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Abstract 

Uppsatsen behandlar hypotesen att mänskliga rättigheter blivit en normregim som 
kan utgöra en legitim grund för militärt våld. Genom att se på traditionella sätt 
(realistiska, folkrättsliga och teoritraditionen om rättfärdiga krig) att skapa legiti-
mitet knyter vi an till den aktuella världssituationen där mänskliga rättigheter spe-
lar en allt större roll. Uppsatsen diskuterar även vad mänskliga rättigheter som le-
gitimitetsargument innebär, såsom en möjligtvis konditionerad suveränitet, och ett 
omvärderande av FN:s roll i världen, och de problem som uppstår i förhållande till 
dessa. Vidare frågar vi oss huruvida mänskliga rättigheter kan utgöra svepskäl för 
att rättfärdiga annars illegitima krig. Vårt empiriska fokus ligger på NATO:s in-
tervention i Kosovo och den USA-ledda invasionen av Irak.  
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1 Inledning 

Krig har alltid behövt legitimeras och rättfärdigas, vare sig det har gällt erövrings-
krig, försvarskrig eller militära interventioner. Legitimeringen har självklart sett ut 
på olika sätt, t.ex. erhåller rena försvarskrig en närmast automatisk legitimitet, ef-
tersom man anses ha rätt att försvara sig. Offensiva krig och interventioner har 
dock krävt oftast krävt aktiv legitimering från angriparens sida. 1900-talets senare 
hälft präglades av stormakternas väpnade konflikters legitimering utifrån globala 
hot. Under de senaste två decennierna har dock legitimeringsförsöken tagit en ny 
form, argumenten förs bl.a. utifrån ett humanitärt perspektiv, då respekt för och 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter blivit allt mer viktigt. Globaliseringen 
har gjort oss medvetna om vår omvärld, och vad som tidigare setts som inre ange-
lägenheter verkar nu anses vara ett legitimt syfte för användandet av militärt våld.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om mänskliga rättigheter på senare tid bli-
vit en legitim grund för användandet av militärt våld, och att jämföra detta med ti-
digare legitimeringsargument, såsom säkerhetshot och maktpolitik. Dessutom vill 
vi belysa problem som berör traditionellt vedertagna principer i förhållande till 
mänskliga rättigheter, som t.ex. suveränitetsprincipen, FN och det internationella 
våldsförbudet. Ett annat problem som vi tar upp är möjligheten att åberopa 
mänskliga rättigheter som svepskäl för att legitimera en annars illegitim vålds-
handling.  

Hypotesen vi undersöker är att mänskliga rättigheter blivit en så accepterad 
normregim att den kan utgöra en grund för legitimitet.  

De ytterligare frågeställningarna är som följer: 
• Hur förhåller sig mänskliga rättigheter till mer traditionella teorier och 

perspektiv på legitimitet? 
• Utgör mänskliga rättigheter en legitim grund för användandet av mili-

tärt våld även utan FN:s auktoritet, och i så fall, hur påverkar detta FN? 
• Hur påverkar denna normregim suveränitetsprincipen?  
• Finns risken att stater kan åberopa mänskliga rättigheter för att legiti-

mera militärt våld som egentligen syftar till att tillgodose egna intres-
sen?  

 

 

 1



 

1.2 Metod och avgränsning 

Utifrån vetenskaplig litteratur som berör den högaktuella debatten om legitime-
ring kommer vi att kunna resonera kring mänskliga rättigheter och deras roll i le-
gitimeringsprocesser. Vi kommer att fokusera på legitimerandet av NATO:s inter-
vention i Kosovo 1999 och den USA-ledda invasionen av Irak 2003, eftersom 
mänskliga rättigheter spelade en stor roll i legitimeringen av båda dessa krig. Vi 
använder oss främst av sekundärkällor, då vi på så sätt lättare kan få en objektiv 
överblick av diskursen.  

Vi tar inte ställning i debatten om vad som är och inte är legitimt, utan försö-
ker bedöma vad det innebär att mänskliga rättigheter kan eller inte kan användas i 
legitimerande syfte.  

1.3 Teori 

Vi anknyter till olika teorier och perspektiv rörande legitimering, såsom realism, 
lagpositivism och teoritraditionen om rättfärdiga krig, utan att sälla oss till någon 
av dem. Vi försöker hålla oss på empiriskt plan, utan att bedöma våra slutsatser 
utifrån vedertagna perspektiv. Vi vill inte på förhand utesluta möjligheter pga. on-
tologiska antaganden, då vi ämnar att försöka behålla vår objektivitet. Snarare 
handlar det om att empiriskt testa vår hypotes.  

 

1.4 Definitioner 

Legitimitet: 
När vi diskuterar legitimitet tar vi ingen ställning till vad som utgör legitimitet, 
utan det som generellt sett upplevs som legitimt. Med andra ord ligger det inga 
ontologiska föresatser i ordet.  

Normregim: 
Vi definierar ordet normregim som ett fastställt och accepterat system av normer. 

