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The Tigray crisis and western aversion to sanction 
  
“There is nowhere on earth where the health of millions is more under threat than in 
Tigray. Just as we continue to call on Russia to make peace in Ukraine, so we continue to 
call on Ethiopia and Eritrea to end the blockade - the siege - and allow safe access for 
humanitarian supplies and workers to save lives.”[1] 
  
Ethiopia is a highly diverse country, made up 
of more than 80 different ethnic groups. 
Because of this, the country applies a form of 
ethnic federalism.  In principle, Ethiopia´s 
ethnic federal system assigns significant 
authority to ethnic communities in each of 
the regional states and two city admin-
istrations. However, the 1995 constitution of 
the country is imprecise about the division of 
powers and each ethnic community ́s right to 
self-determination. There seems to have been 
a contradiction between the political settle-
ment of 1991, which constituted a form of 
ethnic federalism, and the late Prime Minister 
Meles Zenawi ́s drive to centralize a develop-
mental state. As a result of this, long-
simmering ethnic grievances have been 
compacted about a range of issues ranging 
from the proper balance of power between 
center and regional states to reforming a 
state-dominated economy.[2] 
  
The Tigray People's Liberation Front 
(T.P.L.F) was founded in the mid 1970s as a 
small militia of Tigrayans, fighting against 
Ethiopia´s military dictatorship. The coun-
try's two biggest ethnic groups, the Amhara 
and the Oromo, make up more than 60 
percent of the population, while the Tigray-
ans, the third largest group, only make up 6-7 
percent. This led to the group being 
marginalized by the central government for a 
long time. In 1991 the rebel alliance became 
Ethiopia's ruling coalition and Meles Zenawi, 
head of the T.P.LF., led Ethiopia from 1991 
until his death in 2012. In this period 
Ethiopia emerged as a stable country in a 
stormy region and enjoyed economic growth. 
However, there are reports of the govern-

ment systematically repressing political oppo-
nents and curtailing free speech. As a result 
of anti-government protests in 2016, Abiy 
Ahmed became prime minister in 2018. 
Although Ahmed was awarded with a Nobel 
Peace Prize in 2019 for his work to achieve 
peace and international cooperation, his 
government has been said to have purged 
Tigrayans officials by removing them from 
security services or charging them with 
corruption or human rights abuses. Because 
of this the Tigrayans refused to join Ahmed's 
new party, but still controlled the Tigray 
regional government in agreement with the 
country's ethnic federal system. The follow-
ing war led to the federal government stripp-
ing the T.P.LF. of its status as a legal party 
and labelling it as a terrorist organization.[3] 
  
In April of 2022, Amnesty International and 
Human Rights Watch released a 240 page 
long report on the crimes against humanity 
and ethnic cleansing in Ethiopia ́s western 
Tigray zone. The report is based on 427 
interviews and other research conducted over 
a period of seventeen months and includes 
allegations of extrajudicial executions, rape 
and other acts of sexual violence, the 
widespread pillage of crops and livestock,  as 
well as looting and occupation of Tigrayan 
homes at the hand of the Amhara Security 
Forces. Tigrayans have also faced mass arrest 
and prolonged arbitrary detentions in formal 
and informal detention sites where detainees 
were killed, tortured, and ill-treated. The 
situation is worsened by the fact that regional 
authorities have imposed discriminatory rules 
that deny Tigrayans basic services and access 
to humanitarian aid, in addition to measures 
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that seem designed to suppress their rights 
and presence in the area. This includes 
ethnic-based slurs that target the Tigrayan 
identity and banning them from speaking 
their language, Tigrinya.[4] 
  
As a party to the Geneva Conventions of 
1949, as well as Protocol II to the Geneva 
Conventions, Ethiopia is bound by principles 
that guide and safeguard humanitarian action 
in armed conflicts. Common article 3 to the 
Geneva Conventions sets out a general oblig-
ation on parties to non-international armed 
conflicts. The general obligation extends 
towards all persons taking no active part in 
hostilities, including members of the armed 
forces who have laid down their arms and 
those placed hors de combat by sickness, 
injury, detention, etc. Such persons must in 
all circumstances be treated humanely, with-
out any adverse distinction being made, based 
on race, colour, religion, sex, birth or wealth, 
etc. This general obligation of humane 
treatment is in fact one of the fundamental 
principles of international humanitarian law, 
which applies in all types of armed conflicts. 
This includes rules on ensuring that human-
itarian aid is quickly and impartially provided 
to civilians in need, and the fact that 
humanitarian workers can move freely. To-
day, as the blockade of overland routes into 
the region continues, it is said that more than 
90 percent of Tigray is in urgent need of 
assistance. [5] 

