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Abstract 

Uppsatsen behandlar den rådande problematiken gällande humanitär intervention, 
genom analys av FN:s R2P-program samt statssuveränitet. Syftet är att ta reda på 
vari problematiken kring det aktuella problemområdet ligger, vilken roll 
statssuveräniteten spelar däri, samt om R2P är tillämpbart.  

Med hjälp av ett teoretiskt analysverktyg klassificerar vi de olika 
uppfattningarna gällande problemområdet i kategorierna Opponents, Agnostics 
and Sceptics samt Optimists. Denna kategorisering hjälper oss att komma fram till 
slutsatserna att problematiken gällande humanitär intervention har tre 
huvudaspekter; legitimitet, selektivitet samt moral.  

Vi kommer även fram till slutsatsen att statssuveräniteten är det största hindret 
för humanitära interventioner. Likaså resulterar vår analys i slutsatsen att R2P i 
praktiken ej är tillämpbart. Detta på grund av FN:s ineffektivitet samt svårighet att 
uppnå konsensus, men likaså på grund av risken för bland annat starka staters 
makt missbruk, samt förmodat selektivt ansvarstagande, där beslut om 
intervention tas från fall till fall, då möjlighet att värna om samtligas mänskliga 
rättigheter i praktiken ej anses vara möjligt.   
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1 Inledning  

1.1 Problemområde 

Intervention är ytterst kontroversiellt, och högljudda röster ljuder världen över 
både när intervention inträffar, men även då intervention uteblir. Enligt vissa 
intervenerar det internationella samfundet alldeles för sällan och enligt andra 
interveneras det alldeles för ofta. Samtidigt råder det stor problematik över vilka 
de viktigaste frågorna i förhållande till intervention är. Vissa anser att det absolut 
viktigaste är interventionens legitimitet samtidigt som andra menar att det är 
effektiviteten eller exempelvis möjligheten till maktmissbruk. Det kontroversiella 
ligger i att vissa menar att de nutida interventionerna bedrivs i en värld där 
mänskliga rättigheter trampar på statssuveräniteten. För andra innebär de nutida 
interventionerna att stater med mycket makt kör över dem med mindre .(ICISS:s 
R2P rapport, 2001:2) 

FN: s svaghet och ineffektivitet har varit huvudfrågor i den världspolitiska 
debatten de senaste åren. FN har fått hård kritik både då de har intervenerat i 
konflikter, men likaså då de har låtit bli att intervenera. Kritiken har då främst 
riktat sig mot FN: s passivitet och ovilja att agera samt val av länder for 
intervention. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att försöka identifiera den rådande problematiken 
gällande humanitär intervention. Ett andra syfte är att försöka kategorisera 
problematiken för att senare kunna sammanfatta var i problemet ligger, samt 
varför humanitär intervention är så kontroversiellt och omtvistat. 

Vår studie har även en deskriptiv ansats. Då den första delen av vår studie är 
mer deskriptiv till sin karaktär, ämnar vi att belysa, genom en deskription av olika 
situationer, på ett konkret vis vari problematiken gällande humanitär intervention 
står att återfinna.   

Det slutliga syftet med denna studie är att pröva ett teoretiskt analysverktyg, 
för att i resultatet redogöra för dess användbarhet.  

 
 
 

Kommentar [MB1]:  Det 
framsta problemet ar val att 
intervention lagligen inte far ske 
pga statsuveraniteten. 
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De frågor vi ämnar utreda är: 
  
• Vilken är den rådande problematiken vad gäller humanitär intervention? 

 
•  Vilken roll spelar statssuveräniteten däri? 

 
•  FN har utarbetat ett reformprogram – The Responsibility to Protect – som 

reglerar tillämpningen av humanitär intervention. Är R2P tillämpbart? 
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2  Teori 

Vårt teoretiska modell har sin utgångspunkt i S Neil Macfarlanes, Carolin J 
Thielkings och Thomas G Weiss artikel The Responsibility to Protect: is anyone 
interested in humanitarian intervention?  

I artikeln gör författarna ansats på att fastställa utsikten för framtida 
humanitära interventioner. De går tillväga på så vis att de brukar reaktioner på 
ICISS förslag samt tar i beaktning nuvarande uppfattningar gällande humanitär 
intervention. Författarna presenterar tre olika åsiktsgrupperingar; opponents, 
agnostics and sceptics samt optimists, vilka vi nedan redogör för. (Macfarlane et 
al., 2004:979)  

Denna kategorisering som utgörs av tre åsiktsgrupper kommer vi i vår studie 
att bruka som analysverktyg. För att analysverktyget skall vara brukbart i vår 
studie är vi dock tvungna att göra en enklare modifiering, då det aktuella 
analysverktyget inte är ämnat får vårt ändamål.  

Modifieringen består i att vi vidgar analysverktygets användbarhet genom att 
bruka det även vid klassificering av de olika aspekterna av problematiken 
gällande humanitär intervention, och inte endast vid klassificering av de rådande 
uppfattningarna gällande R2P, vilket var analysverktygets ursprungliga syfte.  

2.1 Opponents 

Denna grupp utgörs av uppfattningar som har det gemensamma att de alla 
fördömer idén om humanitär intervention och the responsibility to protect.  

Ett första argument bygger på uppfattningen att konceptet om suveränitet som 
ansvar återupplivar gamla uppfattningar om olika civilisationer och ”den vite 
mannens börda”. Ur det här perspektivet har the responsibility to protect potential 
att liksom under kolonialtiden dela världen i så att säga civiliserade och 
ociviliserade regioner.  

Om R2P skulle bli realitet är det de inflytelserika staterna som kommer att 
avgöra vilkas mänskliga rättigheter som berättigar avsteg från principen om icke-
intervention. Detta kommer vi att benämna som selektivitetsproblematik.  

Det andra argumentet inom opponenternas kategori sammanfattas under 
benämningen ”Just-Do-It-But-Don’t-Call-It-A-Doctrine”. Med detta menas att det 
instrumentella beslutsfattandet är ytterst svårt. Detta skapar i sin tur en ny 
problematik då beslutsfattandet blir godtyckligt och selektivt eftersom besluten tas 
från fall till fall, vilket har en negativ påverkan gällande legitimiteten. Detta 
benämner vi som legitimitetsproblematik.  
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Det råder inom denna kategori även en uppfattning om att det är 
eftersträvansvärt att återvända tillbaka till den gamla goda tidens principer, då 
interventionsoperationer var så minimalistiska som exempelvis Röda Korsets 
insatser. Här presenteras uppfattningen att opartiskhet samt neutralitet är de mest 
eftersträvansvärda principerna vid konfliktinblandning. Detta benämner vi som 
strävan efter det minimalistiska.   

Den fjärde kritiken riktad mot idén om the responisbility to protect är att den 
så starkt fokuserar på vissa aspekter av problematiken, på så vi kommer andra 
viktiga aspekter av samma problematik i skymundan. Detta benämner vi som 
kontroversiell problematik.  (Macfarlane et al., 2004:979) 

 

2.2 Agnostics and sceptics 

Den här gruppen representerar framförallt två argument gällande the 
responsibility to protect.  

Här framförs uppfattningen att det råder brist på seriösa diskussioner gällande 
humanitär intervention. Detta uppfattar de som att det råder brist på engagemang, 
vilket gruppen anser eventuellt vara resultat av okunskap eller viljebrist gällande 
humanitär intervention.  

Kritiken riktar sig även mot att R2P snarare är att betrakta som ett steg 
närmare en ny terminologi på området, än det är ett steg mot en operationell 
doktrin. Kritiken bygger på uppfattningen att ändrad terminologi inte förändrar 
den fundamentala problematiken gällande auktoritet, politisk vilja samt 
operationell kapacitet. Denna grupp påpekar även svårigheten med att 
implementera ICISS’s agenda. Det hade varit ett ofantligt åtagande, vilket inte ens 
för säkerhetsrådet, i praktiken hade varit genomförbart. (Macfarlane et al., 
2004:979) 

 

2.3 Optimists 

Uppfattningarna som klassas i denna kategori har det gemensamma att de, 
trots olika motivering och argument, har en positiv inställning till R2P samt 
humanitär intervention. (Macfarlane et al., 2004:979) 
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3       Metod och upplägg 

3.1 Metod 

Vår studie består av två delar. Den första delen är till karaktären mer deskriptiv, 
medan den andra delen utgörs av en analys där vi analyserar den rådande 
problematiken gällande humanitär intervention. I den första delen använder vi 
kvalitativ textanalys som är en mycket vanlig metod inom samhällsvetenskapen. 
Vi gör ett försök att klargöra tankestrukturen, som är en variant i de 
systematiserande undersökningarna, vilket innebär att lyfta fram och 
begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna.(Esaisson & al. 
2003:234). I vårt aktuella fall betyder det att vi beskriver utvecklingslinjer inom 
FN genom att som fallstudie använda två fall, Rwanda och Kosovo.  

