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ABSTRACT
This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to 

analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the 

Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. The 

work is based on the theories of postcolonial theory and the ethnicity and assumes the 

thesis of the grooves of the colonial era are also found in south Sudan and in particular 

by the ethnic groups that today live in the country. The aim of the thesis is to investigate 

the role of the colonial times have been, in the question of how the ethnic pattern looks 

in today's south Sudan, but also find out how the emergence of the current conflict in 

the country can be seen as a colonial consequence. The result shows that colonialism 

had a major impact on the population in the southern region and by the policy, the 

oppression and the new ranking structures in south Sudan strengthened the hatred 

between the ethnic groups and the conflict between the Nuer and Dinka could live on.
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1. INLEDNING
När Sudan efter 50 år av brittiskt styre var ett av de första länderna i Afrika som blev 

självständiga hoppades många att det skulle bli en fredlig och demokratisk framtid för 

landet. Men i stället utbröt ett inbördskrig nästan direkt mellan den norra och den södra 

delen av Sudan och som varade ända in på 2000-talet i olika tappningar. Det 

efterlängtade fredsavtalet kom 2005 och innebar i korthet att Sydsudan fick självstyre 

och ett löfte om att rösta om självständighet i januari 2011. Den 9 juli 2011 utropade sig 

Sydsudan självständigt från övriga Sudan. Under sitt tal på självständighetsdagen 

uttalade sig presidenten Salva Kiir på följande vis: ”We have waited for 56 year for this 

day. It is a dream that has come true!”1

Glädjen skulle däremot inte bli långvarig och bara två år efter den nya republikens 

självständighet, under 2013, avskedar presidenten sin vicepresident Riek Machar efter 

en maktkamp och där Kiir anklagar denne för att försökt att icensätta en statskupp. Ett 

inbördeskrig bryter ut i Sydsudan mellan framför allt de två etniska grupperingarna 

Dinka (som presidenten tillhör) och Nuer (som vicepresidentent tillhör) vilket har 

resulterat i den värsta flyktingkrisen i Afrika sedan folkmordet i Rwanda samt en av de 

värsta humanitära katastroferna i modern tid med miljontals människor som har drivits 

på flykt samtidigt som tre miljoner människor – vilket är en fjärdedel av hela Sydsudans 

befolkning – riskerar att svälta.2 

I en rapport från juni 2017 skrev människorättorganisationen Amnesty International 

följande om situationen i Sydsudan:

Även med Sydsudans historia av fientlighet mot etniska grupper är massfördrivningen av 

så gott som hela den etniska minoritetsgruppen Shilluk chockerande. Hela områden har 

blivit ödelagda, nedbrända och plundrade.3

1 Johnson, 2016, s. 1
2 TT-Reuters, SVTnyheter, ”FN dubblar stöd till Sydsudan”, 2017-05-15, 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/fn-dubblar-stod-till-sydsudan (Hämtad 2017-11-07); Brosché, Johan, 
"Humanitär katastrof i Sydsudan", 2016-03-29, http://manskligsakerhet.se/2016/03/29/humanitar-
katastrof-i-sydsudan/ (Hämtad 2017-11-08)
3 Amnesty International, ”Sydsudan: Regeringsstyrkor har fördrivit tiotusentals civila”, 2017-06-21, 
https://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/sydsudan-regeringsstyrkor-har-fordrivit-tiotusentals-civila-
2822/?
gclid=Cj0KCQjwvuDPBRDnARIsAGhuAma_IN3dlkLfCsja0Qk1UhTohS1tkJ6NoVuJwht7AiXsIF7-
FMGFD6caAj9WEALw_wcB, (Hämtad 2017-11-27)
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I det tysta håller det på att mynna ut i ett nytt folkmord liknande det som utspelade sig i 

Rwanda 1994. I skillnad från detta folkmord så propagera man inte längre i lika stor 

utsträckning genom radio utan hatet mellan de olika folkgrupperna i Sydsudan skriks 

ofta ut på sociala medier såsom facebook och twitter.4

1.1 Avgränsning, syfte och frågeställningar
I den här uppsatsen kommer jag att plocka upp de saker jag skrev om i inledningen vilka 

jag problematiserar för att kunna belysa hur det kunde gå så fel för en nation så snabbt 

efter dess självständighet. Mitt fokus kommer att ligga på Sydsudan och på den väpnad 

konflikt som pågått i landet sedan 2013 då inbördeskriget bröt ut. Den kulturella och 

den politiska historian är samtidigt komplex i Sydsudan av olika orsaker, där allt från 

den etnografiska mångfalden med dess spridning och sönderslitning av landet, 

slavuppfödningar, inbördeskrig, många olika regioner, migration- och 

flyktingsituationer, såväl som komplexa interaktioner med andra intilliggande folk har 

påverkat hur Sydsudan ser ut idag.5 Allt det här gör att det inte bara går att se 

situationen och konflikten i Sydsudan från en infallsvinkel men för att ändå inrikta mig 

mot ett visst håll har jag valt att koncentrera mig på två perioder i Sudans historia. Först 

slaveriet och slavhandeln under det Turko-Egyptiska styret (1821-1885) och sedan 

Anglo-Egyptiska Sudan, som var ett kondominat styrt av Storbritannien och Egypten 

mellan 1899 till 1956 då Sudan blev ett självständigt land. Under britternas tid som 

kolonialmakt försämrades både situationen och utvecklingen av den södra regionen, 

men även de isolerades från övriga Sudan, vilket fick stora konsekvenser.

Anledningarna till att jag inte kommer göra ett avstamp under styret av mahdisterna 

(1885-1899) i min uppsats, trots att denna grupp med ledning av Muhammed Ahmed al-

Mahdi ville få bort det västerländska inflytandet genom att skapa en muslimsk teokrati, 

har både med omfång i uppsatsen att göra och att perioden i stort sett bestod av ett 

permanent krigstillstånd vilket gjorde att det mer handlade om en återerövrning från 

Storbritannien och Egyptens sida än om hur Mahisterna ville administrera Sudan och 

den södra regionen. 

4 Lindberg, Staffan, Aftonbladet, ”Här kan näthatet leda till folkmord”, 2017-01-17, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/egbg4/har-kan-nathatet-leda-till-folkmord, (Hämtad 2017-11-27)
5 Lobban, 2010, s. 29
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Kolonialtiden är idag i teorin över men i praktiken och i verkligheten så lever 

fortfarande förtrycket och den traditionella hierarkin kvar i de nya självständiga 

länderna och många människor lever idag kvar i de sådana strukturer som inrättades 

under kolonialismen. Sydsudan har aldrig själva varit kolonialiserat men eftersom den 

södra regionen innan 2011 var en del av Sudan som tidigare var koloniserat av 

Storbritannien och Egypten så är min tes i den här uppsatsen att spåren av kolonialtiden 

även finns i Sydsudan och i synnerhet genom de etniska grupper som idag lever i landet. 

Syftet med den här uppsatsen blir således med hjälp av teorier om etnicitet och 

postkolonialism att undersöka vilken roll kolonialtiden har haft i frågan om hur det 

etniska mönstret ser ut i dagens Sydsudan men även ta reda på hur uppkomsten av 

dagens konflikt i landet kan ses som en kolonial konsekvens. Att konfliktens uppkomst 

är en konsekvens av det förtryck och den diskriminering som människorna och de 

etniska grupperna utsattes för i den södra regionen under först den Turco-egyptiska 

regimen och senare under Anglo-Egyptiska Sudan och som har överlevt i dagens 

konflikt mellan framför allt Nuer och Dinka genom de etniska gruppernas mobilisering 

mot varandra. 

Min huvudfråga i uppsatsen är följande:

• Hur kan man se uppkomsten av konflikten i Sydsudan som en kolonial 

konsekvens?
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2. BAKGRUND
2.1 Introduktion

I detta kapitel ämnar läsaren få en bakgrund till ämnet. Jag inleder med en 

begreppsdefinition av kolonialism, imperialism och neokolonialism för att avsluta med 

att beskriva hur ett Sudan blev två men även hur konflikten idag bröt ut.

2.1.1 Kolonialism och imperialism
För det mesta används begreppen kolonialism och imperialism som synonymer och där 

ordet kolonialism kommer från latinets ”colonia” som betyder gård eller bosättning och 

som traditionellt ämnade romare som slog sig ner i olika främmande länder men 

samtidigt behöll sina medborgarskap.6 

Under 100-talet e.v.t. stod exempelvis det romerska imperiet på sin höjdpunkt, på 1200-

talet erövrade mongolerna under Djingis Khan både Kina och Mellanöstern och mellan 

1300- och 1500-talet underkuvade Aztekerna andra etniska grupper från områden de 

hade erövrat. Under 1700-talet var dessutom både det Osmanska imperiet och den 

kinesiska härskardynastin som störst. Synen på kolonialismen förändrades dock och i 

den nyare versionen av begreppet brukar kolonialismen beskrivas som erövringen av 

och kontrollen över andra människors land och tillgångar och i denna bemärkelse står 

de tidiga och de olika europeiska makternas intrång förstå med Nord- och Sydamerika 

från och med 1400-talet och sedan Asien och Afrika under tidigt 1800-tal.7

Den moderna kolonialismen nöjde sig inte med att uppbära tribut, varor och rikedomar 

från de länder man erövrade – kolonierna tvingades också att agera som marknader för 

olika europeiska varor genom exempel slavhandeln och klädesproduktionen.8 

Kolonialismen blev på så sätt ekonomiskt drivande för de länder som hade olika 

kolonier men även om kolonialismen fungerade som en verksamhet i periferin så var det 

samtidigt ofta svårt att kontrollera sin/sina koloni/kolonier från själva hemregeringen.9 

Den ekonomiska effekt av kolonialismen handlade enligt Robert J. C. Young som 

skrivit boken Postcolonialism: an historical introduction om införandet av kapitalismen 

