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TRENDEN MED FÄRRE PERSONAL I MULTILATERALA FREDSOPERATIONER 

FORTSATTE 2019; UPPMÄRKSAMHETEN VÄNDES MOT MELLANÖSTERN 

OCH NORDAFRIKA, ENLIGT NYA SIPRI-SIFFROR 

(Stockholm 27 maj 2020) Medan antalet multilaterala fredsoperationer utförda av 

FN eller andra organisationer ökade något under 2019, minskade antalet anställd 

personal, enligt nya siffror från Stockholm International Peace Research Institute 

(SIPRI). Afrika söder om Sahara har fortsatt det största antalet operationer och 

personal, men två nya operationer i Mellanöstern och Nordafrika kan vara ett tecken 

på ett skiftande regionalt fokus. Siffrorna tyder på att dödligheten varit låg för alla 

FN-ledda fredsinsatser utom för FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA). Inför 

den Internationella fredssoldatdagen den 29 maj, finns uppdaterade siffror om 

multilaterala fredsoperationer tillgängliga på www.sipri.org.  

Under 2019 fanns 61 aktiva multilaterala fredsoperationer, vilket var ett mer än föregående år. 

Siffrorna visar att den anställda personalen i multilaterala fredsoperationer—militär, polis och 

internationell civil personal—minskat med 4,8 procent mellan 31 december 2018 och 31 december 

2019. Alla de tio största fredsoperationer hade antingen lika många anställda eller minskade i 

storlek under 2019. 

”Det minskade antalet anställda kan förklaras av neddragna eller avslutade större operationer 

under senare år. Efterföljarna eller nyupprättade insatser tenderar att vara mindre och att ha en 

mer politisk karaktär”, säger Jaïr van der Lijn, chef för SIPRI:s forskningsprogram om 

fredsoperationer och konflikthantering.  

Fredsoperationer minskade söder om Sahara och ökade i Mellanöstern och Nordafrika  

Antalet anställd personal i fredsoperationer söder om Sahara minskade med 5,8 procent under 

2019. De stod emellertid fortfarande för 71 procent av all personal. ”Antalet anställda i 

multilaterala fredsoperationer i Afrika söder om Sahara var som störst 2015 och har minskat sedan 

dess. Under 2019 var antalet under 100 000 personer för första gången sedan i början av 2013”, 

säger Timo Smit, forskare vid SIPRI:s projekt om fredsoperationer och konflikthantering. ”Detta 

har kompenserats av en märkbar ökning av regionala och internationella terrorismbekämpnings—

operationer i Sahel och Tchadsjönregionen”. 

Trots att Afrika söder om Sahara fortfarande har det totalt största antalet fredsoperationer och 

personal visar siffrorna att uppmärksamheten till en del vänts mot Mellanöstern och Nordafrika. 

Regionen var den enda region som såg en ökning av personal (4,7 procent) och två nystartade 

fredsoperationer 2019. 
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FN-insatsen i Mali är fortsatt den dödligaste 

Sedan inrättandet 2013 har MINUSMA sett ett tämligen stort antal döda bland sin personal genom 

fientliga aktioner. De flesta andra FN-ledda fredsuppdrag drabbas emellertid jämförelsevis av få 

döda. 

”Bilden förändras märkbart om man undantar MINUSMA”, säger van der Lijn. ”I själva verket 

sticker MINUSMA ut genom de starka kopplingarna till internationella terroristbekämpnings—

strategier i Sahelregionen. Andra insatser står fortsatt närmre de traditionella principerna för 

fredsbevarande (oberoende, godkännande av alla parter samt icke-användning av våld förutom i 

självförsvar) och därför möts de inte av lika våldsamt motstånd”. 

Uppsåtliga attacker dödade 28 personer vid FN-ledda fredsuppdrag under 2019, vilket var en 

person mer än föregående år. Av dessa dödsfall var 23 militärer och poliser, där alla utom en 

tillhörde MINUSMA. 

