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Den tragiske historie om borgerkrigen i Sydsudan, der startede i 2013, er også historien om en af de 

største redningsmissioner i FN’s historie. Da krigen brød ud og den sydsudanesiske regeringshær be-

gyndte at udrense dele af sin egen befolkning, oprettede FN i løbet af få dage en række beskyttelsesom-

råder, der siden skulle vokse til at huse mere end 200.000 mennesker. Men der findes også en hidtil 

ufortalt historie om et tøvende FN, der dengang i 2013 efterlod de store beslutninger til sine egne ud-

sendte på jorden. Med udgangspunkt i et års feltarbejde i Sydsudan, en omfattende dokumentanalyse og 

interviews med 68 personer i over 100 timers interview, viser min Ph.d.-afhandling, hvordan FN’s freds-

opbyggende arbejdet i Sydsudan i vid udstrækning blev udformet og opfundet af dem, der udøvede den. 

Og ikke mindst viser jeg hvad der sker, når politisering og manglende risikovillighed i FN’s bureaukrati 

skubber ansvaret nedad i systemet – til politimænd, soldater og civilt ansatte. 

FN’s Sikkerhedsråd i New York anses for at være et af verdens mest magtfulde og betydningsfulde 

internationale organer. Der findes meget forskning i storpolitik på højeste niveau i FN. Til gengæld er 

der ikke forsket nær så meget i, hvordan Sikkerhedsrådets operationer udføres i felten. Mit Ph.d.-projekt 

søger at råde bod på dette. Med udgangspunkt i FN’s største operation på verdensplan, UNMISS, i Syds-

udan, har jeg undersøgt, hvordan vi kan studere og forstå international politik på nye måder – nemlig 

nedefra, ved at forstå hvordan vaner, erfaringer, praksisser og normer indgår i FN’s arbejde på jorden.  

Baggrunden for FN’s tilstedeværelse i Sydsudan er fortællingen om verdens yngste land, der på blot 

to år – fra 2011-2013 – gik fra at være en succeshistorie om fredelig løsrivelse fra Sudan til at blive 

historien om en af verdens blodigste borgerkrige, der har tvunget lidt under halvdelen af landets 11 mil-

lioner borgere på flugt og som stadig i dag udgør Afrikas største og verdens tredjestørste flygtningekrise, 

med 4,5 mio. mennesker på flugt. Da der udbrød borgerkrig i 2013 påbegyndte regeringshæren en ud-

rensningskampagne, der slog mere end 20.000 mennesker ihjel i hovedstaden Juba alene i de første fire 

dage af konflikten. Inden for det første døgn åbnede FN sine to militære baser i byen for folk på flugt. 

Dette skabte store lejre af internt fordrevne sydsudanesere, der boede inde på FN’s områder. Lejrene 

blev kaldt ’områder for beskyttelse af civile’ eller på engelsk ’protection of civilians sites.’ FN-missionen 

ville ikke kalde dem lejre, selvom det var det, der i praksis var tale om, blandt andet fordi man anså dem 

som midlertidige. Men krigen spredte sig, og der opstod på få uger flere lejre på FN’s baser rundt omkring 

i landet. Efter blot en måned husede de 80.000 mennesker.  

At FN reagerede så hurtigt var en meget overraskende begivenhed – både empirisk og teoretisk. 

Empirisk, fordi FN langt fra altid har formået at standse krigsforbrydelser; tværtimod har der i FN’s 

historie været utallige tilfælde, hvor man ikke formåede at beskytte civile i krig til trods for, at man var til 
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stede i området, eller hvor man forsøgte, men blev angrebet og mislykkedes. To historiske eksempler fra 

nyere tid der har sat særligt dybe spor, og som mange nok husker, er folkemordet i Rwanda 1994 og 

Srebrenica-massakren i 1995. I begge disse tilfælde og mange andre fejlede FN i beskytten af civile, selvom 

de var til stede. Hvad havde ændret sig i Sydsudan? Eksisterende teorier om international politik og FN 

har også haft svært ved at forklare logikken i, at FN greb så hurtigt ind her. Teorier om FN-politik baserer 

fx deres forklaringer på geopolitiske interesser, eller internationale normer om ikke at blive aktiv part i kon-

flikt, eller i kulturen i FN’s bureaukrati, som er tilbageholdende over for at tage risici og træffe drastiske 

beslutninger, fordi medlemsstaterne ikke bakker op om det. Hvorfor var FN-systemet i Sydsudan plud-

selig villig til at risikere sikkerheden af ansatte og materiel for at beskytte civile? Havde FN’s måde at 

operere på grundlæggende ændret sig? Nej, men med en ny teoretisk tilgang kan vi finde nye forklaringer. 

