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Abstract 

 
 
 
I denna uppsats beskriver jag fenomentet prodemokratisk intervention. Begreppet är en 
utveckling av humanitära interventioner och gör gällande att man intervenerar med demokratiska 
förtecken i auktoritära stater. Min frågeställning syftar till att söka svar på hur man legitimerar 
prodemokratiska interventioner. Detta gör jag genom att undersöka demokratibegreppet och den 
internationella folkrätten på ett djupare plan. I en komparativa fallstudie mellan interventionen på 
Haiti 1994 och invasionen av Irak 2003, söker jag finna den prodemokratiska interventionens 
kärna. Utifrån empirin kommer jag fram till slutsatsen att det inte ensamt går att legitimera 
prodemokratiska interventioner. Varken den internationella rätten, sedvanerätten, 
demokratidiskursen eller de två fallstudierna kan legitimera demokratiska interventioner. 
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1 Inledning 

 
 
 
Under september månad 1994 intervenerade det internationella samfundet militärt på Haiti under 
ledning av amerikanska trupper. Med säkerhetsrådets samtycke kom operationens primära mål att 
utgöras av att återinstallera den demokratiskt valde presidenten Jean-Bertrand Aristide samt att 
göra Haiti till en demokratisk stat.  
     Nästan nio år senare utropade USA:s president George Bush den amerikanskledda koalitionen 
som segrare i det sex veckor långa kriget mot Irak. Invasionen var ett led i det globala kriget mot 
terrorismen och de officiella legitimeringsgrunderna för kriget har varit ett omdiskuterat ämne 
från det att invasionen påbörjades. Utsagor om att det fanns massförstörelsevapen och samröre 
med al-Qaida i landet samt behovet av regimskiftet var de mest förekommande. I avsaknad av 
bevis för de två förstnämnda motiven kom man från koalitionens sida att betona det 
demokratiska underskottet i Irak, vilket med tiden ledde till att demokratisering av landet blev 
den viktigaste agendafrågan. 
     Att använda demokrati och demokratisering som legitimeringsprincip för militära 
interventioner har länge varit ett omdiskuterat ämne. Prodemokratiska ingrepp har ofta anklagats 
för att dölja större bakomliggande motiv. Samtidigt är dessa diskussioner en förlängning på den 
mer abstrakta frågan huruvida det finns något som kan kallas humanitära interventioner och vad 
detta i sådana falla kan sägas vara. Det väcker även frågan om det finns åsikter som kan kallas 
högre värden vars betydelse är så pass stor att de är värda att stridas för. Skulle demokrati kunna 
räknas in i en sådan eventuell kategori? Humanitär intervention är en företeelse som ställer många 
komplicerade och intressanta frågor till sin spets. Världen är i dag uppbyggd på ett slags 
”mänskliga rättighetskultur”, som fördömer folkmord, tortyr och grava inskränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. Samtidigt kan dessa principer kraftigt inskränkas med principerna om 
statssuveränitet och icke-intervention. Detta gör att frågan om interventioners vara eller icke vara 
får en djupare dimension samt blir utsatt för än fler tolkningar och uppfattningar.   
     I denna uppsats kommer frågor av ovanstående natur att behandlas. Jag kommer börja med 
att diskutera och utforska de teorier som ligger bakom prodemokratiska interventioner. Jag 
kommer även att behandla dagens prodemokratiska kontext vad gäller tolkningar i internationell 
rätt, sedvanerätt och praxis. Vidare kommer jag att lägga mitt fokus på en komparativ jämförelse 
mellan interventionen på Haiti och invasionen av Irak. Jag kommer framför allt att diskutera 
motiven till de militära ingreppen, både inofficiella och officiella, samt föra en diskussion om hur 
ingripanden av denna natur uppstår. Min förhoppning är att på så vis kunna hitta 
kärnargumenten i denna typ av aktioner för att sedan kunna utröna om dessa kan sägas baseras 
på någon laglig eller moralisk grund.   
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
I denna uppsats har jag valt att diskutera de prodemokratiska argumenten samt hur dessa har 
försökts realiseras i olika kontexter. Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen är att presentera hur 
debatten har sett ut över tid samt att redogöra för hur de faktiska prodemokratiska 
interventionerna har kunnat uppstå och vilka eventuella liknelser som finns mellan dessa. För att 
kunna nå ut upp mitt syfte ser min huvudsakliga frågeställning ut som följer: 

Hur legitimeras prodemokratiska interventioner? 

För att kunna besvara denna övergripande frågeställning måste en del underliggande frågor 
ventileras och det är av stor vikt att även dessa blir besvarade för att kunna ge ett tillfredsställande 
svar. Mina sekundära frågor är följande: 

Kan man förklara prodemokratiska interventioner utifrån tanken om högre värden? 

