Detta är bildandet av en extern expert-

grupp som ska närvara vid den fredsbevarande insatsen från början till slut. Det beror på att 

det är nödvändigt att bibehålla immuniteten, men det är viktigt att hitta snabba och enkla sätt 

för FN att utreda om nödvändigt att häva den. En expertgrupp har nämnts i ett par rapporter 

tidigare, men ingen djupare analys i hur en sådan expertgrupp bör vara uppbygg, vad den bör 

ha för inslag och vilka effekter den skulle ha har gjorts av FN. Expertgruppen bör ha följande 

komponenter/mandat: 

 
• Gruppen bör vara självständig från FN i så hög grad som möjligt. Medlemmarna bör vara 

rekryterade externt. Alla finansiella medel som lön och budget till gruppen bör vara bestämd 

på förhand. Det bör stå klart att arbetet endast är för en specifik insats, och uppdraget inte 

kommer att leda till vidare anställning hos FN. Detta för att eliminera alla incitament att nå 

gynnsamma resultat för FN. 

• En reformering av rapporteringssystemet bör genomföras. Information i områden bör spridas 

där det klart och tydligt framgår för alla FN-anställda samt lokalbefolkningen hur man rap-

porterar sexuella övergrepp till expertgruppen. Anställda i chefsposition bör avskedas om det 

framkommer att de underlåtit att rapportera sexuella övergrepp de haft vetskap om.  

• Resurser som möjliggör tillförlitlig bevisning bör allokeras till de fredsbevarande insatserna. 

Exempel är videoinspelningar, utrustning för DNA-bevisning m.m.  

• FN ska inte endast fokusera på ett administrativt förfarande, utan även alltid ha i åtanke att 

det är ett brott som ligger i grunden och därför även ha det straffrättsliga förfarandet i bakhu-

vudet. Alltså ska dessa två utredningar, det administrativa samt det straffrättsliga, inte ses 

som två olika saker, utan det straffrättsliga är en fortsättning på administrativa. 

• Dokumentation av all bevisning samt snabbt överlämnande av den bevisning som samlats in 

av FN till det land som ska fortsätta åtalet. Tidigare har FN endast samlat in bevisning för sitt 

administrativa förfarande och denna har inte nått en senare förundersökning. 

• Expertgruppen ska även få återkoppling från OIOS angående vad de anklagelser gruppen har 

fört vidare har resulterat i för utslag. Gruppen ska även rapportera på års basis till medlems-

staterna, antingen via FN:s femte utskott eller Generalförsamlingen. Denna rapport ska inne-

hålla information från gruppens arbete vid den fredsbevarande insatsen och även en jämfö-

relse med OIOS resultat. 
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Om gruppen hade ovan nämnda egenskaper skulle det ha följande positiva effekter på 

de problem som nämnts under 4.10: 

6.1.1 Bildande av gruppen 
För närvarande finns ingen personal på plats vid de fredsbevarande insatserna med tillräcklig 

kunskap hur en utredning bör bedrivas effektivt.220 Förfarandet har hittills oftast bestått i att 

den personal som finns på plats förhör personer inblandande i händelsen, och sedan skickas 

denna sparsamma information till OIOS.221 För att en utredning ska kunna bedrivas effektivt 

behövs expertpersonal på plats omedelbart efter händelsen, som kan bedriva utredningen likt 

en professionell förundersökning.222 Offer, vittnen och gärningsmän måste identifieras ome-

delbart, och förhöras på ett sätt som säkert kan dokumenteras, exempelvis genom videoupp-

tagning. DNA-bevisning måste säkras och skador på vittnet måste dokumenteras. Denna ex-

pertgrupp skulle vara den grupp som utreder direkt vid gärningstillfället. Deras undersökning 

är den som därmed troligtvis kommer vara mest korrekt.223 Det är därför viktigt att gruppen 

består av experter inom utredning av sexuella övergrepp, även mot barn. 

 Närvaron av denna expertgrupp kommer även signalera att detta är ett problem som 

FN tar på allvar. Det är en otroligt viktig signal. För lokalbefolkningen kommer detta för-

hoppningsvis leda till att de känner en större tillit till FN och vågar, samt vet var de ska rap-

portera sexuella övergrepp. För de anställda borde denna expertgrupp vara ett tecken på att 

sexuella övergrepp är något som kommer tas på allvar och utredas samt bestraffas. Det ska 

framgå att ingen inom FN ska kunna styra gruppen till att se mellan fingrarna längre. 

