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Sammanfattning 
Problemet med humanitära interventioner är att de ställer mänskliga 
rättigheter – en grundläggande moralisk fråga, mot suveränitet – en 
grundläggande princip i mellanstatliga relationer.  
 
Uppsatsens kärna är en fallstudie av interventionen i Kosovo 1999 och 
syftet är att undersöka dess laglighet samt att undersöka politiska faktorer 
som legat till grund för och påverkat beslutet av NATO att intervenera i 
provinsen. Ett annat syfte är att utreda hur Kosovo interventionen påverkar 
framtida möjligheter att intervenera humanitärt. I grunden för ett 
resonemang kring detta finns FN-stadgans olika regler om våldsförbud och 
suveränitet och dessas undantag. Våldsförbudet är en av FN:s starkaste 
regler och fastslår att nationer skall avstå från våld och hot om våld för att 
lösa mellanstatliga konflikter. En princip som utvecklades och fastställdes i 
och med antagandet av Friendly relations deklarationen 1970. Detta ställs i 
ett fall som detta mot skyddet för mänskliga rättigheter vilket fått mer och 
mer betydelse i den internationella rätten under senare delen av 90-talet och 
början av 2000-talet. Även skyddet av mänskliga rättigheter är fundamentalt 
den internationella rätten.  
 
Det finns de som förespråkar att en humanitär intervention skall kunna få en 
legal status fristående från FN-stadgan. International Commission on 
Intervention and State Sovereignty (ICISS) ställer t.ex. upp ett antal kriterier 
för detta. En storskalig förlust av människoliv eller etnisk rensning måste 
äga rum. För att få intervenera skall den dominerande anledningen också 
vara humanitär och den intervenerande styrkan skall själv följa den 
humanitära rätten och respektera de mänskliga rättigheterna. Dessutom 
måste en intervention ske först efter att alla andra medel har uttömts – 
våldsanvändning är sista utvägen. En sådan fristående rätt är dock starkt 
omdebatterad och det finns i nuläget ingen sådan fristående rätt att stödja sig 
mot. 
 
Human rights Watch förespråkar att en intervention skall vara godkänd av 
säkerhetsrådet under kapitel VII i FN-stadgan. Andra teorier hävdar att detta 
inte krävs utan att det finns andra grunder för legitimitet, såsom en bred 
koalition, det finns också de som hävdar att alla nationer har en skyldighet 
att intervenera om det föranleds av de grova övergrepp som ställs upp som 
krav av ICISS. 
 
Det politiska klimatet kring Kosovo är något speciellt då interventionen är 
riktad mot en stat som redan innan situationen i Kosovo blossade upp till en 
kris och inbördeskrig åtnjöt väldigt lite förtroende från det internationella 
samfundet i stort, det stöd Milosevic regim kunde hitta fanns i öst och 
framförallt hos ryssland. Detta gjorde att det hade två av de permanenta 
medlemmarna i säkerhetsrådet delvis på sin sida och med de veton som 
skulle kunna hindra alla resolutioner som skulle kunna auktorisera hot om 
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våld eller våld för att hindra de etniska motsättningarna om en sådan skulle 
bli aktuell. 
 
Konflikten i Kosovo har rötter som går långt tillbaka i tiden men har sin 
omedelbara upprinnelse i början av 1990-talet och den nationalistiska våg 
som bar fram Slobodan Milosevic till makten. Denna nya regim drog 
tillbaka den status av autonomi som provinsen åtnjutit sedan 1974 med den 
följd att missnöjet, som yttrade sig i politiskt och väpnat motstånd växte sig 
starkare. De sista åren under 1990-talet pågick ett gerillakrig i Kosovo där 
regeringssidans motåtgärder slog kraftigt mot civilbefolkningen något som 
resulterade i en etnisk rensning och att en stor mängd människor tvingades 
till flykt. Den 23 mars påbörjade NATO en bombningskampanj som skulle 
vara fram till den 9 juli då resolution 1244 röstades igenom i FN:s 
säkerhetsråd.  
  
Kosovointerventionen föregås av ett antal resolutioner i FN:s säkerhetsråd 
dock utan att någon av dessa auktoriserar våld vilket leder till frågor 
angående interventionens legitimitet. Dessa resolutioner refererar 
visserligen till möjligheten att vidta kraftigare åtgärder och det har hävdats 
att en rätt till våldsanvändning går att läsa ut implicit ur dessa. Det har också 
hävdats att resolution 1244 som kunde komma till stånd tack vare NATO:s 
intervention fungerar som ett bemyndigande ex post facto av densamma.  
 
Det första av dessa två argument går i direkt strid med FN-stadgan och det 
krav på ett uttryckligt stöd under dess kapitel VII för att legitimera en sådan. 
Det andra argumentet som tidigare används i andra fall, får enligt mitt tycke 
snarare ses som en bekräftelse på det av NATO och Jugoslavien 
undertecknande avtalet och inte som en bemyndigande av 
våldsanvändningen i sig. 
 
Enligt min mening är en fristående rätt till humanitär intervention under 
framväxande och detta är något som kommer bekräftas eller förkastas i och 
med nästa fall som kan associeras till humanitära interventioner utan ett 
tidigare godkännande av säkerhetsrådet. Detta är dock problematiskt då det 
ställer moraliska ställningstaganden över gällande rätt. En underminerar 
folkrättens betydelse som låter politik och moral bryta dessa utan någon 
egentlig kontroll 
 
Kosovokommissionen kom till slutsatsen att interventionen var legitim men 
inte legal. Legitim på grund av sitt syfte och icke legal för att den ägde rum i 
strid med FN – stadgan. Något som stämmer väl överens med mina egna 
slutsatser. Detta väcker andra frågeställningar som är betydligt större än 
Kosovointerventionen i sig, frågor om FN-systemets förmåga at hantera 
moderna snabbt uppblossande etniska konflikter. FN-systemet är uppbyggt 
för att hantera en värld som den såg ut efter andra världskriget, en värld som 
inte längre finns idag. Detta är något som enligt min mening borde utgöra en 
av kärnpunkterna vad gäller diskussionen om humanitära interventioner 
men som nämnts väldigt lite i doktrinen. Skall FN kunna behålla sin roll i 
världspolitiken måste dess stadgar ändras och anpassas för att få in rätten till 
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en fristående humanitär intervention, med fastställda kriterier för detta, om 
nästa fall pekar i samma riktning som Kosovo. 
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Förord 
Väpnade humanitära interventioner är ett ämne som länge intresserat mig 
och som jag själv, under 1999 i just Kosovo, fick en förstahandsinblick i 
som del av den NATO styrka som gick in för att undsätta den utsatta 
Kosovo-Albanska befolkningen. Sedan dess har jag jobbat i Kosovo 2004-
2005 och kanske har en del av de uppfattningar som jag hade 1999 ändrats 
sedan dess. 
 
Balkan har varit föremål för interventioner förut, i Bosnien-Hercegovina 
skedde det i början av 1990- talet, något som säkert lever kvar i de flestas 
minnen men det var även här man intervenerade för att skydda religiösa 
minoriteter från det ottomanska imperiet i mitten och slutet på 1800-talet. 
Då skedde det med humanitära förtecken men med det föga dolda politiska 
motivet från Europas länder att hindra det Ottomanska imperiets utbredning.  
 
Humanitära interventioner blir alltid omdiskuterade, dels skall de motiveras 
juridiskt av framförallt de länder som vidtar dem vilket inte alltid är så lätt. 
Dessutom så är de oftast politiskt eller ekonomiskt motiverade, i alla fall om 
man lyssnar till de kritiska röster som alltid gör sig hörda. Men hur ligger 
det till egentligen. 
 
Interventionen i Kosovo har valts som ämne i detta arbete av flera 
anledningar, dels har jag själv jobbat där vid flera tillfällen och är 
personligen engagerad i konflikten, dels så är fallet intressant på grund av 
det faktum att det inte var sanktionerat av säkerhetsrådet innan man inom 
NATO beslutade sig för att intervenera.  
 
Jag skulle också vilja tacka min handledare Olof Beckman för all hjälp 
under skrivandet. 
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Förkortningar 
FN  Förenta Nationerna 
FRD  Friendly Relations Deklarationen  
FRY  Federal republic of Yugoslavia  
HRW   Human Rights Watch 
ICISS  International Commission on Intervention 

and State Sovereignty 
KFOR  Kosovo Force 
MUP  Ministarstvo Unutarnjih Polsova Serbiska 

Polisiära inrikestrupper 
NATO  North Atlantic Treaty Organisation 
NF  Nationernas Förbund 
NGO  Non Governmental Organisation 
UNMIK  United Nations Mission in Kosovo 
UNSCR  United nations Security Council resolution 
VJ  Jugoslaviska Armén 
FYROM  Former Yugoslav Republic of Macedonia 
UCK  Ushtria Clirimtare E Kosoves, Kosovos Befrielse 

Armé 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Politik och juridik är i alla aspekter tätt sammanknutna, detta är något som 
speciellt kan appliceras på folkrätten där nationer använder den 
internationella arenan för sina utspel. Stater har genom historien, med 
blandad framgång, försökt hävda legitimitet i sina våldsanvändningar mot 
andra stater med stöd av legala argument, ett av dessa argument är det om 
en väpnad intervention med humanitära förtecken. 
 
Efter att säkerhetsrådet länge varit passiviserat av det kalla krigets politiska 
spel återfick folkrätten denna viktiga kraft i och med upplösningen av 
sovjetunionen och det kalla krigets slut. Den 21 november 1990 i Paris 
deklarerade Europeiska säkerhets konferensen att ” The era of confrontation 
and division in Europe has ended…”. En kommentar som är olycksbådande 
lik Storbritanniens dåvarande premiärminister Neville Chamberlain 
berömda uttalande om ”Peace in our time” året innan andra världskriget bröt 
ut. 
 
FN:s säkerhetsråd började att visa upp en viss handlingskraft och 
bemyndigade våldsanvändning i ett antal interna konflikter i början av 90-
talet. Exempel som Somalia 1992 och Haiti 1994 är bevis för detta. Förutom 
detta skapades krigsförbrytartribunaler för forna Jugoslavien 1993 och 
Rwanda 1994 och antalet utfärdade resolutioner ökade kraftigt. I decenniets 
slut, och som var exemplet i Kosovo, hade motsättningarna mellan öst och 
väst åter kommit till ytan och säkerhetsrådet var åter blockerat av de 
permanenta medlemmarnas vetorätt. Två principer ställdes mot varandra när 
det gällde rätten till humanitär intervention, våldsförbudet och skyddet för 
mänskliga rättigheter – två centrala delar i folkrätten. 
 
Ett argument som talar emot de legala argumenten är att NATO och andra 
länder verkar välja vilka länder de skall intervenera i på andra grunder än 
rent humanitära. Västländerna visade väldigt lite vilja att intervenera i 
länder som Rwanda medan man gick in utan1 säkerhetsrådets medgivande 
under Kosovo konflikten och de där påstådda övergreppen som även i de 
högsta uppskattningarna på ett makabert sätt bleknade mot de i Rwanda. 
Även om argumenten som används för att stödja en intervention är juridiska 
är det lätt som bisittare att dra andra slutsatser.  
 
Dessa två sidor av debatten kring humanitära interventioner är bakgrunden 
till detta arbete. 
 
 

                                                 
1 Längre fram i uppsatsen redogörs djupare för detta. 
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1.2 Frågeställning 
Det grundläggande syftet med denna uppsats är att försöka klargöra, å ena 
sidan de legala argument som framkommit, å andra sidan att se till den 
politiska vilja som finns bakom beslut att intervenera på humanitära grunder 
och på vilket sätt detta påverkar utvecklingen av den internationella rätten. 
Detta avslutas med en analys av i vilken riktning rättsutvecklingen pekar 
idag. 
 
De juridiska argumenten kan framför allt avgränsas till tolkningar av FN-
stadgan och dess våldsförbud i art 2(4) och de undantag från det som finns. 
De politiska viljorna och syften bakom en viss handling är svårare att 
enhetligt kategorisera men kan tydligt ses när man granskar de olika 
konflikter som förekommit och de interventioner som skett. De humanitära 
behoven är inte alltid det som varit styrande. Då detta ämne är så komplext 
kommer diskussionen framförallt koncentreras till just fallet Kosovo. 
 