6 Loomba, 2008, s. 17
7 Ibid, s. 17-18
8 Loomba, 2008, s. 19
9 Young, 2001, s. 16-17
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vilket i sin tur både fick ekonomiska och ideologiska effekter i det icke-kapitalistiska 

samhället genom att det icke-kapitalistiska produktionssättet bröts ner och ersattes med 

ett effektivare produktionssätt. Imperialismen påverkades också av kapitalismens 

framväxt och om imperialismen, tidigare hade fungerat utifrån framför allt två 

huvudformer, den romerska och den ottomanska under slutet av 1800-talet i Europa, 

fick den under början av 1900-talet en ny innebörd och genom författare som 

exempelvis Vladimir Lenin och Karl Kautsky kopplade imperialismen till ett specifikt 

skede i kapitalismens utveckling.10 Lenin hävdade:

att den västerländska industrins och finanskapitalsimens tillväxt hade skapat ett enormt 

kapitalöverskott. Detta kapital kunde inte investeras på något lönsamt sätt i de västliga 

länderna där tillgången på arbetskraft var begränsad. Kolonierna saknade å sin sida 

kapital men hade ett överflöd av mänskliga resurser och arbetskraft. Följaktligen var 

kapitalet tvunget att flytta ut och underkuva de icke-industrialiserade länderna för att 

kunna vidmakthålla sin egen tillväxt.11 

Den imperialism, som även var ett globalt system, utgjorde enligt Lenin ett specifikt 

stadium i kapitalismens utveckling eftersom konkurrensen mellan de olika 

imperialistmakterna skulle skynda på deras kollektiva sammanbrott och genom detta 

provocera fram kapitalismens undergång.12  

Avslutningsvis så har imperialism och kolonialism definierats på olika sätt under 

historiens gång, även om det finns vissa samband mellan begreppen som jag har visat 

ovan. Till följd av detta är det imperialistiska landet ”metropolen”, från vilken makten 

finns i överflöd, medan kolonin eller nykolonin är den plats som makten både penetrerar 

och kontrollerar. Imperialismen kan därmed fungera även utan kolonier men det kan 

inte kolonialismen.13

2.1.2 Neokolonialism
Neokolonialism som innebar en nykolonialism var en term som myntades av Kwame 

Nkrumah, den första presidenten i Ghana, i hans Neo-Colonialism: The Last stage of  

imperialism som kom ut 1965.14  Bokens titel utrycker på ett sätt Lenins definition av 

10 Young, 2001, s. 17, 24; Loomba, 2008, s. 20
11 Loomba, 2008, s. 20
12 Ibid, s. 20-21
13 Ibid, s. 21-22
14 Ashcroft, Griffiths,Tiffin, 2013, s. 177-178
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imperialismen men boken föreslog också att även om länder som Ghana hade uppnått 

politiskt oberoende genom sin självständighet så fortsatte de exkoloniala krafterna och 

de nya stormakterna som USA att spela en avgörande roll i kulturerna och ekonomierna 

i de tidigare kolonierna genom nya instrument för en indirekt kontroll och makt. Likväl 

i internationaella organ, multinationella företag, världsmarknaderma och genom en rad 

andra antingen utbildnings- eller kulturella icke-statliga organisationer.15

Mycket av den analys och det resultat Nkrumah kommer fram i sin bok används 

fortfarande och begreppet neokolonialism kan såväl användas för att referera till alla 

former av kontroll av exkolonierna efter de blivit politiskt oberoende i och med 

självständigheten som att begreppet kan fastställa de antagna parametrarna för den 

ekonomiska makten i den postkoloniala teorin.16

Genom det så har det också blivit möjligt för författare och aktivister att utveckla en 

kulturell och politisk analys som inom ramen för den ekonomiska argumentationen 

betonar relaterade och fortlöpande kulturella effekter, såsom den kulturella dominans 

som är en av de konsekvenser av den fortsatta närvaron bosättare genom exempelvis de 

koloniala språken engelska och franska eller de västerländska utbildnings-, juridiska och 

och politiska institutioner som grundlades under koloniseringsperioden.17

2.2 När ett Sudan blev två (1956-2011)

2.2.1 Första inbördeskriget
Efter sin självständighet så har Sudans historia härjats av långa och återkommande 

blodiga konflikter. Det första inbördeskriget som startade i augusti 1955 

karaktäriserades i första hand av etnicitet, religion och regionsindelning och de som 

krigade var framför allt muslimer från den norra reigionen och kristna från den södra 

regionen.18 Inbördeskriget bröt ut när en sydsudanesisk enhet i den sudanesiska armén 

gjorde uppror: man stormade vapenförådet, tog vapen i hand och mördade officerare, 

tjänstemän och köpmän samt deras familjer.19 En anledning till att man utförde upproret 

handlade om att det fanns en rädsla hos det sydsudanesiska folket att den norra regionen 

15Ashcroft, Griffiths,Tiffin, 2013, s. 177-178
16 Ibid; Young, 2001, s. 46
17 Young, 2001, s. 48
18 Bereketeab, 2014, s. 69
19 Natsios, 2012, s. 41
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skulle dominera den södra regionen i det självständiga Sudan (när Sudan blev 

självständiga några månader senare inleddes också en intesiv islamiserings- och 

arabiseringskampanj som bara förvärrade inbördeskriget).20 Andra faktorer gällde 

kolonialismen, där de styrande koloniala makterna hade Sudan som två separata 

enheter. Någon integration mellan de två regionerna fanns inte innan mot slutet av det 

koloniala styret men då var det förmodligen redan försent och under den postkoloniala 

perioden som följdes fördes ett brutalt, uteslutande, marginaliserande, förmjukande och 

en avhumanistiskt politik mot Sydsudan. För befolkningen i söder fanns det ingen annan 

lösningen än att sträva efter att bli självständiga.21 

Det första inbördeskriget tog slut 1972 då regeringen i Khartoum blev tvingade att 

erkänna ”Addis Ababa Agreement”. Ett avtal som gick ut på den södra regionen fick lite 

mer fria händer att styra och försvara sin egna befolkning.22 Men de blev aldrig en 

självständig stat och de var fortfarande styrda av en makt som alltid hade det sista ordet 

att säga till om.

2.2.2 Andra inbördeskriget
I början 1980-talet kollapsade ”Addis Ababa Agreement” men det andra inbördeskriget 

som bröt ut 1983 var också en konskevens av flera års ökande av islamisering i Sudan 

och där den sudanesiska regeringen ville införa sharialagar i hela landet. Det nya kriget 

som startade 1983 var i det stora hela annorlunda i jämförelse med första inbördeskriget. 

I stället för att fokusera mot ett uträdde arbetade Sudan People´s Liberation 

Movement/Army, en avdelning av SPLA (Sudan People's Liberation Army) för att 

försöka reformera Sudan till ett mer sekulärt och demokratiskt Sudan. Å andra skulle 

det andra inbördeskrig även det vara intensivt och resulterade i en storskalig förstörelse 

av landet.23 

Kriget höll på till 2005 då fredsavtalet undertecknades av båda parterna i kriget och 

genom det här bestämdes det att Sydsudan och dess befolkning skulle få rösta om att bli 

självständiga vilket de gjorde och under 2011 delades ett Sudan till två självständiga 

stater.

20 Bereketeab, 2014, s. 77
21 Ibid
22 Rolandsen, Daly, 2016, s. 92
23 Ibid, s. 105
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2.3 Dagens konflikt i Sydsudan (2013-)
Det andra inbördeskriget var slut och världen hade fått en ny republik, men för de 

etniska grupperna i Sydsudan innebar det också att man inte längre hade en gemensam 

motståndare att bekämpa vilket gjorde att motstättningarna som funnits under historiens 

gång mellan framför allt Dinka och Nuer återigen kunde blomstra fritt ute på gatorna. 

Det var emellertid inte innan december 2013 som spänningarna inom landets 

befrielserörelse och Sydsudans regeringsparti (SPLM) kokade över efter att politiska 

maktstridigheter hade uppstått mellan den fd vicepresidenten Riek Machar och 

presidenten Salva Kiir och dess anhängare.24

Den 6 december höll den tidigare vicepresidenten Riek Machar, som den 23 juli samma 

år hade blivit sparkad av presidenten, en presskonferens i Juba (huvudstaden i 

Sydsudan) tillsammans med andra tjänstemän där han valde att kritisera Kiir som han 

ansåg var en ledare som hade diktatoriska tendenser. Replik från presidentens sida kom 

två dagar senare och denne menade att Machar bara försökte misstro och snedvrida 

fakta om den sittande regeringen.25 

Trots ett lugnande från Kiirs sida så skulle situationen i Sydsudan bara bli värre och 

värre framöver och omfattande strider mellan medlemmar av de två armésidorna bröt ut, 

som började på kvällen den 15 december och fortsatte oavbrutet under de följande 

dagarna. Den 16 december höll Kiir ytterligare en presskonferens där han nu påstod att 

striderna var en konsekvens av ett kuppförsök och som utlöstes av krafter som var lojala 

mot den förre vicepresidenten Machar.26 

Över 500 hade dödats (600-800 skadade) på bara några dagar, civila hade sökt skydd i 

FN-anläggningar, regeringen hade förlorat städer till rebellgrupperna och där olika FN-

baser hade attackerats. Den 17 december kom säkerhetsrådet i FN med ett 

pressmeddelande där man bland annat uttryckte en allvarlig oro över striderna i 

Sydsudan mellan framför allt Nuer och Dinka, men uppmanade även de två parterna:

• Att avstå från våld

• Skydda de civila (oavsett vilket ursprung de hade),
24 Security Council Report, 2014, s. 6
25 Ibid
26 Security Council Report, 2014, s. 6
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• Samt att man betonade vikten för regeringen att föra en dialog med sina 

motståndare för att få till en lösning.27

För varje dag som konflikten fortsatte, ökades samtidigt klyftan mellan Nuer och Dinka 

och där etniciteten blev det som så småningom rättfärdigade våldsamheterna. Fokuset 

på etniciteten gjorde också att oppositionens politiska krav kunde påverkas och ju längre 

konflikten varade, ju mindre lösningar kom att finnas för att få till ett avslut.28

Situationen i landet har knappast heller blivit bättre under åren som har gått sen 

inbördeskriget bröt ut och i november 2016 skrev FN:s säkerhetsråd en rapport om att 

Sydsudan befinner sig i en allvarlig politisk, säkerhets-, humanitär och ekonomisk kris 

och om inte situationen skulle bli bättre menade FN att det fanns en risk om att det 

kunde bli ett folkmord i Sydsudan.29 Ett år senare skrev FN i en ytterligare rapport att 

säkerhets- och den humanitära situationen fortfarande var skrämmande och att det 

pågick våldsamma konflikter mellan regerings- och oppositionsstyrkorna i flera delar av 

landet.30

27 Security Council Report, 2014, s. 6
28 Rolandsen, Daly, 2016, s. 158
29 Security Council Report, 2016, s. 5
30 Security Council Report, 2017, s. 20
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3. TIDIGARE FORSKNING
Konflikten i Sydsudan bröt ut i december 2013 vilket gör att det har varit problematiskt 

att hitta tidigare forskning om just dagens konflikt. Däremot finns det en rad med 

tidigare forskning och litteratur om konflikten mellan Nord och Syd. Hur Sydsudan har 

kämpat under sin självstänghetsresa som startardes som en revolution och inbördeskrig 

1955 och som avslutades med folkomröstningen 2011 och Sydsudans 

självständighetsförklaring samma år. Exempel på forskning som berör detta är Oystein 

Rolandsen och M. W. Daly´s viktiga bok om det nya landets historia: A history of  

Sudan – from slavery to independence  men även Edward Thomas (som levt och arbetat 

i Sudan och Sydsudan i åtta år) bör nämnas i detta sammanhang och speciellt hans verk 

South Sudan – A slow liberation som baseras på ett hundratal intervjuer med människor 

från Sydsudan mellan 2011-2013.31 Annan tidigare forskning om Sydsudan är Hilde F. 