 Dessutom blir det genom införandet av expertgruppen tydligt vilka som ansvarar för 

denna fråga och vart man ska vända sig. Tidigare har detta varit oklart, då alla har haft lika 

stort ansvar att rapportera problemet. Som sagt har detta blivit ett problem då flera har haft 

vetskap om övergreppen men ingen har rapporterat.224 Varje enskild individ blir då bara en i 

mängden av alla som borde, men inte har rapporterat. Det är då lättare för varje individ att 

känna sig mindre ansvarig. Detta kommer även att förbättras med hjälp av reformering av 

rapporteringssystemet, se nedan. 

                                                
220 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 4. 
221 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s 22. 
222 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 15.  
223 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s 83. 
224 Ibid. s 11. 
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6.1.2 Extern rekrytering 
Inom FN har det spridits en mentalitet att inte sprida information som kan vara skadlig för 

organisationen. Gör man det finns en rädsla för att man som anställd ska bli disciplinärt be-

straffad, eller att ens arbete och karriär ska drabbas negativt.225 Det finns flera exempel att 

hämta från händelserna runt Anders Kompass som vittnar om mentaliteten att hålla tyst och 

skydda varandra. Dels hur Kompass blev ombedd att säga upp sig, dels att han blev avstängd 

samt dessutom ställd under utredning efter han hade rapporterat om sexuella övergrepp. Detta 

måste vara en behandling som avskräcker de flesta anställda. CAR-rapporten ovan beskriver 

också att FN var mer bekymrade över att skydda sitt rykte och misskreditera Kompass än, att 

utreda händelserna.226 Först därefter fastslår de bland annat att undergeneralsekreteraren för 

OIOS ”failed to preserve the appearance of objectivity and independence required to main-

tain the credibility of her office and the investigation process.”.227 Denna mentalitet har en 

väldigt stor negativ effekt på huruvida händelserna utreds ordentligt, speciellt när det inte är 

någon transparens för omvärlden att följa utredningen. Att händelserna inte utreds av en ex-

tern grupp utan endast helt internt ökar även risken för att utredningarna manipuleras.228 

 Detta problem kan minskas om man ser till att expertgruppen är så självständig som 

möjlig. Ingen i gruppen ska ha något att vinna på att försöka ställa FN i bättre dager på be-

kostnad av utredningarna. Alla anställda i gruppen bör därför rekryteras externt, och inte från 

något annat FN-organ.  Det bör vara experter på att utreda sexuella övergrepp och övergrepp 

mot barn samt rekryteras från exempelvis medlemsstaters myndigheter eller frivilligorgani-

sationer så som Amnesty International. Visserligen har den externa personalen ingen vetskap 

om rutiner och funktioner hos FN. Att introducera personalen i rutinerna kan ta ett par veck-

or. Dock ska ingen större vetskap om FN:s arbete och rutiner krävas, då deras arbetsuppgift 

ska fokuseras på en objektiv utredning av ett övergrepp. 

En klar och tydlig budget bör vara satt för gruppen och löner bör vara fastställda för 

gruppens medlemmar, utan möjlighet till exempelvis bonusar. Framförallt budgeten för ex-

pertgruppen kan vara svår att ha exakt beräknad från början då man inte alltid vet hur lång en 

fredsbevarande insats kommer vara. Det kan man försöka lösa genom att bestämma budgeten 

                                                
225 Söndagsintervju i P1 med Anders Kompass, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/676745?programid=4772, 
lydelse enligt 2016-01-28. 
226 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s 22. 
227 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s 9. 
228 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 13. 
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på årsbasis, och att den därmed följer insatsens längd. Man bör göra detta för att eliminera det 

finansiella inflytandet FN kan ha över gruppen.   

Det bör även stå klart att medlemmarna i gruppen endast är rekryterade för specifikt 

en fredsbevarande insats. Det finns alltså ingen möjlighet för tjänst vid en annan fredsbeva-

rande insats eller inom ett annat FN-organ om de utför jobbet på ett sätt som uppskattas av 

FN. Genom att sätta upp denna spärr värnar man ytterliggare om gruppens självständighet 

och förmåga att ta beslut som inte bara gynnar FN. 

6.1.3 Reformering av rapporteringssystemet 
Det finns med stor sannolikhet ett högt mörkertal med offer som utsatts för sexuella över-

grepp av FN-anställda vid fredsbevarande insatser.229 Det finns flera anledningar till detta. 