Konflikterna i Rwanda och Kosovo är viktiga eftersom de har en framträdande 
roll i R2P – programmet och debatten som åtföljde. En deskription av fallen 
Kosovo och Rwanda har även förtjänsten att det ytterst väl belyser den rådande 
problematiken gällande humanitär intervention. Anledningen till att vi valde just 
dessa två fall är därför att i konflikten i Rwanda uteblev intervention, medan 
konflikten på Kosovo ledde till intervention. Dock ledde dessa båda fall till 
högljudda protester, vilket ytterst väl belyser det kontroversiella som ligger i 
problematiken kring humanitära interventioner. Deskriptionen för dessa två fall 
leder till ökad förståelse över var i problematiken ligger, vilket är viktigt att ha i 
åtanke vid analysen i studiens senare delar.  

 Syftet i den andra delen av vår studie är att granska problematiken med hjälp 
av ett analysmönster, vilket är en typisk metod i den kvalitativa textanalysen. 
Systematisering syftar att klassificera innehållet i olika texter. (Esaisson & al. 
2003: 235). Det vi i vår studie gör är att med hjälp av vårt teori, som tjänar som 
analysverktyg, klassificera de olika aspekterna av den rådande problematiken 
gällande humanitär intervention, för att på så vis så strukturerat som möjligt 
analysera materialet, samt komma fram till ett så rättvisande resultat som möjligt. 

Det vi dessutom gör i vår analys är att ta upp ett par olika teoretiska 
perspektivs syn och uppfattning gällande humanitära interventioner och 
statssuveränitet. Anledningen till att vi gör som så är för att vi önskar att få mer 
bredd och djup i analysen, genom att visa på olika möjliga betraktelsesätt gällande 
det aktuella problemområdet. Genom att ta upp dessa teoretiska perspektivs 
uppfattningar får vi en mer teoretiskt diskuterande analys, än vi hade fått om vi 
endast använde oss av konkreta fall.   
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3.2 Upplägg 

Vi har valt att lägga upp vår studie som så att vi först och främst upplyser om vårt 
valda problemområde, vartefter vi redogör för vårt syfte med studien samt de 
frågeställningar vi ämnar att besvara.  

Vi går vidare med att redogöra för vår teori, vilket är en viktig del i denna 
studie då den framförallt genomsyrar studiens senare del, även om vissa av 
begreppen brukas ganska tidigt i detta studium.  

Då de mest relevanta begreppens innebörd, vilka vi ständigt brukar genom 
hela studien, är omstridda och i sig kan tyckas vara ganska kontroversiella, har vi 
valt att tillägna kapitel fyra till att klart definiera dessa begrepp, för att på så vis 
undvika missförstånd samt funderingar över vad vi lägger i begreppens innebörd.  

Änne en viktig del i denna studie är bakgrunden. I kapitel fyra redogör vi för 
bakgrunden till den rådande problematiken. Där använder vi två fallstudier, 
Kosovo och Rwanda, för att på så vis illustrera vari problematiken föreligger. 
Men även därför att dessa två fall visualiserar det kontroversiella i vårt valda 
problemområde.  

Studiens andra del tillägnar vi analysen, där vi brukar vårt analysverktyg för 
att klassificera och strukturera de olika aspekterna kring den rådande 
problematiken gällande humanitär intervention. Vi gör även en liten analys av 
R2P – The Responsibility to Protect, då det är precis vad vårt aktuella 
problemområde behandlar. Samtidigt är R2P ett försök att lösa den rådande 
problematiken, och därför är rapporten av yttersta vikt för vår studie.  

Efter analysen gör vi i resultatet en redogörelse för vad vi har kommit fram till 
med vår studie, samt en ansats på att försöka svara på vår frågeställning. 

3.3 Material 

Det material vi brukat utgörs framförallt av olika artiklar vilka behandlar vårt 
aktuella problemområde. Att det blev mycket artiklar beror just på 
problemområdets karaktär. Vi behandlar i vår studie aktuella världspolitiska 
problem, därför har det varit mest tillförlitligt att bruka aktuella artiklar som ger 
korrekt och tidsenlig information. Problemet med detta är dock att förändringar 
inom debatten kan ske ganska snart, vilket kan leda till att vår studie tycks 
föråldrad. Samtidigt är detta ett problem som snarare har med problemområdet att 
göra, än med vilket material vi väljer att bruka.  

Det material som vi använder är i huvudsak hämtat från ELIN och ICISS:s 
hemsida (International Commission on Intervention and State Sovereignty), då vi 
finner att både dessa är tillräckligt tillförlitliga vad gäller materialutbudet samt 
dess innehåll. 

Även statsvetenskaplig kurslitteratur, samt annan facklitteratur inom samma 
område har försett vår studie med mycket nyttig information.  
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4 Definition  

4.1 Intervention 

Det råder olika uppfattningar om hur begreppet intervention bör definieras. Vissa 
är av uppfattningen att varje form av påtryckning på en stat är att betrakta som 
intervention. Det finns även de som anser att villkorade hjälpprogram, som 
genomförs av stora internationella organisationer vilka är de största 
bidragsgivarna, är att betrakta som intervention då de bidragstagande staterna 
anser att de inte har möjlighet att fatta de beslut de egentligen skulle önska, i det 
fall de vill behålla bidragen. 

Att ta det steget längre är att betrakta varje handling där bristen på konsensus 
är möjlig att återfinna. De som är av denna uppfattning betraktar även olika slag 
av akut hjälp, till någon del av en stats befolkning i nöd, som intervention.  

Vidare finns det de som anser att varje form av inblandning är att betrakta som 
intervention. Den som ställer sig bakom denna uppfattning anser även att politiska 
och ekonomiska sanktioner, men dessutom hot om sanktioner, blockader, men 
även diplomatiska och militära hot är intervention. (ICSS Rapport 2001:8)    

Ännu ett vis på vilket intervention kan definieras som är ett intrång i en stats 
inre angelägenheter, det vill säga inblandning utan den aktuella statens 
medgivande. Intrånget, vilket bedrivs av en yttre agentur, sker med syfte att 
förändra den drabbade regeringens funktion, politik och mål, samt syftet att uppnå 
olika resultat vilka gynnar den intervenerande agenturens mål. (Paul Taylor, 
Baylis & Smith, 340)  

Dessutom kan man till ovanstående kriterier tillägga att intervention är att 
betrakta som en handling, företagen av en stat, en grupp inom en stat, en grupp av 
stater eller en internationell organisation, där handlingen som sker utan den 
drabbade statens medgivande, att betrakta som ett tvångsingripande.  

Inblandningen är en isolerad händelse för sig, vilken därmed har en början och 
ett slut. Handlingen skall rikta sig mot auktoritetsstrukturen, samtidigt som den 
varken behöver vara legal eller illegal. Dock förhåller det sig som så att den bryter 
mot rådande konventionella mönster gällande internationella relationer. (Paul 
Taylor, Baylis & Smith, 472)  

Suveränitet har kommit att innebära staters legitima identitet enligt 
internationell lag det vill säga folkrätten. Detta innebär bland annat att alla 
suveräna stater formellt sett är lika till värde, oberoende av deras storlek eller 
resurser. Varje suverän stat är förpliktigad att respektera alla andra suveräna 
staters suveränitet. Normen om icke-intervention är fastslagen i 2.7 artikeln i FN-
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stadgan. Enligt folkrätten är varje stat legitimerad att utöva exklusiv och total 
jurisdiktion inom dess territoriella gränser. Andra stater har motsvarande 
skyldighet att inte intervenera i suveräna staters inre angelägenheter. Om denna 
förpliktelse bryts har den utsatta staten rätt att skydda dess territoriella integritet 
och politiska oberoende. (ICISS:s R2P rapport, 2001:12) 

4.1.1 Humanitär intervention 

Gällande definitionen av begreppet humanitär intervention råder även här olika 
uppfattningar. Då vi i vårt arbete till stor del fokuserar på R2P-programmet väljer 
vi att definiera detta begrepp på samma vis som det definieras i R2P-rapporten.  