Mänskliga rättigheter: 
Vi gör en distinktion mellan de faktiska rättigheterna och begreppet ”mänskliga 
rättigheter”, då vi anser att begreppet ofta används i en abstrakt form som hänvisar 
till idén om mänskliga rättigheter, snarare än rättigheterna i sig. Vi väljer att an-
vända oss av den senare formen.   
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2 Legitimitet – olika perspektiv 

 
När man talar om legitima väpnade interventioner eller krig, så finns det ingen 
klar definition av vad det faktiskt innebär. Politiker, diplomater och forskare är 
inte överens på vad som är legitimt. I debatten förekommer olika perspektiv på 
vad som är legitimt, och hur man bäst uppnår denna legitimitet. Vi har identifierat 
fyra huvudperspektiv: det realistiska, det folkrättsliga, teoritraditionen om rättfär-
diga krig och det relativt nya mänskliga rättighetsperspektivet där respekten för 
(eller snarare bristen på respekt för) mänskliga rättigheter står över alla andra kri-
terier. I detta kapitel tänker vi beröra de olika perspektiven, för att sedan i nästa 
kapitel gå in djupare på det mänskliga rättighetsperspektivet. 

 

2.1 Realismen   

Realismen har varit det dominerande perspektivet genom historien. Enligt realis-
terna är krig rationella företeelser, och förs med syftet att på olika sätt stärka eller 
försvara ett lands ställning i världen. De klassiska realisterna ser världssamfundet 
som anarkiskt, och att det är upp till varje nation att säkra sin egen existens. Då 
skulle man kunna säga att krig, vare sig de tar formen erövringskrig eller självför-
svarskrig, inklusive preventiva och antecipatoriska sådana, därför per definition är 
legitima. Idag är det dock sannolikt att få realister skulle hålla med om det påstå-
endet.  

 

2.1.1 Det kalla kriget 

Under det kalla kriget var realismen stark när det kom till att legitimera väpnad in-
tervention. Säkerhetshoten som medföljde polariseringen mellan öst och väst 
gjorde det möjligt för stormakterna att legitimera interventioner ur ett realistiskt 
perspektiv, eftersom man på båda sidor om järnridån ansåg att motståndarens mål 
var att på ett eller annat sätt erövra det egna landet och den egna kulturen (Mueller 
2005, s.114). Både USA och Sovjetunionen intervenerade i konflikter över hela 
jorden, för att försöka hindra att maktbalansen rubbades. Även om interventionen 
i Korea 1950 fick ett FN-mandat och därför var folkrättsligt legitimt, hade USA 
stora maktpolitiska intressen i att stoppa kommunismens framfart på den koreans-
ka halvön. Interventioner med samma mål, att hindra kommunismens utbredning, 
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skedde i bl.a. Dominikanska republiken 1965, i Vietnam under 1960- och 1970-
talen, samt invasionen av Grenada 1983. Även om de senare nämnda krigen mötte 
kritik av många ansågs vara illegitima, kunde man ändå behålla en politisk legiti-
mitet, eftersom man hade som mål att skydda världen från kommunismen.  

Man kan fråga sig varför USA fick denna roll och använda sin uppgift som 
beskyddare att främja sina intressen. Richard Falk skriver att det inte var faktumet 
att USA kom till Europas räddning under andra världskriget som gav USA sin le-
gitimitet bland de andra västmakterna under det kalla kriget, men att det var stor-
maktens ställning gentemot västvärldens ideologiska fiende, Sovjetunionen, som 
gav landet möjlighet att politiskt legitimera sina ingripanden runt om i världen 
(Falk 2005, s.44). Sovjetunionen utgjorde ett säkerhetshot mot Västeuropa, och 
därför fick USA större svängrum bland västmakterna, eftersom Europa inte kunde 
försvara sig mot Sovjet utan USA:s hjälp (Falk 2005, s.45). 

 

2.1.2 Modern realistisk legitimering 

Efter det kalla kriget har det inte varit lika lätt för USA att använda sig av realis-
tiska skäl för att legitimera interventioner. Plötsligt fanns ingen maktbalans att 
rubba, och USA stod som segrare. De humanitära interventionernas uppsving un-
der 1990-talet verkade ha ersatt västmakternas politiska krig.  

Efter den elfte september 2001 förändrades dock läget. Nu hade USA en ny 
global fiende; terrorismen. När det gällde invasionen av Irak använde sig USA 
bl.a. av argument med stark realistisk prägel: Att Irak förfogade över massförstö-
relsevapen, och att landet hade starka band med terrorister. Massförstörelsevapnen 
och terroristkopplingarna utgjorde ett hot mot USA och omvärlden, och att pre-
ventivt självförsvar var nödvändigt och legitimt. Dock räckte inte dessa argument 
för att USA skulle skapa legitimitet för invasionen. Kritiken på hemmaplan var 
dock inte alls lika stor som den från omvärlden, även om den inhemska kritiken 
har vuxit dramatiskt de senare åren. USA utgick också från att man snabbt efter 
invasionen skulle kunna hitta bevis för anklagelserna, och på så sätt uppnå s.k. 
”post facto-legitimering”, vilket man sedermera inte gjorde (Mueller 2005, s.109).  