Annan utveckling 

 Länder som bidrar med flest militär personal till multilaterala fredsoperationer ledda av 

FN och andra organisationer: Etiopien bidrog fortsatt med flest militär personal. USA 

bidrog näst mest och var det enda land från norra halvklotet som återfanns bland de tio 

största bidragande länderna. USA bidrog med få militärer till FN:s fredsoperationer utan 

deltog främst i operationer ledda av andra organisationer. Återstående länder bland de tio 

länder som bidrog med flest personal återfanns i Afrika söder om Sahara (Burundi, 

Kenya, Rwanda och Uganda) och Sydasien (Bangladesh, Indien, Nepal och Pakistan). 

Dessa tio länder stod för hälften av all utplacerad militär personal den 31 december 2019. 

 De största multilaterala fredsoperationerna: De tre största multilaterala 

fredsoperationerna 2019 var Afrikanska unionens insats i Somalia (AMISOM), FN:s 

insats i Sydsudan (UNMISS) och den NATO-ledda säkerhetsinsatsen i Afghanistan 

(RSM). AMISOM var fortsatt den uppenbart största insatsen, med 20 370 militärer, polis 

och internationell civil personal i december 2019. 

 Andelen kvinnor i FN-ledda fredsoperationer: Medan antalet deltagande personal i alla 

FN:s fredsoperationer minskade 2019, ökade antalet och andelen kvinnor som deltog i 

insatserna. Den 31 december 2019 stod kvinnor för 5,3 procent av militär personal och 15 

procent av poliser, jämfört med 4,2 procent och 13 procent för föregående år. 

För redaktörer 

Enligt SIPRI:s definition måste en multilateral fredsoperation ha den uttalade avsikten att: (a) fungera som ett verktyg för att 
främja införandet av redan beslutade fredsavtal, (b) stödja en fredsprocess eller (c) medverka i konfliktförebyggande eller 
fredsbyggande. Medlings-, undersöknings- eller valstödsinsatser samt insatser bestående av utländska individer eller grupper av 
förhandlare ingår inte. Operationer av väpnade grupper som främst är aktiva inom sitt eget nationella territorium, som t ex den 
multinationella gemensamma insatsstyrkan mot Boko Haram (MNJTF) och den gemensamma styrkan FC-G5S (Joint Force of 
the Group of Five for the Sahel), räknas inte heller som multilaterala fredsoperationer och ingår därför inte här. En översikt över 
de aktiva multilaterala fredsoperationerna under 2019 finns här: see <https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-fact-
sheets/trends-multilateral-peace-operations-2019> 
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Data om multilaterala fredsoperationer hämtas from följande kategorier av öppna källor: (a) officiell information från de olika 
organisationernas sekretariat; (b) information från insatserna själva, antingen genom officiella publikationer eller skriftliga svar 
på årliga enkäter från SIPRI; och (c) information från regeringarna som bidrar till insatsen i fråga.  

I vissa fall kan SIPRI-forskare samla in ytterligare information om en insats från de utförande organisationerna eller de 
deltagande ländernas regeringar genom telefonintervjuer och epostkorrespondens. Primärkällorna kompletteras med ett stort 
antal tillgängliga öppna andrahandskällor som specialtidskrifter, forskningsrapporter, nyhetsbyråer och internationella, 
regionala och lokala tidningar. 

Alla siffror ska ses som uppskattningar och kan justeras när mer fullständiga data blir tillgängliga.  

Detta är den sista stora förhandspubliceringen av data innan årsboken SIPRI Yearbook 2020 utkommer i mitten av juni 2020. 
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Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende forskningsinstitut med uppgift att 

studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, 

analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten. 
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För ytterligare information och intervjubokningar kontakta Alexandra Manolache 

(alexandra.manolache@sipri.org, +46 76 628 61 33) eller Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 

655 97 47). 
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