Bland annat har det ibland skapats en beroendeställning mellan offer och gärningsmän i och 

med att gärningsmännen ger en mindre summa pengar eller efter övergreppet. Att inte rap-

portera blir då en ”win-win” situation för båda parter då gärningsmannen inte blir anmäld och 

offret ofta är i svår nöd som exempelvis svält. En rädsla för att anmäla övergrepp kan uppstå 

för offren då sexuella relationer, framförallt för kvinnor, kan vara stigmatiserat i vissa kul-

turer. Många uppger även att de är rädda för repressalier av gärningsmannen om de anmä-

ler.230 Att ingen, inte ens FN, vet den faktiska omfattningen av de sexuella övergreppen kan 

leda till att frågan inte får det utrymme och de resurser som faktiskt behövs för att motarbeta 

problemet effektivt.231 Att de FN-anställda inte rapporterar fall av sexuella övergrepp de har 

vetskap om har säkerligen också flera anledningar. Känslan av att rapporteringen inte kom-

mer resultera i något resultat, repressalier för visselblåsare, lojalitet mot kollegorna och att de 

anställda inte är säkra på alla fakta i händelsen bedöms vara några anledningar.232 Vad som är 

gemensamt både för de anställda samt lokalbefolkningen är att de inte har tillräcklig kunskap 

om hur rapporteringsprocessen går till.233 

 FN bör reformera rapporteringsprocessen för att motarbeta detta problem. Det bör 

finnas ett enkelt system så att både lokalbefolkningen och anställda anonymt kan vända sig 

till expertgruppen och dess representanter och berätta vad de vet. 234  Om möjligt, är det dock 

                                                
229 Csaky, Corinna, No One to Turn To - The under-reporting of child sexual exploitation and abuse by aid wor-
kers and peacekeepersı,, Save the Children, London, 2008, S 5-8. 
230 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s.7. 
231 Ibid. s. 13. 
232 Ibid. 
233 A/69/779, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2015, s. 12.	  
234 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s 11. 
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önskvärt att identifiera namnet på den som rapporterar. Dels för att det kan underlätta utred-

ningen, dels för att det minskar också risken för falska anklagelser. Gruppen bör lämna in-

formation om detta till alla i närheten av fredsbevarande insatser. Exempelvis borde de för-

söka nå ut till lokalbefolkningen genom flygblad och anordna möten där de kan berätta om 

sitt arbete och hur man rapporterar. För de anställda borde det hållas utbildningar så fort nya 

anställda har anlänt. 

 Rapporteringen är en grundsten i att övergreppen blir upptäckta samt utredda. Högt 

uppsatt FN-personal vid de fredsbevarande insatserna har ett större ansvar på plats än en van-

lig anställd, och detta bör även återspeglas i ansvaret att rapportera. Om en chef underlåter att 

rapportera ett övergrepp denne har vetskap om kommer det automatiskt att sätta standarden 

för vad resten av de anställda anser är ett acceptabelt beteende.235 Därför bör FN-anställda i 

chefsposition som underlåter att rapportera övergrepp avskedas, utan möjlighet till annan 

anställning inom något FN-organ.236 Detta kan till synes vara en sträng åtgärd, men det är ett 

brott som döljs och chefen borde inte ha några motiv överhuvudtaget att underlåta att rappor-

tera händelsen.  

 Dessa åtgärder bör förhoppningsvis kunna minska mörkertalet av antalet sexuella 

övergrepp. Att dela ut information, ha en expertgrupp på plats samt straffa anställda som inte 

rapporterar bör signalera att man tar problemet på allvar och att känslan av straffrihet inte ska 

stämma överens med verkligheten. Man visar att sexuella övergrepp är fel och att om det 

rapporteras kommer det också att utredas. Förhoppningsvis minskar detta stigmatiseringen, 

osäkerheten och rädslan hos lokalbefolkningen och uppmuntrar alla FN-anställda att rappor-

tera med. 

Om expertgruppen får in ett större antal anmälningar kan de dessutom utreda fler fall. 

Ju fler fall som blir utredda, desto färre kommer antagligen våga begå övergreppen. Förhopp-

ningsvis bör de även kunna kartlägga övergreppen, offer och gärningsmän i en högre ut-

sträckning ju mer information de får. 

6.1.4 Resurser för att samla in bevis 
Att döma av de få anklagelser som resulterar i att immuniteten lyfts, speciellt jämfört med 

alla anklagelser som kommit in, tyder det på att OIOS inte anser att det är tillräcklig bevis-

ning som når organet. En orsak till detta är att det är alldeles för få resurser för säkrande av 
                                                
235 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 22. 
236 A/69/779, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2015, s. 14-
15. 
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bevisning på plats vid den fredsbevarande insatsen, exempelvis videokameror och utrustning 

för DNA-bevisning.237 Istället för att genomarbetade rapporter bestående av tillförlitliga bevis 

och bandade förhör överlämnas till OIOS är det snarare en enkel, ytlig rapport från den 

fredsbevarande insatsen som når OIOS. Att resurser för att samla bevis finns på plats ome-

delbart efter gärningstillfället är något som skulle underlätta utredningen och bevisningen 

enormt mycket. Framförallt att bevisningen förmedlas vidare till OIOS skulle göra stor skill-

nad.238 Genom att utrusta expertgruppen med dessa resurser skulle bevisningen kunna förbätt-

ras både i kvaliteten och kvantiteten, så att OIOS kan komma fler till korrekta beslut. Sådana 

resurser är dessutom säkerligen kostnadseffektiva då det skulle exempelvis kunna avvisa 

falska anklagelser redan på plats.239 Cheferna på plats skulle även kunna få mer information 

om händelserna omedelbart och då även kunna vidta nödvändiga åtgärder, så som avstäng-

ning av personal med mera.240  

Detta skulle även underlätta utredningen hos OIOS och därmed även minska hand-

läggningstiden. Om klar och tydlig bevisning kommer in i ett ärende bör detta leda till att 