Johnsons bok South Sudan: the untold story : from independence to civil war som 

behandlar de första tre åren hos Sydsudan som ett självständigt land. Jonhson arbetade 

som särskild representant för FN´s generalsekreterare samt var ansvarig för FN:s 

uppdrag i Sydsudan från 2011-2014 och genom detta fick hon stor kunskap om landet 

och dess historia, men även att hon fick en nära och långa relationer med politikerna och 

människorna som levde i landet. Boken ger på så sätt en unik skildring om världens 

nyaste land under dess första år.32

De böcker  ovan har varit till stor hjälp i min förståelse om hur historien har sett ut för 

den sudaneisiska befolkningen men samtidigt så skiljer sig denna litteratur/forskning 

från mitt fokus i uppsatsen eftersom dessa författare/forskare inte har använt sig av ett 

postkolonialt perspektiv och för att förstå min senare analys kommer jag därför nedan 

gå igenom hur forskningen kring postkolonialismen har sett ut under åren.

3.1 Postkoloniala studier
Postkolonialismen är inget nytt och när begreppet strax efter andra världskriget 

användes det ofta för att beskriva den postkoloniala staten33 Användningen av 

postkolonialismen förändrades såsmåningom och genom först Frantz Fanon (den 

ledande teoristen inom kolonial rasism) under 1950- och 60-talet och sedan Edward W 

Said under 1970-talet fick begreppet och teorin det stora genomslaget. 
31 Thomas, 2015
32 Johnson, 2016 
33 Ashcroft, Griffiths, Tiffin, 2013, s. 204
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Fanons mest kända verk är Svart hud, vita masker (1952) och i denna introducerar han 

en psykoanalytisk och fenomenologisk studie över den svarta människans erfarenhet av 

kolonialismen men även hur människan och mänskligheten ska befrias från rasismens 

vansinne. Fanon menar att instrumentet aldrig ska behärska människan och i stället ska 

vi tillåtas upptäcka och älska människan, var hon än befinner sig. För ”negern” finns 

inte, inte mer än den ”vite”.34 Fanon är även känd för att han anklagade  kolonialismen 

med påståendet om att Europa bokstavligen var ”tredje världens skapelse”, eftersom det 

var arbetskraften och de materiella rikedomarna från kolonierna samt ”negrers, arabers, 

indiers och kinesers svett och blod” som i mångt och mycket hade byggt upp det 

europeiska välbefinnandet.35

1978 kom Edward W Said att revolutionera det postkoloniala fältet med boken 

Orientalism där han undersökte hur bilden av västerlandet kunde ses som något upplyst 

genom att man beskrev österlandet som mystiskt. Said drev tanken om att kunskapen 

om österlandet omöjligen kunde vara oskydligt eller objektivt då den producerades av 

människor som oundvikligt var nedsänkta i kolonialismens relationer och historia.36 

Denna kritik som Said förde mot kolonialismen var på sitt sätt nyskapande ”i kraft av 

sin omfattning, inriktning och på sitt sätt att åberopa Foucault för att belysa 

förbindelsena mellan kunskapsproduktion och maktutövning”. I flera avseende var det 

dessutom Saids val att granska den koloniala makten via dess manifestationer i kultur 

och kunskapssfären och som blev starpunkten för forskningen om koloniala diskurser.37 

Saids viktigaste tes var att orientalismen eller studiet av Orienten ”var i sista hand en 

politisk vision av verkligheten vars struktur framhävde skillnaden mellan det kända 

(Europa, västerlandet, ”vi”) och det okända (Orienten, österlandet, ”de”)”.38 Said var 

samtidigt tydlig med att poängtera att svaret på orientalism inte är någon occidentalism 

och ingen tidigare ”oriental” kan genom detta finna någon tröst i tanken att han/hon, 

efter att ha varit oriental nu – i särskilt hög grad – kan förväntas ägna sig åt ett studium 

av nya ”orientaler”eller ”occidentaler” - som han/hon själv har skapat.39 

34 Fanon, 1997, s. 205
35 Loomba, 2008, s. 55
36 Loomba, 2008, s. 55
37 Ibid, s. 55-56
38 Said, 2016, s. 117
39 Ibid, s. 481
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Den här orientalismen kan dock lätt missbrukas där den ibland används i fel 

sammanhang. Ett exempel på det här kommer av Robert J.C. Young (från hans bok 

Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race (1995)), en annan teoretiker 

inom den postkoloniala teorin som menar att det idag inte är ovanligt att man använder 

orientalism som en synonym för kolonialism. Problemet med det här är enligt Young att 

Said och hans bok blir så övertygande att det inte tillåts några andra alternativ.40

Under 1990-talet slog Homi K. Bhabha igenom med boken The Location of Culture  

(1994). I denna bok återskapar han och utvecklar ett antal nyckelbegrepp inom 

postkolonialismen såsom hybriditet, mimikry, ambivalens och social anonymitet, vilket 

han gör för att visa att bland annat kulturproduktionen alltid är mest produktiv när den 

är som mest ambivalent. Bhabha har dessutom framhävt att kolonialregimerna 

misslyckades med att producera både stabila och fasta identiteter i sina kolonier vilket 

gör att begrepp som exempelvis hybriditet och ambivalens bättre beskriver den dynamik 

som fanns i koloniala möten.41 Om vi håller oss kvar i det här mötet mellan den 

koloniserande makten och det koloniserade landet så är det något som bland annat 

Albert Memmi (teoretiker inom den koloniala rasismen) skriver om i sin bok The 

Colonizer and the Colonized.

No one had ever shown the pattern and genesis of each role, the genesis of one through 

he other and the pattern of the colonial relationship, the genesis of the colonial 

relationship out of the colonial situation.42 

Memmi är även förespråkare för den ofrånkomliga kampen som pågick i kolonierna och 

han uppfattar rasismen under kolonialtiden som ett patologiskt tillstånd såväl som en 

ideologisk struktur som påverkar både den koloniserade och kolonisatöreren vilket gör 

att kolonialismen i slutändan bara blir en ond cirkel som försvårar situationen för båda 

parter.43

Ann Laura Stoler har under de senaste tjugo åren släppt flera verk där hon behandlar 

kolonialismen såväl som ras och sexualitet och ett  bra exempel av detta är hennes 

senaste bok Duress: Imperial Durabilities in Our Times (2016) där hon argumenterar 

40 Young,  1995, s. 166
41 Loomba, 2008, s. 112
42 Memmi, 2003, s. 189
43 Rangan, Chow, 2016, s. 398
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för att erkännandet av den koloniala närvaron lika mycket har att göra med hur 

förbindelserna mellan den koloniala historien och nutiden ser ut som hur (den koloniala) 

närvaron förväntas vara. I inledningen av boken skriver hon att flertalet av de 

postkoloniala studierna har en slutsats om att förbindelsena som förenar det koloniala 

förflutna och det postkoloniala fältet både kan ses som något självklart och 

oproblematiskt. Duress utgår dock från att de inte är på detta vis och Stoler skriver att 

många av de koloniala konstruktionerna även finns inom räckhåll i dagens samhälle.44 

Avslutningsvis så tänkte jag nämna några teoretiker som inom det postkoloniala fältet 

behandlar världsdelen Afrika. Mbembe fördjupar sig i boken On the postcolony om 

förståelsen om både makt och den subjektivitet som finns (och fanns under 

kolonialismen) i det postkoloniala Afrika. Han beskriver vad som menas med att ägna 

sig åt våld, död och sexualitet i skuggan av den afrikanska kolonialismen och det som 

exempelvis kännetecknade våldet i de afrikanska kolonierna var ofta detaljerna och där 

våldshandlingarna kunde ske när och var som helst oavsett kontext. Den hänsynslösa 

våldet försvarades också i sin tur av uppsatta lagar och strukturer och genom 

användningen rasdiskriminering, straff och tortyr utövade kolonisatörerna sin reglering 

över människorna och slavarna i kolonierna.45

Redie Bereketeab, är annan forskare som bör nämnas när man analyserar det 

postkoloniala Afrika. Bereketeab fokuserar i sin forskning på hur den postkoloniala 

staten har påverkats av kolonialismen men även vilka utmaningar det nya landet har haft 

och har i sitt självbestämmande, skapandet och formnandet av en gemensam nationell 

identitet, samt hur statsbildningen och skapandet av det nya landet har gått till. 

Bereketeab har intresserat sig för Eritrea men i hans samlingsverk med andra författare, 

exempelvis Self-determination and Secession in Africa, State Building and National  

Identity reconstruction in the Horn of Africa och The Horn of Africa: Intra-State Inter-

State Conflicts and Security finns det kapitel om Sudan och Sydsudan (och andra länder 

i Afrika) som varit betydande för mitt ämnesområde i denna uppsats, exempelvis 

avsaknadet av den gemensamma nationella identiteten för de etniska grupperna i 

Sydsudan.46

44 Stoler, 2016, s. 4
45 Mbembe, 2001, s. 28-29
46  Bereketeab, 2014;  Bereketeab, 2017
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3.2 Sydsudan
Kolonialismen är även en central del i den tidigare forskningen om Sydsudan: hur denna 

har påverkat både den södra och norra regionen men framförallt att de koloniala 

perioderna kan ses som de främsta orsakerna till att det har funnits en konflikt mellan 

Norr och Syd under historiens gång. Viktigt att tänka på här är att mitt fokus i uppsatsen 

skiljer sig lite från dessa ämnen men genom att Sydsudan och dess befolkning ändå var 

en del av Sudan under kolonialtiden så har ändå denna forskning varit mycket 

betydande för att förstå hur man kan se dagens konflikt i Sydsudan mellan Nuer och 

Dinka som en kolonial konsekvens. Betydande verk här är Heather J. Sharkey´s Living 

with Colonialism, som visar hur kolonialismen och styret av det Anglo-Egyptiska Sudan 

påverkade lokala kulturer, nationalismens uppkomst men även formade hur den 

postkoloniala staten skulle bli.47 Annan forskning som berör kolonialismen i Sudan och 

Sydsudan är Robert O. Collins and Francis M. Dengs bok The British in the Sudan,  

1898-1956, Afrians of Two Worlds – The Dinka in Afro-Arab Sudan av samme Deng, A. 