I mit studie interviewede jeg især FN-ansatte i frontlinjen, der var til stede da borgerkrigen brød 

ud, men også sikkerhedspersonale, fængselsbetjente, politi- og militærfolk, og civilt udsendte, der havde 

operationelle funktioner de efterfølgende år – noget som meget få studier hidtil har undersøgt. Det gav 

et særligt indblik i medarbejdernes til tider umulige opgaver og de strategier, de brugte for at løse dem. 

Selvom lejrene som sådan var helt unikke, var det faktum, at folk i felten fik vide beføjelser og endte med 

at drive udformningen af politik hverken unikt eller ekstremt. Tværtimod viser jeg at dette er karakteri-

stisk for FN’s operationer og muliggøres i kraft af en politiseret dynamik i Sikkerhedsrådet og en risiko-

avers kultur i bureaukratiet, der skubber ansvar nedad i systemet. Min tilgang er baseret i hverdagsorien-

teret sociologi og antropologi, koblet til politologisk teori om institutioners opståen og udvikling. Ved at 

udvikle en tilgang til at studere FN’s operationer indefra og på jorden, viser studiet særligt overraskende 

hvordan vaner, ritualer, erfaringer i felten, men også nyopstået improvisation og eksperimenter, spiller 

en større og mere afgørende rolle end hidtil beskrevet. Min afhandling er et skridt i retning af at udvikle 

en teori om hvordan FN’s fredsoperationer fungerer i praksis. 

FN åbner sine baser – men hvem gav ordren?  

Den officielle historie fra FN var, at Missionen i Sydsudan den 16. december 2013, med Sikkerhedsrådets 

opbakning, åbnede sine baser for folk på flugt fra borgerkrigen. Øjenvidneberetninger fra FN-ansatte, 

der var til stede i de første timer af konflikten giver imidlertid en anden historie: Om morgenen d. 16. 

december, efter kampe var brudt ud i Juba om natten, fik man en generel ordre fra Missionens ledelse til, 

at alle baser gik i lockdown af hensyn til personalets sikkerhed. Selvom FN-Missionens ledelse i Juba var 

begyndt at diskutere, at det var nødvendigt at reagere, blev der ikke givet nogen ordre om at åbne til de 

militærfolk, der stod vagt og skulle beskytte de to Juba-baser. Den morgen var FN-ansatte vidner til 

flygtende og desperate sydsudanesere umiddelbart uden for baserne. Ved den ene af baserne i byens 

udkant stormede de flygtende sydsudanesere basen og forcerede deres vej ind. Trods ordren om at be-

skytte basen først og fremmest, holdt FN-soldater sig tilbage og greb ikke til vold, men lod dem passere. 

Disse soldater var blandt andet fra Rwanda. Ved den anden base i Juba, der ligger i centrum, var en 

gruppe kvinder og børn på flugt, da et såret barn blev bragt frem til en indgang til basen. Nogle ansatte 

handlede hurtigt og åbnede døren, trods andres protest. Da den lille dør først var åben, kom flere og flere 

ind. Mine interview vidner om, at lejrenes oprettelse var langt mere tilfældig og kaotisk, end officielle 
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beskrivelser har indikeret. De viser også, at lejrene i høj grad er resultatet af FN-medarbejdere og sydsu-

daneseres handlekraft. Medarbejderne i frontlinjen søgte ordrer til at åbne baserne for de flygtende, men 

fik ingen. Til sidst handlede de selv.  