Den form av intervention vi i vårt arbete fokuserar på är militär intervention, 
dock med syfte att vara humanitär. Innebörden av begreppet humanitär 
intervention då vi brukar det lyder som följande. Det är det slag av handling 
vilken riktar sig mot en stat eller dess styrande, som sker utan dess medgivande. 
Handlingen i fråga påstås även ha ett humanitärt eller skyddande syfte. (ICISS:s 
R2P rapport, 2001 9)   

4.2 Statssuveränitet  

Suveränitet har kommit att innebära staters legitima identitet enligt internationell 
lag det vill säga folkrätten . Detta innebär bland annat att alla suveräna stater 
formellt sett är lika till värde, oberoende av deras storlek eller resurser. Varje 
suverän stat är förpliktigad att respektera alla andra suveräna staters suveränitet. 
Normen om icke-intervention är fastslagen i 2.7 artikeln i FN-stadgan. Enligt 
folkrätten är varje stat legitimerad att utöva exklusiv och total jurisdiktion inom 
dess territoriella gränser. Andra stater har motsvarande skyldighet att inte 
intervenera i suveräna staters inre angelägenheter. Om denna förpliktelse bryts har 
den utsatta staten rätt att skydda dess territoriella integritet och politiska 
oberoende. (ICISS:s R2P rapport, 2001:12)  

4.3 R2P - Responsibility to protect 

The Responsibility to Protect är ett reforprogram från International Commission 
on Intervention and State Sovereignty (ICISS). ICISS är en internationell 
organisation som grundades år 2000 av Kanadas regering i samarbete med FN. År 
1999 uttalade FN:s generalsekretare Kofi Annan en utmaning till 
världssamfundet: 
“If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, 
how should we respond to Rwanda, to Srebrenica- to gross and systematic 

Kommentar [MB2]:  Man 
sager folkratt 

Kommentar [MB3]:  Man 
sager folkratt 

Kommentar [MB4]:  Lite fel 
att hanvisa till programmet vad 
galler sadana har viktiga saker. 
Battre art 51 FN-stadgan om ratt 
till sjalvforsvar. 
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violations of human rights that offend every precept of our common 
humanity?”(Generalsekretariatets rapport A/54/1,1999, S.48) 

The Responsability to Protect är ett program som kräver högre prioritet för 
skyddet av mänskliga rättigheter. R2P representerar ett nytt tänkande i relationen 
mellan statsuveränitet och mänskliga rättigheter, eller som FN: s generalsekretare 
Kofi Annan uttalade i samma rapport att individens suveränitet är lika viktigt som 
national suveränitet. (Taylor, P. & Curtis, D., 2003: 417). The Responsibility to 
Protect gäller inte bara skydd, utan det betonar också skyldighet att hindra 
(prevent), reagera (react) och återuppbygga (rebuild). R2P-programmet är ett 
försök att sätta konkreta regler för humanitär intervention. 

R2P handlar inte om frågan när det är tillåtet att agera, utan snarare tvärtom 
när det är skyldighet att göra så. R2P är programmet som definierar relationen 
mellan den humanitära interventionen och statssuveränitet. 

The Responsibility to Protect- programmet är ett försök att definiera 
suveränitet på ett mer individuellt sätt. Enligt R2P är suveränitet inte bara 
suveränitet på statlig nivå utan individens suveränitet. Om den individuella 
suveräniteten är hotad, är det världssamfundets skyldighet att agera. Dagens 
politiska kultur innefattar inte en ovilja att handla. Snarare är problemet vem som 
definierar vad som är en konflikt. 

Termen ”responsibility to protect” är brett godkänt. I FN: s World Summit 
2005 var idén om “responsability to protect” upptagen av 170 länder. (Molier, 
2006:52). 
  

4.3.1 R2P: s centrala innehåll 

R2P - dokumentet är ett konkret förslag för att lösa konflikten mellan 
statsuveränitet och humanitär intervention. I början av The Resposability to 
Protect – rapporten betonas tydligt relationen mellan dessa två element:  

 
A: State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for 

the protection of its people lies with the state itself. 
 

B. Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, 
insurgency, repression or state failure, and the state in question is unwilling or 
unable to halt or avert it, the principle of non-intervention yields to the 
international responsibility to protect. (ICSS Rapport 2001: XI) 

 
R2P- programmets mål är inte att vara inspiration för världens ledare och FN, 

utan ett försök att uppnå konkreta resultat.  (ICSS Rapport 2001: 73). R2P handlar 
inte bara om skyldighet att bevara, utan omfattar också tre olika aspekter som är 
lika viktiga. Skyldighet att förhindra (responsibility to prevent) betyder att genom 
preventivt agerande förminska orsaker till att intervenera i framtiden. (ICSS 
Rapport 2001: 73) Preventivt agerande betyder ekonomiskt och materiellt stöd 
från samhällets alla sektorer. Skyldighet att reagera (responsability to react) är 
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kallelse för att agera genom sanktioner och i värsta fall, genom militär 
intervention. R2P definierar tydligt situationer när agerande är tillåtet och det är 
då storskaliga förluster av liv (large scale loss of life) eller etnisk rensning (large 
scale ethnic cleansing) hotar. Intervention måste baseras på fyra olika principer 
som presenterats i dokumentet. Intervention förutsätter rätt avsikt (right intention); 
att militär intervention alltid måste vara en sista utväg (last resort); i så liten skala 
som möjligt och att det görs proportionerligt mot ändamålet (proportional means) 
samt att interventionsförväntningarna måste vara positiva (reasonable prospects) 
jämfört med icke- agerande. Skyldighet att återuppbygga (responsability to 
rebuild) poängterar intressen att agera också i situationer efter konflikten. (ICSS 
Rapport 2001: XII) 
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5 Bakgrund 

R2P är inte den första reformen med syfte att förbättra FN: s effektivitet, det är en 
av en rad reformförlag. R2P är snarast ett argument för en modernare syn som 
bättre passar dagens politik med en bredare syn vad gäller konfliktlösning i 
världspolitiken. I detta kapitel beskriver vi vissa relevanta utvecklingslinjer som 
ledde fram till idén om ”The Responsibility to Protect”- programmet. Det är 
omöjligt att förstå R2P – programmet utan att beröra konflikterna i Rwanda och 
Kosovo, detta därför att R2P tillkom med syftet  att undvika liknande tragedier i 
framtiden.  

Förenta Nationerna är den enda globala institutionen som omfattar säkerhet, 
ekonomisk och social utveckling, försvar av mäskliga rättigheter och miljö och 
som på grund av det breda medlemskapet har universell legitimitet. FN är grundat 
av stater och är baserat på idén om statsuveränitet. Problematiken mellan 
statsuveränitet och individuella, mänskliga intressen är inte helt löst. FN: s 
agerande baseras på regler och en bestämd syn på världspolitik. (Taylor, P. & 
Curtis, D., 2003: 406). 

Nästan alla länder i världen är medlemmar i FN, sammanlagt 191 länder. Trots 
att medlemmarna är olika på många sätt, accepterar de gemensamma regler som 
är skrivna i Förenta Nationernas stadga från 1945. Enligt stadgan har FN fyra 
huvudprinciper; uppehålla fred och säkerhet, utveckla vänliga relationer, hjälpa 
till samarbete vad gäller internationella problem, samt värna om de mänskliga 
rättigheterna. (Taylor, P. & Curtis, D., 2003: 406). Efter det kalla krigets slut har 
tendenserna förändrats från interstatliga konflikter mot konflikter inom stater. Det 
har också gett FN nya utmaningar. Inomstatliga konflikter stämmer väl överens 
med den traditionella uppfattningen om att diplomater bör undvika inomstatliga 
konflikter för att bevara internationell stabilitet. Samtidigt är det just inomstatliga 
konflikter som orsakar oro i världen också på den interstatliga nivån. (Taylor, P. 
& Curtis, D., 2003: 412).   

FN har haft svårigheter att upprätta standardiserade handlingsmallar efter kalla 
krigets slut. Rwanda är ett skrämmande exempel på vad som kan handa bredvid 
det internationella samfundets passivitet och ineffektivitet. Även konflikten i 
Kosovo orsakade mycket mänskligt lidande, men från FN: s synvinkel var 
problemet mer en brist på konsensus. Dessa konflikter används flitigt i 
programmet som exempel på olika vis. Att beskriva konflikterna hjälper oss att få 
bättre förståelse för R2P – programmets fundamentala syften. 