Kosovo är valt som exempel då de är en intervention som ägde rum trots 
avsaknad av ett klart mandat från säkerhetsrådet och för att detta öppnar upp 
för en internationell diskussion som både berör juridiska och moraliska 
argument. De politiska och juridiska system som byggts upp under de år FN 
har funnits torde efter alla års utveckling stämma överens med den globala 
moral om vad som är rätt och fel som ligger till grund för lagstiftningen. I 
fallet Kosovo är doktrinen delad i två läger, de som grundar sina argument 
på moral och de som grundar dem på legalitet. 
 
De politiska omständigheterna kring en intervention kan tyckas härröra till 
statsvetenskapen men är viktiga för en helhetsbedömning om man skall 
bedöma de legala argument som används vid en intervention.  
 

1.3 Metod 
Inför denna uppsats har jag analyserat såväl doktrin som traktattexter och 
resolutioner men även de debatter i säkerhetsrådet som föregått dessa. 
Dessutom har jag granskat uttalanden av viktiga aktörer i framförallt den 
kritiska tidsperioden första halvåret 1999 för att kunna härleda de argument 
som lagts fram.  
 
Den legala tolkningen har haft fokus på våldsförbudet och dess undantag 
vilket medfört att huvuddelen av det material som används tillhört denna 
kategori. Dessutom har stort fokus legat på tidigare analyser av Kosovo 
konflikten framför allt i juridiska tidskrifter. Då ämnet är så nära besläktat 
med statsvetenskap har även litteratur härrörande till denna kategori 
används. 
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1.4 Teori 
Med utgångspunkt i FN – stadgan och dess tolkningar finns ett antal olika 
sätt att se på rätten och legal möjlighet till humanitär intervention. 
Utgångspunkten för den redovisning av teori som följer i denna uppsats har 
varit att redogöra för de olika utgångspunkterna för dessa argument, den 
moraliska och den legala och vilka argument de i sin tur leder fram till. 
 
Efter Kosovo konflikten har debatten kring humanitär intervention fått 
förnyad styrka på grund av de frågeställningar den gav upphov till. Det 
synsätt som varit dominerande på området är den extensiva där man ser till 
ordalydelsen i art 2(4) och ger ett närmare totalt våldsförbud med bara de 
utryckliga undantagen som finns, denna ståndpunkt stöds av en majoritet av 
FN:s medlemsländer. I inledningen av mitt arbete med denna uppsats var 
också detta min ståndpunkt men i takt med att arbetet fortskred är jag inte 
längre helt övertygad. 
 
I Kosovo rapporten utrycks åsikten att en stats suveränitet bör vara kopplat 
till dess förmåga att skydda de fundamentala mänskliga rättigheterna inom 
sitt territorium.2 En stats suveränitet är beroende av att den har sina 
medborgares stöd. Ett synsätt som utvecklas ytterligare av International 
Commission on intervention and state sovereignity som hävdar att andra 
stater har en skyldighet att ingripa mot en stat som missbrukar sin 
suveränitet och utsätter sina medborgare för grava brott mot de mänskliga 
rättigheterna. Fernando Tesón hävdar inte bara att humanitära interventioner 
är förenliga med FN - Stadgan utan att detta också är stött av statspraxis3. 
Något som han härleder från tesen att krig som förs till försvar för 
mänskliga rättigheter är rättfärdiga. 
 
Francis Kofi Abiew förespråkar ett verk av generella principer som skall 
styra FN:s agerande vid en humanitär intervention för att göra 
sammanslutningen mer effektiv vad gäller dessa. Han förespråkar också att 
framtida interventioner måste vara kollektivt undertecknade av hela 
världssamfundet4. Ett problem med argumentationen kring humanitära 
interventioner, som Nicholas Wheeler pekar ut, är det faktum att man 
diskuterar en rättighet för stater att intervenera och inte en skyldighet. Detta 
medför att det kommer att bli ett godtycke i de interventioner som väljs att 
göras och vissa interventioner som hade varit i desperat behov av att 
genomföra kommer aldrig att ske5. 
 
Argumenten kring humanitär intervention faller som synes inom ett väldigt 
brett spektrum med grundläggande politiska, legala och moraliska 
skillnader.  

                                                 
2 Se The Kosovo Report s. 291 
3 Se Tesón, Fernando R, Humanitarian intervention s. 313 
4 Se Abiew, Francis Kofi, The evolution of the doctrine and practice of humanitarian 
intervention s. 280 ff 
5 Se Wheeler, Nicholas J, Saving strangers s. 299 
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1.5 Disposition 
Då uppsatsen i stort kommer att cirkulera kring händelseutvecklingen 
framförallt före men även efter interventionen av Kosovo har jag valt att 
inleda med en redogörelse för gällande rätt som sedan används i själva 
diskussionerna som följer. Jag redogör främst för den reglering som finns i 
FN-stadgan samt omkringliggande litteratur. Fokus ligger på våldsförbud i 
art. 2(4). Jag tar även upp viss sedvanerätt där humanitära interventioner 
behandlas. Här tas även de undantag som finns från våldsförbudet upp och 
när det finns möjlighet för en nation att använda våld mot en annan. 
 
Detta följs av ett antal kortfattade redogörelser av fall som är av intresse för 
Kosovo interventionen. Jag redogör kortfattat för de politiska och historiska 
bakgrunderna till interventionerna för att därefter kommentera dessa. 
 
För att diskussion skall bli möjlig följer en redogörelse, kortare sådan, för 
den historiska utvecklingen i Kosovoprovinsen tiden före konflikten och 
under interventionen. Parternas agerande samt utspel som görs av FN, 
NATO och andra aktörer i händelseutvecklingen. Detta följs av en kortare 
redogörelse för de problem provinsen fortfarande har. 
 
För att en diskussion skall bli möjlig följer senare en redogörelse för de 
huvudargument som lagts fram för att legitimisera interventionen i olika 
instanser samt de teorier som ligger bakom. Detta stycke är placerat efter de 
olika fallstudierna då dessa krävs för att på ett adekvat sätt tillgodogöra sig 
de olika argumenten för och emot dessa teorier. Uppsatsen avslutas med en 
analys av Kosovofallet men även av en möjlig framtida rättsutveckling. I 
arbetet förekommer också till viss del löpande kommentarer där detta krävs. 
 
Diskussionen huruvida övergreppen och brotten mot de mänskliga 
rättigheterna var tillräckligt allvarliga för att motivera en intervention har 
lämnats utanför denna uppsats då en analys av den frågan är mer praktisk än 
juridisk. 
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2 Gällande lagtext 

2.1 FN – Stadgan 
FN-stadgan är grunden för den kodifiering inom området som finns idag och 
är ett folkrättsligt bindande avtal. Den innehåller förutom inriktningar och 
syften även mer definitivt utformade regleringar. Jag börjar här med en kort 
redogörelse för dess uppbyggnad och reglering. 

2.1.1 Våldsförbudet 
” All Members shall refrain in their international relations from the threat or 
use of force against the territorial integrity or political independence of any 
state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United 
Nations.”6  
 
Förenta Nationernas främsta syfte är att förhindra krig och oroligheter och 
att värna om fred och säkerhet runt om i världen. Detta tankesätt om en 
överstatlig funktion är emellertid ungefär lika gammal som FN själv även 
om en början på ett sådant infördes i och med Nationernas Förbunds 
tillkomst under 1900-talets första hälft. Utvecklingen inom den 
internationella rätten har dock gått fort framåt sedan denna tid. 
 
Sedan Förenta nationernas tillkomst, 1945, har FN-stadgans art. 2(4) haft 
lydelsen som ovan och som framgår av texten gäller den såväl hot om 
väpnat våld som väpnat våld i syfte att hota den territoriella integriteten eller 
den politiska självständigheten hos en stat. Detta är grundregeln för det som 
i dagligt tal kallas våldsförbudet. FN:s främsta syfte, eller i alla fall ett av 
dem, är att förhindra krig och upprätthålla internationell fred och säkerhet 
enligt art. 1(1), våldsförbudet kan ses som en hörnsten härav. Alla suveräna 
stater är likställda, art. 2(1) och tillsammans med art. 1(2) angående folkens 
rätt till självbestämmande och art 2(4) bildar de den mellanstatliga Non-
interventions principen7. 
 
Art 2(4) är också sammanlänkad med art 2(3) där Principen om fredliga 
lösningar av internationella tvister fastslås. Denna princip uppställer krav 
att alla medlemsstater att lösa sina mellanstatliga konflikter med fredliga 
medel utan att det äventyrar den internationella freden. En princip som 
sträcker sig längre än våldsförbudet då den inte bara berör våld och hot om 
detta. 
 

                                                 
6 FN-stadgan art. 2(4) 
7 Bring s. 105 ff. 
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2.1.2 Skyddet av mänskliga rättigheter 
Art. 1(2) i FN - stadgan fastställer principen om folkens lika rättigheter och 
självbestämmanderätt och att dessa grundläggande värderingar skall 
genomsyra mellanstatliga relationer. Stadgan säger även att FN:s ändamål är 
att främja aktningen av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för 
alla, utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion i art. 1(3). 
Denna, icke diskrimineringsprincip, är den starkast uttalade principen i 
stadgan8 vad rör skyddet av mänskliga rättigheter. 
 
Senare i FN – stadgans art. 55 och 56 utvecklas betydelsen av att verka för 
och respektera de mänskliga rättigheterna för att kunna verka för stabilitet 
och fredliga relationer mellan medlemsstaterna. Av artiklarna följer också 
en skyldighet att verka för dessa rättigheter, inte enbart genom FN utan även 
med varandra.  
 
Skyddet av mänskliga rättigheter har alltså en central roll i FN-stadgan och 
är ett av de viktigaste målen. De har fått större och större tyngd framförallt 
efter kalla krigets slut.  
 

2.1.3 Undantag från förbudet att använda våld 
FN-stadgan har två uttryckliga undantag från den nämnda huvudregeln i art. 
2(4) att använda mellanstatligt våld. Det första är säkerhetsrådets möjlighet 
att besluta om våldsanvändning enligt kapitel VII, det andra är rätten till 
självförsvar, individuellt och kollektivt, som föreligger vid väpnat angrepp. 
 
Det första undantaget framgår i art 39 samt art. 42 och måste anknytas till 
upprätthållandet av internationell fred och säkerhet, och om andra medel 
uttömts och ansetts otillräckliga. Detta kallas ibland för kapitel VII 
ingripanden efter det kapitel i FN - stadgan där reglerna finns upptagna. 
Säkerhetsrådet kan med stöd av art. 53(1) använda sig av regionala avtal 
eller organ9 för att lösa de uppgifter det åtagit sig. 
 
Det andra undantaget avser självförsvar och finns reglerat i art. 51, dock 
inskränker inte denna rätt hos medlemsstaten på något sätt säkerhetsrådets 
handlingsmöjlighet i samma fall. Dessutom skall stat som agerar enligt art. 
51 meddela säkerhetsrådet härom. 
 
Något som har fungerat hindrande för säkerhetsrådets förmåga att fatta 
beslut angående våldsanvändning är de regler som gäller för omröstning. 
Det krävs bifall av 9 av 15 medlemmar i säkerhetsrådet för att ett beslut 
enligt kap. VII skall träda i kraft något som självklart är till för att 
säkerställa en bred förankring för besluten. De permanenta medlemmarna 
har vetorätt vilket handlingsförlamat säkerhetsrådet vid ett antal tillfällen 

                                                 
8 Se Beckman S. 75 
9 Den militära närvaron I Kosovo är under NATO befäl.  
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genom historien10. Däremot kan en permanent medlem avstå att rösta utan 
att det ses som ett veto11 trots ordalydelsen i art. 27. 
 

2.2 Tolkning av FN-stadgan 
Våldsförbudet i art. 2(4) kan tolkas på olika sätt, restriktivt eller extensivt 
vilket avgör om en humanitär intervention är laglig eller ej. En extensiv 
tolkning ger vid handen ett väldigt starkt våldsförbud som omfattar alla 
situationer som ej är klart undantagna i FN-stadgan. Dessa undantag är det 
kollektiva och individuella självförsvaret samt våldsanvändning 
sanktionerat av säkerhetsrådet12. Denna ståndpunkt hävdas av en majoritet 
av FN:s medlemsländer och stöds av förarbetena till FN-stadgan. Den 
extensiva tolkningen har också stöd i Friendly Relations deklarationen.13

 
Den restriktiva tolkningen ger vid handen att interventioner med humanitära 
motiv är legala eftersom deras syfte är i enlighet med FN-stadgans syfte och 
att interventionerna inte är riktade mot ”en stats territoriella integritet 
integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt är oförenligt med 
Förenta Nationernas ändamål”14. Vissa förespråkare av detta tolkningssätt 
ser till och med en självständig skyldighet för stater att ingripa i syfte att 
skydda mänskliga rättigheter, en syn som går att finna i ICISS rapport The 
Responsibility to Protect15. Dessa slutsatser kan nås genom att se till syftena 
bakom FN-stadgan och genom att sätta art 2(4) i ett större sammanhang. Det 
kan även hävdas att utvecklingen av de mänskliga rättigheternas betydelse 
ger vid handen en sådan tolkning. 
 