Hvad der først var interimistiske og midlertidige lejre ved siden af baserne voksede med tiden til at 

huse mere end 200.000 mennesker. I dag er alle lejre på nær én overdraget til de sydsudanesiske myndig-

heder. FN’s ledelse var fra første dag store modstandere af lejrene og ønskede at afvikle dem – de var 

ekstremt ressourcekrævende, og det havde aldrig været meningen, at FN skulle beskytte civile i områder 

adskilt fra resten af befolkningen. Der findes mange historiske fortilfælde på at man i krig har etableret 

’sikre områder,’ hvor civile var fredet fra krigshandlinger. Men disse nye lejre var i en helt anden størrel-

sesorden og havde et helt andet omfang end nogensinde før. Specielt sikkerheden i og omkring lejrene 

var helt særlig – sydsudanesiske myndigheder havde ingen adgang. Lejrene blev over tid udbygget med 

mange lag pigtråd, voldgrave og udkigstårn. FN’s tropper beskyttede lejrene udadtil og FN-politi stod for 

sikkerheden inde i lejrene. Man oprettede for første gang nogensinde i en fredsoperation fængsler. 

Selvom lejrene var unikke, var måden at operere på i krise ikke usædvanlig for FN. Efterhånden 

som jeg lærte at forstå systemet og interviewede FN-ansatte på de allerøverste chefsniveauer, i andre 

missioner og i sekretariatet i New York forstod jeg, at dette var en generel tendens – netop fordi systemet 

var risikoaverst og bureaukratisk blev det medarbejdernes ansvar at gribe til handling. Et særligt eksempel 

herpå i Sydsudan var at man fra ledelseshold valgte at opfinde helt nye navne til både lejrene og til insti-

tutionerne i dem, herunder deres fængsler. FN ville undgå politiske, retlige og omdømmemæssige risici 

på kort sigt. Men dette skabte et udgangspunkt uden regler og retningslinjer, hvor medarbejderne var 

nødt til selv at finde på løsninger. Både i den første krise og i de efterfølgende år, hvor lejrene voksede 

og konsoliderede sig, var oplevelsen på jorden, at klare ordrer oppefra manglede. Normalen var, at man 

måtte fortolke selv.  

Til trods for at det var FN-missionens og Sikkerhedsrådets klare intention at lejrene skulle være en 

midlertidig foranstaltning, voksede lejrene sig større og der blev flere af dem. FN blev fanget i en territo-

rial logik hvor man pludselig havde et langt mere vidtgående myndighedsansvar end man ønskede og 

man var tvunget til at forbedre og udbygge mens man talte om afvikling. Først blev lejrene oversvømmet, 

der udbrød kolera og man følte sig forpligtet til at forbedre og udbygge infrastrukturen – man nivellerede 

jorden, gravede kloakker, og byggede mere solide teltfundamenter. Så blev lejrene angrebet  og civile slået 

ihjel og man var nødt til at forbedre sikkerheden – man opførte voldgrave, byggede mure og lagde pigtråd 

i multiple lag, opsatte vagttårn og kæmpe lysanlæg rundt om lejrene for at afskrække angreb om natten. 

Dette mønster gentog sig igen og igen. Der foregik et infrastrukturelt udbygningsarbejde, der skabte helt 

nye byer. Lejren i byen Bentiu er for eksempel vokset til at blive Sydsudans næststørste by. Territorial-

iseringen af beskyttelse låste FN strategisk og politisk og gjorde dem handlingslammede. 

En institution bliver til: ’Nilens Guantánamo’ 

En institution som repræsenterede en særlig vidtgående myndighedsudøvelse, var lejrenes fængsler. 