OIOS kan fatta ett beslut snabbare, en förbättring som är uppenbart nödvändig. Istället för att 

ärendet som nu tar 16 månader för OIOS att utreda, skulle ett beslut kunna nås betydligt 

snabbare. Till följd skulle en förundersökning i aktuell medlemsstat påbörjas direkt därefter. 

Denna förundersökning skulle med största sannolikhet vara mer framgångsrik och kunna 

samla in mer och tillförlitligare bevisning ju tidigare den initieras.  

 Om en databas skapas som både OIOS samt expertgruppen har tillgång till, skulle 

detta underlätta insamlandet samt överlämnandet av bevis. All information expertgruppen 

samlade och förde in hade då blivit tillgänglig direkt och automatiskt för OIOS. OIOS skulle 

även då kunna följa utredningen medan den pågick vid den fredsbevarande insatsen och vara 

förberedda när allt material från det administrativa förfarandet lämnas över till organet. En 

sådan databas skulle även underlätta samarbetet mellan de två olika organen då de skulle ar-

beta tillsammans kontinuerligt och redan från början när ett övergrepp rapporteras på plats.  

                                                
237 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 12. 
238 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 24. 
239 239 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 14. 
240 Ibid. s. 14-15. 
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6.1.5 Fokus på ett straffrättsligt förfarande 
Det är viktigt att fokusera på att övergreppet är en brottslig gärning som bör rimligen leda till 

ett straffrättsligt förfarande, snarare än ett misstag i tjänsten som endast leder till ett administ-

rativt förfarande med disciplinära påföljder. Utredningen vidtagen av FN fokuserar i dagslä-

get endast på att få ett utslag i det administrativa förfarandet.241 När ett sexuellt övergrepp har 

fastställts är den vanligaste påföljden att den anställde får sparken.242 Det är enligt mig inte att 

ta ansvar för de handlingar personalen har begått. 

Då det är ett brott FN undersöker borde expertgruppen även ha det straffrättsliga för-

farandet i huvudet och försöka göra vad de kan för att underlätta en potentiell förundersök-

ning i ett senare skede. Gruppen bör alltså samla in tillräckligt med bevisning för att, dels 

bevisa händelsen i det administrativa förfarandet, dels gå utöver det för att försöka samla in 

bevisning som håller i en domstol. Att gruppen från början har ett straffrättsligt förfarande i 

bakhuvudet skickar också tydliga signaler att man arbetar mot den etablerade känslan av 

straffrihet.243  

Att skilja på dessa två förfarande ökar även risk för duplicering och fördröjning då en 

myndighet måste gå in och göra exakt samma procedur i förundersökningen som expertgrup-

pen redan gjort.  

Att ha ett fokus på ett straffrättsligt förfarande från början skulle även kunna leda till 

att expertgruppen skulle kunna samarbeta med värdlandets myndigheter i ett tidigare skede. 

Detta skulle kunna underlätta informationsutbytet, insamling av bevis och vittnesmål med 

mera. Det skulle fortfarande vara upp till FN att fatta beslutet om immuniteten ska lyftas eller 

inte, men att ha ett samarbete med värdlandet från tidigaste möjliga tillfälle skulle kunna ha 

många positiva effekter. 

När man instruerar expertgruppen att ha ett straffrättsligt förfarande i bakhuvudet får 

man dock vara försiktig med att inte tumma på oskuldspresumtionen. Bara för att de ska 

samla tillräcklig information och bevisning för att ett straffrättsligt förfarande ska vara möj-

ligt, betyder det inte att den initiala utredningen alltid måste leda till ett straffrättsligt förfa-

rande. 

                                                
241 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 22. 
242 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 15. 
243 Awori, Thelma, Lutz, Catherina & Thapa, Paban J., Final Report, Expert Mission to Evaluate Risk to SEA 
Prevention Efforts In MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO and UNMISS, november 2013, s. 6. 
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6.1.6 Dokumentering samt överlämnande av bevisning till aktuell stat för åtal 
Som processen är idag lämnar inte FN över det bevismaterial de har till den stat som ska bed-

riva förundersökningen eventuellt åtal. Det är istället upp till den staten att ånyo samla in 

tillräcklig bevisning. När handläggningstiderna har varit så långa som 16 månader hos OIOS 

har det försvårat utredningen oerhört mycket för de stater som vill utreda/åtala. Att hitta egen 

bevisning 16 månader efter övergreppet synes nästan omöjligt. 