FN är en ytterst komplex organisation med många olika organ. Det är viktigt 
att hålla i åtanke att den framförda kritiken mot FN oftast är riktad mot 
säkerhetsrådet. FN: s säkerhetsråd (Security Council) är det organ som är 
huvudansvarigt i frågor om internationell säkerhet och frihet, alltså är det 
säkerhetsrådet som legitimerar FN: s inblandning i konflikter.  (Taylor, P. & 
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Curtis, D., 2003: 409). Rwanda och Kosovo är två väldigt olika konflikter ur FN: 
s perspektiv, men just därför passar de utmärkt när vi försöker att visualisera 
problemen inom FN, och framförallt inom säkerhetsrådet. I korthet var konflikten 
i Rwanda 1994 en konflikt som FN hade möjlighet att påverka, men där ingenting 
gjordes. Kosovo å andra sidan var en operation som saknade full legitimitet. Då 
agerade NATO. 

5.1 Rwanda 

Konflikten i Rwanda 1994 dödades nästan 800 000 människor på cirka 100 dagar. 
Ur FN: s synvinkeln var operationen i Rwanda en omfattande katastrof. Före 
konfliktens utbrott hade FN 2500 fredsbevarande soldater i Rwanda. När 
massakrerna började var säkerhetsrådets lösning att dra tillbaka alla styrkor. Det 
råder olika uppfattningar och förklaringar om vad FN: s tillbakadragande av 
styrkorna har lett till, samt vad som hade kunnat ske om styrkorna sändes tillbaka. 
(Barnett, M. & Finnemore, M.,2004:121). 

Varför kunde FN inte förhindra konflikten i Rwanda? Frågan har lett till 
många olika svar. Vanligast är tanken att länder i säkerhetsrådet varken hade 
intresse eller vilja att undvika konflikten i Rwanda. Enligt Barnet & Finnemore 
var FN: s problem inte bristen på vilja. Länderna i säkerhetsrådet hade idéer och 
förslag, men FN hade inga kunskaper för att bestämma vilken typ av konflikt som 
rådde i Rwanda. Regler vad gäller fredsbevarande möjliggör aktiviteter endast om 
det finns fred att bevara, vilket var FN:s roll dittills. I Rwandafallet fokuserade FN 
bara på inbördeskrigsaspekten, och hade då inga medel att agera. Om FN hade 
definierat Rwanda som etnisk rensning hade situation ur FN: s synvinkel varit 
annorlunda. (Barnett, M. & Finnemore, M., 2004:146-149). Sammanfattningsvis 
kan vi säga att Rwanda var ett tydligt exempel på dåligt beslutsfattande. Vad som 
också är sant är att FN hade inte heller något handlingsmönster för att lösa 
konflikter som den i Rwanda. Det är också lätt att kritisera FN: s beslut om att dra 
tillbaka de belgiska fredsbevarande styrkorna. Då är viktigt att ha i åtanke att det 
dog tio fredsbevarande soldater, vilket är en ovanlig situation under FN: s 
aktiviteter. (Orwin, 2006:11). 

5.2 Kosovo 

Konflikten i Kosovo 1999 löstes slutligen med Nato: s styrkor som bombade 
Serbien. Redan i början av konflikten avsade sig EU sina skyldigheter om 
konflikthantering.  Det är också svårt att ge bra kritik till FN. Framför allt 
påvisade konflikten i Kosovo svårigheter i det internationella systemet som mer 
eller mindre fortfarande är kvar efter R2P -programmet. Efter kalla krigets slut har 
Europa och hela västvärlden blivit alltmer beroende av USA. (Cox, 2003:149-
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150). USA: s inflytande syns tydligt i hanteringen av Kosovosfrågan.  NATO: s 
sätt att agera var typiskt för USA: s försvarspolitik; massiv bombning med 
tekniskt avancerade vapen. Första målet var att gå ur konflikten utan egna 
förluster. (Kaldor 1999: 178) 

R2P- programmet är ett argument för humanitär intervention. Var NATO: s 
inbladning i konflikten en humanitär intervention? Enligt Mary Kaldor skulle 
Kosovokrisen ha inriktat sig direkt på att skydda människor. Kosovo-operationens 
syfte var snarare att avsluta konflikten hellre än att minska alla förluster. 
Humanitär intervention är inte att besegra fienden utan att förhindra omfattande 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna. (Kaldor 1999: 181). Vad som hände i 
Kosovo har tydligt påverkat på R2P - programmet. Den primära orsaken för 
humanitär intervention måste vara avsikten som innebär att förhindra allt 
mänskligt lidande. (Asford 2003:36). 

5.3 R2P och den 11:e september 

Det är omöjligt att diskutera R2P utan att ta upp det som inträffade i USA den 11 
september 2001. Det är svårt att hitta artiklar eller annat material som inte 
utrycker den svåra relationen mellan programmet och de tragiska händelserna. 
Den 11 september är en självklar vändpunkt i världspolitiken. Som bland annat 
Gelijn Molier argumenterar i hans artikel, ”Humanitarian Intervention and the 
Responsibility to Protect after 9/11” (Molier, 2006:46), finns det klara 
förändringar i attityder mot humanitär intervention just efter den 11 september. 

Om samordning i tiden är viktigt när man lanserar nya program, kan man inte 
tänka sig någon värre tidpunkt för R2P. R2P- programmet publicerades bara 
veckor innan den 11 september 2001. Som vi tidigare har argumenterat, föddes 
R2P som motreaktion efter de svåra konflikterna under 1990-talet. Trots positiva 
attityder mot R2P, ledde 9/11 till mer realistiska metoder i världspolitiken. Vad 
som ändrades mest, var USA: s agerande och metoder. Ett år efter 9/11 lanserade 
USA det nya säkerhetsprogrammet, den sa kallade. Bushdoktrinen. Om R2P: s 
mål var att förbättra samarbetet i internationell konflikthantering, är USA enligt 
”Bushdoktrinen” färdigt att agera även på unilateralt sätt.  Som Molier 
argumenterar, the essence of the Bush doctrine is that the United States reserve 
for themselves the right to use force, if necessary unilaterally, against potential 
threats to their national security. (Molier, 2006:46) 

Den 11 september är fortfarande utmanande för R2P. Även om R2P var ett 
konkret förslag var det också inbjudan för bredare samarbete mellan olika statliga 
och icke-statliga aktörer. 9/11 fick nästan all uppmärksamhet i media, vilket 
gjorde R2P nästan osynligt i media under ett par år efter 9/11. Det var lätt att 
erfara sanningen av detta påstående också med denna uppsats; det fanns en synlig 
klyfta i källor mellan 2001 och 2003. 
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6 Analys av humanitär intervention 
och statssuveränitet 

6.1 Opponents 

Enligt realismen är det staten som är den viktigaste aktören. Statens kännetecken 
är just suveräniteten. Suveränitet enligt realister innebär att staten har legitimt 
monopol på våldsutövning inom ett bestämt territorium. Den här definitionen 
innebär att staten, inom detta territoriella område, har den högsta auktoriteten att 
stifta samt övervaka efterlevanden av lagar. (Wheeler/Bellamy 2005:151-152). 

Detta påstående förklarar realister med att själva tillståndet för säkerhet och 
ordning, det vill säga suveränitetens existens, saknas på det internationella planet. 
Med andra ord råder anarki. I ett anarkiskt system tävlar de olika staterna mot 
varandra om säkerhet, markandsandelar, inflytande och så vidare. Deras syn på 
denna tävlan är ett nollsummespel, det vill säga ju mer den ena får, desto mer 
förlorar den andra. Att stater konkurrerar med varandra om makt gör det svårt för 
dem att komma överens om universella principer, förutom när det gäller normen 
om icke-intervention i andra suveräna staters inre angelägenheter. Suveräniteten 
blir i detta fall en gräns som skyddar stater från intrång. Men till och med denna 
princip som syftar till att underlätta staters samexistens, avvisas det av vissa 
realister som menar att den här principen inte gäller mellan stormakter och deras 
närmaste grannar (Wheeler/Bellamy 2005:151-152). 

Realismen argumenterar för att stater handlar med syfte att förverkliga sina 
nationella intressen. Därmed är humanitära interventioner uteslutna eftersom 
stater som sagt agerar efter vad de anser är det bästa för deras nationella intressen. 
Realisterna menar inte endast att stater inte intervenerar av humanitära skäl, de 
menar dessutom att stater inte bör agera på detta vis. Detta påstående motiverar de 
med att statens styrande inte besitter den moraliska rätten att spilla blod och 
lidande å mänsklighets vägnar. 