Det har argumenterats för ett antal olika situationer som skulle kunna ge vid 
handen att även interventioner utan ett utryckligt stöd av en resolution skall 
kunna vara lagliga16. Det första fallet som presenteras här rör möjligheten 
att läsa in ett implicit bemyndigande ur en resolution som inte direkt 
hänvisar till våldsanvändning men som fastställer att ett hot mot fred och 
säkerhet föreligger. Det har också argumenterats för att när säkerhetsrådet 
inte har möjlighet att agera, på grund av interna eller andra svårigheter, finns 
det en sekundär rätt att upprätthålla fred och säkerhet. Art. 24 i stadgan ger 
säkerhetsrådet har en primär men inte exklusiv skyldighet. Legitimering i 
efterhand (ex post facto) är också argument som förekommit både när de 
gäller Kosovo och Liberia - fallen. Detta grundar sig på att säkerhetsrådet i 

                                                 
10 Se Bring s. 305 
11 Se Bring s. 305 
12 Se 2.1.3. 
13 Egentligt namn: Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United 
Nations. FN dokument A/RES/2625 (XXV), 24 Oktober 1970. 
14 Se Bring s.140 
15 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The responsibility to 
protect. Härefter benämnd ICISS.  
16 Se Vera Gowlland-Debbas “ The Limits of Unilateral Enforcement of Community 
Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance” s.377 
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båda dessa fall, efter att icke auktoriserat våld använts, lagt fram 
resolutioner som kommit till tack vare detta. För att dessa olika fall skall 
kunna diskuteras på ett adekvat sätt finns en djupare analys efter 
fallstudierna i kapitel 6 i detta arbete. 
 

2.2.1 Friendly relations deklarationen 
Friendly relations deklarationen kom till 1970 i syfte att stärka världsfreden 
och för att utgöra ett landmärke i utvecklandet av internationell rätt och 
relationen mellan staterna. Den skulle också genomdriva en universell 
användning av FN-stadgan.17 Den kom till enhälligt vilket ger den en stark 
ställning i rätten och ger en bild av medlemsstaternas opinio juris.18 Dess 
egentliga namn är Declaration on principles of international law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the 
Charter of the United Nations eller resolution 2624 (XXV). Deklarationen är 
ett starkt stöd för icke-interventionsprincipen.  
 
Friendly relations deklarationen innehåller sju olika principer19 som något 
vidgar de i stadgan existerande. Den första av dem avhandlar och utvecklar 
våldsförbudet art2(4).  
 

Every State has the duty to refrain from any forcible action which 
deprives peoples referred to in the elaboration of the principle of 
equal rights and self determination of their right to self-
determination and freedom and independence20. 

 
Längre fram angående icke interventions principen, den 3:e principen i 
deklarationen, står också att: 
 

No State or group of states has the right to intervene, directly or 
indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs 
of any other state. Consequently, armed intervention and all other 
forms of interference or attempted threats against the personality of 
a state […] are in violation of international law.21

 
Deklarationens femte princip är principen om lika rättigheter och folkens 
självbestämmande. Kosovointerventionen motiverades inte utifrån dessa 
argument med de nämns här ändå då det stipulerar undantag för de stater 
som ej underkastar sig de principer och regler som nämnts ovan: 
 

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as 
authorizing or encouraging any action which would dismember or 
impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of 

                                                 
17 Se Friendly relations deklarationen s.121 
18 Se Bring s.38 
19 Se Bring s.39 
20 Se Friendly relations deklarationen s.122 
21 Se Friendly relations deklarationen s.123 

 13



sovereign and independent States conducting themselves in 
compliance with the principle of equal rights and self-determination 
of peoples as described above and thus possessed of a government 
representing the whole people belonging to the territory without 
distinction as to race, creed or colour.22

 
När man läser detta stycke verkar det säga, e contrario, att inga principer i 
deklarationen skall tillämpas på stater som diskriminerar delar av sin 
befolkning. I det stora hela är deklarationen ett starkt stöd för våldsförbudet. 
 
Den 7:e principen är principen att stater skall ärligt fullgöra de förpliktelser 
som de åtagit sig enligt stadgan, den så kallade bona fide principen. 
 
 

                                                 
22 Se Friendly relations deklarationen s.124 
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3 Skydd av mänskliga 
rättigheter 

Skyddet av mänskliga rättigheter har starkt gått framåt efter kalla krigets 
slut och det har eskalerat under 90-talet. Som termen mänskliga rättigheter 
antyder är det rättigheter som var och en har på grund av det faktum att den 
är en människa, de är universella och kan inte gå förlorade23. 
 
Den reglering som finns angående skydd av mänskliga rättigheter kan 
främst hittas i, förutom FN-stadgan som nämnts tidigare, till exempel 
Folkmordskonventionen, Genèvekonventionerna och Allmänna 
deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Dessa källor kan både vara av 
bindande karaktär, att de ratificerats av stater, eller icke bindande24. Skyddet 
för vissa mänskliga rättigheter har fått statusen av erga omnes vilket betyder 
att de gäller för och är av intresse för samtliga världens stater efter 
argumentation av International court of Justice. De rättigheter som nämndes 
är frihet från folkmord, slaveri och etnisk diskriminering25. År 1994 
fastställde FN:s kommitté för mänskliga rättigheter en starkare status för fler 
av de mänskliga rättigheterna, en så kallad jus cogens-status där flera av de 
rättigheter som berörs i Kosovofallet berörs26: 
 

Accordingly, provisions in the Covenant that represent customary 
international law (and a fortiori when they have the character of 
peremptory norms) may not be the subject of reservations. State may 
not reserve the right to engage in slavery, to torture, to subject 
persons to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to 
arbitrarily deprive persons of their lives, to arbitrarily arrest and 
detain persons, to deny freedom of thought, conscience and religion, 
to presume a person guilty unless he proves his innocence, to 
execute pregnant women or children, to permit the advocacy of 
national, racial or religious hatred, to deny to persons of 
marriageable age the right to marry, or to deny to minorities the 
right to enjoy their own culture, profess their own religion, or use 
their own language. 

 
Grava och systematiska överträdelser av de mänskliga rättigheterna är en 
internationell angelägenhet som inte bara berör staten i vilkens jurisdiktion 
dessa äger rum27. En utveckling där den nationella suveräniteten är på reträtt 
till förmån för bland annat humanitära interventioner kan skönjas. Något 
som kan ses om man läser de rättsfall som här redovisas. Argumentationen 

                                                 
23 Se Donelly s.19 
24 Såsom den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna 
25 Se Beckman S.78 
26 Se Human rights committee, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, General Comment No. 24. egen 
kursivering 
27 Se ICISS s.163 
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skiljer sig kraftigt mellan fallet i Nicaragua och de två senare vad gäller 
möjlighet att använda våld i syfte att stävja brott mot mänskliga rättigheter.  
Den svenska regeringen uttalande bland annat efter interventionen i Irak att 
den inte var riktad mot den irakiska statsbildningen28, något som direkt 
hänvisar till FN- stadgan och på så vis inte skall ses som ett väpnat angrepp 
mot Iraks suveränitet. 
 
Något som kanske bidragit till denna trend är det faktum att de permanenta 
medlemmarna i säkerhetsrådet har veto rätt vilket gör att en kompromiss 
måste ske innan man kan rösta fram en resolution. Resultatet blir att i dessa 
fall blir resolutioner förhållandevis tandlösa om de kommer till alls. Man 
måste alltså få en konsensus i säkerhetsrådet för att en intervention under 
kapitel VII skall komma till stånd, vilket tar tid och i sin tur kostar liv.  

3.1 Definition av humanitär intervention 
En humanitär intervention är en militär intervention som genomförs med 
huvudsakligen humanitära förtecken med ett uttryckligt syfte att hjälpa 
individer eller en grupp av människor som är utsatta för förföljelse och 
lidande, något som görs tydligt av själva benämningen. Det kan röra sig om 
både bruk av våld eller hot om sådant för att uppnå detta syfte.  
 
En humanitär intervention kan klassas in i 3 olika grupper. De kan företas 
av en universell organisation såsom FN. De kan också företas av en grupp 
av nationer om de först har ett godkännande av FN. Det finns också de som 
hädar att en unilateral intervention, av en eller flera länder, kan få legitimitet 
utan ett föregående godkännande av FN om vissa krav som redogörs för 
nedan är uppfyllda, detta är dock omtvistat29. Det krav som ställs upp är 
bland annat att en bred internationell opinion står bakom en sådan 
intervention. En humanitär intervention kan vara svår att skilja från en 
fredsframtvingande operation om de båda är sanktionerade enligt kapitel VII 
i FN-stadgan och skiljs främst av syftet med operationen.  
 
En fredsframtvingande operation har som motiv att återställa eller säkra fred 
och säkerhet men kan även ha humanitära inslag. En humanitär intervention 
har som huvudsyfte att stävja just mänskligt lidande, förföljelse och brott 
mot mänskliga rättigheter.  
 
 

3.2 Fristående rätt till Humanitär 
intervention? 

På grund av FN:s inneboende begränsningar och de i styrka växande 
mänskliga rättigheterna finns det de som hävdar att en självständig rätt att 

                                                 
28Se Bring s.302 
29 Se Bieber, F. och Daskalovski, Z. Understanding the war in Kosovo. (2003) S. 148 
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intervenera för att skydda mänskliga rättigheter har uppstått. Det hävdas att 
FN är oförmöget att på ett effektivt sätt skydda dessa rättigheter med 
hänvisningar till en rad interventioner som skett utan ett godkännande av 
säkerhetsrådet30. Denna rätt är dock debatterad och strider enligt Bring mot 
FN-stadgan. Dock är den intressant då den visar i vilken riktning rätten 
utvecklas. 
 
Idén om humanitära interventioner är direkt sammanknuten med synen på 
en viss humanitär standard och på de kodifierade mänskliga rättigheter som 
finns. Man kan härvid dra två slutsatser, för det första att en stat har vissa 
skyldigheter mot dess medborgare, individuellt eller som del av en grupp, 
och inte kan behandla dem så att deras fundamentala mänskliga rättigheter 
kränks. För det andra måste det antas att grova övertramp och kränkningar 
av dessa rättigheter hos en stats medborgare av staten är något som berör det 
internationella samfundet och alla stater31. Exakt vad som utgör en sådan 
kränkning och grova övertramp är svårt att klart avgöra utan får ses från ett 
fall till ett annat, vissa riktlinjer går dock att skönja men en närmare 
utredning av dessa faller utanför detta arbete. ICISS går så lång att de talar 
om en skyldighet att ingripa i dessa fall och att grova brott mot mänskliga 
rättigheter berättigar en intervention även om säkerhetsrådet inte kan finna 
en politisk konsensus till stöd för en sådan.  
 