Idris Conflict and Politics of Identity in Sudan, som fokuserar på förhållandet mellan 

statsbildningen och den politiska identiteten i Sudan, samt visar att hierarkin var både 

historiskt konstruerad och erkände det historiska arv Sudan har i form av slaveri och 

kolonialism.48 A Different Shade of Colonialism : Egypt, Great Britain, and the Mastery  

of the Sudan av Eve Troutt Powell är desstom en studie som ger ny dimension av det 

nationalistiska mottagandet i Egypten kopplat till kolonialismen. I denna bok utmanas 

även många av de redan accepterade principerna om förhållandet mellan de europeiska 

imperierna och de icke-europeiska kolonierna vilket sker genom att Powell undersöker 

kolonialismens triangelmarknad i form av Storbritannien, Egypten och Sudan.49

Ett avslutande och återkommande tema i den tidigare forskningen om Sydsudan berör 

historian om de etniska grupperna och dess förflyttningar och mobiliseringar inom den 

södra regionen. Verk inom detta ämnesområde som på olika sätt har varit till min hjälp i 

mitt uppsatsskrivande är Sudan's blood memory: the legacy of war, ethnicity and 

slavery in south Sudan av Stephanie Beswick och Raymond C. Kellys bok The Nuer  

conquest: the structure and development of an expansionist system . 

47  Sharkey, 2003
48 Idris, 2005
49 Powell, 2003
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4. TEORIANSATS
4.1 Postkolonialism

Begreppet postkolonialism är komplext och länge har det varit ett föremål för både olika 

tolkningar såväl som geniala diskussioner under historiens gång. Idag används 

postkolonialismen på ett mycket brett och månsidigt sätt och där fokuset handlar mycket 

om att studera och analysera allt från kolonialismens och koloniseringskulturers 

kvarvarande effekter på dagens samhälle, till de europeiska territionella erövringarna, de 

olika insitituterna av kolonialismen, men även imperierna diskriminerande och 

förtryckande av människorna i koloniala diskurser samt motståndet mot dessa redan 

nämnda ämnen. Eftersom användningen har tenderat att fokusera på olika samhällenas 

kulturella produktion, används postkolonialismen i stor utsträckning i både historiska, 

politiska och ekonomiska analyser då dessa discipliner fortsätter att engagera sig med 

den europeiska imperialismens inverkan på världssamhällen.50

Framväxten av det antikoloniala efter kolonialismen följs ofta av en önskan att glömma 

det koloniala förflutna och där postkolonialism kan ses som ett teoretiskt motstånd mot 

den mystifierande amnesi som fanns i de koloniala efterverkningarna. Samtidigt menar 

både Memmi och Said att de koloniala efterdyningarna inte ger upphov till 

kolonialismens slut.51 Det är som Mbembe påpekar i sin bok, att även om kolonialtiden 

som epok har tagit slut så lever kolonialismen kvar av det faktum att 

the slave trade and colonialism echoed one another with the lingering 

doubt of the very possibility of self-government, and with the risk, which 

has never disappeared, of the continent and Africans being again 

consigned for a long time to a degrading condition.52

Av dessa anledningar så borde man inte se postkolonialismen som något som 

bokstavligen efterträder kolonialismen och på så sätt erkänner dess slut, utan i stället 

tolkas som något som både kritiserar och ifrågasätter den tidigare koloniala dominansen 

och kolonialismens konsekvenser. Jorge de Alva argumenterar att det postkoloniala 

tillståndet borde symbolisera ”inte så mycket en subjektivitet efter den koloniala 

50 Ashcroft, Griffiths, Tiffin, s. 205 
51 Gandhi,, 1998, s. 4-7
52 Mbembe, 2001, s. 13
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erfarenheten som en subjektivitet kännetecknad av motstånd mot 

imperialiserande/koloniserande diskurser och praktiker”.53

De Alva vill dessutom befria postkolonialismen från den formella avkoloniseringen av 

den anledningen att många av dagens människor i både tidigare koloniserade och 

tidigare koloniserande länder ännu utsätts för ett slags förtryck som har sin uppkomst i 

kolonialismen.54 Leela Gandhi är inne på samma spår och menar att kolonialismen inte 

har slutat bara för att den koloniala ockupationen tar slut. Det psykologiska motståndet 

började redan vid kolonialismens start vilket gör att efterdyningarna av det koloniala får 

en slags dubbelhet, som både den historiska scenen av det koloniala mötet och dess 

spridning tillhör.55 

Postkolonialismen kommer in genom att den fångas, mellan politiken av både struktur 

och en slags totalitet å ena sidan och av framgmentets politik på den andra, och när 

postkolonialismen identifierar sig med kolonialismens epokala slut, blir det på så sätt 

antingen en falsk utopi eller ett för tidigt firande.56

Avslutningsvis så har den postkoloniala teorin utvecklats mycket bara på de senste 30-

40 åren. För även om postkolonialismen i stor utsträckning är baserad på kulturstudier 

så har den postkoloniala teorin fått ett begreppmässigt ordförråd som innehåller ett brett 

spektrum av discipliner och teoretiska agendor såväl som att den har inspirerats av olika 

grupper. Med hjälp av dessa material har postkolonialismen i sin tur skapat sina egna 

ändamål vilket har lett till att nya teoretiska begrepp och instrument har utvecklats 

under åren med den påföljd att de discipliner från vilka postkolonialismen tidigare 

hämtade sina idéer ifrån nu vänder sig till postkolonialismen för att både hitta 

inspiration och intellektuell energi.57

4.2 Etnicitet, etniska grupper, etnisk identitet
Mitt fokus i den här uppsatsen är att framför allt undersöka om vilka effekter 

kolonialiseringen av Sudan har haft på hur det etniska mönstret ser ut idag och om 
53 De Alva i Loomba, 2008, s. 26
54 Ibid
55 Gandhi, 1998, s. 17
56 Ibid, s. 167, 174
57 Young, 2001, s. 67
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dagens konflikt kan ses som en kolonial konsekvens. Men även om postkolonialismen 

kommer att bli central för mig så kan man inte bortse och att det är idag är en konflikt 

mellan etniska grupper i Sydsudan. Etniciteten har betydelse i Sydsudan och hade det 

även i Sudan, både som självständigt land och som koloni till Storbritannien och 

Egypten och därför känns det viktigt att ge en översikt vad begreppen etnicitet, etniska 

grupper, etnisk identitet och etnisk konflikt kan innebära.

I boken Ethnic groups in conflict skriver Donald Horowitz att etnicitet handlar om 

härkomst och blod men att det inte alltid behöver vara så.58 Likt postkolonialismen är 

dock etnicitet mer komplext än så och med sin teoretiska mångfald finns det en rad med 

olika definitioner som har skapats av bildade efter sin antingen ideologiska eller 

teoretiska bakgrund.59 

Historiskt sätt har begreppet etnicitet gått från att vara något biologiskt/naturligt (där 

den etniska identiten var något man föddes in i) till att mer handla om en social 

konstruktion som vi själva väljer och skapar, oftast tillsammans med andra människor 

som identifierar sig på samma sätt. I boken Ethnicity, nationalism and minority rights  

skriver exempelvis Stephen May, Tariq Modood och Judith Squires att etnicitet är en 

produkt av kontrakt med andra människor, inte isolering och här krävs det att man 

kontrollerar de relationer som finns i den etniska gruppen. De sociala relationerna kan 

även förändras över till vilket ger upphov till olika typer av etnicitet.60 

För att hitta uppkomsten av begreppet ”etnisk grupp” får vi gå tillbaka till den koloniala 

perioden under 1800-talet i Afrika där européer använde ”nation” som den 

gemensamma termen för att beskriva olika afrikanska folk. Under sina resor längs den 

västafrikanska kusten skrev de om de folk de mötte som exempelvis Fanti-nationen, 

Yoruba-nationen och Ewe-nationen som senare ersattes av ordet ”stam”.61 Numera 

används sällan termen ”stam” och i stället brukar vi använda ”etnisk grupp” som 

begrepp när vi pratar om andra folk.62 Den etniska gruppen definieras som en etnisk 

gemenskap som består antingen av en stor eller liten grupp av människor och finns i 

både traditionella eller i mer avancerade samhällen. Gruppen förenas av en gemensam 

58 Horowitz, 2000, s. 51-52
59 Lema, 1993, s. 22
60 May, Modood, Squires, 2004, s. 32
61 Lema, 1993, s. 27
62 Eriksen, 2010, s. 13-14
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ärftlig kultur (inklusive språk, musik, mat, kläder och andra praxis) men ibland även av 

religion och tron på att de tillsammans har en gemensam historia vilket skapar både en 

”vi” känsla såväl som en stark psykologisk känsla hos individen av att tillhöra 

gruppen.63

Etniciteten blir därmed ett verktyg som individer i den etniska gruppen använder för att 

uppstå något större. Ur detta perspektiv blir den etniska identiteten i sin tur

one among several alternative bases of identity, gains social and political significance 

when ethnic entrepreneurs – either for offensive of defensive purposes or in response to 

threats or opportunities for themselves and/or their groups – invoke and manipulate 

selected ethnic symbols to create politival movements in which collective ends are 

sought.64

Den etniska identiteten är emellertid inte homogen och genom att den både kan 

användas i olika syften för att skapa en individs etniska profil såväl som att som att den 

är svår att förändra - då den etniska identiteten ofta redan är etablerad vid födseln för de 

flesta av medlemmarna i en grupp – blir begreppet ”etnisk identitet” komplext.65

 