Although there are extensive humanitarian 
crises going on in Ethiopia, Yemen, Syria, and 
Afghanistan, the West is yet to show major 
signs of interest in the conflicts. As the 
director-general of the World Health Organi-
zation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, best 
expressed it: “the world is not treating the 
human race the same way”.[6] This can be 
easily illustrated in the ongoing Ukraine-
Russia conflict. Sanctions imposed by 
western countries in order to stop Russia 
from acting aggressively, or breaking inter-
national law include: phasing out EU imports 
of Russian oil crude oil in six months and 
refined products by the end of 2022, dis-
connecting Russia's largest bank, Sberbank, 
and the Credit Bank of Moscow and the 
Russian Agricultural Bank from the inter-
national payments system Swift, used to 
transfer money across borders, cutting off 
three of Russia's state-owned broadcasters 
from the EU on cable, satellite and the inter-
net, and sanctioning 58 Russians, including 
those involved in war crimes in Bucha and 
the siege of Mariupol.[7] Unilateral sanctions 
are to be regarded as the international 
community's most powerful peaceful means 
to prevent threats to international peace and 
security or to settle them. It is time conflicts 
are given equal consideration in order for 
sanctions to be evenly distributed. 
  
 
Sumaya Gele, law student and editor 
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Sexuellt våld i krig - oundvikligt eller oprioriterat? 
  
Ännu obekräftade uppgifter talar om hundratals fall av sexuella övergrepp och våldtäkter 
inifrån det  krigshärjade Ukraina. Konfliktrelaterat sexuellt våld betraktas som krigsbrott, 
vars offer har rätt till juridisk upprättelse och rehabilitering. Verkligheten är dock en annan 
-  i stort sett inga fall får några juridiska följder alls. 
  
I skrivande stund har över två månader 
passerat sedan Ryssland invaderade sitt dem-
okratiska grannland, ett angrepp som dock 
tog sin början redan för åtta år sedan. De 
ohyggligheter som utspelat sig sedan februari 
har inte undgått någon. När de ryska 
trupperna i början av april mobiliserade mot 
landets östra delar började rapporterna 
strömma in om hur civila i de ockuperade 
områdena utsatts för våldtäkter och sexuella 
övergrepp av ryska soldater. Bara under aprils 
första två veckor fick Ukrainas ombuds-
person för mänskliga rättigheter ta emot 
omkring 400 rapporter om sexuellt våld som 
begåtts av ryska soldater.[1] Minst 75 anmäl-
ningar har också inkommit till FN:s Human 
Rights Monitoring Mission i Ukraina 
(HRMMU), där det framgår att även barn 
utsatts.[2] Likaså har fall av upprepade våld-
täkter, avrättningar, hot, och annat våld 
dokumenterats av Human Rights Watch 
(HRW).[3] 
  
I takt med de ryska truppernas avfärd från 
områden kring huvudstaden Kiev avtecknade 
sig omfattningen av det sexuella våld som 
förekommit - vilket nu antog formen av en 
organiserad attack. Dara Kay Cohen, prof-
essor i public policy vid Harvard Kennedy 
School, sammanfattar i en intervju över-
greppen som ägt rum i Ukraina som: "incred-
ibly violent rapes where there are photos 
circulating of women's bodies that have been 
branded, women who have been raped 
multiple times, women who have been held 
as sexual slaves, women who have been raped 
until they're pregnant".[4] Detta, förklarar hon, 
antyder att det inte enbart rör sig om 
opportunistiska individer som dragit nytta av 

det utsatta läget många befinner sig i, utan 
snarare om att sexuellt våld på ett strategiskt 
vis används som vapen.[5] 
  
Samtidigt bör det påpekas att det inte ute-
slutande är ryska soldater som begår dessa 
övergrepp. Vittnesmål talar om att även 
ukrainska försvarsarbetare ligger bakom fall 
av sexuellt våld, om än i avsevärt mindre 
utsträckning och på ett opportunistiskt snar-
are än systematisk vis. Flera medier nämner 
bland annat ett våldtäktsförsök som begåtts 
av en medlem av den territoriella försvars-
tjänsten i staden Vinnytsia.[6] Väpnade kon-
flikter liksom humanitära katastrofer leder 
ofta till en ökning av sexuellt våld i allmänhet, 
och det händer därför att även freds-
bevarande soldater och hjälparbetare av olika 
slag begår sexuella övergrepp.[7] FN har till 
och med tagit fram riktlinjer för hur den egna 
personalen ska bestraffas när detta före-
kommer.[8] Att sådana riktlinjer finns på plats 
är naturligtvis positivt, men själva behovet av 
dem visar på hur utbredd denna problematik 
faktisk är. 
  