För att en intervention skall kunna ses som legal krävs dock att vissa 
kriterier är uppfyllda och det krävs även att vissa formalia före och efter 
tillgodoses. International Commission on Intervention and State Sovereignty 
ställs det upp en lista på ett antal krav för att en intervention skall få 
legitimitet. För att undvika att denna praxis missbrukas skall en storskalig 
förlust av mänskligt liv eller storskalig etnisk rensning förekommit för att en 
militär intervention skall komma i fråga32; 
 

1. För det första måste en intervention vara gjord med rätt intentioner, 
att stoppa eller undvika mänskligt lidande skall vara det huvudsakliga 
syftet. 
2. En intervention skall alltid vara en sista utväg när alla andra medel 
har uttömts.  
3 Skalan, varaktigheten och intensiteten i den militära interventionen 
måste vara proportionell med de mål man avser uppnå.  
4 En Humanitär intervention skall inte företas om den inte har en 
rimlig chans att uppnå sitt mål 

 
The Human Rights Watch har en liknande definition; för det första skall det 
vara den sista rimliga möjligheten att hindra kraftiga kränkningar av 
mänskliga rättigheter, för det andra skall humanitära skäl vara de klart 
övervägande för operationen, för det tredje måste den intervenerande 
styrkan själv respektera mänskliga rättigheter och slutligen måste nyttan av 
                                                 
30 Se Daniel H. Joyner, The Kosovo Intervention: Legal Analysis and a More Persuasive 
Paradigm, s.601 
31 Se ICISS s.163 
32 Se ICISS s. 34 ff. 
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en intervention överstiga alternativet att inte göra det. ICISS förespråkar en 
koalition av flera stater för att få nå legitimitet.  
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4 Tidigare interventioner  
En analys av ett agerande i ett fall kan aldrig bli rättvisande utan en historisk 
tillbakablick för att följa utvecklingen inom området tidigare, både under 
tiden före FN-stadgans tillkomst och senare. Detta avsnitt kommer att 
översiktligt ge en bild av utvalda tidigare fall och uppfattningar. 
 
Doktrinen och sedvanerätten angående humanitära och militära 
interventioner är inte ny. Redan Hugo Grotius33 hävdade att en stat kan 
intervenera i en annan stat om det sker på begäran av en förtryckt 
befolkning34. Denna rättssyn kunde flitigt användas i syfte att ingripa i 
konflikter för att främja egna politiska och religiösa intressen förutom de 
humanitära syften man offentligt hävdade. Vilket gör deras värde som 
precedensfall värt att ifrågasätta. Betydelsen av mänskliga rättigheter har 
sedan dess fått en mycket starkare ställning i den internationella rätten, 
något som accelererat under de senaste 50 åren efter FN-stadgans tillkomst. 
 
De fall som här redovisas härrör sig främst till tiden efter kalla krigets slut 
på grund av den handlingsförlamning som de permanenta ländernas vetorätt 
lade på säkerhetsrådet.  Syftet med de redovisade fallen är också att belysa 
utvecklingen av argumenten för och mot interventioner och är endast ett 
urval av möjliga fall. Fallen har också valts ut på grund av det faktum att det 
i två av dem rör sig om användande av våld utan säkerhetsrådets 
medgivande. 

4.1.1 Kambodja 
Ett fall som talar mot rätten till en humanitär intervention, är Vietnams 
intervention i Kambodja35 år 1978 även om de humanitära argumenten 
aldrig fördes fram. Istället argumenterade Vietnam för rätten till 
självförsvar.  
 
De röda Khemererna hade makten i Kambodja och hade under sitt välde 
mellan 1975 och 1978 dödat ungefär 1,5 miljoner människor, då utgörande 
en tredjedel av Kambodjas befolkning. Efter en serie mindre konfrontationer 
på gränsen mellan de två länderna invaderade Vietnam den 25 december 
1978. 
 
Kina försökte att få säkerhetsrådet att stämpla Vietnam som aggressor men 
misslyckades med detta. Dock var det inget av de länder som försvarade 
Vietnam som tog upp de humanitära argumenten. Förutom från 
Sovjetunionen och DDR fick Vietnam väldigt lite stöd och argumentationen 
som följde var generellt negativ till möjlighet till intervention.  
 
                                                 
33 (1583-1645) ”Folkrättens fader” 
34 Se Bring s.127 
35 Bygger på en sammanställning av Bring s. 136, Beckman 138 ff.  
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Att använda detta fall som precedensfall vad gäller humanitära 
interventioner medför vissa svårigheter då Vietnamns syfte med 
interventionen, i alla fall inte uttalat, inte var humanitärt36. Fallet kan dock 
användas för att se omvärldens syn på interventioner och suveränitet även 
om de omständigheter som rådde under kalla kriget och så snart efter 
Vietnam kriget gör att det politiska klimatet kring konflikten gör detta 
vanskligt. 

4.1.2 Nicaragua målet 
Ett mål som ofta refereras till vad gäller våldsförbudet är Nicaragua målet 
från 1986.37  Bakgrunden till rättsfallet i International Court of Justice (ICJ) 
var en klagan från Nicaragua när USA aktivt stödde Contras rebeller mot 
den vänsterorienterade Sandinistregimen. I detta mål bekräftade domstolen 
icke-interventionsprincipen och dess status. Man fann att USA brutit mot 
denna men inte att det stöd som getts till rebellerna kunde utgöra ett väpnat 
angrepp. I målets paragraf 187-201 nämns också våldsförbudet och man 
refererar även till Friendly Relations deklarationen. Här fastställdes att 
våldsförbudet också är sedvanerättsligt bindande. 
 
USA hänvisade också till påstådda brott mot mänskliga rättigheter för att 
motivera sitt agerande, något som domstolen besvarar enligt följande: 
 

With regard more specifically to alleged violations of human 
rights relied on by the United States, the Court considers that the 
use of force by the United States could not be the appropriate 
method to monitor or ensure respect for such rights, normally 
provided for in the applicable conventions38. 

 
I målet sägs alltså att användningen av våld inte är ett lämpligt medel för att 
övervaka och skydda mänskliga rättigheter vilket måste ses som ett starkt 
argument mot rätten till humanitär intervention.  

4.1.3 Liberia 
Liberia bröt ut i inbördeskrig i december år 1989. Hälften av de 2,6 miljoner 
invånarna tvingades lämna sina hem. Tusentals människor torterades och 
dödades. Efter att ha misslyckats med att lösa konflikten med förhandlingar 
och andra fredliga medel beslutade sig den regionala ekonomiska 
samarbetsorganisationen Economic Community of West African States 
(ECOWAS) för att intervenera militärt på humanitära grunder.  
 
Innan interventionen hade det gjorts försök att få FN:s säkerhetsråd att agera 
för att stoppa det mänskliga lidandet. Detta stoppades av bland annat 
                                                 
36 Se ICCIS definition på en humanitär intervention. ICCIS s. 34ff 
37 Se Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United 
States of America), Merits, www.ICJ-CIJ.org 
38 Se Military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United 
States of America), Merits XI 6, www.ICJ-CIJ.org.  
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Elfenbenskusten som då satt i säkerhetsrådet och stödde en av 
rebellfraktionerna.39

 
Man kan hävda att motiven bakom interventionen inte var helt humanitära, 
de intervenerande länderna hade egna medborgare i landet och så vidare 
men de humanitära skälen får ses som de övervägande. Men man kan 
svårligen hitta en intervention helt utan andra bakomliggande motiv 
 
Trots att interventionen inte auktoriserats av Säkerhetsrådet40 fördömdes 
den inte av FN och världssamfundet. Säkerhetsrådet antog i efterhand en 
resolution41  där ECOWAS agerande prisades, något som skulle kunna ses 
som ett godkännande i efterhand av interventionen. I resolutionen nämns 
dock inte huruvida det är rättsenligt att intervenera i uppenbar strid mot FN-
stadgans text. Frågan är om man kan se detta uttryckliga och kraftiga stöd 
från FN som att interventionen i det specifika fallet inte stred mot FN 
stadgan.  
 
I detta fallet var det en regional organisation som intervenerade vilket inte 
var fallet i Kosovo. Interventionen följdes dock av resolution 788 vilken 
enligt vissa gav den legitimitet ex post facto. 

4.1.4 Irak 
Ett av de kanske mest lyckade exemplen på humanitär intervention var i 
efterdyningarna av operation Desert storm när USA, Frankrike och 
Storbritannien med humanitära förtecken upprättade flygförbudszoner i 
norra respektive södra Irak. Året efter det första Gulfkriget tagit slut och 
uppmuntrade av koalitionen gjorde kurderna i norra Irak och Shia 
muslimerna i södra uppror. Ett uppror som slogs ner av den Irakiska 
regimen relativt omgående och i samband med detta utsattes de båda 
befolkningarna för övergrepp i form av mord och förföljelse. Med stora 
flyktingströmmar som följd.  
 
Säkerhetsrådet antog den 5 april 1991 resolution 688 som fördömde Iraks 
förföljelser av de utsatta befolkningsgrupperna. Denna resolution hänvisade 
till situationen såsom hotande av internationell fred och säkerhet men 
hänvisade inte direkt till kapitel VII och gav alltså inget bemyndigande att 
använda våld även om man öppnat upp dörren för en sådan tolkning i och 
med referensen till fred och säkerhet42. Detta för att Kina motsatte sig att 
FN intervenerade i en stats inre angelägenheter43 och de avstod även att 
rösta i säkerhetsrådet.  
 
Dagen efter resolutionens utfärdande och efter att Irak vägrat att 
implementera den, upprättade USA och UK en flygförbudszon över norra 

                                                 
39 Se National Encyklopedin band 12 s.268 
40 Se ICCIS s. 16 samt 48 
41 Se FN dokument S/RES/788, 19 november 1992. 
42 Se Bring s.301 
43 Se Beckman s.176 
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Irak. De motiv som gavs för interventionen var enbart humanitära då man 
talade om att stoppa den humanitära katastrof som utvecklades. Den 9 april 
röstades resolution 989 igenom och då upprättades en flygförbudszon i 
södra Irak. Efter en kort tid, den 11e april, slöt FN avtal med Irak i syfte att 
få ha humanitära hjälpinstanser inne i Irak44.  
 
Andra aspekter på situationen behöver lyftas fram vilka påverkade beslutet 
att intervenera. Dels sågs konflikten såsom en förlängning på Gulfkriget och 
att Iraks suveränitet inte återställts efter detta45. Vilket skulle ge den 
intervenerande länderna ett större ansvar för de konsekvenser detta krig fått 
och gjorde denna intervention som en förlängning av den förra. 
 
Något som också förtjänar att nämnas är att problemet med de humanitära 
förhållandena togs upp av Turkiet vilka har en egen agenda vad gäller det 
kurdiska folket och länge har bekämpat den kurdiska gerillan som finns på 
båda sidor av Irak och Turkiets gemensamma gräns46. 
 
Resolution 688 väcker alltså frågan om ett godkännande av en intervention 
implicit i förhand. Det går inte att argumentera mot det faktum att den 
skedde utan inbjudan från Irak och utan ett uttryckligt kapitel VII 
bemyndigande att använda våld och den har av många setts som ett brott 
mot suveräniteten. Dock väckte interventionen begränsade reaktioner och 
kritik från omvärlden vad gäller dess legitimitet något som skulle kunna 
tolkas som en legitimering genom omvärldens tysta samtycke.47

 

                                                 
44 Se Beckman s.174 
45 Se Beckman s.175 
46 Se Nationalencyklopedin Band 11 s. 539 
47 Se Bring s. 303 
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5 Fallet Kosovo 
“The Commission concludes that the NATO military intervention was 
illegal but legitimate. It was illegal because it did not receive prior approval 
from the United Nations Security Council. However, the Commission 
considers that the intervention was justified because all diplomatic avenues 
had been exhausted and because the intervention had the effect of liberating 
the majority population of Kosovo from a long period of oppression under 
Serbian rule.”48

 

5.1 Historik till konflikten. 
För att kunna förstå argument kring konflikten, och konflikten i sig själv, i 
Kosovo är en kort historisk bakgrund viktig. Detta gäller både i ett legalt 
perspektiv och i ett politiskt sammanhang.49

 
Balkan har länge varit ett problemområde med en mängd etniciteter och 
religioner spridda mellan ett antal stater och har dessutom varit, genom sin 
geografiska placering, föremål för kulturella inflytelser från både öst och 
väst.50 Situationen i och omkring Kosovo kom i skymundan av händelserna 
i övriga delar av forna Jugoslavien under en stor del av den tid den faktiska 
eskaleringen av konflikten pågick.  

 
Den omedelbara konflikten och dess upprinnelse hade sin början i den våg 
av nationalism i början av 1990-talet som ledde till att Slobodan Milosevics 
nationalistiska regering kom till makten, något som slutligen ledde till 
Jugoslaviens sönderfall. Källan till oro i Kosovo tar dock sin början långt 
tidigare och provinsen har länge varit en plats av fattigdom och 
motsättningar, både religiösa och etniska. Det är dessutom ett område som 
serberna ser som sin nations vagga efter det slag som ägde rum 1389 på en 
slätt omedelbart nordväst om provinshuvudstaden Pristina/Prishtinë. 
Dessutom finns ett antal av de den Serbisk Ortodoxa kyrkans mest religiösa 
platser i Kosovo. 

