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DANSK RESUMÉ 

	
Ph.d.-afhandlingen nuancerer etableret kritik af humanitære indsatser i væbnet konflikt ved at betone 
vigtigheden af historie og ved at åbne dørene til en af de mest indflydelsesrige humanitære organisationer i det 
tyvende århundrede, den schweiziske Internationale Røde Kors Komité (ICRC). Helt specifikt reetablerer 
afhandlingen det historistiske narrativ om ICRC’s humanitære intervention i Nigeria-Biafra-konflikten 1967 til 
1970, som udgør et markant vendepunkt i humanitær historie. 
 
Afhandlingen undersøger følgende tre forskningsspørgsmål: Hvordan navigerede ICRC i det humanitære teater i 
Nigeria-Biafra-konflikten 1967-70 i forsøget på at lindre menneskelig lidelse? Hvilke offerkategorier producerede, 
operationaliserede og lænede ICRC sig op ad i forskellige faser af sit engagement i Nigeria og Biafra? Hvad kan vi lære af 
ICRC’s interne drøftelser og praksis i løbet af Nigeria-Biafra-konflikten, som kan avancere den eksisterende litteratur og 
kritik af humanitarisme? 
 
Undersøgelsen er baseret på upubliceret arkivmateriale fra ICRC, som kun for nyligt er blevet frigivet til 
offentliggørelse. Materialet giver et unikt indblik i ICRC’s interne organisatoriske overvejelser og praksis i 
forsøget på at adressere menneskelig lidelse i relation til den konfliktramte befolkning, de stridende parter, 
andre humanitære organisationer og den bredere offentlighed. Jeg undersøger, hvordan ICRC producerede og 
operationaliserede forskellige offerkategorier – fra ’interne konfliktofre’ og ’ofre for folkedrab’ til ’de sultende 
i Biafra’ og ’nigerianske ofre’ – og viser herigennem de moralske og politiske dilemmaer i det ustabile 
humanitære teater. Jeg fremlægger også den materielle dimension af humanitære valg: Hvordan ICRC helt 
konkret definerede, udvalgte og inkluderede ofre i Biafra i deres programmer i felten samt hvilke indsatser, 
offerkategorierne muliggjorde og legitimerede. 
 
Afhandlingen er positioneret inden for antropologiske studier af humanitarisme, global humanitær historie og 
organisatorisk litteratur om ICRC i Biafra. Den analytiske strategi anvender Didier Fassin’s begreb, ’politics of 
life’, samt teori om ’konflikt-kontekst’ og ’performativitet’ for at afdække de konfliktende etiske dilemmaer 
og imperativer inden for humanitære indsatser samt de performative dimensioner af det humanitære teater.   
 
Denne multifacetterede fortælling om ICRC i Biafra betoner humanitær handling i felten samt ofres, 
gerningsmænds og velgøreres porøse og skiftende positioner. Afhandlingens historiske fundament muliggør et 
empirisk indblik i humanitære organisationers engagement i konflikt som modsvar til den normative kritik af 
humanitarisme, der ofte forklejner de materielle og komplekse dimensioner af de konflikter, som humanitære 
organisationer navigerer i. 
	
	