4.2.1 Den etniska konflikten
Det centrala i den etniska konflikten är att den etnisk identiteten är det som utgör den 

grundläggande variabeln som leder till en etnisk, politisk bästämdhet och en slags 

militant separtism skapas oavsett vilken förekomst av ojämnlikhet eller dominans som 

det finns i en konflikt.66 

Om varför etniska konflikter uppstår finns det emellertid lite olika förklaringar om. En 

handlar om konkurrenstrategin och där multietniska samhällen drabbas av en storskallig 

identitetsbildning och politisering när olika etniska grupper tvingas konkurrera med 

varandra för knappa resurser och belöningar. Vid en sådan kan etniska grupper på sikt 

utveckla en uppfattning om att de känner sig missgynnade, vilket enligt Taras och 

Gangly, som har skrivit boken Understanding ethnic conflict: the international  

dimension, gör att etniska grupper är mer benägna att politiskt mobilisera sig mot en 
63 Taras, Ganguly, 2008, s. 1; Lema, 1993, s. 28
64 Taras, Gangly, 2008, s. 12
65 Lema, 1993, s. 29; Horowitz, 2000, s. 52
66 Taras, Gangly, 2008, s. 15
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annan grupp om de anser sig har fått mindre av sina förväntningar än vad de egentligen 

anser förtjänar.67 Finns det dessutom gemensamma klassintresse vid sidan av 

konkurrensen om knappa värden så menar Horowitz att det kan vara just det som driver 

människor att se sig själva som medlemmar i en etnisk grupp och vars intressen starkt 

strider mot andra människor och etniska gruppers intressen.68 

En annan orsak till att en etnisk konflikt bryter ut – och som blir extra intressant för min 

förståelse hur dagens konflikt i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens –  kan ha 

sitt ursprung i kolonialtiden. Kolonialmakten var inte alltid representativ för alla etniska 

grupper och vissa etniska grupper gynnades helt enkelt mer och andra mindre av den 

styrande makten i kolonin, vilket kunde leda till att den missgynnade parten ibland 

valde med varierande grad av framgång att bryta sig loss från kolonialmakten och 

marchera mot ett oberoende.69 I andra fall dämpades de etniska skillnader och konflikter 

som fanns mellan olika etniska grupper tills landet man tillhörde blev själständigt från 

kolonialmakten.70 Ett tydligt exempel på det här är Igbo-befolkningen som 1967 (bara 

sju år efter Nigerias självständighet) utropar den östra regionen (Biafra) som ett 

självständigt land, efter år av etniska konflikter, missgynning, utfrysning, otrygghet och 

massakrer. 

I grund och botten handlar alltså den etniska konflikten om något som uppkommer 

mellan olika etniska individer och grupper men som kan uppså på grund av lite olika 

anledningar. När man studerar en etnisk konflikt blir det därför viktigt att lära sig 

gruppernas inställningar och intentioner gentemot varandra (vilka motiv har de och hur 

kommer de att uppträda i framtiden) för att både få en större förståelse vad konflikten 

mellan de olika etniska grupperna handlar om men även hur man kan studera konflikten 

i fråga för att förutse en framtida konflikt.71

4.3 Teoriavslutning
Dagens konflikt i Sydsudan startades som politisk och som senare gick över till en 

konflikt mellan olika etniska grupper i Sydsudan. Med hjälp av postkolonialismen vill 

67 Taras, Gangly, 2008, s. 19
68 Horowitz, 2000, s. 15
69 Ibid, s. 4
70 Ibid
71 Ibid, s. 228
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jag emellertid visa att konflikten har en mycket längre och djupare historia än så.

Postkolonialismen kan också bli användbar, men bara om vi använder den försiktigt och 

specificerat och i detta avseende kan den jämföras med begreppet patriarkat som är känt 

inom den feministiska teorin. Loomba menar att patriarkatet har fungerat som ett nyttigt 

tecken för att föra vidare bilden av en ojämnlikhetsstruktur och som kan vara ytterst 

varierande, eftersom den alltid på något sätt samexisterar med många andra sociala 

strukturer. På samma sätt har postkolonialismen visat sig vara en användbar 

generalisering eftersom den hänvisas till en befrielseprocess från stora delar av det 

koloniala syndromet som i sin tur kan ta sig flera olika uttryck och som troligen är 

omöjlig att undvika för alla de folk, vars samhällen präglats av en kolonialisering.72

Genom min användning av teorierna postkolonialism och etnicitet i den här uppsatsen 

vill jag att få en större förståelse vilken roll Storbritanniens och Egyptens 

kolonialisering av Sudan har haft i frågan om hur det etniska mönstret ser ut i dagens 

Sydsudan men även om det fortfarande finns spår av kolonialismen i Sydsudan trots att 

landet aldrig varit koloniserat. Teorin om etnicitet kommer jag att använda när jag 

undersöker hur det etniska mönstret ser ut i Sydsudan och för att förstå landets historia 

av fientlighet mot andra etniska grupper. Mobiliseringen av de etniska grupperna och 

konflikten uppkom emellertid inte bara slumpmässigt och det är här teorin om 

postkolonialism används och vävs in i teorin om etnicitet genom att jag vill se vilka 

effekter kolonialtiden har haft på dagens Sydsudan i frågan och hur denna har förvärrat 

relationen mellan Nuer och Dinka. Huvudsakligen kommer dock postkolonialismen till 

min hjälp när jag undersöker hur dagens konflikt kan ses som en kolonial konskevens, 

vilket är min största koncentration i den här uppsatsen. 

72 Loomba, 2008, s. 31
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5. METOD
Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie med inslag av den hermeneutiska metoden 

och det är i min tolkning och förståelse av materialet och den tidigare forskning som 

denna sistnämnda metod kommer in. 

5.1 Hermeneutiken
Tradtionellt är hermeneutiken en tolkningslära73, men likväl kan den användas både som 

en teori såväl som en metod. Den tolkning jag kommer att göra av min litteratur i 

uppsatsen måste samtidigt ske ur ett helhetsperspektiv om att delen förstås utifrån sin 

plats i helheten och där att man pendlar mellan dessa två för att få en så stor förståelse 

som möjligt av det man studera.74 

Dagens konflikt i Sydsudan måste därmed studeras ufrån något större vilket i mitt fall 

blir koncentrationen på kolonialtiden och mina teorier om etnicitet och postkolonialism. 

Den mänskliga verkligheten är dessutom av språklig natur och hermeneutiken menar att 

det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur 

mänskligt liv, existens kommer till utryck i det talade och skrivna språket men även i 

människors handlingar och i människans sätt att se på livet.75 

En variant av hermeneutiken som jag anser blir extra intressant att rikta sitt fokus mot i 

metoddelen av uppsatsen är ”Misstankens hermeneutik” som menar att forskaren måste 

klarlägga och förhålla sig till de maktförhållanden och intressen som påverkade 

aktörens eller epokens yttranden och handlingar.76 

För vi över denna ”misstankens hermeneutik” till mitt ämnesområde så handlar det om 

att jag måste förhålla mig till kolonialtmaktens (exempelvis Storbritannien) 

maktförhållande under kolonialtiden för att förstå att detta maktförhållande påverkade 

varför de etniska grupperna (i den södra regionen av Sudan) mobiliserade sig som de 

gjorde men även hur dagens konflikt mellan framför allt Dinka- och Nuerfolket 

förstärkes av de strukturer som redan grundlades av exempelvis kolonialmakterna 

Storbritannien och Egypten. 

73 Florén, Ågren, 2006, s. 141
74 Ibid; Patel, Davidson, 2011, s. 29
75 Patel, Davidson, 2011, s. 29
76 Florén, Ågren, 2006, s. 141
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5.2 Material
Det källmaterial som ligger i fokus för min litteraturstudie är sekundärlitteratur, 

innehållande av böcker och vetenskapliga artiklar. Att göra en litteraturstudie innebär att 

jag både kommer att bearbeta och tolka den tidigare forskning som berör mitt 

ämnesområde i uppsatsen och som jag i sin tur samlar på mig fakta och information 

ifrån för att få en djupare förståelse och en större kunskap av ämnet men även för att i 

slutändan kunna svara på vilken roll kolonialtiden har haft i frågan om hur uppkomsten 

av dagens konflikt i landet kan ses som en kolonial konsekvens. 

Att väga denna/dessa litteratur/källor mot varandra, genom att man samlar så många 

bevisbitar som möjligt från den mångfald av källor (de som är mest relevanta för den 

aktuella undersökningen) som man har tillgång till, blir också betydande emedan 

majoriteten av källorna är till sin ”karaktär på något sätt inexakta, ofullständiga eller 

färgade av fördomar och egenintresse”.77 

77 Tosh, 2011, s. 145
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6. HUVUDSTUDIE
6.1 Det etniska mönstret

Bild över Sydsudans provinser.78

Sydsudan är ett mångkulturellt, multitroende och flerspråkigt land som ligger inom 

gränserna för de tidigaare sydliga provinserna Bahr el Ghazal, Equatoria och Övre 

Nilen. Största gruppen är Dinka, följt av Nuer, Bari och Zande, Azande och Shilluk.79 

Eftersom alla dessa nämda etniska grupper i sin tur består utav undergrupper och 

stammar kan man långt ifrån säga att det etniska mönstret är centraliserat och homgent 

och så såg det även ut under kolonialismens dagar. Under en lång tid fram till 1821 då 

egyptierna erövrade Sudan hade de olika etniska grupperna i den södra regionen 

utmanat och attackerat varandra vilket har sina rötter i Dinkas expansion nere i söder 

under 1400-talet e.v.t i dess möte med Nuer. Temat och spåren för den etniska 

konflikten skulle dessutom bli framträdande i Sydsudans kommande historia och genom 

de återkommande långa och blodiga angreppen som utspelat sig mellan de två etniska 

grupperna lever konflikterna kvar i människors minnen även idag både hos Nuer och 

Dinka.80 Konflikterna mellan de etniska grupperna fanns alltså redan innan de utländska 
78 Map of the states of South Sudan, NordNordWest,  CC BY-SA 3.0 de
79 Bereketeab, 2017, s. 191; Ndlovu-Gatsheni, Mhlanga, 2013, s. 135
80 Beswick, 2004, s. 191
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kolonialisatörerna anlänt men genom egyptiernas och senare britternas politik nere i den 

södra regionen späddes konflikten både på såväl som att den förvärrades i mångt och 

mycket och dess konsekvenser kan vi se i dagens konflikt.