Hur kommer det sig då att de realistiska argumenten inte längre räckte till? Ett 
svar är att nu när inte hotet från Sovjetunionen fanns kvar, ansåg folk att det inte 
längre fanns några skäl till offensiva krig eller aggression. Motiven var helt enkelt 
för svåra att förstå och acceptera, då det inte handlade om att bekämpa kommu-
nismen (Mueller 2005, s.118). Dessutom hade den amerikanska befolkningen bli-
vit fientligt inställd till egna förluster, även i humanitära insatser, som man ser be-
vis på i fallen Libanon och Somalia, då USA drog sig ur FN-operationer efter att 
ha dragits in i strider och förlorat soldater. I kombination blev ett anfallskrig alltså 
oacceptabelt hos amerikanerna, ända fram tills att ett nytt hot uppenbarade sig. 
Från chocken av terrorattackerna den elfte september 2001 stödde den amerikans-
ka befolkningen krigen i Afghanistan och Irak. Stödet för dessa krig minskat av-
sevärt på senare år eftersom regeringen inte kunnat uppvisa tillräckligt goda resul-
tat då chocken lagt sig. 

 4



 

 

2.2 Folkrätten 

Enligt FN-stadgan finns två undantag till det våldsförbud som FN föreskrivit värl-
dens länder. Det första är självförsvarsrätten, där stater ges rätten att med våld 
bemöta väpnade anfall (FN-stadgan, kap VII, art 51). Det andra undantaget är om 
säkerhetsrådet antar en resolution som tillåter medlemsstater att bruka våld mot 
andra stater för att säkra internationell fred och säkerhet (FN-stadgan, kap VII, art 
39).  

Ett FN-mandat, menar Cornelieu Bjola, är det säkraste och bästa sättet att ska-
pa legitimitet för en intervention (Bjola 2005, s.267). Detta eftersom ett FN-
mandat uppfattas som legitimerande både hos allmänheten och hos politiken. 
Dock valde USA och NATO att hoppa över FN-mandatet när man intervenerade i 
Kosovo 1999. Man ansåg att det räckte med att peka på säkerhetsrådets tidigare 
resolutioner som krävde att Serbien skulle avbryta all militär aktivitet som påver-
kade civilbefolkningen, att Serbien skulle dra tillbaka alla styrkor som bidrog till 
förtryck av civilbefolkningen i Kosovo, och att vidare steg kunde tas om Serbien 
inte lydde (Shinoda 2000). Liknande argument användes av USA inför invasionen 
av Irak. NATO:s generalsekreterare Javier Solana menade även att de 19 NATO-
medlemmarnas enighet i frågan skapade ytterligare legitimitet, och att interven-
tionen inte var ett försök att skapa ny folkrätt, utan snarare ett undantag till existe-
rande regler (Shinoda 2000).  

Brott mot våldsförbudet innebär att man förlorar legitimitet, både politiskt sett, 
och hos allmänheten. Men i fallen Kosovo och Irak har man försökt minimera för-
lusten av legitimitet genom att bortförklara sig och förringa överträdelser. Man 
erkänner inte folkrättsbrotten, utan menar att överträdelsen i fråga är ett undantag, 
eller att folkrätten är otillräcklig, och att överträdelsen därför är rimlig (Falk 2005, 
s.34). 

Interventionen i Kosovo och USA:s invasion av Irak väcker frågan om det kan 
vara legitimt att enskilda länder eller flera länder tillsammans, utan ett FN-
mandat, kan framtvinga tillämpning av FN-resolutioner? FN-stadgan påbjuder att 
säkerhetsrådet ska ha det primära, men inte det exklusiva ansvaret att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet (FN-stadgan, kap 5, art 24:1). Samtidigt står det i 
FN-stadgans artikel 53 att regionala organisationer inte får lov att ta till våld utan 
säkerhetsrådets tillstånd. Våldsförbudet blir suddigt, och Shinoda menar även om 
man inte explicit tillät NATO:s intervention så fanns utrymme för ett eget rättfär-
digande, i och med tidigare resolutioner (Shinoda 2002). Alltså är våldsmonopolet 
inte totalt, vilket slår stora hål i föreställningen att legitimitet bäst skaffas från FN, 
då FN-stadgan faktiskt medger att säkerhetsrådet inte har exklusivt ansvar att upp-
rätthålla internationell fred och säkerhet.  
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2.2.1 Lagpositivismen 

Positivisterna menar att legitimitet endast kan uppnås om användandet av våld är 
folkrättsenligt, dvs. självförsvar mot väpnat angrepp eller om FN-mandat finns. 
Man bortser från olika rättfärdigande omständigheter, och om beslutet i fråga 
framkommit genom olika former av påtryckningar. Det viktiga är att själva be-
slutsprocessen i FN:s säkerhetsråd gått rätt till. Lagpositivismen fick genomslag 
bland europeiska politiker eftersom den försäkrade att besluten fattas multilateralt, 
i enlighet med folkrätten (Matlary 2004, s.131-132).  

Det finns dock problem med detta perspektiv i dagssituationen. I och med 
världssamfundets ökade fokus på rättfärdighet och mänskliga rättigheter har lag-
positivismen tappat stöd hos politiker och allmänheten. Ett exempel är NATO:s 
intervention i Kosovo, som trots avsaknaden av ett FN-mandat ansågs vara legi-
timt hos den breda allmänheten. 

 

2.3 Teoritraditionen om rättfärdiga krig 

Sedan slutet på det kalla kriget, och flera tillfällen då FN och folkrätten visat sig 
vara otillräcklig har teoritraditionen om rättfärdiga krig fått mer genomslag. Det 
politiska spelet, menar Falk, blir viktigare än lagen (Falk 2005, s.34). Om man 
kan uppfylla de kriterier för rättfärdiga krig blir folkrätten inte lika viktig, då detta 
skapar offentlig och politisk legitimitet. Juridiken sätts åt sidan, eftersom den inte 
behövs.  