Finns det lagligt stöd för prodemokratiska interventioner i den internationella folkrätten? 

Frågan om prodemokratisk intervention blir intressant då man man ser till de konkreta fall där de 
faktiskt har ägt rum. Även om fenomenet i sig är en fängslande diskussionspunkt, blir det svårt 
att få ordentlig tyngd i ett arbete utan at ha några faktiska fall att jobba med. Sett till historien 
finns det inte så många klara fall av demokratiska interventioner vilket i sig säger en del om 
fenomenet. Mitt val av att använda Haiti-interventionen 1994 och Irak-invasionen 2003 baseras 
främst på dess uttalade motiv om att få till ett regimskifte i syfte att demokratisera respektive 
land. I andra liknande fall har de demokratiska faktorerna inte varit lika uttalade och mindre 
angelägna. Trots att de två interventionerna kan tyckas skilja sig väsensskilt från varandra i frågan 
om tillvägagångssätt och utförande, är min förhoppning att hitta faktorer och segment som 
förenar dem, vilket skulle underlätta mitt arbete att svara på den övergripande frågeställningen. I 
fallstudierna önskar jag finna svar på följande fråga: 
 

Vad finns det för likheter/skillnader mellan legitimeringarna av Haiti-interventionen och Irak-invasionen? 
 
Genom att svara på dessa fyra frågor hoppas jag kunna uppnå mitt syfte samt kunna bidra något 
till den forskning som finns på området. 
 

1.2 Metod och material 
 
Jag kommer i denna uppsats att genomföra en komparativ studie mellan Haiti-interventionen 
1994 och Irak-invasionen 2003. Min utgångspunkt tar jag i teoridiskussionen som jag för i syfte 
att fördjupa förståelsen för denna typ av frågeställning. Jag ser även till att se till det regelverk 
som finns i folkrätten avhandlas, liksom sedvanerätten. Dessa avsnitt har främt tillkommit för att 
kunna svara på frågan vad det finns för lagligt eller moraliskt stöd bakom dessa typer av 
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interventioner. Efter de två grundläggande kapitlen kommer jag att i var sitt avsnitt gå igenom 
fallen Haiti och Irak, där bakgrund och legitimeringsgrunder kommer att beskrivas, liksom det 
internationella samfundets agerande. Dessa fall kommer sedan att användas i ett jämförande fall i 
kapitlet efteråt, då en slutsats och komparation kommer att utföras för att om möjligt hitta den 
prodemokratiska kärnan. Avslutande reflektioner kommer sedan att följa. 
     Materialet jag har använt mig av är framför allt folkrättslig litteratur samt material av historisk 
karaktär. Jag har även kommit att utnyttja FN:s resolutioner och stadga, då det är en fundamental 
del av detta arbete. Till min hjälp på teoriavsnittet har jag även använt mig av kurslitteratur från 
tidigare kurser i mänskliga rättigheter och statsvetenskap. 
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2  Teori 

 
 
 
För att kunna beskriva de prodemokratiska argument som anförs i denna uppsats på ett 
tillfredställande sätt, är det nödvändigt att diskutera det något bredare begreppet humanitär 
intervention. Genom att ta utgångpunkt i debatten kring humanitära interventioner blir det 
enklare att förstå tankegångarna bakom detta uppsatsämne. I kapitlet kommer jag även att 
diskutera begreppen demokrati och ”högre värden”, då de har en central plats i denna diskussion. 
Avslutningsvis kommer jag att länka samman dessa begrepp för att finna den prodemokratiska 
interventionens teoretiska kärna.  
 

2.1 Humanitär intervention 
 
Definitionen av humanitära interventioner har varit föremål för många debatter, men ofta har 
man kommit att falla tillbaka på den klassiska definitionen utarbetad av den brittiska professorn i 
internationella relationer, R. J. Vincent, som beskriver intervention på följande sätt: 

”Activity undertaken by a state, a group within a state, a group of states or an international 
organization which interferes coercively in the domestic affairs of another state. It is a discrete event 
having a beginning and an end, and it is aimed at the authority structure of the target state. It is 
not necessarily lawful or unlawful, but it does break a conventional pattern of international 
relations.”          
                                                                                                        (Vincent, 1974:3) 