 
Kosovo fick 1974 autonom status inom den Jugoslaviska federationen men 
från slutet av 80-talet och åren i början av 90-talet begränsades det 
provinsiella självstyret allt mer vilket gjorde att missnöjet växte bland den 
albanska majoriteten. Bland annat ersattes albaner med serber på viktiga 
platser i institutioner, domarämbeten och andra officiella poster. Vidare 
förbjöds albanska lärare att bedriva undervisning på albanska. Det har 
uppskattats att ungefär 85000 etniska albaner blev avskedade under denna 
                                                 
48 Se Independent International Commission on Kosovo, Kosovo report sid. 2 
49 Fallstudien bygger på en sammanställning av Bring s. 310-314, Beckman s.184-190, The 
Kosovo Report, Bieber, F. och Daskalovski, Z. 
50 För att undvika ett alltför lång utlägg görs här en avgränsning till händelser under 1900-
talets slut. 
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period, det skall dock tas i beaktande att denna siffra kommer från albanska 
källor.51 I slutet av 90-talet växte motståndsgrupper sig starkare och UCK, 
den största bland flera väpnade motståndsgrupper, trädde fram i 
offentlighetens ljus i juni 1996 när de tog på sig en rad attentat mot 
Jugoslaviska polisstyrkor i Kosovo. Svaret från den jugoslaviska regeringen 
under Milosevic var brutalt och som alltid vid gerillakrigföring drabbades 
en stor del civila resulterandes i ett antal massakrer, däribland den kända 
massakern i Prekaze/Prekazi 1998. Konflikten eskalerade och lidandet hos 
lokalbefolkningen av alla etniciteter ökade i takt med våldet. Det var vid 
denna tid som det etniska våldet i provinsen kulminerade.52

 
Den väpnade konflikten mellan Jugoslaviska armén, VJ och Serbiska 
inrikesministeriets specialpolis MUP, å ena sidan, och albanska 
motståndsgrupper å den andra varade fram till juni 1999 då NATO med 
militära medel tvingade serbiska styrkor att lämna provinsen. Det råder 
delade meningar angående förluster av människoliv samt antal människor 
tvingade på flykt i konflikten men Kosovo kommissionen uppskattar det till 
närmare 900 000 flyktingar. 
 
En viktig dimension i konflikten är dess möjlighet att spridas till de 
omkringliggande länderna. Det finns etniska albaner och områden som 
albanerna hävdar är albanska i Serbien, Montenegro, Makedonien och 
självklar även Albanien. Detta poängterar den vikt det internationella 
samfundet lade på att få ett slut på oroligheterna. 
 

5.2 Upptakten till interventionen. 
Den första internationella inblandningen i området skedde redan under tidigt 
1980 tal då Amnesty international och ett antal andra NGO:er inledde en 
övervakning och rapportering kring den rådande situationen i Kosovo.53 
Situationen ansågs redan då kräva omvärldens uppmärksamhet om än på ett 
mer blygsamt plan. 
 
Den 31 mars 1998 utfärdade säkerhetsrådet sin första resolution angående 
situationen i Kosovo, resolution 1160 som skulle bli den första i en serie 
som ledde fram till NATO:s beslut att använda våld. Resolutionen införde 
ett vapenembargo mot Jugoslavien och poängterade också möjligheten till 
ytterligare åtgärder. Den uppmanar också båda parter att söka fredliga 
lösningar på konflikten. Resolutionen gick igenom med röstetalet 14-0 med 
Kina som avstod att rösta. Trots att resolutionen antagits med stöd av kapitel 
VII,54 hänvisar den i texten inte till hot mot fred och säkerhet vilket kan te 
sig märkligt. Både Kinas och Rysslands representanter argumenterade dock 
att situationen i provinsen inte var ett hot mot dessa. De argumenterade att 

                                                 
51 Se Bieber, F. och Daskalovski, Z. Understanding the war in Kosovo. (2003) S. 64  
52 Se Vidare Independent International Commission on Kosovo, Kosovo report sid. 67 ff 
53 Se Bieber, F. och Daskalovski, Z. Understanding the war in Kosovo. (2003) S. 96 
54 Independent International Commission on Kosovo, Kosovo report sid. 140 
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frågan var en intern angelägenhet för FRY och med tanke på detta kan det 
ses som en framgång för säkerhetsrådet att resolutionen antogs.55  
 
Situationen i Kosovo förändrades till det sämre med förhållandevis 
framgångsrika operationer genomförda av FRY trupper och nästa resolution, 
1199, utfärdades den 23 september. I denna resolution krävde 
säkerhetsrådet, under kapitel VII, eldupphör och ett tillbakadragande av de 
jugoslaviska styrkor som användes mot civila. Resolution hänvisade som 
tidigare sådana till möjligheten att vidta mer ingripande åtgärder om inte 
resolutionen åtlyddes men den gav inget direkt bemyndigande att använda 
våld för att stävja våldet i Kosovo. Att man i denna resolution inte använde 
en skarpare ordalydelse kan möjligen härledas till att Kina och Ryssland 
fortfarande reserverade sig mot ett ingripande och att det skedde en 
kompromiss för att få igenom resolutionen. Det hänvisades dock till de 
tilltagande humanitära problemen i provinsen och krävde att Jugoslavien 
skulle tillse att förbättra situationen på en mängd punkter för flyktingarna. 
Ett krav på tillträde för monitorer och humanitära organisationer ställdes 
också. 

 
Efter dessa två relativt kraftiga formuleringar, dock utan någon hänvisning 
till våld, skulle man kunna tro att man närmade sig en möjlighet att använda 
våld för att komma till rätta med problemen i provinsen. Detta ter sig dock 
relativt avlägset om man läser den debatt som föregick resolutionen i 
säkerhetsrådet, även om åsikterna går isär bland deltagarna. Eftersom det 
räcker med att en permanent medlem i säkerhetsrådet är emot att en 
resolution godkänns så känns en starkare resolution avlägsen.  
 
Under debatten nämner visserligen USA:s representants att ungefär 250 000 
personer drivits från sina hem och att NATO är under de slutliga 
förberedelserna för en eventuell operation i Kosovo vilket onekligen talar 
för en våldsanvändning. En intressant ståndpunkt från den kinesiska 
representanten är dock att en resolution såsom denna som refererar till VII 
och alltså kan peka på att våld är förestående kan få de albanska 
frihetskämparna att förnya sina krafter och förvärra konflikten. Rysslands 
representant uttalade att:56

 
No use of force and no sanctions are being imposed […] at the 
present stage. In particular, the use of unilateral measures of 
force in order to settle this conflict is fraught with the risk of 
destabilizing the Balkan region and of all of Europe and would 
have long-term adverse consequences for the international 
system, which relies on the central role of the United Nations. 

 
Dessa två ovan nämnda uttalanden, från USA och Ryssland kan te sig något 
motsägelsefulla och det får antas att Ryssland tydligt ville markera sin 
ståndpunkt innan de godkände resolutionen vilket de faktiskt gjorde till 
skillnad från Kina som avstod från att rösta. 
                                                 
55 Se S/PV.3868 för denna dialog 
56 Se S/PV.3868 s. 3 
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Den 13 oktober hotade NATO med flyganfall om inte jugoslaviska 
säkerhetsstyrkor drogs tillbaka från Kosovo inom 96 timmar. Detta ledde till 
förhandlingar och också att ett avtal kom till stånd, som grundat på 
resolution 1199. Detta avtal presenterades 25 februari 1999 och i det gick 
Milosevic med på att dra tillbaka sina säkerhetsstyrkor samt att tillåta 
humanitära förnödenheter och övervakning av OSSE och NATO. 
Jugoslaviska styrkor hedrade detta avtal, i alla fall till del, vilket fick till 
följd att de Kosovo - albanska väpnade grupperingarna drog nytta av detta 
maktvakuum och återtog mycket av kontrollen av områden de förlorat under 
tidigare serbiska offensiver.57

 
Nästa resolution som läggs fram av säkerhetsrådet kom den 24 oktober 
1998, resolution 1203, och denna verkar peka i riktning från ett eventuellt 
militärt ingripande. Den första punkten i resolutionen är istället ett stöd till 
de två avtal som ingåtts mellan Jugoslavien och OSSE samt Jugoslavien och 
NATO. Båda rör övervakningsmissioner, av OSSE på marken och NATO 
medelst flyg över Kosovo. Detta verkar indikera att säkerhetsrådet istället 
för att ingripa militärt vill inleda någon form av dialog med parterna samt 
övervakning av konflikten. Jugoslavien har trots allt bringats att teckna för 
dem två ofördelaktiga avtal, må vara att de tillkom under visst hot. 
 
Inte heller resolution 1203 hade någon effekt på situationen i Kosovo. Hotet 
från NATO om ett ingrepp med militära medel kvarstod, och snarare 
verkade konflikten mellan jugoslaviska säkerhetsstyrkor och den albanska 
gerillan att trappas upp med ett flertal i media uppmärksammade incidenter. 
Däribland ”massakern” i Racak i mitten av januari 1999 där cirka 45 etniska 
albaner dödades av den jugoslaviska armén.58 Händelsen väckte opinion i 
hela västvärlden och underlättade med all säkerhet för NATO:s 
generalsekreterare Javier Solana när han den 28 januari 1999 i ett uttalande 
auktorisera flygangrepp mot Jugoslavien om inte parterna åtlydde de krav 
som utfärdats av det internationella samfundet. Han sade också att ”all 
parties must end violence and pursue their goals by peaceful means only”. 
Madeleine Albright, en stark förespråkare för en väpnad intervention sade:59  
 

“The choice is truly up to the leadership on both sides, 
especially the authorities in Belgrade. Either they cease fighting 
and agree upon a peaceful interim settlement, or they will face 
the consequences”. 

 
Rambouilletsamtalen, mellan Kosovoalbaner och Serber hölls i Frankrike i 
februari 1999. De undertecknades den 18 mars ensidigt av den Kosovo-
albanska delegationen bestående av representanter från den etniskt albanska 
gerillan och valda politiker. Avtalets villkor var framförallt införandet av en 

                                                 
57 Se Kosovo Report s. 29 
58 Se A week of terror in Drenica, Human rights violations in Kosovo, Human rights watch, 
1 februari 1999. 
59Se Albright on NATO final warning on Kosovo, US state department press release (30 
Januari 99) http://canberra.usembassy.gov/hyper/1999/WF990201/epf115.htm 
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fredsbevarande NATO-ledd styrka samt ett återinförande av Kosovos 
autonomi med en översyn av provinsens status efter 3 år. Båda parter var 
fasta i sina övertygelser och det är knappast förvånande att FRY ej skrev på 
med tanke på de ingående eftergifterna. Avtalets utformning är något som 
kritiserats i efterhand för att innehålla klausuler omöjliga för serberna att 
acceptera.60 Något som också kan ha påverkat representanterna är det 
faktum att den Kosovo-albanska delegationen leddes av Hashim Thaci, en 
då 29-årig gerillaledare, och dominerades av representanter ur UCK.61 Den 
22 mars 1999 vägrade Jugoslavien för sista gången skriva på Rambouillet 
avtalet62. 
 

5.3 Operation Allied force 
Den 23 mars gav Solana General Clark direktiv att inleda flyganfallen mot 
Jugoslavien eftersom det framkommit att de diplomatiska försöken av 
Holbrooke hade misslyckats och att inga andra medel fanns att tillgå. Solana 
gav följande anledningar till interventionen;63  
 

Our objective is to prevent more human suffering and more 
repression and violence against the civilian population of 
Kosovo […] we must also act to prevent instability spreading in 
the region. 

 
Flygangreppen inleddes följande dag. Samma dag som flygangreppen 
inleddes fördes en ny debatt i FN:s säkerhetsråd på förfrågan av Ryssland 
som påpekade att användandet av våld var direkt emot beslut tagna i 
säkerhetsrådet och uttryckte sina farhågor angående de långtida 
konsekvenserna i regionen samt konsekvenserna för det internationella 
samfundet.64 USA:s representant hävdade att NATO:s försök till en fredlig 
lösning, de förhandlingar som varit och att dessa varit fruktlösa samt 
hävdade att en intervention varit nödvändig på grund av de övergrepp som 
pågick i provinsen och det sätt på vilket Serbien brutit tidigare ingångna 
avtal. Vidare följer uttalanden både för och emot det militära maktbruket. 
Till rysslands kritiska sida ställde sig bland annat Indien som hävdade att65; 
 

We have been told that the attacks are meant to prevent 
violations of human rights. Even if that were to be so, it does 
not justify unprovoked military aggression. Two wrongs do 
not make a right. 
 