Realisterna argumenterar emot humanitära interventioner eftersom de menar 
att en eventuell legitimering skulle innebära missbruk. De anser att FN:s 
legitimering av rätten till självförsvar är ytterst sårbar för missburk. Legitimering 
av humanitära interventioner som undantag från normen om icke-intervention 
skulle på så vis bli minst lika känsligt för missbruk. Stater skulle då kunna komma 
att missbruka argumentet om humanitär intervention endast med syfte att 
förverkliga sina egna nationella intressen. Det skulle mycket väl kunna tänkas 
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resultera i att humanitära interventioner blir ett vapen som de starka kan använde 
mot de som redan är svagare (Wheeler/Bellamy 2005:473-474). 

Det ovanstående argumentet vill vi gärna benämna som ett ”selektiv-
argument” inom kategorin ”Motståndare”. Detta därför att den tyngsta kritiken 
den här kategorin riktar är att de starkaste aktörerna med mest makt skulle 
bestämma vem som skulle räddas och vem man skulle låta bli att rädda. De 
starkaste skulle helt enkelt ha möjligheten att välja vilka interventioner de vill 
genomföra. Detta skulle i sin tur eventuellt kunna resultera i att klyftan mellan 
”civiliserade” och ”ociviliserade” länder ökar. 

Ännu ett argument emot humanitära interventioner är att dessa kommer att 
resultera i ett selektivt ansvartagande. Stater kommer att välja i vilka fall de vill 
tillämpa principerna om humanitär intervention, och detta kommer att resultera i 
att policyn blir olika från fall till fall. Stater agerar som sagt utifrån vad som är 
bäst för deras nationella intressen, därför kommer de att intervenera endast i de 
fall de anser är fördelaktiga för deras egna nationella intressen. Det selektiva 
ansvarstagandet innebär det stora problemet att när moraliska principer som alla 
kan ställa sig bakom står på spel i olika fall, kommer staters nationella intressen 
att göra skillnad i ansvaret. Det vill säga att även om alla är överens om vilket 
ansvar de har i bestämda situationer, kommer dessa principer inte att följas då 
staternas nationella intressen kommer att avgöra hur stort ansvar de har att agera. 
Eller med andra ord, finns det mycket att vinna kommer de anse att de har ett stort 
ansvar, men har de mycket att förlora så kommer de inte att anse att de har ett lika 
stort ansvar.  Det största problemet med det selektiva ansvarstagandet är att lika 
fall kommer att behandlas på olika vis, vilket vi klassar som ett typiskt 
selektivitets problem. (Wheeler/Bellamy 2005:474).  

Pluralisterna finner stort problem i hur det är möjligt att uppnå konsensus över 
vilka principer en eventuell humanitär interventionsdoktrin skulle bygga på. Man 
kan förvänta sig att det internationella samfundet bör vara överens om att 
individuell rättvisa bör ges högre prioritet än normerna om suveränitet och icke-
intervention. Dock menar motståndare inom denna disciplin att humanitära 
interventioner inte bör tillåtas då det internationella samfundet inte kan komma 
överens om vad som utgör extrema brott mot de mänskliga rättigheterna. Hedley 
Bull, som står bakom denna uppfattning, menar att införandet av en rätt att 
intervenera, trots bristen på konsensus över vilka principer som skall gälla för 
humanitära interventioner, skulle underminera den internationella ordningen. 
Bulls moraliska argument för upprätthållandet av normen om icke-intervention 
bygger på argumentet att den internationella ordningen, och därmed även den 
individuella välfärden, tjänar mer på upprätthållande av icke-interventions normen 
än beviljande av humanitära interventioner trots  inte överenskomna principer 
över vad humanitära syften innebär. Med andra ord innebär Bulls argument att 
humanitära interventioner alltid skulle basera sig på de mäktigaste staternas 
kulturella preferenser (Wheeler/Bellamy 2005:474).  

Även detta argument emot humanitära interventioner är att betrakta som ett 
”selektiv-argument” med den enkla motiveringen att beslut om interventioner 
skulle basera sig på de starkaste makternas vilja. Då det är de starkaste makterna 
som definierar begreppen och bygger sina argument om intervention utifrån sina 
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egna kulturella preferenser, är det även de som kommer att bestämma vem som 
behöver hjälp och räddning. Dock skulle det även kunna betraktas 
hemmahörandes i nedanstående kategori Agnostics and Sceptics med 
hänvisningen till problematiken om bristande konsensus och svårighet att komma 
överens. Med andra ord att det inte skulle vara genomförbart.    

Pluralister menar att det inte finns en överenskommelse, och att det inte heller 
kan finnas, om vad som utgör en ”supreme humanitarian emergency” eller 
överväldigande missbruk av mänskliga rättigheter. De menar att mänskliga 
rättigheter inte är universella och att de är skapade inom en specifik kulturell 
kontext. Suveränitet är ofta det enda skyddet svaga stater har mot starka och att 
intervention är illegitim för den bryter mot en av de konstitutiva normerna inom 
det internationella samfundet. De avfärdar alltså att en rätt till intervention håller 
på att utvecklas samt att den borde utvecklas (Bellamy, 2003:324). 

Hård kritik är även riktad mot det vis på vilket de humanitära interventionerna 
genomförs. Kritikerna menar att värnet om mänskliga rättigheter inte skall få 
uttryck i minering av hamnar, förstörelse av oljeplattformar, inte heller i form av 
träning, beväpning och utrustning av oppositionsgrupper. (Gray, 2000:26-39) 

En aspekt som hör till kontroversiell-problematiken är det rådande hotet att 
den militära interventionen kan komma att försumma det primära syftet med 
interventionen, vilket är värnet om de mänskliga rättigheterna, då det lätt kan 
komma att koncentrera på andra aspekter, som exempelvis avvärjande av 
aggression, utgöra stöd åt en part i konflikten eller helt enkelt komma att tjäna den 
intervenerande agenturens ekonomiska och/eller politiska syften. Problemet som i 
och med detta anförande åskådliggörs är hur det är möjligt att säkra det 
humanitära syftets existens och kontinuitet vid intervention. Troligtvis förhåller 
det sig som så att få stater är intresserade av intervention i andra staters territorium 
utan något egenintresse. (Malanczuk, 1993:3)  

6.2 Agnostics and sceptics 

I denna kategori riktar sig kritiken framför allt mot svårigheterna med att 
implementera en rätt att intervenera i humanitära syften. Ett av de största 
problemen är säkerhetsrådets funktion och struktur. Problematikens grund ligger i 
de fem permanenta medlemmarnas vetorätt. Denna vetorätt gör att ineffektiviteten 
blir hög, då det är svårt för fem parter, vilka allt som oftast har olika intressen att 
bevaka, att komma överens då samtliga skall vara med på noterna. Detta sätter i 
praktiken många gånger stop för ett effektivt agerande, samt värn av bland annat 
grundläggande mänskliga rättigheter. (Gray, 2000:24-26) Dock önskar man inte 
heller se en genomförd intervention utan säkerhetsrådets auktorisation. Detta 
därför att sådan handling i sig hade utgjort ett hot mot själva grunden i det 
internationella säkerhetssystemet grundat på FN-stadgan. Därför är det inte 
möjligt att agera utan säkerhetsrådets auktorisation, då endast stadgan kan 
tillhandahålla universell legitimitet gällande bruk av våld. (Gray, 2000:26-39)     
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Under kategorin sceptics kan ännu ett problem identifieras. Det är 
problematiken som följer med försöket att definiera konceptet ”humanitära 
syften”. Med denna definitionsproblematik följer även problematiken vid 
bestämmandet om vilka slag av kränkningar av mänskliga rättigheter som skall 
gälla för intervention, men även om kriteriet för i hur stor utsträckning dessa 
kränkningar skall bedrivas. (Malanczuk, 1993:4) 

Agnostikerna och skeptikerna påpekar dessutom att hur moraliskt tvingande 
det än kan tyckas vara att agera i vissa situationer, så innebär det inte automatiskt 
att handling är genomförbart. Det är inte alltid resurser bland annat i form av 
pengar och trupper finns tillgängliga. Dessutom är det många opinioner hemma 
som drar sig från att skicka sina soldater till okända ställen där de är fordrade, 
ingen vill se sina egna barn dö som soldater i ett avlägset land, stridandes för 
något de inte riktigt förstår vad det är. Dessutom bör det tas hänsyn till det faktum 
att utomstående militära styrkors inblandning i en intern konflikt alltid löper 
risken att förvärra situationen samt orsaka ännu mer våldsamheter. Men även det 
faktum att en sådan handling i sig kan skapa ännu fler offer. Många gånger är det 
inte realistiskt att genom militär intervention få slut på våldsamheterna, då det 
oftast kommer som tillfällig hjälp. Med andra ord kan det bota symptomen, men 
sjukdomen kvarstår, då de egentliga problemen vilka är grunden till 
våldsamheterna inte löses genom militärt agerande, även om handlingen tillfälligt 
resulterar i våldsstagnation. (Falk, 1996:99-100)  

6.3 Optimists 

Globaliseringen har bland annat lättat på vissa viktiga kulturella och psykologiska 
grunder som suveräniteten bygger på. Till exempel har den växande andelen 
transnationella nätverk resulterat i att många människor har förvärvat nya 
lojaliteter som i vissa fall överstiger den nationella solidariteten, vilken tidigare 
legitimerade statsuveräniteten. Ett stort antal människor har helt enkelt blivit mer 
redo att ge värden, som mänskliga rättigheter, en högre prioritet än statsuveränitet 
och normen om staters självbestämmande, vilket tidigare var fallet 
(Wheeler/Bellamy 2005:21-23).  