6.2 Turko-Egyptiska Sudan
Vid starten av den Turko-Egyptiska regimen 1821 hade Dinka-befolkningen blivit den 

största gruppen i den södra regionen vilket ledde till en tid  av både politisk och militär 

centralisering, samt dominans gentemot de andra etniska grupperna i region.81 Dinka 

hade dessutom haft en tidig kontakt med grannarna som levde i den norra regionen.82 

Genom egyptiernas erövning tog den södra regionens egna historiska era emellertid slut 

och i stället inleddes en yttre dominans av regionen och som inte skulle ta slut förens 

2011. Under den ambitiösa guvernören Muhammed Ali (4 mars 1769 - 2 augusti 1849) 

lades grunden för det moderna Egypten och han moderniserade både förvaltningen, 

utvecklade armén och flottan och utvidgade den egyptiska inflytessfären.83 Det var 

dessutom han som 1821 knuffade ut Funj-sultanen och erövrade den norra regionen av 

Sudan, vilket blev starten på det Turko-Egyptiska styret (ibland även kallat ”Turkiyya”) 

och som skulle pågå fram till 1885 då Sudan erövrades av mahdisterna och Muhammed 

Ahmed al-Mahdi (Mahdistupproret startade dock redan 1881). Egypten hade tydliga 

mål med erövrandet av Sudan och det var att rekrytera soldater till den egyptiska armén 

men genom övertagandet av Sudan tog även Egypten stora steg mot att skilja sig från 

det ottomanska riket och själv bli ett självständigt imperium.84 Egypten behövde 

expandera eftersom det hade uppstått en marknadsbrist i landet. Hade det varit en mer 

rättvis fördelning av rikedomarna så hade Egypten kunnat ha skapat marknader av sina 

egna produkter, men de dominerande eliterna i det egypiska samhället hindrade detta 

från att ske vilket gjorde att Muhammed Ali inte hade något annat val än att expandera 

söderrut.85

Det var emellertid inte någon lätt uppgift för den Turko-Egyptiska regimen att etablera 

sig nere i den södra regionen och även om egyptierna redan 1821 kom in i Sudan, så var 

81 Beswick, 2004, s. 195
82 Deng, 1978, s. 227
83 Wesseling,  2014, s. 102
84 Laremont, 2005, s. 35; Powell, 2003, s. 39
85 Powell, 2003, s. 40
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det inte förrän på 1870-talet som man kunde hävda att man hade någon grad av kontroll 

över hela Sudan.86 Genom processen med att försöka etablera sig i framför allt den södra 

regionen gjorde att man kom i kontakt med de då okända nilotiska folkgrupperna, 

särskilt Shilluk, Nuer och Dinka. Denna kontakt var dock långt från vänlig och 

expeditionerna präglades genomgående av brutala attacker från egyptiernas sida mot de 

olika etniska grupperna och stammarna i den södra regionen. Hela byar brändes ner, 

ledare och ders folk slogs ihjäl, nötkreatur berövades och grödor togs upp från marken.87 

6.2.1 Slaveri och slavhandel 
Slaveriet var inte något nytt fenomen i området vid den här tiden och dess historia 

sträcker sig tillbaka till forntidens Egypten. Det som förändrades med slaveriet genom 

Egyptens erövning var omfånget men även att det blev mer av en organiserad sort och 

styrdes av en kolonialmakt.88 Att Egypten hade erövrat Sudan, handlade också inte bara 

om att förstärka sina trupper, målet var att få in slavar och pengar för att skapa en 

kolonial ekonomi som var baserad på exportera såväl slavar som varor.89

Under den största delen av det Turko-Egyptiska Sudan skulle slavhandeln blomstra men 

styret av egyptierna karakteriserades även av brutala angrepp mot civilbefolkningen, 

såväl som korruption och ett ekonomiskt uttnyttjande.90 Enligt Heather Sharkey som 

skrivit boken Living with Colonialism svarade slavarna dessutom för ungefär en 

tredjedel av befolkningen i den norra regionen, strax före britternas intåg i Sudan 1898-

99. De manliga slavarna användes ofta för att förstärka den egyptiska armén och där 

kvinnor och barn såldes vidare först till Egypten och sedan till andra slavmarknader 

runtom i världen, exempelvis Europa.91 

Den södra regionen och befolkning drabbades hårdast av denna slavhandeln vilket både 

hängde ihop med uppfattningar om ras och religion. Egyptierna ville inte av muslimska 

juridiska skäl förslava andra muslimer och där slaveriet i söder försvarades genom den 

muslimska plikten jihad och ett heligt krig med hjälp av banderoller och koranska 

86 Deng,  1978, s. 130
87 Bereketeab, 2014, s. 53; Deng, 1978, s. 130
88 Natsios, 2012, s. 18; Powell, 2003, s. 41
89 Thomas, 2015, s. 57
90 Idris, 2005, s. 31
91 Sharkey, 2003, s. 19
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uppmaningar.92 Angående uppfattningarna om ras så var egyptierna medvetna om hur 

diskursen om ras genomfördes i Västeuropa vilket påverkade deras egna syn och 

perspektiv på hur man såg på Sudan och dess folk.93 

While the majority of the people of Egypt are comparatively 

homogeneous, the Sudan is divided between Arabs and Negroes, and 

within each of these two great racial groups there are a number of races 

and tribes differing widely from one another and often mutually 

antagonistic. The Arabs of the Sudan speak dialects of the same language 

as the people of Egypt and are united to them by the bond of religion.94 

Egyptiernas rasförtryck märktes i de olika raskategorierna och där slavhandeln 

konstruerades efter om man antingen var muslim/icke muslim, arabisk/icke-arabisk 

härkomst, brun/svart-färgad. Norra regionen blev därmed basen för slavhandeln och där 

den södra regionen var därifrån man exporterade sina slavar.95 

Den utvidgade kontrollen, där man började dela in de sudanesiska samhällena i olika 

stammar, och de upprepade angreppen, för att hämta nya slavar, gjorde att den södra 

regionen och dess befolkning rankades som mindre värda såväl som att de alltmer 

isolerades från övriga Sudan. Denna uppdelning av två separata Sudan och 

förslavningen av befolkningen i  den södra regionen, vilka båda rättfärdigades av ras 

och religiösa uppfattningar och som upprätthölls av efterföljande regimer skulle få stora 

konsekvenser för det kommande Sudan och Sydsudan.96 För utan den tron som den 

Turko-Egyptiska regimen hade på att det fanns ras- och stamskillnader menar Thomas 

som skrivit boken South Sudan: a slow liberation  att det inte hade uppstått några 

attacker och plundringar av den södra regionen.97 

Under slutet av Turko-Egyptiska regimens styre förändrades visserligen synen på 

slaveriet vilket bidrog till att många människor runtom i världen började införa en anti-

slaveri politik och där man försökte bekämpa slaveriets institution. I Egypten skedde det 

här genom Ismail Pascha men hans tidiga försök (under 1860-talet) med att begränsa 

92 Thomas, 2015, s. 57
93 Powell, 2003, s. 17
94 Powell, 2003, s. 177
95 Idris, 2005, s. 30-32
96 Thomas, 2015, s. 57-58
97 Ibid, s. 79
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slavhandeln misslyckades eftersom hans tjänstemän personligen ville fortsätta med dra 

nytta av de intäkter man kunde få.98 Under 1870 började dock länder i Europa 

(exempelvis Storbritannien) trycka på och 1877 undertecknar Pasha Anglo-Egyptian  

Slave Trade Convention vilket innbar att egyptierna var tvungna att avskaffa handeln 

med afrikanska slavar, särskilt från Sudan och Abessinien. För att övervaka förbudet 

mot all handel av afrikanska slavar tillät föredraget att brittiska styrkor fick gripa in om 

det skulle behövas men även att det skapades byråkratier i alla provinser i Egypten, 

inklusive Sudan.99 Från Storbritanniens handlade det här om makt såväl som att få ett 

större inflytande och kunskap i och om Afrika. Said skriver också att kunskap för 

britterna var å ena sidan att ha en militär och ekonomisk makt men å andra sidan var det 

även att få en överblick över en civilisation från dess höjdpunkt till dess nedgång. Detta 

rättfärdigades genom britternas senare ockupation över både Egypten och Sudan och där 

Storbritannien visste att exempelvis Egypten och Sudan var oförmögna att styra själv.100

Slaveriet hade emellertid nått djup in i det sociala livet hos människorna i den södra 

regionen. En Dinka-ledare vid namn, Stephen Thongkol Anyijong, gav följande bild av 

den Turko-Egyptiska regimen och senare styret av Anglo-Egyptiska Sudan:

Then came the government. First it came throughout the Egyptians. They came together 

with a people called the turks. When they came, they uses to quarrel with our people. Our 

forefathers fought with them using spears. They did not like the ways of the Europeans 

who came. They would go and catch people and say, "Come join us" Otherwise, they 

enslaved them. Our people refused and said. "This cannot be. These people are taking us 

into a life which is not ours.101 

6.3 Anglo-Egyptiska Sudan
Efter segrar mot både mahdistiska och franska trupper hade Storbritannien 1899 fått sitt 

herrarvälde över Egypten och Sudan. Det var heller inte vilken koloni som helst; ”det 

var själva motiveringen för den västliga imperialismen” och fram till länderna intogs av 

Storbritannien var ”det i ett närmaste akademiskt rent exempel på orientalisk 

efterblivenhet; det skulle bli den engelska kunskapens och maktens stora triumf.”102 

98 Rolandsen, Daly, 2016, s. 17-18
99 Powell, 2003, s. 66
100 Said, 2016, s. 102-105
101 Deng, 1978, s. 134
102 Said, 2016, s. 106
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Ett problem kvarstod dock fortfarande och det handlade om vilken juridisk status det 

enorma området skulle få. En lösning kom så småningom och det var att göra Sudan till 

ett brittisk-egyptiskt kondominat under en generalguvernör som utsågs av 

Storbritannien, men utnämdes av kediven (en persisk härskartitel som 1867 hade 

instiftats åt Ismail Pascha). Sudan hölls på så sätt utanför den internationella 

inblandningen som kom bort i Egypten, samtidigt som Storbritannien slapp direkt 

ansvarighet för Sudan. Den brittiska representanten i Egypten beslutade dessutom om 

alla nyckelposter i administrationen och där den egyptiska regeringen fick stå för 

kostnaderna.103

6.3.1 Styret i den södra regionen
I början blev det viktigt för det brittiska kondominatet att kontrollera Nilen men även de 

människor - oorganiserade etniska grupper som ständigt attackerade varandra - som 

levde i den södra regionen såväl som att förbättra relationen och undvika att det skulle 

uppstå en konflikt mellan norr och syd. En annan betydande anledning till att 

Storbritannien hade tagit över Sudan var att stoppa slavhandeln och förhindra en fortsatt 

spridning av Islam på grund av att britterna var rädda att Islam kunde rubba på 

situationen i hela kolonin och imperiet.104 

Britterna betraktade även de norra och södra regionerna som annorlunda. In sin bok 