                                                 
60 Se till exempel Transnational foundation for peace and future research, 
www.transnational.org/ 
61 Se Se Bieber, F. och Daskalovski, Z. Understanding the war in Kosovo. (2003) S. 104 
62 Väldigt mycket har skrivits om Rambouillet avtalet och dess politiska roll och syfte. Det 
faller dock utanför ramen för denna uppsats att gå djupare in på detta här. 
63 Se NATO press release (1999)040 23 Mars 1999 
64 Se S/PV 3988 s. 2 
65 Se S/PV 3988 s.15-16 
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Indien hävdade också, med en klar hänvisning till FN-stadgan, klart och 
tydligt sin ståndpunkt att inga framtvingande operationer skall påbörjas utan 
att auktoriseras av FN:s säkerhetsråd.66 Bland de starkaste positiva rösterna 
som hördes var Storbritannien som i avslutningen av sitt framförande 
framlade att67: 
  

The action being taken is legal. It is justified as an exceptional 
measure to prevent an overwhelming humanitarian 
catastrophe. Under present circumstances in Kosovo, there is 
convincing evidence that such a catastrophe is imminent. 
 

Storbritanniens representant fortsatte: 
 

Every means short of force has been tried to avert this 
situation. In these circumstances, and as an exceptional 
measure on grounds of overwhelming humanitarian necessity, 
military intervention is legally justifiable. The force now 
proposed […] is the minimum judged necessary for that 
purpose. 

 
Två dagar senare lade Ryssland tillsammans med vitryssland och med stöd 
av Indien fram ett förslag till en resolution.68 Denna resolution fördömde 
interventionen som ett hot mot internationell fred och säkerhet, den röstades 
ner med 12 mot 3 röster. Nederländerna menade att interventionen följde på 
resolution 1203 och var en följd av Jugoslaviens ovilja att följa 
säkerhetsrådets resolutioner. De hävdade också att rysslands agerande vid en 
kritisk tidpunkt minskat det internationella trycket på Jugoslavien och på så 
vis förhindrat en fredlig lösning på krisen. USA:s representants anförande 
var något känsloladdat och dramatiskt där han beskrev pågående övergrepp 
men mer konkret hävdade han att flyktingströmmar och övergrepp 
berättigade militära medel för att begränsa Jugoslaviens förmåga att hota 
och skada civila. Man hävdade vidare att Jugoslavien trotsat det 
internationella samfundet och att:69

 
The United Nations Charter does not sanction armed assaults 
upon ethnic groups, or imply that the international community 
should turn a blind eye to a growing humanitarian disaster. 

 
Man nämner dock inget om ett uttryckligt stöd för en intervention utan talar 
om att insatsen är nödvändig ” to stop the violence and to prevent a further 
deterioration of peace and stability in the region70” Sloveniens representant 
påpekade också att enligt FN-stadgan har säkerhetsrådet primära men inte 
exklusiva ansvaret att upprätthålla internationell fred och säkerhet.71

                                                 
66 Se S/PV 3988 s. 15 
67 Se S/PV 3988 s. 12 
68 Se S/1999/328 
69 Se S/PV 3989 s. 5 
70 Se S/PV 3989 s. 5 
71 Se S/PV 3989 s. 3 
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Förslaget röstades ner och NATO:s operation fortsatte utan ett fördömande 
från säkerhetsrådet och slutligen tvingades Serbien till förhandlingsbordet. 
Efter en betydligt längre flygkampanj än NATO förutsett skrevs ett avtal 
under den 9 juli och resolution 1244 kom till stånd dagen därpå. Serbiska 
förband lämnade provinsen.  
 
Resolutionen var ett förslag från G-8 länderna och kom till med 14 röster 
mot 0, Kina avstod återigen att rösta. Resolution 1244 är den grund på 
vilken både NATO och FN operationerna i Kosovo vilar och medförde en 
civil administration och säkerhetspersonal såväl som militär närvaro med en 
vittgående möjlighet att använda våld om så skulle krävas.72 Jugoslaviens 
representant i säkerhetsrådet hade självklart invändningar mot dess 
antagande och hävdade bland annat att detta sände en uppmaning till alla 
separatistgrupper runt om i världen.73 Man sade också att ”the draft 
resolution proposed by the G-874 is yet another attempt to marginalize the 
world organization aimed at legalizing post festum the brutal aggression to 
which the Federal Republic of Yugoslavia has been exposed”.75 Detta 
argument är något som också senare debatterats, frågan om reolution 1244 
skall ses som ett godkännande av NATOs aggression i efterhand. Även Kina 
och Ryssland var kritiska till resolutionen och de båda fördömde ånyo 
interventionen samtidigt som de sade att den allvarligt destabiliserat 
systemet av internationella relationer. Ryssland hävdade också att ”It 
highlights the urgent need to form a truly multi-polar world order based on 
the Charter of the United Nations, a world order in which there will be no 
room for unilateral diktat or attempts at domination by force”76. Den senare 
kommentaren kan i alla fall uppfattas som att ryssland såg på resolutionen 
som ett godkännande i efterhand, må hända ogillande, något som Kinas 
representant direkt motsade, de framförde att:77

 
In essence, the “human rights over sovereignty” theory serves 
to infringe upon the sovereignty of other States and to promote 
hegemonism under the pretext of human rights. This totally 
runs counter to the purposes and principles of the United 
Nations Charter.  
 

Genomgående bland de flesta hörda rösterna i debatten var att situationen i 
Kosovo hade fått pågå för länge och att säkerhetsrådets roll återtagits i 
konflikten78. 
 

                                                 
72 Se UNSCR 1244 
73 Se S/PV 4011 s.6 
74 The Group of Eight (G8) Består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, 
Ryssland, Storbritannien och USA. 
75 Se S/PV 4011 s.6 
76 Se S/PV 4011 s.8 
77  Se S/PV 4011 s.9 
78 Se bland annat Sloveniens uttalande S/PV 4011 s.11 
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5.4 Kosovo efter interventionen 
Fortfarande råder en stor ovisshet angående Kosovos framtid och den 
framtida politiska statusen. Återigen stiger spänningen i provinsen och 
väpnade grupper opererar fortfarande, idag är målen den som de uppfattar 
den nya ockupationsmakten – FN. Kraven och ropen på självständighet har 
åter ökat i intensitet.79  
 
Efter resolution 1244 och när FN och NATO gick in i provinsen så var de 
svårigheter man mötte mycket stora. Kriminalitet och våld var på en mycket 
hög nivå framförallt riktat mot den serbiska minoriteten vilket gjorde att 
ungefär hälften av de 200 000 serber som bott i provinsen innan konflikten 
tvingades fly.80  
 
 Av de strukturella och ekonomiska problem som Kosovo hade innan kriget 
finns många kvar. FN administrationen har inte kunnat förse folket med 
vare sig el, vatten eller möjlighet till försörjning på de år som UNMIK81 
funnits.  Ekonomiskt har Kosovo alltid varit bland de svagaste på Balkan, 
ett problem som lett till en omfattande svart marknad. UNMIK har till viss 
del varit framgångsrik i sitt arbete med att bygga upp institutioner och att 
bygga upp en fungerande polis. Dock är båda dessa kraftigt begränsade i sin 
effektivitet på grund av korruption. 
 
Vad kanske värre är, de etniska motsättningar som funnits har nu, på grund 
av den ändrade maktbalansen, riktats mot den Kosovoserbiska befolkningen 
och en ny etnisk rensning under rådande FN styre är under eskalerande. 
Denna rensning, även om den till viss del sker med våld och hot om detta, är 
framförallt genomförd med ekonomiska medel tillförda från den albanska 
diasporan82. 
 
En debatt som fördes efter interventionen var den angående NATO:s bruk 
av vapen som stred mot folkrätten. Dessa inkluderade bland annat 
pansarbrytande ammunition av utarmat uran och klusterbomber, båda 
varianterna lämnar kvar farligt material på stridsfälten en lång tid efteråt. 
 
Alla dessa problem har lett till ett stort allmänt missnöje bland alla 
etniciteter i provinsen.  
 

                                                 
79 Kapitlet är en sammanställning av framförallt The Kosovo Report men även personliga 
erfarenheter. 
80 Independent International Commission on Kosovo, Kosovo report sid. 108 
81 United Nations Mission In Kosovo 
82 Albaner boende i utlandet som förser sina släktingar och olika organisationer med 
pengar. 
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6 Argumentation kring 
operation ”Allied force”  

NATO:s intervention i Kosovo väckte ett antal frågeställningar angående 
dess legitimitet. Interventionen föll inte inom de två undantag där våld 
accepteras som finns i FN-stadgan som tidigare nämnts.83 Det var inte ett 
utövande av vare sig kollektivt eller individuellt självförsvar och det var 
heller inte auktoriserat av FN:s säkerhetsråd. NATO försökte heller inte 
argumentera för att dessa fall skulle föreligga. 
 
När man argumenterar för eller emot en militär intervention som inte 
sanktionerad av säkerhetsrådet kan man se en tudelning av argument som 
mest bygger på en politisk bas än rent juridisk. De som stödjer sig på den 
lagstiftning som finns och de som är mer naturalistiska och ser till mer 
mänskliga värden. 
 
NATO hade dock vissa argument som de kunde lägga fram med framgång 
för att stödja sin operation. Jugoslaviska styrkor hade inte åtlytt de tidigare 
resolutioner som lagts fram av säkerhetsrådet under kapitel VII, inklusive 
1160 och 1199, som uppmanade båda sidor att avsluta fientligheter och ta 
steg för att undvika den förestående humanitära katastrofen i provinsen.84 
Uppenbarligen såg NATO situationen i Kosovo som ett allvarligare hot mot 
stabiliteten och säkerheten i regionen än FN:s säkerhetsråd. Den humanitära 
situationen som förvärrades och det faktum att S/RES/1203 där 
säkerhetsrådet ånyo poängterade den grava humanitära situationen och 
uttryckte behovet av att något måste göra mot detta kan möjligen väga till 
NATO:s fördel.  
 
Det kan inte bestridas att NATO inte hade säkerhetsrådets godkännande när 
operationen inleddes, Kinas och Rysslands motstånd till detta kan inte ses 
som ett argument för NATO, även om det utan tvekan hindrade 
säkerhetsrådet att handla effektivt. Kapitel VIII i FN-stadgan medger att 
regionala och subregionala organisationer kan ha en säkerhetsroll men säger 
också att inga åtgärder kan vidtas av sådana utan ett auktoriserande av 
säkerhetsrådet, något som faktiskt verkar vara fallet i de fall som tagits upp i 
denna uppsats.  
 
Något som måste tas i beaktande är det faktum att säkerhetsrådet inte 
fördömde våldsanvändningen utan istället utfärdade resolution 1244 som en 
följd av den. Så snart efter Bosnien Hercegovina och de fruktansvärda 
konsekvenser av den neutralitet som FN försökte ha där var denna väg inget 
alternativ för att kunna behålla trovärdigheten för organisationen. Det finns 
de som hävdar att NATO:s och världssamfundets agerande tvingade fram 
UCK och som en följd av detta interventionen.  
                                                 
83 Se Kapitel 2.1.3 
84 Se S/RES 1160, 1199 
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Något som man också måste ta i beaktande när man gör en 
helhetsbedömning av NATO:s Kosovointervention är det faktum att 
förföljelserna och övergreppen de facto ökade efter det att flygangreppen 
hade tagit sin början.85 Vilket kan ifrågasätta en intervention enligt de 
kriterier som uppställts tidigare i detta arbete angående effektivitetskrav. 
Detta är också något som förutsetts av general Clark86 och NATO. Faktum 
var att bombningskampanjen inte lyckades med sitt primära mål, att stoppa 
etnisk rensning i Kosovo på närmare 3 månader. 

6.1 Argument för interventionen i Kosovo 
Det har argumenterats för ett antal olika situationer som skulle kunna ge vid 
handen att även interventioner utan ett utryckligt stöd av en resolution skall 
kunna vara lagliga.87 Jag har i detta stycke valt att kommentera löpande då 
argumenten i sig är relativt svaga och kräver en viss diskussion. 