Solidarister hävdar att statssuveränitet inte har ett högre värde än 
mänskligheten och att det existerar en universell solidaritet mellan människor. En 
ny form av intervention har blivit skapad vid ”Supreme humanitarian emergency” 
(oerhört humanitärt nöd) (Bellamy, 2003:321-2). 

Solidarismens syn på humanitära interventioner är att stater inte endast har 
juridisk rätt, utan dessutom en moralisk skyldighet att ingripa då mänsklighetens 
minimistandard kränks, vilket är fallet vid folk- eller massmord. ”Counter-
restrictionists” baserar sin uppfattning, att rätt till humanitär intervention existerar, 
på två huvudargument. Först och främst är de av uppfattningen att det finns en rätt 
till humanitär intervention i och med den internationella sedvanerätten. Sitt andra 
argument bygger de på att FN förbinder stater att skydda vissa grundläggande 
mänskliga rättigheter (Wheeler/Bellamy 2005:559f). De åberopar artiklarna 1(3), 
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55 och 56 i FN-stadgan, vilka de menar utgör belägg för att skyddet av de 
mänskliga rättigheterna är lika viktigt som värnet av den internationella freden 
och säkerheten. Då FN har befogenheten, men även den fundamentala 
skyldigheten, att skydda de mänskliga rättigheterna, skall denna rätt- och 
skyldighet åläggas enskilda stater i de fall då FN misslyckas med sitt uppdrag. 
Liksom principen om rätten till självförsvar, skall även humanitär intervention 
betraktas som ett undantag från förbudet mot användande av våld 
(Wheeler/Bellamy 2005:560).   

Den ovanstående synen på suveränitet och humanitära interventioner är 
hemmahörande i kategorin ”Optimister”. Detta baserat på deras positiva 
inställning till humanitära interventioner. Eller snarare till deras positiva 
inställning till möjligheten för stater att uppnå konsensus över vilka regler som 
skall gälla för humanitära interventioner. Deras uppfattning är positiv då de anser 
att det redan finns juridik rätt att ingripa, vilket också är att betrakta att de anser 
att stater har möjlighet, eller snarare redan är överens om vilka principer som 
råder vid situationer då vissa grundläggande mänskliga rättigheter kränks och 
intervention krävs samt berättigas.  

Solidarister menar att olika samhällen kan enas om moraliska regler som ska 
råda och att det internationella samfundet har en förpliktelse att upprätthålla dessa 
regler. De menar alltså att överenskommelse råder om vad som utgör en ”supreme 
humanitarian emergency” eller grovt missbruk av mänskliga rättigheter. Belägg 
för detta hittar de i sofistikerade regimer för mänskliga rättigheter som gäller idag 
som innehåller detaljerade och överenskomna regler på området. De hävdar alltså 
att extrema fall av mänskligt lidande motiverar undantag till regeln om icke-
intervention (Bellamy, 2003:325).   

 Att betrakta statsuveräniteten som ett ansvar medför ett tresidigt kännetecken. 
Det första är att statsauktoriteter är ansvariga för besörjning av invånarnas liv och 
säkerhet, samt främjande av deras välfärd. Det andra kännetecknet innebär att de 
politiska auktoriteterna internt är ansvariga inför dess invånare, samt externt inför 
det internationella samfundet. Slutligen innebär det även att statsombuden är 
ansvariga för sina handlingar. Att betrakta statsuveränitet på detta vis är ytterst 
influerat av de internationella normerna kring mänskliga rättigheter. (ICISS:s R2P 
rapport, 2001::14)     

Vissa menar att anledningen till att Artikel 2(4) tolkas som ett 
interventionsförbud beror på säkerhetsrådets funktion, samt dess oförmåga att 
agera på grund av de permanenta medlemmarnas vetorätt. Det gör det svårt för 
säkerhetsrådet att komma överens och därmed blir det heller ingen legitimering av 
intervention från säkerhetsrådets sida. Dock menar de av denna uppfattning att 
Artikel 2(4) ändå skall kunna tolkas som tillåtelse av bruk av våld vid situationer 
förenliga med FN:s syften. (Gray, 2000:29) 

Den förändring som skett de senaste åren är att många stater är mer beredda 
att förlita sig på en legal doktrin vilken reglerar bruket av humanitär intervention. 
Många menar att humanitär intervention är en rätt på framväxt samt att FN-
stadgans Artikel 2(4) är öppen för förändrad tolkning. Tolkningen av artikelns 
innehåll bör vara mer flexibel och ta större hänsyn till tid och rum, och inte alls 
betraktas som en fix regel. Denna uppfattning baseras på att lagen vilken reglerar 
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de mänskliga rättigheterna har utvecklats så pass från dess tillkomst 1945. De av 
denna uppfattning menar att det är nödvändigt att visa att de mänskliga 
rättigheterna är så pass accepterade inom det internationella samfundet, att 
kränkningar av lagen som reglerar de mänskliga rättigheterna inte är acceptabelt. 
Lika så argumenteras det för att genom legalisering av humanitär intervention 
påvisas att många stater har accepterat rätten till bruk av våld till förmån för de 
mänskliga rättigheterna. (Gray, 2000:26-39) 

En synpunkt gällande statssuveräniteten, är att det är en ytterst viktig princip, 
som bör respekteras, men samtidigt får statsuveräniteten inte bli en mur som 
skyddar förövare från yttre inblandning, och därmed ge dem möjlighet att utsätta 
sina invånare för olika slag av fruktansvärda brott mot de mänskliga rättigheterna 
eller ännu värre, brott mot mänskligheten. (Malanczuk, 1993:29)   

 
 

6.4 Slutsats – humanitär intervention och 
statssuveränitet  

Problemet i systemen, som baseras på statsuveränitetstänkande, är att de suveräna 
staterna besitter den högsta auktoriteten i det världspolitiska systemet, vilket leder 
till att frågor som berör mänskliga rättigheter eller andra individuella krav inte 
prioriteras lika högt. Samtidigt får man inte glömma att det är stater som är 
huvudaktörerna på den internationella arenan vilket har till följd att de också får 
de högsta värdena. (Taylor, P. & Curtis, D., 2003: 406).   

Analysen visar på att det är ytterst svårt att specificera begreppens innebörd då 
bland annat olika teorietiska perspektiv lägger olika vikt och innebörd i 
begreppen. Vi har även iakttagit att vissa definitioner är av mer praktisk karaktär, 
medan andra snarare har en normativ ansats. (Malanczuk, 1993:3)  

De interventioner som inträffat under 1900-talet vad gäller verklig 
inblandning, som strider mot den formella normen om icke-intervention, har dock 
inte lett till övergivande av normen om icke-intervention, som vissa kritiker 
befarat och påpekat. Dock råder idag en allt ökande acceptans vad gäller 
humanitära interventioner vid fall av folkmord och massmord, vilket eventuellt 
kan tolkas som en legitimering av humanitära interventioner (Wheeler/Bellamy 
2005:568). 

Omständigheterna under vilka suveränitet utövas har dramatiskt ändrats sedan 
1945. Många nya stater har sedan dess uppkommit och är fortfarande i fasen där 
de befäster sin identitet. Utvecklingen av internationell lag har satt många 
restriktioner för vad stater kan och inte kan göra. Även utvecklingen av konceptet 
humanitär säkerhet har satt ytterligare krav och förväntningar på stater angående 
hur de behandlar sina invånare. (ICISS:s R2P rapport, 2001:8) 

Det är framför allt FN-stadgans andra del av Artikel 2(4) som orsakar stor 
diskussion om vad som är och inte är tillåtet, då den delen är utformad på sådant 
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vis att många anser att den lämnar stort tolkningsutrymme. Detta 
tolkningsutrymme grundar sig på artikelns utformning då den säger ”…against the 
territorial integrity of political independence of any state, or in any other manner 
inconsistent with the purposes of the United Nations”.(Gray, 2000:28) Med andra 
ord menar vissa att om interventionen inte strider mot den territoriella integriteten 
av en politiskt oberoende stat, eller på annat vis strider mot FN:s syften, är det 
heller inte en illegitim handling enligt denna artikel.   