State Building and National Identity reconstruction in the Horn of Africa och The Horn 

of Africa: Intra-State Inter-State Conflicts and Security skriver Redie Bereketeab att 

”succesive Sudanese governmets, parliamentary and dictatorial alike, have glorified the 

history and culture of the Sudanese ”Arab” so much that they have instied on 

assimilation as the only tool to national integration”.105 I stället för att ena och försöka 

skapa ett gemensamt land för alla de etniska grupper som levde i Sudan, hanterade 

Storbritannien de problem som fanns i kolonin genom att införa en strategi ”native 

administration” (som förvärrade snarare än begränsade de skillnader som redan fanns106) 

vilken innebar att en etnisk grupp separerades från en annan. Denna strategi var en del 

av den indirekta politik som från och med 1921 infördes i Sudan och där Storbritannien 

började styra sin koloni utifrån befintliga politiska och sociala strukturer vilket skedde 

103 Wesseling, 2014, s. 225
104 Rolandsen, Daly, 2016, s. 35; Natsios, 2012, s. 31 & 35
105 Bereketeab, 2017, s. 174
106 Rolandsen, Daly, 2016, s. 36
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med hjälp av olika stamhövdingar och sheikher vilka blev ”agenter” för 

kolonialmakten.107  

En annan del av den här indirekta politiken var att få kontroll på oroligheterna och 

konflikterna mellan de etniska grupperna i den södra regionen och för att få det valde 

det brittiska kondominatet och regeringen att skapa en tidig allians med Dinka-

befolkningen.108 Storbritannien valde dessutom att dra nya tydliga gränser och isolera de 

två största grupperna Dinka och Nuer från varandra.109 Det här hjälpte föga och under 

perioden 1906-1928 valde Nuer-befolkningen att attackera och förstöra olika Dinka-

områden 26 gånger (Dinka attackerade Nuer bara tre gånger). Utan hjälp från 

Storbritanniens sida i form av assistans och moderna vapen tror dock inte Raymond C. 

Kelly som skrivit boken The Nuer conquest: the structure and development of an 

expansionist system att Dinka hade kunnat motså alla raider från Nuerna.110

Politiken i den södra regionen påverkade också de andra grupperna genom att de alltmer 

började känna sig utanför, vilket fick som konsekvens att konkurrensen som redan fanns 

mot Dinka förstärktes: ”For reasons that date back to the early nineteenth century, Nuer 

today, as we have seen, regard themselves as more hospitable to the assimilation of 

ethnic outsiders.”111 Det är som Taras och Gangly skriver i sin bok: att om etniska 

grupper känner sig missgynnade och känner att de fått mindre av sina förväntningar, kan 

de bli mer benägna att politiskt mobilisera sig mot en annan grupp.112

När Egypten under 1922 blev självständiga uppkom det en rivalitet mellan Egypten och 

Storbritannien och länderna blev oense om vilken politik som skulle föras i Sudan men 

även om vilken nationell identitet som skulle skapas i den södra regionen (befolkningen 

i söder fick alltså inte själva bestämma sin identitet).113  

Idén om att skapa ett separat territorie hade redan 1910 introduceras av den brittiske 

guvernören R. C. Owen och en del av detta var att sammansätta en armé bestående av 

sydsudanesiska soldater nere i den södra regionen 1917.114 För att motverka alla slags 

107 Idris, 2005, s. 37
108 Johnson, 1982, s. 191
109 Ibid, s. 192
110 Kelly, 1985, s. 52
111 Werbner, 2002, s. 96
112 Taras, Gangly, 2008, s. 19
113 Natsios, 2012, s. 36
114 Bereketeab, 2014, s. 62-63
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influenser från det arabiska och islamiska norr valde britterna att isolera den södra 

regionen från övriga Sudan och utveckla regionen längs med de inhemska och de 

afrikanska linjerna. 1930 kom ”Southern Policy”:

This policy legitimized the idea of the Southern Sudan as a “tribal-African” society. 

Accordingly, the mode of life of indigenous people was considered to be tied to these 

tribal and racial institutions. In practice, “chiefs” were created and legitimized to rule the 

people and to implement the government policies.115

Southern Policy skulle uppnås på fyra sätt. Först och främst var det viktigt att den södra 

regionen i fortsättningen enbart hade en icke-arabisk talande ledning. För det andra ville 

Storbritannien kontrollera så att inte handlingsmän från norr kom ner till söder; för det 

tredje att den brittiska personalen skulle bekanta sig med den sudaneisiska kulturen; och 

för det fjärde var det av betydelse att använda engelska i stället för arabiska både för 

befolkningen i Sudan såväl som för britterna.116 Under en tid blev ”Southern policy”en 

uderordnad fetisch av britternas indirekta styre  i Sudan, som både på ett sätt var 

magiskt och som man skulle göra allt för att följa.117

Det indirekta styret från Storbritanniens sida hade påverkat människorna i den södra 

regionen i den mån att dessa hade blivit spelbrickor mellan Egypten och Storbritannien i 

deras kamp om att uppnå makt och kontroll i Sudan. En Dinka äldste sammanfattar 

britternas styre i Sudan på ett bra sätt: "When the British came they made borders; then 

they left!"118 

Brittnerna kom, de drog gränser i söder och isolerade regionen från övriga Sudan och 

när de märkte att denna politik inte funkade lämnade man över ansvaret till Egypten och 

den norra regionen (dit man man skänkte all politisk och ekonomisk makt). 1946 

ändrade visserligen Storbritannien på sin politik, efter tryck från både Egyptens och den 

norra regionens sida, för att försöka integrera Sydsudan med den norra regionen.119  Det 

här var  försent och många människor i den södra regionen såg den här handlingen i 

stället som att man hade blivit ”sålda” till den norra regionen.120 Storbritanniens 

indirekta politik hade bidragit till att utvecklingen snarare hade gått bakåt än framåt i 
115 Idris, 2005, s. 40
116 Rolandsen, Daly, 2016, s. 50
117 Ibid, s. 51 
118 Beswick, 2004, s. 196 
119 Bereketeab, 2014, s. 63
120 Beswick, 2004, s. 196
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Sydsudan och skapat en sönderdelning av de etniska och regionala grupperna i både 

Sydsudan och övriga Sudan vilket försvårade deras möjlighet att skapa en gemensam 

känsla av nationell identitet senare under den postkoloniala perioden.121

121 Idris, 2005, s. 41
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7. Analys och diskussion
7.1 Konsekvenserna av kolonialtiden 

7.1.1 Kolonisatörernas politik
Det som karaktäriserade egyptiernas politik under det Turko-Egyptiska Sudan var en 

blandning av både attacker, våldsamheter och en organiserad slavhandel av 

befolkningen som bodde i den södra regionen. För genom erövringen av Sudan ville 

Egypten skapa en kolonial ekonomi med hjälp av en exportering av såväl slavar som 

varor. Dessa imperialistiska ambitioner fullföljde också Egypten både före och efter den 

britternas intåg i Sudan.122

Kolonialmakterna förvandlade ofta kvalitén i gruppinteraktionerna som fanns i 

kolonierna och där vissa grupper gynnades mer än andra av politiken som fördes vilket i 

sin tur gjorde att nya funktioner skapades för de etniska grupperna att uppfylla enligt 

Horowitz, som bland annat har skrivit boken Ethnic Groups in Conflict .123 Horowitz 

skriver vidare att en del av politiken under koloniala styret handlade om att skapa en 

ordning och stabilitet i kolonin och kolonialmakterna började exempelvis införa nya 

regler såväl som att de ritade upp nya gränser för att på så sätt kunna skilja och hålla 

koll på de grupper som levde i den uppsatta kolonin. Den ena etniska identiteten blev 

viktigare än den andra och det koloniala styret medförde att vissa etniska höjdes upp 

och rekryterades till nya roller vilket fick som följd att nya standarder i relationen 

mellan de etniska grupper formades och som fortsatte även efter kolonialismens slut.124

Vid exempelvis egyptiernas erövring av Sudan 1821 hade Dinka blivit den största 

gruppen i den södra regionen och även om denna grupp skulle drabbas av det hemska 

slaveriet och slavhandeln så hade Dinka en annan status i förhållande till de andra 

etniska grupperna i regionen på grund av detta och och det skulle synas även under 

britternas herrarvälde. När britterna sedan kom till Sudan valde de snabbt att “seek out 

the better class of native, through whom we may hope to influence the whole 

population.”125 Denna grupp blev Dinka som de tidigt uppförde en allians med. Britterna 

valde dock att dra nya gränser i regionen för att säkerställa ordningen och förhindra att 

de etniska grupperna attackerade varandra som de hade gjort under en längre tid. Att 

122 Kennedy, 2016, s. 477
123 Horowitz, 2000, s. 148
124 Ibid, s. 148-149
125 Idris, 2005, s. 36
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människorna i Sydsudan rankades som mindre värda och att slaveriet och slavhandeln 

kunde legitimeras, grundades sig på de uppfattningar om ras och religiös tillhörighet 

som människorna i den norra regionen och egyptierna hade. Slavhandeln hade till 

yttermera visso blivit ett av flera sätt som Sydsudan införlivades i och marginaliserades 

av en uppsatt internationell struktur genom kolonialmakterna.126 Det var kolonialismen 

under 1800-talet som tragiskt gjorde att Afrika fick sin modernitet och således var det 

genom slavhandeln som afrikaner kom inför ansikte mot ansikte med den koloniala 

makten. Faktum är som Mbembe t.ex. påpekar, att kolonialismen fortfarande visar sig i 

dagens samhälle, vilket gör att människorna i många av de afrikanska länderna 

fortfarande upplever förtryck och förnedrande tillstånd.127 Fanon skriver att det här kan 

ske genom att grupper av människor i den postkoloniala staten som tidigare varit 

förtryckta av ett slaveri använder kolonialismen till att härma och efterlikna den politik 

som deras tidigare härskare hade utfört: ”The Negro, Fanon writes, ”wants to be like the 

master”.128

Kolonialismen skulle även ha en transformativ påverkan på de postkoloniala staterna, 

bland annat genom fasta gränser, centraliserade länder och stora ojämlikheter i den 

sociala och regionala makten bland de olika etniska grupperna.129 Genom det här syns 

fortfarande närvaron av kolonialismen och trots att den som epok har tagit slut så kan 

konflikten mellan Nuer och Dinka leva vidare eftersom att de strukturer som grundlades 

av Egypten och Storbritannien och att minnena av kolonialismen fortfarande finns kvar 

i bakhuvudet hos människorna i Sydsudan. Stoler menar här att människor som lever i 

de postkoloniala staterna har formats av de tidigare koloniala uppsättningar av relationer 

vilket exempelvis kan synas i dagens politiska verklighet.130 När de etniska grupperna 

idag använder sig av strukturer av våld och diskriminering mellan varandra används 

strukturer som de själva blev utsatta för under den koloniala tiden.