Samma bevisning som samlas in för det administrativa förfarandet borde sändas över 

samt användas i det straffrättsliga förfarandet.244 Genom detta minimeras risken att bevisning 

har försvunnit eller skadats under de 16 månader som det administrativa förfarandet har ägt 

rum. Om den höga kvalitet och kvantitet som beskrivits under punkterna ovan samlas in av 

expertgruppen direkt efter gärningstillfället, blir det viktigt att denna sparas samt lämnas över 

till den stat som ska ta upp åtalet. Även om OIOS skulle vara snabba i sin utredning, har det 

ändå gått flera månader sen gärningstillfället och staten har inte alls samma möjlighet att ut-

reda på egen hand.  

Om samma bevisning används och ett åtal skulle komma till domstol har åklagarens 

bevisning då passerat ytterligare en granskning och borde vara ytterst tillförlitlig. Det är dess-

sutom inget större extraarbete för något av FN-organen alls. All bevisning ska ändå doku-

menteras och sparas och det enda som behövs göras är att skicka bevisningen till den aktuella 

staten.245 

Det är dessutom ännu viktigare att spara och sända bevisning om värdlandet inte har 

ett fungerande rättssystem och det landet där gärningsmannen är medborgare vill åtala istäl-

let. Ett sådant land har mycket liten möjlighet att kunna samla in bevis i en annan stat och 

lång tid kommer ha gått innan de kan ha experter på plats för att inleda utredningen. Därför är 

det av ännu större vikt att bevisningen som initialt samlas in av FN når den staten.246 

                                                
244 A A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s.22. 
245 A/69/779, Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, februari 2015, s. 12-
13. 
246 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 13. 
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6.1.7 Rapportering mellan OIOS och expertgruppen samt rapportering från gruppen till 
Generalförsamlingen/femte utskottet 
Tidigare rapporter har visat att samarbetat mellan utredningsgruppen på plats, CDU, samt 

OIOS inte har varit särskilt framgångsrik.247 Att samarbetet mellan det bevissamlandet orga-

net och det utredande samt beslutande organet fungerar är av yttersta vikt.248  

 OIOS har också uttalat att det är bra att utredningarna hålls internt och att information 

inte avslöjas till allmänheten då det kan skada FN:s intressen.249 När det kommer till så all-

varliga frågor som brottsliga sexuella övergrepp och FN innehar samtliga roller som åtalad, 

polis, åklagare och domare, anser jag tvärtom att det är av yttersta vikt att förfarandet är 

transparent. Detta skulle även stärka tilliten till FN och organisationens arbete i omvärlden. 

Att individen är oskyldig till motsatsen bevisas är dock en grundläggande princip vilken alla 

rättsstater måste värna om. Att hänga ut individer med information så som namn och nat-

ionalitet innan en ordentlig utredning har gjorts kan inte accepteras.  

 Processen borde vidare utformas så att expertgruppen skickar över utredning och be-

vis till OIOS som ansvarar för fortsatt utredning samt fattar beslut. OIOS bör sedan rappor-

tera sina framsteg tillbaka till gruppen exempelvis varje halvår eller år. Det ger expertgrup-

pen möjlighet att granska OIOS resultat och jämföra med sina egna och se om det är stora 

skillnader i utredningarna och resultatet och i så fall varför? Detta skulle öka kontrollen av att 

OIOS gör ordentliga utredningar. Expertpanelen bör därefter årligen rapportera direkt till 

generalförsamlingen eller femte utskottet, och därmed alla medlemsstater. Rapporten bör 

innehålla antalet anmälda händelser till expertgruppen, dess natur, vilka åtgärder som vidtagit 

med mera. Därefter bör expertgruppen även göra en jämförelse med vad OIOS har kommit 

fram till. Detta har flera positiva effekter. Bland annat får medlemsstaterna en större insyn i 

FN:s arbete mot sexuella övergrepp och kan ställa krav och förväntningar. Något som i sin 

tur bör leda till en ökad kvalité på utredningarna.  