 
Denna formulering syftar inte direkt på humanitära interventioner, men formuleringen har 
kommit att sammanfatta de klassiska tankarna kring denna företeelse. Vincents huvudsakliga 
poäng är att interventioner bryter mot det sedvanliga mönstret i internationella relationer utan att 
ta hänsyn till dess laglighet. Utifrån dessa tankar har en het tolkningsdiskussion uppkommit 
mellan två olika positioner. Dessa båda skolor har olika ursprung och tolkar begreppet 
”humanitär intervention” på olika sätt. Att benämna dessa skolningar är inte helt enkelt då de går 
under olika namn i olika texter. Jag kommer att använda restriktionism och pluralim synonymt 
för att beskriva den teori som influerats starkt från realismen, samt kontrarestriktionister och 
solidarister för att beskriva den  grupp som hämtat sin inspiration från de liberala idéer som 
använts för att distansera sig från de realistiska tankegångarna. 
     Flera experter på internationell rätt och internationella relationer kan sägas tillhöra den skola 
som hämtat sin främsta idéflora från realismen, vars främsta kännetecken är att de ser världen 
som ett nollsummespel. Dessa restriktionister hävdar främst att förbudet mot användandet av 
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våld eller med hot om våld  som finns i artikel 2 (4) i FN-stadgan, gör gällande att humanitära 
interventioner genom våld är att betrakta som illegala. Endast artikel 51i FN-stadgan – rätten till 
självförsvar – ger legitimt undantag mot denna regel (Baylis & Smith, 2001:472). 
     Enligt Nicholas J Wheeler, docent i internationella relationer, och freds- och konfliktforskaren 
Alex J Bellamy, är det främst fem argument som framförs av restriktionister för visa sitt motstånd 
gentemot humanitära interventioner. Till att börja med påpekas att stater inte intervenerar av 
humanitära anledningar. Stater utgår från sina nationella intressen och utifrån dessa överväganden 
beslutar man om, var och när intervention ska äga rum. Utrymme för moraliska överväganden 
finns inte. För det andra är stater inte villiga att riskera egna soldaters liv i humanitära insatser. 
Stater har inga skyldigheter att offra egna medborgares liv för att rädda andra nödställda 
människor, även om aktionen skulle förbättra situationen drastiskt. Det tredje argumentet menar 
att interventioner alltid är kopplat till förtryck och där svåra beroendesituationer kan uppstå och 
bli de starka staternas vapen gentemot de svaga. Ser man humanitära interventioner som en 
legitim anledning att bryta mot principen om icke-våldstanken, kan systemet urholkas och man 
riskerar att hamna i en situation där regelsystemet inte har någon verkan. Vidare argumenterar 
Wheeler och Bellamy för att valen av interventioner präglas av selektivitet, vilket gör att det inte 
blir tal om någon konsekvent policy, vilket på allvar undergräver dessa typer av aktioner. 
Avslutningsvis identifieras ett problem som berör vilka principer som ska ligga till grund för 
humanitära interventioner – ska statens eller individens rätt väga tyngst vid konflikter (Wheeler, 
2000:29)? Interventioner är således inte acceptabla, då de inte är byggda på moraliska grunder, 
utan en kalkylering över vinster och förluster. Dessutom skapas en framtida risk för urholkning 
av begreppet och därmed möjligheten att utnyttja begreppet som ett förtryckarverktyg. 
     Restriktionister betonar att i en värld där det inte finns några konkreta undantag legitimerade 
för när en humanitär intervention kan komma till tals, är det inte önskvärt att stater själva 
försöker laborera fram unilatera förslag, då dessa kan undergräva den internationella ordningen. 
Välbefinnande för alla individer fås bäst genom förbud mot humanitär intervention snarare än att 
tillåta det i avsaknad av gemensamma överenskommelser över vilka principer som ska ligga till 
grund för denna rätt (Baylis & Smith, 2001:473f). 
     Till skillnad från pluralisternas relativt restriktiva syn på humanitära interventioner, ser 
kontrarestriktionisterna möjligheter till lagliga unilaterala och kollektiva insatser givet vissa 
kriterier (Baylis & Smith, 2001:472). Från liberalismen har man hämtat stoft som betonar att 
kampen för mänskliga rättigheter måste vara minst lika viktig som arbetet att bibehålla 
internationell fred och säkerhet. Med hänvisningar till FN-stadgans ingress samt artiklarna 1 (3), 
55 och 56 menar man att man har stöd för sina åsikter. I de fall där FN misslyckats med att ena 
säkerhetsrådet i viktiga frågor, har enskilda stater en legitim rätt att intervenera med militära 
medel, givet att syftet är att minska mänskligt lidande. Humanitär intervention är således ett 
undantag från den icke-angreppsprincipen som finns nerskriven i artikel 2 (4) i stadgan. Man 
menar vidare att den sedvanerätt som finns på området kan ligga till grund för legitimering av 
interventioner med humanitära förtecken och denna rätt är existerande oberoende av FN-
stadgan. Detta eftersom sedvanerätten uppkommit innan FN-stadgan, vilket gör att denna kan 
användas som utgångspunkt för interventionen. Vidare menar kontrarestriktionisterna att stater 
har en skyldighet att agera i fall där sedvanerätten påbjuder det. Dock måste de i enlighet med 
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opinio juris handla lagenligt. Till skillnad från reaktionisterna menar solidarister att det är 
moraliskt riktigt att intervenera. Enligt många liberala tänkare är det i många fall moraliskt 
obligatoriskt att intervenera i de fall där användandet av våld är enda sättet att få slut på 
övergrepp. Detta oavsett om det är att anse som lagligt eller ej. Humanitär intervention är 
moraliskt sett mycket starkare än vad den internationella rätten säger på området. Stater ska inte 
kunna gömma sig bakom regler om suveränitet för att undkomma ingripanden. Juristerna 
Thomas M Franck och Nigel S Rodley går till och med så långt att de menar att humanitära 
interventioner inte alls tillhör den lagliga sfären utan att det endast handlar om moraliska 
överväganden. De hävdar att sådan laglig rätt inte går att lagstifta om, då de skulle kunna utnyttjas 
av stater med ont sinne (Baylis & Smith, 2001:475f, Wheeler, 2000:28&41).  
     Mellan de två skolorna råder det stora skillnader. Dessa olikheter tar sig oftast uttryck i hur 
man ser på legitimiteten av en intervention innan den äger rum. Men det råder även diskussioner 
hur interventioner som utförts ska kategoriseras. Humanitära interventioners officiella motiv 
svarar inte alltid mot dess faktiska utfall, vilket i flera fall lett till misstänksamhet mot dessa 
aktioner. Den brittiska ekonomen Mary Kaldor menar att detta ofta beror på de negativa resultat 
som kommit ut av interventionerna. Dessutom menar hon att begreppet urholkas då man 
använder sig av humanitära förklaringar när man går i krig. Kaldor hänvisar till 
samhällsdebattören Noam Chomsky som använder begreppet ”military humanism” istället för 
”humanitarian intervention”, vilket hon menar är en mer passande benämning på denna typ av 
militära handlingar (Kaldor 1999:120). För att kalla en militär intervention för humanitär borde 
således både motiv och utfall kunna att kategoriseras i detta fack. Den brittiske statsvetaren Bruce 
Jones har gjort en matris över humanitära interventioner där man placerar operationerna utifrån 
just dess motiv och dess utfall (se fig. 1). Med detta diagram kan man överskådligt skilja 
operationer med rena humanitära initiativ i ena hörnet och den totala avsaknaden i motstående 
änden (Baylis & Smith, 2001:480). 
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 Humanitära motiv och utfall: 