Britterna tog över och utvecklade tidigare uppfattningar om ras och religiös tillhörighet 

under det Anglo-Egyptiska Sudan. Britterna såg sig själva som överlägsna gentemot de 

primitiva folkslagen i Afrika och denna vision (om att de fanns skillnader mellan 

126 Thomas, 2015, s. 56
127 Mbembe, 2001, s. 13-14
128 Gandhi, 1998, s. 20
129 Sharkey, 2003, s. 140-141
130 Stoler, 2016, s. 344
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exempelvis Europa och övriga världen) skapade enligt Said två världar där den 

koloniserade lever i en och där den koloniserande makten lever i annan.131 Britterna 

ansåg att den södra regionen hade förstörts av slavhandeln från egyptierna och den norra 

regionen.132 Men trots detta så införde Storbritannien en politik som bara skapade mer 

motstridigheter mellan de etniska grupperna. I de sociala och politiska strukturer som 

sattes upp genom den indirekta politiken gjordes Dinka till favoriter i söder men den 

indirekta politiken bidrog även till en rasifiering och en sönderdelning av de etniska och 

kulturella samhällena i såväl som i den södra regionen som i hela Sudan.133

7.1.2 Avsaknandet av en gemensam nationell 

identitet
Kolonialismen missgynnade och förtryckte befolkningen av den södra regionen där de 

snabbt av kolonialmakterna blev indelade i sociala konstruktioner men även i 

regionala-, etniska, klassorienteringar. Vissa grupper höjdes upp medan andra grupper 

sänktes eller uteslöts.134 

Uppförandet av de etniska, rasliga och regionala identiteterna var dessutom

linked to the processes of state formation in the region. These political and racial 

identities were created in the Sudan to assign and perpetuate inferior status to some 

groups, while others were allowed access to privilege, power, and wealth. In the end, 

their political creation produced particular forms of power and exclusion.135 

Å ena sida bekräftades visserligen den afrikanska identiteten genom den indirekta 

politiken men å andra sidan så löstes samma identitet upp vilket gjorde att det skapades 

konflikter mellan de etniska grupperna i det postkoloniala Sudan och senare 

Sydsudan.136 Konflikten idag är en konsekvens av detta och genom kolonialismen så har 

det skapats en polarisering av samhället men även att befolkningen i Sydsudan aldrig 

har fått tid på sig att skapa en gemensam nationell identitet. För eftersom den södra 

regionen under ca 200 år varit under kontroll av andra människor först under två 

131 Said, 2016, s. 117
132 Idris, 2005, s. 35
133 Ibid, s. 42
134 Ibid, s. 44
135 Ibid, s. 110
136 Ibid
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koloniala makter och sedan av den norra regionen från 1956 till landets självständighet 

2011, så har människorna som bor där känt sig utanför, både kulturellt och religiöst och 

för de etniska grupperna så har det varit svårt att skapa ett gemensamt arv och en 

gemensam nationell identitet som kunde ha gett dem en social sammanhållning med 

andra grupper.137 

Avsaknadet av den nationella identiteten har gjort att det har skapats en konkurrens 

mellan de etniska grupperna i landet, där alla ”tävlar” på något sätt för att bli den 

ledande gruppen i den postkoloniala staten och i det nya landet. Konsekvensen av det 

här är att det har uppstått ytterligare etniska motstridigheter och konflikter mellan 

exempelvis Nuer och Dinka. Ledarna för dessa grupper uttnyttjar också situationen av 

en svag nationell identitet och mobiliserar sig mot varandra och som Taras och Gangly 

hävdar blir skillnaderna i etniciteten mellan grupperna det verktyg som används för att 

uppnå politiska ändamål.138

Bereketeab (2017) menar samtidigt att skapandet av den gemensamma identiteten kan ta 

ett tag:”Attaining real nationhood is a long term project, represting a challenge and a 

responsibility for the new state and the people”.139 Allt sker inte över en natt och det 

kanske inte är konstigt att det blir inhemska konflikter när de etniska grupperna har känt 

ett förtryck ända sedan kolonialtiden. De har aldrig haft ett eget land som de fått styra 

eller fått bestäma över sina egna gränser, det har Sudan, Egypten och Storbritannien 

gjort åt dem.

7.2 Avslutande reflektion
Att ha skrivit en postkolonial studie har hjälpt mig att kunna se dagens konflikt i 

Sydsudan som en kolonial konskevens och postkolonial konflikt men även en förståelse 

om att de bakomliggande problemen mellan Dinka och Nuer är så mycket större än bara 

de problem vi ser idag. 

I juli 2011 hade Sydsudan blivit självständiga och även om man hoppades att allt skulle 

bli bra nu när landet efter många år av både kolonialt styre och dominans från andra 

137 Bereketeab, 2014, s. 66
138 Taras, Ganguly, 2008, s. 12
139 Bereketeab, 2017, s. 215
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makter så var problemen många i den nya nationen. Sydsudan var inget enat land vid 

självständighetsdagen och i stället bestod de av splittrade etniska grupper som inte hade 

något gemensamt och som i mångt och mycket hade försökt att skapa en gemensam 

nationell identitet. Under den postkoloniala perioden växte också militarismen och det 

etniska våldet mellan grupperna i söder trots att de hade en gemensam motståndare i 

inbördeskrigen med den norra regionen. I boken The fate of Sudan: the origins and 

consequences of a flawed peace process skriver John Young att det förmodligen ha 

dödats fler människor under åren i konflikten mellan Nuer och Dinka än det har gjort i 

konflikten mellan Nord och Syd.140

Det finns inte bara en förklaring till att det hade blivit såhär men jag anser att 

kolonialismen av Sudan är den störsa boven i sammanhanget. Kolonialismen i två 

tappningar hade fått stora konskevenser på befolkningen i den södra regionen. 

Konflikten mellan de etniska grupperna i den södra regionen fanns redan innan Egypten 

och Storbritannien tog över landet men genom politiken, förtrycket och de nya uppsatta 

strukturerna i landet förstärktes hatet mellan de olika etniska grupperna och konflikten 

mellan Nuer och Dinka kunde leva vidare. 

140 Young, 2012, s. 315-316
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8. DIDAKTISK REFLEKTION
8.1 Postkolonialism i skolan

I värdegrunden för gymnasieskolan (i läroplanen) står det att skolan ska vara en plats för 

människors okränkbarhet, en individs frihet och integritet, alla människor lika värde och 

att skolan ska främja för att det är jämställdhet mellan kvinnor och män och att det finns 

en solidaritet mellan människor.141

Ett sätt att arbetar med det här i historiämnet kan vara att få upp ögonen hos eleverna för 

andra perspektiv men även att man som lärare våga ta sig ut i världen så man inte står 

fast och undervisar om Sverige och Europa. Många lärare har förmodligen redan denna 

syn men man kan samtidigt alltid förbättras och en lärare kan alltid föra ett mer kritiskt 

perspektiv till saker och ting om både samtiden och det förflutna. Världen blir heller 

inte färre av konflikter och för att inta en kritisk syn om dessa och inte förlora kontakten 

med övriga världen blir det betydande för en lärare i historieämnet och i klassrumet att 

ta del av allt nytt, inte bara om olika historiska saker runtom i världen, utan även om 

nya perspektiv, på hur vi människor ska se på vår värld och dess värden, som hela tiden 

förändras. Det går helt enkelt inte längre för en lärare i historia i dagens samhälle att 

enbart undervisa om den västerländska civilisationen för då kommer vi aldrig att 

komma ifrån de strukturer vi lever i.  

Jag har i denna uppsats visat att en väpnad konflikt idag kan studeras utifrån ett 

postkolonialt perspektiv och att problemen som vi ser mellan Nuer och Dinka i 

Sydsudan-konflikten kan förstås utifrån något större och djupare och som förklaras och 

hämtas i kolonialismen då den södra regionen förtrycktes och var en del av det Sudan 

som blev kolononiserat av kolonialmakterna Egypten och Storbritannien. 

Kolonialismens lever vidare och närvaron av den går att se i dagens konflikt genom att 

de strukturer som grundlades under kolonialtiden fortfarande finns kvar och som idag 

används av de etniska grupperna när de bråkar sinsemellan. 

Denna förståelse om att det finns bakomliggande faktorer och konsekvenser kan föras 

vidare in i skolan i undervisningen om samtidens och det förflutnas händelser men även 

i en förståelse om att kolonialismen fortfarande kan leva vidare trots att den som epok är 

141 Skolverket, 2011, s. 5
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död. I kunskapskraven för den obligatoriska kursen historia 1a1 står också tydligt att 

eleverna för betyget E ska kunna ge ”några exempel på olika sätt att använda historia 

och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och 

händelser”.142 När man då exempelvis som lärare undervisar om kolonialismen och dess 

påverkan och konskevenser kan en del vara att få in det postkoloniala perspektivets 

betydelse för ”nutidens skeende och händelser” för att få extra nyanser av historien. 

Nu menar jag inte att alla historiska händelser och dagens konflikter kan förstås ur ett 

postkolonialt perspektiv men i den värld vi lever i:  med ett globalt krig mot terrorism, 

med ett nytt (amerikanskt) imperium som har utvecklats och genom den globaliseringen 

som sprider ut sig i världen kan ett mer utbrett postkolonialt perspektiv och en kritisk 

syn på såväl vardagen, samhället, det förflutna som på samtiden bli nyttigt. Det är som 

Loomba skriver: ”det som gjorde Saids Orientalism så värdefull var att boken inte bara 

fastslog sambandet mellan kunskapsproduktion och statsmakt under den koloniala eran, 

utan även visade hur detta samband lever vidare i en ”postkolonial” global maktstruktur 

med USA i centrum”.143

142 Skolverket, 2011, s. 68
143 Loomba, 2008, s. 245, 259
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