 Förfarandet är för tillfället inte transparent, och ingen utanför OIOS vet vad utred-

ningarna visar.250 Detta är som ovan nämnts på grund av att OIOS vill skydda FN:s intresse 

samt den anklagades oskuldspresumtion.251 Att OIOS skulle behöva rapportera till expert-

                                                
247 Office of Internal Oversight Services, Evaluation Report, Evaluation of the Enforcement and Remedial As-
sistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel in Peacekee-
ping Operations, 2015, s. 11. 
248 Ibid. s. 4-5. 
249 ST/A1/371 Office of Internal Oversight Services, Investigations Manual, s. 15. 
250 Deschamps, Marie, Jallow, Hassan B. & Sooka, Yasmin, Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by 
Peacekeepers, december 2015, s 10. 
251 ST/A1/371 Office of Internal Oversight Services, Investigations Manual, s. 16.	  
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gruppen och att de i sin tur skulle få göra en jämförelse och redovisa för medlemsstaterna 

skulle råda bot även på detta problem. OIOS skulle inte behöva avslöja namn på de ankla-

gade, men information som statistik och vad de olika utredningarna har resulterat i skulle 

rapporteras. Medlemsstaterna skulle då få en inblick i både expertgruppens samt OIOS arbete 

och bedöma om anklagelserna blivit tillräckligt och professionellt utredda. 

6.1.8 Övrigt 
När gruppen inte har anklagelser att utreda skulle de även kunna ägna sig åt utbildande och 

förebyggande inom sexuella brott. De anställda skulle kunna få träning och utbildning i att 

undvika sexuella övergrepp och vilka förfarande som inleds om en anklagelse kommer in. 

Lokalbefolkningen skulle kunna utbildas i att veta sina rättigheter och var de ska vända sig 

om de får vetskap om övergrepp av FN-personalen. 

6.2 Jämförelse med andra alternativ 

Av alla alternativ jag har analyserat är detta det som verkar rättssäkrast, billigast, effektivast 

och framförallt mest genomförbart. Självklart finns det även problem som detta förfarande 

inte tar itu med. Nedan följer en redovisning av andra alternativ som har positiva egenskaper, 

men som jag inte bedömer lika effektiva som den externa expertgruppen. 

6.2.1 Hybrid-tribunal 
Även om värdlandet inte har ett fungerande rättssystem så vore det önskvärt om man kunde 

hitta en lösning så att åtalet skulle kunna äga rum i värdlandet trots allt. Då hade lokalbefolk-

ningen, offer och familj fått se rättvisa skipas, något de inte får i nästan någon utsträckning 

alls just nu.252 Röster har höjts huruvida någon sorts ”hybrid-tribunal” skulle kunna upprät-

tas.253 Tanken skulle då vara att det var som en nationell domstol, men med internationella 

inslag som såg till att allt gick rätt och demokratiskt till. Dessa domstolar skulle då ha juris-

diktion över de nationella brott som har begåtts av FN-anställda då dessa inte når upp till ni-

vån av internationella brott.254 En avgörande faktor är att dessa domstolar är extremt dyra. FN 

har tyvärr inte råd att upprätta en för varje fredsbevarande insats och sen fortfarande ha råd 

att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt.255 

                                                
252 A/59/710, A comprahensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations 
peacekeeping operations, mars 2005, s. 16. 
253 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 19-20. 
254 Ibid. s. 12. 
255 Ibid. s. 13. 
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6.2.2 Lokala domstolar som skulle övervakas av FN 
Nära ovanstående alternativ är även förslaget att lokala domstolar i icke-fungerande rättssy-

stem skulle få åtala om FN övervakade dessa domstolar. FN skulle då lyfta på immuniteten 

utan den interna utredningen ägt rum, men tillåtas övervaka processen i värdlandet. Detta har 

ägt rum vid både United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) och 

United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Det är attraktivt ur en 

jämlikhetssynvinkel att låta FN-personal och lokalbefolkning dömas i samma rättegång, och 

det ger även lokalbefolkningen möjlighet att bevittna att rättvisa skipas. Tyvärr det inte möj-

ligt av flera skäl. Det skulle vara svårt för en lokal domstol att kunna hantera den ökade be-

lastningen på ett effektivt sätt. Även risk för partiskhet skulle föreligga då det endast skulle 

vara fall där utomstående har begått brott mot lokalbefolkningen. Framförallt skulle det även 

kunna ha en negativ effekt på antalet personer som skulle kunna tänka sig att åka iväg och 

arbeta på en fredsbevarande insats.256 

6.2.3 Immunitet skulle inte föreligga i hemlandet  
Att den FN-anställde inte har immunitet i det land den har medborgarskap i är ett alternativ 

som ligger nära regeln för de militära trupperna. För närvarande har inte alla medlemsstater 

jurisdiktion över sexuella övergrepp som begåtts av dess medborgare i ett annat land.257 Detta 

är ett problem som måste åtgärdas, för om värdlandet inte har ett fungerande rättssystem kan 

inte immuniteten lyftas. Om inte landet där den anklagade är medborgare har jurisdiktion att 

åtala i sådant fall blir det en lucka i jurisdiktionen och straffriheten är verklighet. Dock är 

detta alternativ inte i sig tillräckligt då åtal i det landet den anklagade är medborgare i inte är 

lika effektivt som införandet av en expertgrupp. Om en svensk medborgare begått ett sexuellt 

övergrepp under en fredsbevarande insats måste ansvarig myndighet i Sverige få vetskap om 

det. Alltså måste en rapportering uppkomma i värdlandet och berörd organisation kan däref-

ter vidarebefordra detta. Först då kan Sverige sända personal och vidta en utredning. Detta är 

något som kan ta lång tid och försvåra insamlandet av bevisning. Det är inte heller är lika 

kostnadseffektivt som att redan ha en expertgrupp på plats.  