Cornelieu Bjola skriver att internationell etik ser användandet av våld som nå-
got som främst måste rättfärdigas moraliskt, inte juridiskt. Där kommer teoritradi-
tionen om rättfärdiga krig in. Genom att uppfylla kraven för ett rättfärdigt krig för 
att skapa jus ad bellum, och om man utkämpar kriget ”korrekt”, dvs. med ett be-
gränsat, proportionellt och försiktigt genomförande, finns legitimitet att hämta 
(Bjola 2005, s.268).  

Om man tittar på de tre klassiska kriterierna för jus ad bellum (Höglund i Ag-
gestam, 2004, s.28) och jämför dem med NATO:s intervention i Kosovo så ser 
man att NATO ansåg att de uppfyllde två av kriterierna: rätt orsak och rätt inten-
tion. Orsaken var händelserna i Kosovo, och intentionen var att stoppa dem. Och 
omvärlden höll till stor del med. NATO ansåg inte att de själva hade den rätta 
auktoriteten, då man hänvisade till FN:s resolutioner, och därmed stärkte uppfatt-
ningen om att FN är den enda legitima auktoriteten (Shinoda 2000). När det gäller 
kriget i Irak 2003 ser det annorlunda ut. Även här pekade man på tidigare FN-
resolutioner, men USA:s påståenden som skulle fylla de två andra kriterierna, or-
sak och intention, accepterades inte av vare sig FN eller en stor del av världens 
länder. Om USA dock kunnat visa upp bevis på att man uppfyllt de modernare 
kriterierna, proportionalitet, välgrundat hopp om seger, våld som sista utväg, och 
varaktig fred som syfte, så hade kriget mycket väl kunnat ses som legitimt av om-
världen.  
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2.4 Legitimitet utifrån mänskliga rättigheter 

Som bekant var den ledande legitimerande föresatsen under kalla kriget att krig 
var nödvändiga pga. ständig närvaro av globala ”hot” i den bipolära världsord-
ningen. Vad skiljer då mänskliga rättigheter från de tidigare nämnda perspekti-
ven? Den kanske mest intressanta skillnaden är att mänskliga rättigheter tar sitt 
avstamp i vad som traditionellt setts som en nations ”inre angelägenheter”, till 
skillnad från dess utrikespolitik. Mänskliga rättigheter ligger hos människor, inte 
stater. Legitimeringsanspråket ligger plötsligt i att skydda en annan stats befolk-
ning snarare än att skydda den egna staten och den egna befolkningen. Så om man 
låter mänskliga rättigheter utgöra grunden för legitimitet för det med sig en del 
konsekvenser, vilka vi ska närmare på i nästa kapitel. 
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3 Mänskliga rättigheter som norm-
regim 

 
De allra flesta stater har idag accepterat de mänskliga rättigheterna. Elie Wiesel 
kallade mänskliga rättigheter vid ett tillfälle för en världsomspännande sekulär re-
ligion (Ignatieff 2001, s 53), och det går väl knappast att blunda för vilken genom-
slagskraft de mänskliga rättigheterna haft. De har även beskrivits som, tillsam-
mans med pengar och Internet, ett av globaliseringens sanna språk och har till och 
med inkorporerats i vissa länders konstitutioner. NGO:s världen över hyllar dess-
utom mänskliga rättigheter som en av sina riktiga stöttepelare (Ibid., s 6-8). Det 
verkar även som om mänskliga rättigheter kommit att få långtgående konsekven-
ser och börjat utmana gamla idéer. Vi skall i följande avsnitt försöka undersöka 
hur mänskliga rättigheter kommit att påverka och fortfarande påverkar den gamla 
suveränitetsprincipen såväl och vilka konsekvenser mänskliga rättigheter får för 
FN. Sen skall vi se om detta innebär att mänskliga rättigheter kan användas som 
svepskäl för bevakandet av en stats egna intressen. 

 

3.1 Mänskliga rättigheter i förhållande till suveränitet 

Michael Ignatieff menar att mänskliga rättigheter kom till som ett svar på de brott 
som kunde begås om den klassiska westfaliska staten tilläts oinskränkt suveräni-
tet, så som de tyska koncentrationslägren (Ignatieff, s.4). Syftet med mänskliga 
rättigheter kan då ses som en begränsning på suveräniteten. Brott mot mänskliga 
rättigheter kan således utgöra en legitim orsak att bryta mot suveränitetsprincipen, 
även om man i t ex fallet Kosovo, som står under ett FN protektorat, menar att 
Kosovo fortfarande ligger under Jugoslavisk suveränitet (Ibid., s.38). Men det 
verkar egentligen vara ett kontradiktoriskt resonemang att utföra operationer utan 
tillåtelse inom en nations gränser och samtidigt hävda att suveräniteten är bibehål-
len. Vi ser det som att upprätthållandet av mänskliga rättigheter måste ske på be-
kostnad av suveränitet. En slutstats som för med sig vissa konsekvenser.   