Sexuellt våld i krigszoner kan delas in i en 
individuell nivå och en strukturell sådan. 
Gemensamt för båda är att förövarna allt som 
oftast går ostraffade. Skillnaden består i 
huruvida övergreppen utförs på ett organ-
iserat och strategiskt vis, eller om det främst 
handlar om opportunistiska individer som 
utnyttjar den ökade utsattheten som uppstår i 
en krigszon.[9] Det senare förekommer i 
varierande utsträckning i alla konflikter. Oav-
sett nivå består dock alltid en överväldigande 
majoritet av offren av kvinnor och flickor. 
Denna nedbrytning av kvinnor förklaras leda 



 6 

till att hela samhällen försvagas, vilket i sin tur 
försvårar befolkningsgruppers fortsatta över-
levnad.[10] Därav har våldtäkter historiskt 
använts som verktyg för folkmord, exempel-
vis genom tvångsimpregnering eller genom 
att skada kvinnors reproduktiva organ till den 
grad att de inte längre kan få barn.[11] 
Obekräftade rapporter inifrån Ukraina talar 
nu om hur flickor och kvinnor systematiskt 
våldtagits tills de blivit gravida av ryska 
soldater.[12] Samtidigt utsätts också män och 
pojkar för krigsrelaterat sexuellt våld, om än 
inte alls i samma utsträckning.[13] Mörkertalet 
för samtliga grupper är dock stort. FN har 
beräknat att för varje rapporterad våldtäkt 
som begås i en konfliktzon går mellan 10-20 
stycken orapporterade.[14] 
  
När sexuellt våld utövas på ett strukturellt vis 
brukar man tala om att det används som 
vapen. Avsikten med detta är ofta att skapa 
kaos, förödmjuka och demoralisera mot-
ståndaren - eller rensa ut etniska eller politiska 
grupper. Mia Bloom, professor vid Georgia 
State University och expert på sexuellt våld i 
etniska konflikter, förklarar att invasionen av 
Ukraina är ett etniskt krig, vars målsättning 
därför sträcker sig längre än om det hade varit 
ett strikt militärt sådant. Hon menar att målet 
inte bara är att ta över mark utan också att 
bryta ner landets kultur för att sedan kunna 
bygga upp den på nytt.[15] Sexuellt våld, som 
ofta framställs som ett tyst, effektivt och 
framför allt billigt vapen, används som en del 
i denna strategi. Flertalet källor beskriver nu 
händelserna som äger rum i Ukraina som en 
del av just en organiserad attack och begär att 
fallen ska utredas som krigsbrott.[16] 
  
Alla stridande parter i konflikten har en 
skyldighet att följa internationell humanitär 
rätt. Sexuellt våld är enligt dessa bestäm-
melser förbjudet och den som begår sådana 
brott, eller medverkar till dem, gör sig 
skyldiga till krigsbrott. När i tid våldtäkt först 
erkändes som krigsbrott är förvånansvärt 
oklart. Vissa menar att det skedde redan 
1919.[17] Ett tydligt klargörande kom dock 
2008 i form av FN:s säkerhetsråds resolution 
1820, där det fastslås att: “rape and other 
forms of sexual violence can constitute a war 

crime, a crime against humanity, or a con-
stitutive act with respect to genocide”. Också 
flera andra viktiga överenskommelser har 
slutits mellan stater för att motverka sexuellt 
våld i krig liksom för att stärka kvinnors 
ställning i konfliktområden, däribland ytter-
ligare resolutioner från säkerhetsrådet.[18] 
Bland annat har fastslagits att offer för 
sexuellt våld har rätt till rehabilitering samt 
upprättelse i juridisk mening. Därutöver 
konstateras att personer som fött barn som 
resultat av våldtäkt har rätt att få hjälp.[19] FN 
kräver nu att inblandade parter i konflikten 
omedelbart ser till att alla former av sexuellt 
våld stoppas.[20] Förslag om att en särskild 
internationell tribunal ska inrättas har även 
riktats mot FN. Huruvida detta skulle snabba 
på rättsprocessen eller om det snarare skulle 
sakta ner den tycks det dock råda delade 
meningar om.[21] 
  