6.1.1 Implicit bemyndigande 
Det första fallet som presenteras här rör möjligheten att läsa in ett implicit 
bemyndigande ur en resolution som inte direkt hänvisar till våldsanvändning 
men som fastställer att ett hot mot fred och säkerhet föreligger. Detta 
argument kräver alltså fortfarande ett visst mått av stöd från säkerhetsrådet 
och har åberopats i interventionerna i Irak och Kosovo. Det är dock högst 
tveksamt om säkerhetsrådet kan ses ha delegerat en av sina befogenheter så 
lättvindigt.88

 
FN-stadgans lydelse ger också vid handen att ett utryckligt stöd för 
våldsanvändning under kapitel VII krävs. I fallet Kosovo hade 
säkerhetsrådet i ett antal resolutioner hänvisat till situationen som ett hot 
mot internationell fred och säkerhet under just kapitel VII. Kan man ur detta 
härleda en antydd auktorisering att använda våld och att säkerhetsrådet har 
utryckt en vilja och en inriktning för situationens lösande? I debatterna före 
resolutionernas antagande ser man dock en tydlig indikation på att dessa inte 
var ämnade att auktorisera våldsanvändning.89  

6.1.2 Sekundärt ansvar 
Det har också argumenterats för att när säkerhetsrådet inte har möjlighet att 
agera, på grund av interna eller andra svårigheter, finns det en sekundär rätt 
att upprätthålla fred och säkerhet. Art. 24 i stadgan anger att säkerhetsrådet 

                                                 
85 Se The Kosovo Report s. 33ff 
86 Se Chomsky s.48 
87 Se Vera Gowlland-Debbas “ The Limits of Unilateral Enforcement of Community 
Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance” s.377 
88 Se Vera Gowlland-Debbas “ The Limits of Unilateral Enforcement of Community 
Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance” s.373 
89 Se S/PV. 3868 s. 3 
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har en primär men inte exklusiv rätt.90 Man kan här hänvisa till 
nederländernas uttalande i säkerhetsrådet 24 mars 1999:91

 
It goes without saying that a country — or an alliance — which 
is compelled to take up arms to avert such a humanitarian 
catastrophe would always prefer to be able to base its action on 
a specific Security Council resolution. The Secretary-General is 
right when he observes in his press statement that the Council 
should be involved in any decision to resort to the use of force. 
If, however, due to one or two permanent members’ rigid 
interpretation of the concept of domestic jurisdiction, such a 
resolution is not attainable, we cannot sit back and simply let the 
humanitarian catastrophe occur. In such a situation we will act 
on the legal basis we have available, and what we have available 
in this case is more than adequate.  

 
Detta synsätt står i strid med den direkta ordalydelsen av art. 2(4) och det 
organ som står näst i tur efter säkerhetsrådet är generalförsamlingen enligt 
art 10-12 samt 14.  
 
Detta synsätt är också besläktat med Uniting for peace resolutionen som 
antogs av FN – generalförsamling 1950. Denna ger generalförsamlingen 
möjlighet att själva rekommendera våldsanvändning i de fall säkerhetsrådet 
skulle vara handlingsförlamat och att detta hindrar dem från att lösa sina 
primära uppgifter.92 Denna syn där man sätter FN-stadgans syfte främst har 
mött en del kritik, kanske framförallt som den går emot de uttryckliga 
undantagen från våldsförbudet som finns men även att de resulterar i en 
godtycklig tolkning av de former som finns för beslutsfattande. 
Resolutionen i sig är inte ett bindande dokument vilket också försvagar 
argumenten.  
 
Någon sådan handlingsförlamning drabbade inte säkerhetsrådet under krisen 
i Kosovo och inga veton användes. Inte heller söktes något stöd för 
interventionen i generalförsamlingen vilket borde ha krävts. De argument 
som lades fram i säkerhetsrådet för att legitimera interventionen var främst 
av karaktären av ett hävdat sekundärt ansvar. Något som talar emot en sådan 
rätt i detta fallet är dock att en stor mängd stater fördömde NATO:s 
intervention.  

6.1.3 Ex Post facto 
Legitimering i efterhand (ex post facto) är också argument som förekommit 
både vad gäller Kosovo och i fallet Liberia. Detta grundar sig på att 
säkerhetsrådet i båda dessa fall efter att icke auktoriserat våld använts lagt 
fram resolutioner som kommit till tack vare det. 
 
                                                 
90 Se Uniting For Peace resolutionen 
91 Se S/PV .3988 s.8 
92 Uniting for peace, generalförsamlingens resolution 377(V) A(1) 
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En sådan rätt har förespråkas av bland annat Bruno Simma som hävdar att 
en sådan rätt kan härledas ur art. 53 i FN – stadgan, denna artikel innefattar 
dock inte försvarsallianser såsom NATO som inte är ett sådant regionalt 
organ som artikeln omfattar.93

 
Vad som är klart är att säkerhetsrådet då frågan väcktes av Ryssland med 
stor majoritet vägrade fördöma NATO:s bombningar och se dem som en 
aggression.94 Det är dock tveksamt om detta räcker för at det kan ses som 
ett bemyndigande.95 Säkerhetsrådet gav dock ingen indikation att de med 
resolution 1244 ville stödja den militära interventionen om man ser till den 
debatt som föregick den96 och det bekräftande av den Jugoslaviska 
suveräniteten som ingick i den. Det har sagts att man genom resolutionen 
tog tillbaka sin primära och legitima roll i krisen och alltså tog den roll man 
borde ha haft från början. Det skall nog snarare ses som om säkerhetsrådet 
bekräftade det av Jugoslavien och NATO undertecknade avtalet snarare än 
ett godkännande av den våldsanvändning som ledde upp till den.97 Ett avtal 
som tillkommit under hot om våld eller under våld, såsom avtalet mellan 
NATO och Jugoslavien, är ogiltigt enligt the Vienna convention of Law and 
treaties.98 Detta gör även ett godkännande av avtalet också det är tveksamt 
dock faller det något utanför diskussionen om interventionens laglighet i sig. 
 
Ett annat besläktat argument till rätten för en intervention i Kosovofallet är 
den rätt som utvecklats på senare år och som handlar om en rätt utanför FN-
stadgan att använda våld, en rätt som härrör till skyddet av mänskliga 
rättigheter och som grundar sig i en rad rättsfall där militära medel använts 
mot stater utan ett tidigare godkännande av säkerhetsrådet för humanitära 
syften99. Denna förespråkade fristående rätt bygger på en allmän rätt att 
ingripa vid grava kränkningar av mänskliga enligt vad som tidigare nämnts. 
Detta synsätt och kriterier härför har närmare beskrivits under kapitel 3. 

6.2 Politiska intressen? 
Man kan inte komma ifrån det faktum att det sällan är enbart humanitära 
skäl som motiverar en intervention även om det skall vara den huvudsakliga 
anledningen. Det råder tveksamheter till om det inom NATO innan man 
intervenerade i Kosovo över huvud taget diskuterade lagligheten bakom en 
sådan intervention innan beslut om bombningen togs100. Inte heller var det 
de lagliga argumenten som dominerade debatten i säkerhetsrådet efter 
interventionen ägt rum, med undantag för de kritiska röster som hördes. 

                                                 
93 Se Simma, Bruno 1999, "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects," s. 10 
94 Se Bring s.313 
95 Se Simma, Bruno 1999, "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects," s. 10 
96 Se S/ PV . 4011 
97 Se Vera Gowlland-Debbas “ The Limits of Unilateral Enforcement of Community 
Objectives in the Framework of UN Peace Maintenance” s.375 
98 Se the Vienna convention of Law and treaties art. 52 
99 Daniel H. Joyner, The Kosovo Intervention: Legal Analysis and a More Persuasive 
Paradigm s. 601 
100 Se Beckman s.208 
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Enligt de kriterier för en humanitär interventions som redovisats ovan ställs 
förvisso inte kravet att det skall vara exklusivt humanitära argument men de 
skall vara de dominerande. Vad kan man då ha haft för intressen att 
intervenera i Kosovo när egna vitala säkerhetsintressen inte var på spel och 
vilka politiska omständigheter påverkade beslutet. 
 
För det första var Milosevic och hans regim redan efter oroligheterna och 
övergreppen i Bosnien redan sedda som förbrytare internationellt och kunde 
därför inte räkna med ett starkt internationellt stöd och opinion101. Detta var 
förvisso inte ett skäl i sig men något som definitivt skulle minska de 
politiska konsekvenserna om interventionen skulle möta politiskt motstånd. 
 
Hanterandet av konflikten i Bosnien Hercegovina bara några år tidigare fick 
inte upprepas, det tidiga FN mandatet var strikt neutralt oh förmådde inte 
hindra de etniska rensningar och övergrepp som skedde, detta medförde att 
man från FN och världssamfundets sida var tvungen att förnya omvärldens 
förtroende för det internationella samfundets krishanteringsförmåga102. De 
europeiska länderna var också måna om att undvika att drabbas av en ny 
flyktingvåg som skulle kunna skölja över Europa om inget gjordes åt 
situationen103.  
 
Man måste också som tidigare nämnts konstatera att den hårda linje som 
fördes av USA i förhandlingarna med nästan förbehållslöst stöd av den 
albanska gerillan uppmuntrade dessa till förnyade våldshandlingar i syfte att 
tvinga NATO till en intervention. Något som gjordes uppenbart när den 
albanska sidan drev en så pass hård förhandlingslinje vid Ramboulliet 
förhandlingarna. Deras huvudförhandlare vid Ramboulliet, Hashim Thaci, 
har senare uttryckt att han från och med att bombkampanjen började visste 
att UCK vunnit kriget tillsammans med NATO104. Något som tyder på att 
det hela tiden låg i UCK:s agenda att få NATO till att intervenera. Denna 
hårda linje med starka hot från framförallt USA:s sida gjorde att deras 
handlingsalternativ kraftigt minskade om de skulle kunna behålla sin 
internationella trovärdighet vilket slutligen tvingade dem att använda de 
medel de hotat med. 
 
Kosovo och Balkans strategiska läge har länge gjort att regionen har 
drabbats av konflikter och intresse från stormakter. Många har hävdat att 
NATO intervenerade på Balkan av helt egna intressen och att man endast 
använde de humanitära argumenten som en fasad, detta är inte något nytt 
och har använts av andra militära makter. Ett av de mest kända exemplen är 
Adolf Hitlers användande av humanitära argument när han gick in i 
Tjeckoslovakien 1938. Man kan inte undvika att se att NATO:s och USA:s 
roll i regionen blivit mycket starkare efter interventionen men det är 
tveksamt att detta skulle kunna motivera de risker en intervention innebär. 
 
                                                 
101 Se Kosovo report s.60 
102 Se Chumsky s.53 
103 Se Kosovo report s.61 
104 Se. Intervju www.pbs.org 
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En annan anledning till provinsens instabilitet och som följd härav en ökad 
internationell önskan om att kunna påverka är den höga kriminalitet som 
området är drabbat av. 
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7 Analys 
Man kan inte ifrågasätta att det i Kosovo förekom kraftiga brott mot 
mänskliga rättigheter, även om omfattningarna har debatterats och de siffror 
som finns är omstridda. Dessa brott kulminerade under 1998 för att sedan 
minska fram tills att NATO:s intervention ånyo fick dessa att öka i 
intensitet. Om man skall ställa saken på sin spets så kan man säga att 
interventionen i Kosovo kom före de storskaliga etniska rensningar den 
skulle förhindra. Debatterna i säkerhetsrådet tyder dock på att syftet i 
huvudsak var humanitärt. Kosovokonflikten uppstod vid ett tillfälle då 
NATO:s och Europas trovärdighet som fredsskapare kraftigt skadats av den 
tidigare konflikten i Bosnien Hercegovina, en konflikt som också kraftigt 
sänkt trovärdigheten hos Slobodan Milosevic och det serbiska ledarskapet.  
 

7.1 Legalitet 
När resolution 1160 antogs hänvisade Jugoslaviens FN ambassadör, 
Vladislav Jovanovic, till art. 2(4) och sade ”There is not, nor has there been, 
any armed conflict in Kosovo. Hence, there is no danger of a spill over, 
there is no threat to peace and security.” Det kan utan problem antas att han 
talade i egen sak men det är en klar referens till ett lagrum och en klar 
referens till det våldsförbud som finns i FN-stadgan. Våldsförbudet är trots 
sin relativa ungdom en regel som är starkt befäst och dess extensiva 
tolkning har ett starkt stöd i till exempel doktrin såväl som Friendly 
relations deklarationen. Detta tolkningssätt och med dessa utgångspunkter 
ger vid handen ett förbud mot en intervention utan säkerhetsrådets 
utryckliga beviljande.  
 