Ovanstående analys åskådliggör den rådande problematiken väldigt väl. 
Dilemmat ligger i problemet om hur det är möjligt att förena principen om staters 
territoriella suveränitet, fortfarande havandes som lagenlig hörnsten vid 
internationella relationer, principen om icke-inblandning i staters inre 
angelägenheter och förbudet mot bruk av våld, med ett effektivt skydd av 
mänskliga rättigheter i extrema situationer där de kränks, men även föreningen 
med internationell fred och säkerhet. (Malanczuk, 1993:1)   

För att göra en förenkling av den rådande problematiken är det möjligt att 
sammanfattade den som att det enligt folkrätten (det vill säga internationell rätt) 
föreligger en olöst spänning mellan principen om statssuveränitet å ena sidan och 
det allt större internationella intresset för värnet om individers välfärd och 
grundläggande rättigheter. Ett av de större problemen med varför detta är en 
svårlöst motsättning är att FN-stadgan förser folkrätten med två ytterst 
kontroversiella principer, så som interventionsförbudet (artikel 2(7)) och 
uppmaningen till stater att ta självständigt eller kollektivt ansvar genom handling 
för åstadkommande av resultat som universell respekt för mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter (artikel 55 0ch 56). Samtidigt är det så idag att det är 
allmänt erkänt att staters beteende mot sina egna invånare är föremål för legitim 
internationell förtänksamhet. Därmed står dessa högst kontroversiella principer 
fortfarande att finna olösta och fortfarande stridandes mot varandra.(Falk, 
1996:98) Den svåra frågan handlar inte så mycket om vad det internationella 
samfundet är överens om när det gäller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 
Den svåra frågan handlar snarare om vad det internationella samfundet har för 
möjligheter att göra i de fall de mänskliga rättigheterna i grov skala kränks. Det 
största problemet samt den obesvarade frågan kvarstår; är det i situationer där 
mänskliga rättigheter i grov skala kränks möjligt att trots bristen på konsensus 
vidtaga militära åtgärder på en suverän stats territorium, med syfte att bistå och 
hjälpa den aktuella statens befolkning? (Falk, 1996:98)    
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7 Analys av R2P – The Responsibility 
to Protect 

7.1 Opponents  

Humanitära interventioner, även de med de bästa möjliga intentionerna, så som 
värnet om grundläggande mänskliga rättigheter, involverar ändock alltid 
maktutövande. Interventioner kräver förutsättningar för alliansbildning, men det 
är även ett faktum att de som skall genomföra interventionen kommer att fatta 
vissa fundamentala beslut, som de intervenerande staterna kommer att påtvinga 
den drabbade staten med militärt våld. Därmed är det inte att betrakta som något 
annat än maktutövande. Eftersom det förhåller sig som så att de intervenerande 
staterna, under perioden efter det kalla kriget fram tills nu, i de flesta fall har varit 
länder från västvärlden har kritik, kanske inte helt gripen ur luften, varit att 
interventionerna som genomförts och genomförs har varit med vissa syften som 
gynnar Västvärldens intressen. Det som framför allt syns tydligt är selektiviteten 
av fall där intervention genomförts, det är ju så att färre interventioner har 
genomförts än vilka inte har genomförts, detta därför att länderna i västvärlden 
har valt var de vill, respektive inte vill intervenera. Fram till dess att riktlinjer för 
när intervention skall genomföras har blivit grundligt befästa, kommer basen för 
beslutsfattandet vila på andra grunder. Dessa mindre beundransvärda grunder på 
vilka beslut om intervention baseras har varit och kommer att grunda sig på de 
intervenerande staternas intressen gällande politiska förtjänster, nationella 
intressen, finansiella utgifter och opinionen hemma, snarare än på de potentiella 
förtjänsterna för en befolkning under kris och/eller risk. (Kernot, 2006:54)  

Det är just detta ovannämna problem som fortfarande finns att skåda, trots 
R2P:s tappra försök att åtgärda denna problematik. Men det är ändock inget som i 
praktiken har förändrats i och med R2P:s agenda. Så även om den ovannämnda 
problematiken inte direkt var riktad mot R2P, är det precis det som brister med 
R2P. Helt enkelt att denna problematik fortfarande råder, och inte heller tycks ge 
några tecken på att vara på väg att försvinna.        
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7.2 Agnostics and sceptics 

R2P: s syfte är att förbättra FN: s effektivitet i krishantering. Som Bannon 
argumenterar råder det fortfarande oklarhet kring frågan om FN är den enda 
aktören med legitimitet för ”Responsibility to Protect”. Vad händer om FN 
misslyckas? Bannon refererar just till R2P när han skriver att” it fails to address 
whether the United Nations is the only international actor that can exercise the 
responsibility to protect.”(Bannon 2006:1159). I Kosovo ledde FN: s bristfälliga 
agerande till USA: s starkare inblandning. 

Vad som är intressant i R2P är frågan om auktoritet och legitimitet. R2P 
innehåller stark kritik mot FN och säkerhetsrådet, men i första hand är idén bara 
att förbättra säkerhetsrådets agerande; the task is not to find alternatives to the 
Security Council as a source of authority, but to make the Security Council work 
much better than it has. (ICSS Rapport 2001: 49) Den stora frågan är, vad som 
händer, om säkerhetsrådet misslyckas, är det fortfarande skyldigt att agera? 

Många länder har tillägnat sig terminologin utifrån R2P- programmet, men 
inte handlat enligt R2P. Tydligt exempel är återigen USA. USA: s motiv att agera 
i Irak var WMD- hotet (Weapons of Mass Destruction). För att legitimera sitt 
agerande använde USA mycket terminologi som liknar R2P –programmets 
innehåll, t ex humanitär intervention. (Molier, 2006:44). 

 

7.3 Optimists 

FN-stadgan i sig själv är en internationell förpliktelse som medlemsstaterna 
frivilligt åtar sig. I och med signaturen och FN-medlemskapet välkomnas 
medlemsstaten som ansvarstagande medlem. Samtidigt accepterar medlemsstaten 
skyldigheterna som i och med signaturen medföljer medlemskapet. Detta är inte 
att betrakta som en förskjutning av statssuveräniteten, snarare en omdefiniering av 
statssuveränitetens innebör. Det är viktigt att statssuveräniteten i detta tillfälle 
betraktas som ett ansvar och inte som ett medel för kontroll. Detta gäller både 
interna och externa skyldigheter. (ICISS:s R2P rapport, 2001::14) Det kan dock 
också argumenteras att stater genom att bli medlemmar i en internationell 
organisation ger en bit av sin suveränitet till organisationen så att den självständigt 
kan agera men likaledes i deras namn. 

Genom att ändra terminologin från suveränitet som kontroll, till suveränitet 
som ansvar kan betraktas som ansats till att ta bort den rådande spänningen mellan 
å enda sidan humanitära interventioner och statssuveränitet å andra sidan. I och 
med suveränitet som ansvar medföljer ett två sidigt ansvar. Internt är ansvaret att 
sörja för sina medborgares välfärd samt sörja för beskydd av dessa invånares 
mänskliga rättigheter. Externt, i och med det internationella samfundet, blir 
ansvaret det samma. Konsekvensen av detta tvåsidiga ansvar blir att i de fall en 
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stat inte kan eller vill hantera det ovannämnda ansvaret, överfaller det på det 
internationella samfundet. I detta fall skulle humanitär intervention påbjuden av 
säkerhetsrådet inte vara illegitimt. Om säkerhetsrådet inte skulle lyckas komma 
fram till enhälligt beslut på grund av att någon av de permanenta medlemmarna 
lägger in sitt veto, eller på annan grund, då skulle detta ansvaret åligga någon 
annan agentur eller individuell stat. Inte heller skulle handlingen i detta fall vara 
illegitim, då den drabbade staten inte tagit sitt ansvar som suveräniteten medför. 
(Molier:2006:47) Här kan man tycke att det endast handlar om förändrar 
terminologi. Dock avfärdar kommissionen detta påstående med hänvisningen till 
att förändringen inte endast ligger i terminologin, utan dessutom i perspektiv. 
Förändringen vad gäller perspektiv motiverar de med att rapporten fokuserar på 
dem som behöver hjälp och stöd, istället för, som i tidigare fall, på den eller de 
stater som är beredda genomföra interventionen. Dessutom poängteras det att 
huvudansvaret för befolkningen fortfarande åvilar den suveräna staten, det är 
endast i de fall den berörda staten misslyckas med sitt ansvar som det ansvaret 
faller över på det internationella samfundet. Dessutom fokuserar R2P inte endast 
på aspekten humanitär intervention, utan lika så på de minst lika viktiga 
aspekterna att reagera, förhindra samt återuppbygga. (Molier:2006:48) 