Det första är att man genom detta öppnar en väg förbi suveränitetsprincipen, 
mänskliga rättigheter blir ett slags passerkort in förbi suveränitetens murar, vilket 
i sig kanske inte borde vara ett problem, den som har rent mjöl i påsen har inget 
att frukta så att säga. Men den egentliga frågan blir, åt vem öppnar man dörren? 
Det folkrättsliga svaret blir förstås att dörren öppnas för säkerhetsrådet och ingen 
annan. Men fallet Kosovo visade att detta inte måste vara fallet för att en opera-
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tion ska vara legitim. Man skulle förstås kunna kalla detta ett undantagsfall då 
Rysslands med sitt veto med största säkerhet skulle omöjliggöra varje försök till 
ett mandat (Falk 2005, s.38). Dessutom så misslyckades säkerhetsrådet även med 
att fördöma operationen då Ryssland lämnade in ett resolutionsutkast som för-
dömde operationen som endast tre säkerhetsrådsmedlemmar röstade för (Shinoda, 
2000), så säkerhetsrådet tog egentligen inte ställning emot heller. Men oavsett hu-
ruvida säkerhetsrådet var enigt eller inte så blir Kosovo, om det var legitimt, ett 
bevis för att det är möjligt att legitimt kränka suveränitetsprincipen. Kosovo är 
inte heller det enda exemplet.  

Den 5 april 1991 antog säkerhetsrådet resolution 688 som fördömde förtrycket 
av kurder i Irak vilket då kallades för ett hot mot internationell fred och säkerhet i 
regionen. I denna resolution fanns inte något beslut om en militär intervention 
men den 17 april beslöt USA, Storbritannien och Frankrike att sända trupper till 
norra Irak för att etablera en skyddszon för kurderna, senare anslöt sig även fler 
makter. Även om den militära närvaron väckte protester från flera håll så vidtog 
inte säkerhetsrådet några åtgärder mot de utländska trupperna. I likhet med Koso-
vo så blev operation legitim pga av omvärldens tysta eller uttalade samtycke (jfr 
Bring 2002, s 301-303). Innebär detta att vemsomhelst legitimt skulle kunna före-
ta sig sådana här operationer om de kan peka på humanitär nöd. Ett självklart svar 
finns inte eftersom det inte egentligen står helt och hållet klart huruvida dessa 
operationer var helt legitima. Men om man utgår ifrån att de var det så dyker frå-
gan upp om det är enbart de mänskliga rättighetsaspekterna som utgör grunden för 
detta legitima anspråk, eller om det också är avgörande vem som företar sig ope-
rationen. 

I båda dessa fall så utfördes operationerna av liberala demokratier, vilket kan 
kopplas till ett av argumenten bakom teorin om en liberal hierarki, nämligen det 
att liberala demokratier besitter en moralisk reliabilitet och att detta tillsammans 
med andra kriterier borde ge dessa demokratier särskilda rättigheter i det interna-
tionella samhället (jfr Reus-Smit 2005, s.79). Om vi tänker oss ett liknande reso-
nemang i frågan om vem som har rätt att intervenera så blir alltså legitimiteten 
också beroende av vem som intervenerar. Begrepp som moralisk reliabilitet är 
dock knappast tydliga och att ha sådant som legitimeringsgrund gör hela legitime-
ringsproceduren grumlig. Det går även att ifrågasätta om de liberala demokratier-
na verkligen lever upp till denna moraliska reliabilitet. Det som talar emot denna 
reliabilitet är oförmågan att vara konsekventa i sina humanitära företag. Christian 
Reus-Smit pekar bland annat på misslyckandet i Somalia, passiviteten i Rwanda, 
undvikandet i Bosnien och de karakteristiska orden utan handling i Sudan (Ibid., 
s.87), vilka alla talar för moralisk opålitlighet snarare än det motsatta. 

Om legitimitet grundad på mänskliga rättigheter reserveras liberala demokra-
tier borde det innebära att autokratiska stater inte skulle kunna legitimera opera-
tioner på samma sätt vilket inte riktigt verkar vara sant. Tanzanias avsättande av 
Idi Amin och Vietnams hjälp att stoppa folkmordet i Kambodja, verkar i efterhand 
ha nått en liknande legitimitet som de ovan nämnda operationerna, dvs den genom 
omvärldens acceptans, och det får väl nästan ses som självklart att ingen av dessa 
länder besitter den moraliska reliabilitet som nämndes ovan. Detta pekar på att det 
kanske snarare handlar om just det mänskliga rättighetsaspekterna i operationerna 
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och att detta för sig själv mycket väl kan utgöra en ensam grund för legitimitet, 
när en stat kränker en annans stats suveränitet. 