Å andra sidan så kan man klart se en tilltagande styrka i de humanitära och 
moraliska argumenten i folkrätten och när dessa två ställs mot varandra får 
man en intressekonflikt. Under de 50 år som FN – stadgan funnits har 
statusen på mänskliga rättigheter stärkts. Om en individs mänskliga 
rättigheter kränks går utvecklingen mot att det inte längre är den enskilda 
statens angelägenhet utan alla staters och den stat som gör sig skyldig till 
dessa kränkningar kan inte längre skydda sig bakom Non- 
interventionsprincipen. Även om så inte var fallet när FN-stadgan skrevs 
och en synpunkt som fortfarande stöddes av framförallt Kina och Ryssland i 
debatten kring interventionen. Man kan inte undvika att se att det finns en 
skillnad i synen på de mänskliga rättigheterna och deras relation till 
suveräniteten om man ser till fördelning mellan öst – väst och nord – syd. 
 
Det har av många källor hävdats att FN-stadgan inte ger stöd åt en unilateral 
humanitär intervention och kalla krigets slut och de olika fallen därefter har 
inte ändrat på detta. Doktrinen domineras också av en uppfattning att 
våldsförbudet omöjliggör att en intervention i Kosovo skall kunna ses som 
laglig. 
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Argumentet för en utläst vilja i säkerhetsrådet i och med de tidigare 
resolutionerna och att NATO:s agerade var en följd av dessa är i mitt tycke 
bland de starkare. I resolutionerna hänvisas till att man skulle vidta 
ytterligare åtgärder om inte resolutionerna åtlyddes och att situationen 
utgjorde ett hot mot fred och säkerhet. De inlägg som gjordes i föregående 
debatt av framförallt ryssland ger dock en tydlig indikation på att ett 
bemyndigande att använda våld inte var nära förestående. Att argumentera 
för en sådan rätt indikerar dock betydelsen av att ha säkerhetsrådet bakom 
en användning av våld. Argumenten faller dock på FN-stadgans tydliga 
utformning i fallet och att det klart krävs ett uttryckligt bemyndigande.  
 
Den sekundära rätt som åberopats strider också direkt mot FN-stadgans 
lydelse där säkerhetsrådet är den enda instans med rätt att besluta om våld. 
Möjligen med undantag av generalförsamlingen även om detta är ytterst 
tveksamt. Man har heller inte fört upp frågan i generalförsamlingen i syfte 
att inhämta dess stöd innan man ingrep vilket gör att detta argument väger 
lätt i mitt tycke. 
 
Argumentet för ett godkännande av säkerhetsrådet i efterhand ex post facto i 
och med resolution 1244 är en annan frågeställning. En klar majoritet av 
säkerhetsrådet ställde sig ovillig att fördöma NATO bombningarna när 
ryssland lade fram detta som förslag vilket gjorde att bombningarna aldrig 
fick stämpeln som aggression. Om bombningarna inte var en aggression 
torde i så fall suveräniteten i inte heller vara hotad, i alla fall inte i 
säkerhetsrådets bedömning. Resolutionen ger inte uttryckligen något 
godkännande av våldsanvändningen utan kan snarare ses som att FN 
godkänner det avtal som slutits mellan NATO och Jugoslavien och är berett 
att ta ansvar för provinsens demokratiserings och återuppbyggnadsprocess.   
Då avtalet mellan NATO och Jugoslavien kommit till under hot om våld 
strider detta mot the Vienna Convention of Law and treaties där det fastslås 
att ett avtal som tillkommit under hot om våld är ogiltigt vilket gör ett 
sådant godkännande av FN tveksamt.  
 
För att ge legitimitet trots bristande legalitet har i debatten hävdats en 
fristående rätt till intervention byggd på en allmänt erkännande av 
mänskliga rättigheter. Denna rätt är omtvistad i doktrinen men förespråkas 
bland annat av ett antal Non-governmental organisations såsom tidigare 
nämnts ICISS. I min mening ger en sådan rätt en återgång till situationen 
före FN och den kodifiering av de mellanstatliga relationerna som 
uppbyggandet av denna organisation medförde. Dessa argument kan ej 
besvaras i förhållande till krisen i Kosovo utan måste göras på ett mer 
generellt plan dock kan man analysera interventionen utifrån de kriterier 
som tidigare nämnts. Ett argument som klart talar emot att en sådan rätt 
skall kunna uppstå är att det bara i praktiken existerat en allians som kan 
åtaga sig att intervenera och det är NATO och då endast med USA:s 
resurser för logistik. 
 

 38



Kosovokonflikten uppfyllde enligt vissa de krav som ställs upp för en sådan 
rätt även om doktriner på området är tvetydig. De motiv som gavs i debatter 
var huvudsakligen humanitära även om andra motiv såsom att förhindra en 
spridning av konflikten också nämndes. Dock är det mer tveksamt vad avser 
interventionens nödvändighet och om NATO kan anses ha uttömt fredliga 
möjligheter att lösa situationen. Hotet av våldsanvändning kom tidigt och 
bidrog troligen till ökad aktivitet hos de etniskt albanska väpnade grupperna 
vilket i sin tur tvingade NATO att intervenera. UCK hade också en stark 
vilja att internationalisera konflikten och tvinga västvärlden till intervention 
och påtryckningarna på denna grupp att avsluta fientligheterna var 
minimala.  
 
Effektiviteten i interventionen bör också den ifrågasättas, den stoppade 
visserligen övergreppen och förföljelserna på den albanska befolkningen 
men fick istället den effekten att Kosovo började tömmas på sin serbiska 
befolkning. En process som fortfarande pågår i en provins där minoriteter 
tvingas leva i enklaver skyddade av en internationell militär närvaro. En 
annan faktor som talar mot det faktum att interventionen skulle uppfylla 
kraven är användandet av pansarbrytande ammunition av utarmat uran samt 
användandet av klusterbomber. För att en intervention skall uppfylla kraven 
som ställs upp måste den själv respektera de mänskliga rättigheterna och de 
folkrättsliga regler som finns. 

7.2 Humanitär intervention i framtiden 
I Kosovokommissionens rapport drar man slutsatsen att interventionen inte 
hade stöd i den internationella rätten men att den trots det var legitim. Man 
såg alltså till den moraliska och såg de argumenten som mer avgörande än 
de legala. Ett uttalande som också spår om en ändring av folkrätten då 
moraliska argument av detta slag oftast föregår en ändring av sedvanerätten. 
Att man skulle ha en moralisk rätt och inte en legal är i förlängningen 
orimligt.  
 
FN-stadgan är i sin nuvarande utformning ineffektiv vad gäller FN:s 
förmåga att svara upp på de situationer då kraftiga överträdelser och brott 
mot de mänskliga rättigheterna äger rum. Kosovofallet kan som jag se  med 
bakgrund av säkerhetsrådets debatter, NATO:s pressreleaser och doktrin 
användas som precedensfall vad gäller en fristående rätt för humanitära 
interventioner. Dessutom ser man tydligt en sådan trend om man studerar 
tidigare fall när det avser humanitära interventioner, främst Liberia och Irak 
som går i samma riktning. Värt att nämna är också det starka stöd för 
Kosovooperationens legitimitet i doktrin, press och inte minst världsopinion 
vad gäller den humanitära situationen.  
 
Diskussionen vad avser ex post facto, implicita bemyndiganden och 
sekundär rätt anser jag vara väldigt nära den om en fristående rätt till 
humanitär intervention och samtliga tyder att en förändring i rätten är 
förestående där de humanitära intressena vinner över suveränitet och icke 
intervention och där säkerhetsrådets roll är oviss. 
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Jag menar att interventionen i Kosovo går i linje med FN-stadgans mening 
då denna är ämnad att skydda en grundläggande värdering såsom mänskliga 
rättigheter. Att se våldsförbudet i FN-stadgan som absolut och hindrande när 
det gäller att intervenera för att hindra folkmord ter sig i min menig absurt. 
Det är institutionerna och deras procedurregler som inte följt med i 
utvecklingen och det är där en översyn borde ske. Dock återstår att se vad 
nästa liknande fall får för utkomst för att kunna dra några slutsatser. 
 
Det måste dock påpekas att det finns en skillnad i stödet för en sådan rätt om 
man ser till fördelningen öst och väst länder samt att det i dagens läge bara 
finns en egentlig militär förmåga för att globalt kunna genomföra sådana 
interventioner, något som gör att jag ser utvecklingen som oroväckande. 
 
Nästa liknande fall av humanitär intervention kommer att bli intressant och 
dess utfall kommer att visa vilken riktning rätten kommer få. Kommer 
argumenten vad avser legitimitet och legalitet vara liknande kommer vi ha 
en ny sedvanerätt som växt fram med förhoppningsvis en ändring i FN-
stadgan som följd. 

7.3 Avslutande kommentarer 
Många av de aktörer som i efterhand kommenterat interventionen i Kosovo 
har poängterat att den var moraliskt försvarbar, samtidigt har de haft tvivel 
vad avser dess legalitet. Detta underminerar lagarnas betydelse och man 
låter politik och moral bryta dessa utan någon egentlig kontroll.  
 
Våldsförbudets ursprungliga syfte är att förhindra mellanstatliga konflikter 
med politiska eller territoriella syften. En humanitär intervention är en 
våldsanvändning som inte är riktad mot dessa intressen. Detta medför att jag 
inte ser ett behov av att ändra våldsförbudet men däremot bör rätten till 
humanitär intervention tas med i FN-stadgan så att den kan komma under en 
sådan kontroll. Självklart skall dock ett godkännande av en våldsanvändning 
efterstävas att först stödjas med en resolution och det faktum att så inte 
skedde i detta fallet tyder, enligt min mening, i det närmaste på föråldrade 
regler för säkerhetsrådets beslutsfattande. FN:s roll och FN-stadgan kan inte 
vara absoluta och eviga utan måste vara möjliga att förändra när världen 
omkring gör det. Vissa sådana steg har tagits, bland annat vad avser skydd 
för civila i väpnade konflikter, S/RES/1674, och antagandet av resolution 
A/RES/60/1 som utrycker en kollektiv skyldighet vad avser skydd för 
mänskliga rättigheter. Dessa steg går i rätt riktning men borde följas av mer 
långtgående förändringar när det gäller de grundläggande problemen vad 
avser beslutsfattande i organisationen.  
 
FN systemet lider fortfarande av den världsordning som rådde efter andra 
världskriget och de värderingar och maktfördelning som då gällde. Då var 
konflikterna mellan stora arméer som stod mot varandra och man slogs om 
territoriella, ekonomiska och politiska intressen. Idag har vi en ny värld med 
helt andra förutsättningar, de stora mellanstatliga krig som FN skapades för 
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att förhindra har nu ersatts av mindre etniska och interna konflikter vilket 
gjort att systemet inte kan agera. FN-systemet är för trögt för snabbt 
uppblossande konflikter med etniska motiv. I folkrätten är det staterna själva 
som skapar lagar och står som rättsubjekt vilket gör att man måste se till de 
politiska motiven också. Världsopinionen har blivit viktigare för de beslut 
som tas och sådana konsekvenser är strikt politiska. 
 
En fråga som man kan ställa sig kring interventioner är FN:s roll i framtiden 
och i vilken mån den försvagats av det faktum att en intervention gjordes 
utan ett medgivande. Jag vill hävda att en sådan försvagning är marginell på 
ett sätt, hela debatten fördes med FN som spelplan, när ett avtal väl skrivits 
under lämnades den politiska makten direkt över till FN och de NATO 
trupper som fanns i provinsen ställdes indirekt under FN och det mandat 
resolution 1244 gav vid handen. Däremot ser det ut som om FN:s roll har 
antagit en ny karaktär och att dess beslutsfattande förmåga inte längre har 
samma tyngd som tidigare. Detta är något som enligt min mening borde 
utgöra en av kärnpunkterna vad gäller diskussionen om humanitära 
interventioner men som nämnts väldigt lite i doktrinen.  
 
Skulle nästa fall peka i samma riktning som Kosovo måste FN för att 
behålla sin roll i världspolitiken ändra sina stadgar så att dessa inkluderar en 
rätt till en fristående humanitär intervention, med fastställda kriterier för 
detta. 
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