Fængslerne blev født af et akut behov for at holde kriminalitet og vold i ave i de voldsomt overfyldte 

lejre. Det startede med, at FN-politi så sig nødsaget til at tilbageholde folk, der begik grov vold og krimi-

nalitet ved at låse dem inde i FN-biler, men Missionen oprettede snart midlertidige arrester der bestod af 
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containere med pigtråd omkring. Man ville ikke kalde dem detentioner, fordi man ikke kunne leve op til 

FNs regler om detention, der sagde, at man skulle overdrage tilbageholdte til de nationale myndigheder 

inden for få døgn. Det kunne man ikke her. Derfor fandt man på at kalde dem noget andet; man kaldte 

dem ’holding facilities,’ løst oversat ’opholdsfaciliteter’ eller ’opbevaringsfaciliteter’. Disse FN-fængsler 

husede over de næste syv år mere end 6000 sydsudanesere, tilbageholdt uden rettergang, tiltale eller dom, 

men på baggrund af administrative procedurer, de fleste et par uger, men en del i måneder eller år. 

Fængslerne som institution blev skabt nedefra. Medarbejderne inddrog erfaringer, rutiner og regler 

fra fængsler de havde arbejder i i andre lande og tilpassede dem her. De startede med meget få retnings-

linjer og måtte gradvist etablere regler for alt fra kropsvisitering til vagtplaner. De introducerede og sam-

menstykkede praksisser om alt fra forhold for de indsatte til fængselsarkitektur og skabte en slags insti-

tutionelt kludetæppe. De brugte også improvisation og eksperimenter til at prøve sig frem, særligt i udviklingen 

af en lang række nye administrative procedurer. For eksempel afprøvede de forskellige modeller for ’prø-

veløsladelse’ i lejrene, før de landede på en model, hvor familiemedlemmer underskrev en ansvarserklæ-

ring om, at de ville holde øje med fangen i en periode. Over tid blev der opfundet en ny institution. Min 

undersøgelse viser samtidig, hvordan arbejdslivet som beskyttere udfoldede sig i fængslerne i en blanding 

af stor magt og afmagt – både i relationen til indsatte og i forhold til systemet. På et felt med vage ret-

ningslinjer og regulering fik individuelle jurister, politifolk og fængselsbetjentes praksisser stor indflydelse 

på de procedurer og normer, der langsomt formede den nye institution. Men dette var forbundet med 

stor bekymring hos mange medarbejdere og kom fx til udtryk i en fælles reference til fængslerne som 

’Guantánamo by the Nile’ eller ’Nilens Guantánamo,’ der indkapslede oplevelsen af de dilemmafyldte og 

problematiske sider ved at arbejde i en gråzone, der føltes uden for international lov og ret – og særligt 

paradoksalt når det foregik under FN’s lyseblå faner. 

En verden langt fra FN’s bonede gulve 

Tilblivelsen af FN’s beskyttelsesområder i Sydsudan er en større historie om, hvordan FN opererer i 

spændingsfeltet mellem beslutningstagere og de folk, der arbejder i frontlinjen i verdens brændpunkter. 

Min Ph.d. viser, at når FN-systemet i sine strukturer og kultur skubber ansvaret for vigtige beslutninger 

nedad, så har det konsekvenser i felten. Ledelsen i FN havde politiske grunde til at undgå eksisterende 

kategorier da de navngav de nye institutioner – man undgik blandt andet målrettet ord som ’lejre’ og 

’detention’ og opfandt nye navne. Man slap på den måde for at leve op til juridiske krav på kort sigt, men 

på længere sigt fik det vidtrækkende konsekvenser at placere institutioner i en gråzone uden for lovens 

rammer, både for de ansatte og de tusinder af sydsudanesere, der var frihedsberøvede. 

Lige så vigtigt viser studiet, at når nu de udsendte har så stort et ansvar, er det helt afgørende 

hvilken viden, erfaring og træning de har med i baggagen, når først de lander på jorden i en fredsopera-

tion. Derfor bør rekruttering, screening og træning fylde langt mere end det gør nu i FN.  

Endelig er styrket viden om, hvordan international politik udfolder sig på jorden afgørende for 

medlemsstater som Danmark, ikke mindst som et muligt kommende medlem af Sikkerhedsrådet, der har 

ansvar for at forbedre FN’s arbejde for fred og sikkerhed rundt omkring i verden. Praksisser danner 

præcedens, institutionaliseres, legitimeres af FN og udbredes internationalt. Det, der foregår længst væk 

fra de bonede gulve og ministerbilerne har afgørende betydning for udformningen af international politik. 