Ett förslag till en lösning på problemet med suveränitet kontra mänskliga rät-
tigheter är att omdefiniera suveräniteten genom vad som kallas ”The Responsibili-
ty to protect” vilket först formulerades i ICISS rapporten 2001, där de försökte 
kombinera den klassiska suveräniteten som vilar på staten med en suveränitet som 
också vilade på befolkningen. Tanken är att suveräniteten vilar på att staten görs 
ansvarig för dess medborgares säkerhet och skyddet av deras mänskliga rättighe-
ter, staten är alltså inte längre bara garant för den inre freden utan har ett mer 
långtgående ansvar för sina medborgare. Klarar staten inte av att hantera detta an-
svar så förverkar den sin suveränitet och öppnar för en intervention (jfr Molier 
2006, s.47). Det verkar vid första anblicken kanske var en elegant lösning på pro-
blemet men problemen med denna lösning har egentligen exemplen ovan redan 
visat på. Frågan kvarstår vem som legitimt kan utföra dessa interventioner (säker-
hetsrådet förblir den enda legala vägen). Man kan dessutom fråga sig om inte det-
ta är just vad som skedde med suveräniteten när säkerhetsrådet antog resolution 
688 och på sätt vidgade definitionen av fred och säkerhet till att innefatta kränk-
ningar av mänskliga rättigheter, även om detta i sig inte formellt ändrade suverä-
nitetsbegreppet, så kan man hävda att det utgjorde ett precedensfall i frågan (jfr 
Bring 2002, s.303). Om man dessutom räknar bombkriget i Kosovo som en legi-
tim kränkning av den serbiska suveräniteten, så skulle man kunna tolka det hela 
som om vi redan har en suveränitetsprincip konditionerad på mänskliga rättighe-
ter. 

 

 

3.2 FN:s roll 

När säkerhetsrådet förklarade förtrycket mot kurderna i norra Irak för ett hot mot 
freden och säkerheten i regionen genom resolution 688 så vidgades definitionen 
av fred och säkerhet, vilket inte bara påverkar suveräniteten utan även FN:s roll. 
Fred och säkerhet är som bekant säkerhetsrådets ansvar, således innebär detta att 
man också genom denna resolution vidgade sitt eget ansvarsområde, vilket i sig 
egentligen inte utgör ett problem, så länge man inte ser ett problem i själva om-
tolkningen dvs., frågan kanske snarare gäller om FN kan hantera detta utvidgade 
ansvar, något som bevisen än så länge tycks tala emot. Precis som liberala demo-
kratier inte klarar att vara konsekventa nog för att kunna upprätthålla en moralisk 
reliabilitet, så har inte FN kunnat vara konsekventa i sina företag. De ovan nämn-
da exemplen vittnar inte bara om de liberala demokratiernas oförmåga att var kon-
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sekventa utan även om FN:s tillkortakommanden vad gäller sin förmåga att ingri-
pa. 

En grund till FN:s problem är att rättigheterna och ansvaret som impliceras av 
de mänskliga rättigheterna är universella, men resurser av tid och pengar är ändli-
ga (Ignatieff 2002, s.18). Fullständig konsekvens är således kanske ett orimligt 
krav, men det verkar trots detta knappast omöjligt att kräva någon mån av konse-
kvens, som i fallet med Rwanda där den lokale FN-befälhavaren och andra exper-
ter har kommit fram till att det inte behövts mer än ungefär 5000 soldater för att 
stoppa folkmordet (Mueller 2005, s.117) vilket även med ändliga medel borde 
vara överkomligt.  

Problemet med konsekvens är dock även beroende av otydligheten i när exakt 
en intervention är nödvändig. Tre kriterier för hur man skall rationalisera interve-
nerandet har dock växt fram under 1990-talet, det första är att de mänskliga rättig-
hetskränkningarna måste vara grova och systematiska och genomgripande. Det 
andra är att de måste utgöra ett hot mot internationell fred och säkerheten i regio-
nen och det tredje måste vara att interventionen måste ha en riktig chans att får 
stop på de mänskliga rättighetsöverträdelserna. Ignatieff anmärker även att ett 
fjärde praktiskt krav finns, nämligen att det även krävs att en stormakt har intres-
sen i regionen, plus att ingen annan stormakt motsätter sig användandet av våld. 
(jfr Ignatieff 2002, s.40). Det är just detta fjärde kriterium som verkar ha varit det 
avgörande för huruvida humanitära interventioner utförs eller inte, med eller utan 
FN. Problemet är förstås att när de utförs utan FN blir illegala operationer. 

Det verkar dock som om denna illegalitet inte alltid omöjliggör legitima ope-
rationer. Janne Haaland Matlary pekar på att både intervention i Kosovo och den i 
Irak skedde utan FN-mandat och att dessa visade på att argumenten för interven-
tionen är betydelsefulla, och anmärker även på hur Norges dåvarande statsminis-
ter Kjell Magne Bondevik uttalade sig om att han inte nödvändigtvis ville ge Nor-
ges stöd till en attack mot Irak även om ett FN-mandat skulle komma till, han me-
nade att ett FN-mandat är en nödvändighet men inte i sig själv tillräckligt (jfr Mat-
lary 2004, s.132). Alla delar självklart inte Bondeviks uppfattning men en sådan 
uppfattning får en del konsekvenser för FN:s roll. FN:s legitimitet kan i sådana 
fall också underställas normativa argument, så som mänskliga rättigheter. Precis 
som vi ovan antydde att suveräniteten kan ha kommit och blivit konditionerad på 
mänskliga rättigheter kan samma sak ha hänt FN.  