                                                
256 Rawski Frederick, To Waive or not to Waive: Immunity and Accountability in U.N Peacekeeping Operations, 
18 Connecticut Journal of International LawL. Volume 103, 18 Conn. J. Int’l L., Connecticut, 2002, s. 127-128. 
257 A/62/329, Criminal accountability of the United Nations officials and experts on mission, september 2007, s. 
7-8. 
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6.2.4 Tillägg till Romstadgan 
Så som rättsläget ser ut idag har FN-anställda immunitet, men FN har skrivit under på att 

immuniteten för de anställda ska lyftas om Internationella brottmålsdomstolen så önskar.258 

Det största hindret varför civilt anställda inte kan åtalas inför Domstolen är att det är svårt att 

få övergreppen att passa in på rekvisiten i de artiklarna som beskriver brotten. Alla brotten 

har något slags rekvisit om att övergreppen ska vara systematiserade, planerade eller lik-

nande. Separata fall av sexuella övergrepp begångna av civilt FN-anställda når inte den ni-

vån.259 Detta skulle kunna åtgärdas genom ändringar i Romstadgan. Man skulle exempelvis 

kunna formulera det så att alla som är i en konfliktzon för att delta i konflikten på ett eller 

annat sätt omfattas av Romstadgan. Formuleringen kommer att problematiseras nedan. 

 Ändringar och tillägg till stadgan får göras, och har även gjorts. Exempelvis lades 

brottet ”aggressionsbrott” till den 11 juni 2010.260 Den aktuella artikeln för att göra ändringar 

att inkludera civilt FN-anställda i Romstadagan skulle vara artikel 9.2. Denna behandlar änd-

ringar i brottskriterier. Ändringarna får föreslås av en stadgepart, en absolut majoritet av do-

marna eller åklagaren. Ändringarna måste antas med två tredjedelars majoritet av stadge-

partsförsamlingens medlemmar. Förfarandet fortsätts att beskrivas i artikel 121.5 som stadgar 

att ändringarna ska träda i kraft ett år efter att staterna har deponerat sina ratifikationer.  Änd-

ringar i brottskriterierna skiljer sig på en punkt från övriga ändringar i stadgan. Enligt artikel 

121.5 ska ändringar i brottskriterierna endast gälla för de stater som godtagit ändringen. Om 

endast två tredjedelar av staterna skulle godkänna att kriterierna ändras så att civilt FN-

anställda innefattas, gäller inte dessa ändringar för FN-anställda som är medborgare i den 

resterande tredjedelen av stater som inte godkänt ändringen.    

 Detta alternativ har framförallt en stor fördel. Nämligen att FN har skrivit under på att 

organisationen ska lyfta immuniteten om Domstolen framställer en önskan om det. Detta 

borde innebära att immuniteten ska lyftas utan att en intern administrativ utredning först görs. 

De bakomliggande anledningarna till denna interna utredning, att skydda FN och de an-

ställda, borde inte aktualiseras vid Internationella brottmålsdomstolen. Domstolen borde 

kunna antas vara opartisk och tillgodose tillräckligt med skydd för de individer inblandade. 

                                                
258 Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the United Nations, april 
2004, artikel 19. 
259 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 19. 
260 Zimmermann, Andreas, Amending the Amendment Provision of the Rome Statute, Oxford University Press, 
Oxford, 2012, s. 1. 
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Om den administrativa utredningen inte behövs göras borde detta påskynda förfarandet vä-

sentligt, vilket eliminerar riskerna med att bevis förstörs och inblandade personer försvinner.   

 Tyvärr finns det fler negativa sidor av alternativet att åtala inför Internationella brott-

målsdomstolen. Bland annat är detta förfarande väldigt dyrt och långdraget. Det har heller 

ingen närhet till platsen för övergreppen eller offren. Vi har ovan etablerat att det är svårt för 

lokalbefolkningen i fattiga och underutvecklade områden att rapportera om övergreppen till 

myndigheter på plats. Att förvänta sig att offren skulle lyckas driva detta till Domstolen i 

Haag synes osannolikt. Följden skulle antagligen bli att det inte blev fler lagförda gärnings-

män och att mörkertalet av avtalet offer skulle öka. 