Vidare har en utredning om eventuella 
krigsbrott inletts av den internationella brott-
målsdomstolen (ICC).[22] Varken Ukraina 
eller Ryssland är parter till domstolen. 
Ukraina har dock accepterat domstolens 
jurisdiktion varför åtal kan väckas för krigs-
brott som begås i landet.  Faktum är att ICC 
ända sedan 2014 har utrett förekomsten av 
eventuella krigsbrott i Ukraina, däribland 
sexuellt våld som påstås ha begåtts av ryska 
soldater,[23] vilket väl illustrerar hur lång tid 
det kan ta innan åtal och andra juridiska 
följder eventuellt blir aktuella. Därav har 
bland annat Ukrainas utrikesminister konst-
aterat att förtroendet för ICC inte är särskilt 
stort när det gäller åtal i fall av sexuellt våld.[24] 
Samtidigt bör det noteras att ICC är tänkt att 
fungera som en sista utväg efter att nationella 
instanser visat sig otillräckliga. Det är dock 
tveklöst att ICC hittills inte lyckats uppfylla 
sitt syfte när det gäller just lagförandet av 
konfliktrelaterat sexuellt våld. 
  
Länge har uppfattningen varit att sexuellt våld 
är omöjligt att förebygga och utgör en 
oundviklig bieffekt av krig. Följaktligen 
avspeglas denna attityd även i hur lågt prio-
riterat konfliktrelaterat sexuellt våld har varit 
och i hur få fall som faktiskt lett till rättsliga 
efterspel. Ett talande exempel är att över 99 
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% av de upp till 50 000 våldtäkter som be-
räknas ha tagit plats under kriget i Bosnien-
Hercegovina inte fick några juridiska följder 
överhuvudtaget.[25] Dock är det inte helt 
okomplicerat att föra dokumentation och 
säkra bevisning i sexualbrottsfall ens under 
vanliga omständigheter. När detta behöver 
göras i en aktiv krigszon blir det inte enklare. 
Mer resurser behöver därför läggas på hur 
denna process kan förbättras så att fler 
förövare ställs till svars. Dessutom behöver 
det förebyggande arbetet överlag bli bättre, 
och den falska föreställningen av sexuellt våld 
i krig och konflikt som oundvikligt måste slås 
hål på en gång för alla. 
  
Under det senaste decenniet har dock vissa 
framsteg gjorts på området, bland annat 
genom tidigare nämnda resolutioner. Men 
faktum kvarstår att tillräckliga åtgärder inte 
vidtas i praktiken. I årets rapport om sexuellt 
våld i konflikter från FN:s generalsekreterare 
konstateras att: “the level of compliance by 
parties to conflict with relevant international 
norms and resolutions remains appallingly 
low despite the robust framework put in place 
by the Security Council since 2008.”[26] 
Dessutom framgår att 70 procent av de parter 
som tas upp i rapporten, med anledning av att 
sexuellt våld begåtts, har funnits med på listan 
i minst fem år.[27]  Med andra ord tillåts denna 
brottslighet fortgå i flera år, uppenbarligen 
utan att tillräckliga insatser tillsätts. Detta kan 
inte anses vara något annat än ett stort miss-
lyckande. 
  

Ett viktigt redskap som länder nu uppmanas 
ta till är principen om universell jurisdiktion. 
Principen innebär att fall av allvarliga folk-
rättsbrott, såsom sexuellt våld, kan tas upp av 
nationella domstolar i andra länder än landet 
där brottet faktiskt begåtts. På så sätt är det 
möjligt att i Sverige utreda och åtala i fall som 
ägt rum i exempelvis Ukraina. Den svenska 
åklagarmyndigheten inledde därför en struk-
turell förundersökning under början av april i 
år.[28] Den bevisning som framkommer där 
kan sedan användas i en domstolsprocess här 
i Sverige, eller delas med exempelvis ICC eller 
nationella domstolar i andra länder. Detta har 
tidigare möjliggjort att bland annat personer 
som begått krigsbrott i Rwanda, Irak och 
Syrien har kunnat dömas i Sverige.[29] Sverige 
har dock potential att i högre grad använda 
sig av principen om universell jurisdiktion. 
Genom att oftare aktualisera principen kan 
Sverige göra mer för att synliggöra denna 
brottslighet och därtill bidra till att motverka 
straffriheten för förövare. 
  
Avslutningsvis kan det konstateras att det 
konfliktrelaterade sexuella våldet behöver 
prioriteras i mycket högre grad än vad som 
gjorts hittills. Synen på sexuellt våld i krig som 
något oundvikligt är inte bara förlegad utan 
framför allt extremt destruktiv. Mer kan 
göras, både nationellt och internationellt. Nu 
måste fler förövare få det straff de förtjänar - 
och fler offer måste få den upprättelse de har 
rätt till. Låt oss hoppas att detta inte blir ännu 
ett krig där förövarna går fria. 
  
Emelie Dehlin, juriststudent och redaktör 
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