Ännu en viktig aspekt av innebörden av suveränitet som ansvar är att när en 
stat inte har vilja eller möjlighet att sörja för sin befolknings säkerhet samt värn av 
deras grundläggande mänskliga rättigheter, då har det heller inte de rättigheter en 
suverän stat åtnjuter i namn av suveräniteten. Genom att det internationella 
samfundet tvingas åta sig ansvaret för den aktuella statens medborgare, leder det 
till att den staten som sagt förlorar sina privilegier som kommer i och med ett 
ansvarstagande suveränitetsinnehav. Därmed är det internationella samfundet inte 
längre skyldig till att respektera den missbrukande statens suveränitet. 
(Molier:2006:49)      

7.4 Slutsats – The Responsibility to Protect 

Programmet varnar tydligt om att säkerhetsrådets misslyckande eller FN: s 
generalförsamlingens misslyckande kan leda till allvarliga konsekvenser. Ändå 
medger R2P- programmet att om FN misslyckas totalt är olika organisationer och 
även staters agerande möjligt. (ICSS Rapport 2001: 55) 

Det betyder dock inte att problematiken kring R2P har försvunnit. Positiva 
attityder mot termen ”Responsability to Protect” betyder inte att det automatiskt 
skulle leda till bättre konflikthantering i världspolitiken. 

Vad denna kategorisering av de olika uppfattningarna gällande R2P avslöjar är 
att argumentskalan är betydligt bredare än de humanitära interventionernas 
förespråkare och motståndare. Debatten kring den gällande problematiken som 
R2P behandlar har olika nivåer, samt berör frågor som till sin karaktär är mer 
teoretiska till de som är av mer praktisk natur.   

Slutsatsen som kan dras från analysen är att även om R2P kan tyckas ha 
mycket nytt att komma med, är det i praktiken inte mycket som har förändrats. 
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Detta därför att militär intervention, om än av humanitära anledningar, utan 
säkerhetsrådets begivande är och förblir en icke legitim handling. Detta innebär 
att det fortfarande är nödvändigt att undersöka möjligheterna om på vilket vis 
legitimering utan säkerhetsrådets medgivande kan erhållas. (Molier:2006:49)        
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8 Slutsats 

Vår utgångspunkt för denna studie var att försöka finna svar på ett par frågor. Den 
första och fundamentala frågan vi ämnade att besvara var : Vilken är den rådande 
problematiken vad gäller humanitär intervention? 

I genomgången av vår analys gick vi igenom ett flertal olika aspekter av 
problematiken gällande humanitär intervention. Dock skulle vi här i resultatet 
vilja sammanfatta de olika aspekterna som tre huvudproblem, under vilka de 
övriga problemaspekterna faller in under.  

De tre aspekterna av problematiken gäller legitimitet, selektivitet och moral.  
Vad gäller legitimitetsaspekten är det som så att det endast är FN:s 

säkerhetsråd som kan auktorisera humanitär intervention. Problemet i och med 
detta är att FN allt som oftast på, grund av olika anledningar, är alldeles för 
ineffektivt vid beslutsfattandet och auktoriserar inte humanitär intervention i de 
fall som många gånger kan tyckas vara nödvändigt. Anledningarna till den 
uteblivna auktorisationen kan exempelvis vara bristen på konsensus, och/eller att 
någon av de fem permanenta medlemmarna lägger in sitt veto mot ett sådant 
beslut.  

Den andra mycket omdiskuterade och ständigt återkommande aspekten av den 
rådande problematiken gäller selektiviteten. Det är helt enkelt inte möjligt att 
behandla alla fall på samma vis och upprätta standardiserande ramverk efter vilka 
bör ageras. I teorin är det kanske det mest eftersträvansvärda, men i praktiken är 
det sällan så enkelt som enligt teorin. Det ena fallet är sällan det andra identiskt 
och därför kan man inte behandla de olika fallen på samma vis.  

Men även om det nu skulle vara så att fallen är precis likadana, även då är det 
inte möjligt att agera på samma vis i alla situationer. Det hade varit ett alldeles för 
stort, och i praktiken omöjligt, åtagande att ständigt intervenera i var fall de 
mänskliga rättigheterna i grov skala kränks. Därför resulterar detta i en 
selektivitetsaspekt av problematiken, då beslut måste fattas om i vilka fall 
intervention skall bedrivas och i vilka fall intervention skall utebli.  

Den tredje aspekten av problematiken är den moraliska aspekten. Det är 
framförallt moraliska argument som presenterar till varför man bör, kan eller skall 
genomföra humanitär intervention. Det är mer eller mindre det enda, men dock 
ständigt återkommande, argumentet till förmån för humanitär intervention. 
Huvudpoängen är att det internationella samfundet har en moralisk skyldighet att 
agera i fall då de mänskliga rättigheterna i stor utsträckning kränks.  

Den andra fråga vi önskar besvara är: Vilken roll spelar statssuveräniteten 
däri? 

Statsuveräniteten spelar en ytterst avgörande roll för bruket av humanitär 
intervention. Hade det inte varit för suveränitetsprincipen, som bland annat 
innebär att ingen har rätt att blanda sig i en suverän stats inre angelägenheter, då 
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hade interventioner kunnat bedrivas efter behag. Faktiskt är det så att om det inte 
fanns en suveränitetsprincip, hade det inte heller funnit en norm om icke-
intervention. Det kontroversiella i problematiken gällande humanitär intervention 
ligger just i det att statssuveräniteten kan komma i konflikt med värnet om vissa 
grundläggande mänskliga rättigheter, men det finns ingen enkel lösning på den 
problematiken, då båda dessa är av yttersta vikt för det internationella samfundet. 
Därav den svårlösta problematiken. 

Vår tredje fråga lyder som följande: FN har utarbetat ett reformprogram, R2P 
– The Responsibility to Protect – som reglerar tillämpningen av humanitär 
intervention. Är R2P tillämpbart? 

Vårt svar på denna fråga är Nej! R2P är i praktiken inte tillämpbart. Detta svar 
motiverar vi med det vi kom fram till med hjälp av vår analys. Huvudargumenten 
baserar vi på uppfattningarna om att stater agerar med själviska syften, och därför 
anser vi det inte möjligt att humanitär intervention, men endast humanitära syften 
skulle kunna komma till stånd. Det humanitära syftet hade enligt vårt slutsats varit 
ett vis på vilket man legitimerar interventionen, vilken i grunden dock skulle ha 
andra, mindre prisade, syften.  

Vi anser heller R2P vara tillämpbart då det förmodligen skulle leda till 
missbruk där de starkare staterna skulle bruka det emot de svagare. Men även det 
faktum om att beslutsfattandet och svårigheterna med att uppnå konsensus inom 
FN:s säkerhetsråd, hade resulterat i ett selektivt ansvarstagande. Dessutom det 
faktum att det i verkligheten inte är reellt med ett så stort ansvarsåtagande. Det 
hade i praktiken inte varit möjligt att efterleva, i synnerhet med tanke på FN:s 
struktur samt, redan nu, ineffektivitet vid konflikthantering.      

Vad gäller vår ansats att pröva det teoretiska analysverktyget vill vi 
tillkännage att vi anser att det varit av stor användbarhet i denna studie. Genom att 
bruka det aktuella teoretiska analysverktyget fick vi en bra struktur på vår analys, 
vilken hjälpte oss att iaktta den rådande problematiken på ett strukturerat vis.  

Vad gäller dess användbarhet samt möjlighet till generalisering är beroende på 
studiens karaktär samt problemområde. I en studie likasom vår är det av yttersta 
värde då dess syfte är att kategorisera debatten kring R2P. Med vår modifiering 
till att innefatta övriga argument och uppfattningar gällande statssuveränitet och 
humanitär intervention var det användbart då de hjälpte oss, att på ett strukturerat 
vis, belysa den rådande problematiken. Lika så tror vi att det skulle göra i övriga 
studier som behandlar samma problemområde liksom vår studie.    
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