Domstolen är dessutom inte utformad till att utreda ett sådant stort antal indivi-

duella brott. Om inte en expertgrupp på plats fanns skulle det även vara mycket svårt för 

domstolen att säkra tillförlitlig bevisning då Domstolen är placerad i Haag. När anklagelser 

om sexuella övergrepp väl nådde Domstolen skulle samma problem med att bevis inte sam-

lats in vid gärningstillfället och ingen tillräcklig utredning hade gjorts fortfarande kvarstå. 

Det skulle vara mycket svårt för Domstolen att kunna nå ett korrekt beslut då de skulle ha 

svårt att samla in bevisning.  

 Det finns dessutom ett par processförutsättningar som försvårar en effektiv lagföring 

vid Domstolen. I artikel 17.1(a) stadgas att Domstolen ”skall avvisa talan på grund av bris-

tande processförutsättningar om saken är föremål för en undersökning eller lagföring av en 

stat som har jurisdiktion över den, såvida inte den staten saknar vilja eller förmåga att som 

sig bör genomföra undersökningen eller lagföringen.”. Internationella brottmålsdomstolen är 

alltså ett sekundärt alternativ. Det primära alternativet, vilket först bör undersökas, är de nat-

ionella domstolar som har jurisdiktion. Detta kan göra processen mer utdragen, men framför-

allt tycker jag att det skickar fel signaler. Man borde eftersträva ett fungerande primärt alter-

nativ, inte bara lappa ihop situationen genom att införa ett sekundärt förfarande. 

 En ytterligare svårighet är hur man bör formulera ändringen i artiklarna. Ska man 

endast innefatta de anställda av FN, eller ska även andra civilt anställda inkluderas. Är det 

inte ett lika förfärligt övergrepp och skadligt om det är en hjälparbetare från Röda Korset som 

är gärningsmannen? Internationella brottmålsdomstolen införskaffades för att kunna bestraffa 

de hemskaste av alla brott, som folkmord och brott mot mänskligheten. Fråga är om det finns 

konsensus bland alla medlemsstater att vilja inkludera enskilda sexuella övergrepp i Domsto-

lens jurisdiktion.  
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Att inkludera civilt FN-anställda under Romstadgan skulle enligt mig antaglig-

en inte ha några negativa effekter, men den större frågan är om det skulle ha några positiva. 

Det är en långdragen, krånglig och dyr process långt ifrån gärningsplatsen, offer och vittnen. 

Det skulle ta lång tid innan ett ärende nådde Domstolen, och vid det laget skulle det vara 

svårt att inleda en förundersökning och samla in bevis Det är dessutom många länder som 

inte är anslutna till Romstadgan.261  Personligen tror jag inte detta är ett effektivt alternativ. 

7. Avslutande ord 
Immunitet har blivit ett nödvändigt ont vid FN:s fredsbevarande insatser. Att någon ska vara 

undantagen lagföring och straffrättsliga påföljder är enligt mig aldrig något önskvärt. Utan 

immuniteten skulle dock de fredsbevarande insatserna inte vara möjliga. För att minimera de 

negativa konsekvenserna av immuniteten måste FN utveckla effektiva procedurer för att den 

ska kunna lyftas snabbt i de fall det bör ske. FN måste även ta ett större ansvar för de krimi-

nella handlingar de anställda begår och jobba för att ett straffrättsligt förfarande inleds.  

Jag tror införandet av en expertgrupp är det mest realistiska och effektiva alternativet 

för att få bukt de sexuella övergreppen.  Immuniteten är inte bara ett problem i sig, utan leder 

även till flertal problem som uppstår till följd av immuniteten. FN måste eftersträva att lösa 

alla dessa. Det räcker inte med att exempelvis överlämna den bevisning FN har till det åtal-

ande landet om det fortfarande finns ett stort mörkertal av offer. Expertgruppen är den enda 

åtgärd som behandlar alla steg, från och med sekunden efter övergreppet skett tills gärnings-

mannen är dömd.  

Den oberoende, externa expertgruppen är även det enda alternativ som har ett starkt 

samarbete med FN och får insikt i arbetet från insidan, samtidigt som den är extern och kan 

göra oberoende bedömningar.  Uppenbarligen har FN på egen hand inte varit kapabel till att 

åstadkomma nödvändiga förändringar och jag tror att självständigheten hos gruppen kommer 

påskynda FN:s arbete med att minimera de sexuella övergreppen.  
  

                                                
261 A/60/980, Ensuring the accountability of the United Nations staff and experts on mission with respect to 
criminal acts commited in peacekeeping operations, augusti 2006, s. 12. 
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