Om vi förutsätter att FN utgjort en legitim auktoritet, vilken genom det har 
gått att uppnå legitimitet för interventioner. Om det nu är så att det går att uppnå 
legitimitet utan FN och att FN inte längre i sig självt kan utgöra grunden för legi-
timitet, så skulle detta i sådana fall innebära att mänskliga rättigheter har blivit en 
högre stående legitim auktoritet än FN. Då dyker frågan upp om FN fortfarande 
spelar någon egentlig roll vad gäller legitimitet, eller om det nu handlar om 
mänskliga rättighetsaspekter. Det är dock alldeles för tidigt för att kunna dra några 
slutsatser om och man får ej glömma att både vad gäller Irak och Kosovo så för-
des en argumentation gällande legitimering utifrån legalitet (se Shinoda 2000 & 
Falk 2005, s.41), så det är uppenbarligen för tidigt för att kunna räkna ut FN vad 
gäller legitimitet i interventioner, det är dessutom möjligt att FN återtar sin plats 
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som ensam legitim auktoritet om FN lyckas anpassa sig och hantera mänskliga 
rättighetskränkningar effektivare. 

Intressant att anmärka på är just de dubbla legitimeringsprocesser som skedde 
inför både Kosovo och Irak, dvs att man både försöker påvisa sin legitimitet ge-
nom legala anspråk så väl som humanitära. Betyder detta kanske att vi befinner 
oss i något slags övergångsskede, på väg mot en tid där mänskliga rättigheter i sig 
kan utgöra en legitim grund. Det blir svårt att tänka sig exakt vilken roll FN skulle 
få i sådana fall men man kan tänka sig att FN kommer att behöva skaffa sig kapa-
citeten att hantera mänskliga rättighetsöverträdelser, om inte annat än för att kun-
na behålla sin egen legitimitet. 

 
 

3.3 Mänskliga rättigheter som svepskäl 

Om vi nu befinner oss i ett läge där åberopandet av mänskliga rättigheter kan ut-
göra grunden för legitimering kan man i sådana fall åberopa mänskliga rättigheter 
för att göra sina militära företag legitima när det egentligen gäller andra intressen. 
För att testa detta skall vi titta lite närmare på USA:s attack mot Irak 2003, men vi 
vill understryka att detta inte är något ställningstagande till huruvida den humani-
tära argumentationen var ett svepskäl eller ej, utan endast använda detta exempel 
för att visa på problematiken. Irak är i sig inte ett optimalt exempel heller, om 
man till exempel tittar på interventionen i Kosovo så var det där en tydligare hu-
manitär argumentation men samtidigt är det svårare att peka på andra intressen 
som skulle vara relevanta. 

Redan tidigt innan attacken mot Irak inleddes så drogs debatten igång om det 
egentligen kanske handlade om politiska intressen eller rent ut av om oljan i lan-
det. Dessutom så handlade debatten till en början mer om huruvida Saddam Hus-
sein hade tillgång till kärnvapen eller ej och USA försökte legitimera sig utifrån 
säkerhetshot, de humanitära argumenten var till en början av sekundär karaktär. 
Vilket dock egentligen inte borde utgöra ett problem för legitimitet om mänskliga 
rättigheter i sig kan utgöra den legitima grunden. Eftersom Saddam Husseins re-
gim hade begått kända massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna förr så 
var det enkelt för Bush-administrationen att hävda att kriget mot Irak egentligen 
också var en slags humanitär intervention (Kurth 2006, s 97-98). Om vi tar hänsyn 
till den moraliska reliabilitet som nämndes ovan borde detta vidare förenkla legi-
timeringen för USA, vilket vi senare ska diskutera huruvida den lyckades eller ej.  

Något som talar för att Irak egentligen inte handlade om mänskliga rättigheter 
är den amerikanska National Security Strategy (NSS) även känd som Bush-
doktrinen. I den så reserverar sig USA för att om det så behövs unilateralt använ-
da våld mot potentiella hot, att endast diplomatiska medel reserveras för stödjan-
det av mänskliga rättigheter och att humanitära interventioner inte är en möjlighet 
för Bush-administrationen (jfr Molier 2006, s.44). Om vi förutsätter att man fort-
farande följde NSS i frågan om Irak kan vi således sluta oss till att attacken inte 
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handlade om den humanitära krisen i Irak. Men USA försökte likväl legitimera 
sina handlingar delvis utifrån detta. 

Lyckades de då? Något som faktiskt talar för att de lyckades i viss mån är att 
när väl striderna hade börjat flyttades medias fokus till hur väl de militära opera-
tionerna gick (Matlary 2004, s 134). Om vad media väljer att rapportera ifrån på 
något vis kan ses som en måttstock för vad människor är intresserade av, så skulle 
man kunna likna Irak till vad som skedde efter Kosovo dvs att man uppnådde en 
legitimitet genom omvärldens acceptens snarare än dess uttryckta godkännande. 
Men detta verkar knappast fullgott och i efterhand verkar det på många sätt som 
om USA misslyckades med att legitimera sig i Irak. Förutom de många protester 
som väcktes innan kriget verkar det som om Bush-administrationen tappat mycket 
stöd även inom det egna landet, de politiska skribenter som tidigare stödde kriget 
verkar nu ägna sin tid åt att kritisera administrationen. USA verkar på många sätt 
ha tappat trovärdighet för sina rättfärdiganden (Kurth 2006, s.98).  

Anne-Marie Slaughter presenterade dock en tes om att Irak potentiellt kunde 
göras legitimt retroaktivt i det internationella samfundets ögon om vissa kriterier 
uppfyllts, dessa kriterier var ett välkomnande av den irakiska befolkningen, upp-
täckandet av massförstörelsevapen, ett accepterande av övervakning från FN un-
der ockupationen och ett politiskt återuppbyggande av Irak utfört av USA, Stor-
britannien och deras allierade. Hon bedömer dock att dessa kriterier inte uppfyllts 
och således förblir kriget i Irak illegitimt (jfr Falk 2005, s.42). Huruvida USA 
hade kunnat legitimera sig post facto är förstås omöjligt att veta säkert, men om 
man ser utifrån ett humanitärt perspektiv verkar det osannolikt att kunna legitime-
ra sig i efterhand om det inte redan innan står klart att det rör sig om ett humani-
tärt nödläge, oavsett vilket välkomnade den intervenerande makten får. Hursom-
helst var som bekant inte detta fallet i Irak, och den amerikanska operationen upp-
levdes som illegitim.   

USA verkar dessutom ha förverkat sin trovärdighet inom det internationella 
samfundet, då det blivit allt svårare att argumentera inför FN, som till exempel 
med folkmordet i Darfur. Antagligen hade USA mött motstånd från Kina såväl 
som arabiska och afrikanska länder med intressen i området, hursomhelst. Men 
med arvet USA bär ifrån Irak verkar göra motståndet vara legitimt (jfr Kurth 
2006, s 99). Om USA tidigare hade den moraliska reliabilitet vi talade om tidigare 
så verkar det som om den gick förlorad med Irakkriget. 
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4 Slutdiskussion 

 
Hur starka är då mänskliga rättigheter som normregim? Mänskliga rättigheter var 
centrala i legitimerandet av bombkriget mot Serbien, och i alla fall en del av 
USA:s argument för invasionen av Irak. Utan att dyka för djupt in i den diskus-
sionen verkar det som om det humanitära argumentet i sig inte ifrågasätts, utan 
snarare motivet bakom användandet av argumentet. Och på den ontologiska grund 
vi står, dvs. att vi utgår från att det som generellt uppfattas vara legitimt är legi-
timt, talar det för att mänskliga rättigheter utgör en legitimt skäl för användandet 
av militärt våld.  

Vad ligger då bakom denna utveckling? Vad som är säkert är att i och med 
kalla krigets slut försvann legitimiteten att intervenera i andra staters angelägenhe-
ter av rena säkerhetspolitiska skäl. Kan det vara så att mänskliga rättigheters fram-
fart delvis accelererat pga. det vakuum som bildades när Sovjetunionen kollapsa-
de, eller är det helt enkelt en ny idealism som börjat sprida sig då världen blivit 
mindre och dess invånare blivit mer medvetna om varandra?  

För att återkoppla till teoritraditionen om rättfärdiga krig sågs FN tidigare som 
den enda ”rätta auktoriteten” (Höglund i Aggestam 2004, s.28), dvs. den enda le-
gitima auktoriteten. Dock har det på senare år visat sig att går att rättfärdiga ett 
krig utan FN:s explicita tillstånd. Det kan ju förstås betyda att behovet av en auk-
toritet börjar försvinna, men också att mänskliga rättigheter börjar ta över, eller i 
alla fall kan utgöra en del av den auktoriteten, vilket gör legitimitetsfrågan oklar. 
Detta för att även om de mänskliga rättigheterna finns nedskrivna, är begreppet 
”mänskliga rättigheter” i sig abstrakt, vilket i vissa sammanhang kan ge det en 
nästan religiös prägel då det sällan lämnar rum för ifrågasättande. Elie Wiesels ut-
talande om en ”sekulär religion” kan ses som radikalt, men pekar ändå på den po-
tentiella problematiken.  

Ett annat problem som framkommer ur otydligheterna kring begreppet 
”mänskliga rättigheter” är att det saknas en auktoritet som effektivt kan upprätt-
hålla de mänskliga rättigheterna. Man skulle kunna visa på att FN tog på sig den-
na roll, genom att omtolka begreppen ”fred” och ”säkerhet” i och med resolution 
688. Men som bekant har FN inte kunnat leva upp till världssamfundets förvänt-
ningar. Å andra sidan världssamfundet har inte gett FN de verktyg som krävs, vil-
ket oförmågan att hindra folkmordet i Rwanda är ett bevis på.  

Som vi visat är mänskliga rättigheter definitivt en legitimerande faktor, men 
det är svårt att visa exempel på militärt våld där de humanitära motiven uppenbar-
ligen varit de enda. Ignatieffs fjärde praktiska krav har än så länge visat sig avgö-
rande (se ovan). Det kan tyckas underligt att mänskliga rättigheter är en starkt le-
gitimerande faktor, men inte en motiverande faktor. När vi tidigare diskuterade 
dubbelargumentation resonerade vi kring övergångsperioder, och det kanske är en 
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sådan vi befinner oss i just nu. Självklart kommer ju endast tiden att utröna om 
mänskliga rättigheter även kommer att kunna motivera.  

Vad som dock är uppenbart är att mänskliga rättigheter har kommit att utmana 
normer som tidigare stått obestridda, såsom suveränitetsprincipen som varit en le-
dande norm sedan den westfaliska freden 1648, och FN:s roll som obestridd legi-
tim auktoritet har omvärderats till följd av de mänskliga rättigheternas intåg i den 
normativa sfären.  
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