 

- Interventionen i norra Irak (1991) 

Icke-humanitära motiv med humanitärt utfall: 

 

- Vietnams intervention i Kambodja (1978) 

- Tanzanias intervention i Uganda (1979) 

Humanitära motiv med icke-humanitärt utfall: 

 

- FN:s intervention i Somalia (1993-1995) 

Icke-humanitära motiv och utfall: 

 

Sovjets intervention i Afghanistan (1979) 

Icke-humanitärt  ut fa l l  

Fig .  1 Matris över humanitära interventioner – motiv och utfall 
Källa: Bearbetad från matris i Baylis & Smith (2001:481) 
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     Nicholas J Wheeler utvecklar debatten genom att hävda att fyra kriterier måste uppfyllas innan 
en intervention kan anses vara humanitär. Dessa har han hämtat från ”Just War”-skolan som är 
hämtat från Thomas av Aqunios tankar om det rättvisa kriget. Till att börja med måste det finnas 
en stor akut humanitär anledning till intervention. Det är viktigt med en diskussion om vad som 
kan anses inkluderas i detta fack. Wheeler poängterar att man måste skilja på vardagliga 
kränkningar av mänskliga rättigheter som sker på löpande band i världen och ställa det mot brott 
mot mänskligheten. För det andra måste man se våld som den sista utvägen. Vidare måste det 
finnas en proportionalitet i aktionen och slutligen måste det finnas en hög sannolikhet att 
användandet av våld kommer att leda till positiva humanitära utfall. Wheeler ställer sig även 
frågan vid vilken tidpunkt man bör intervenera. Måste man invänta att tusentals människor dör 
eller kan man som i exempelvis fallet Kosovo, intervenera i preventivt syfte? Enligt Wheeler kan 
man intervenera i ett mycket tidigt skede, men endast givet att man vet med säkerhet att något 
stort kommer att hända. Vad gäller den sista punkten gällande de humanitära utfallet, hänvisar 
Wheeler till den argentinska juristen Fernando Teson. Positivt humanitärt utfall karaktäriseras 
advokaten utifrån de offer som räddats undan förtryck, samt om de mänskliga rättigheterna 
återupprättats. Wheeler menar dock att beroende på när i förtrycket man sätter in sina insatser 
kan man lika väl skriva skyddats istället för återupprättats. Wheeler är intressant på det sättet att 
han inte tar med humanitära motiv som förutsättning för intervention. För honom är det mycket 
viktigare med det faktiska utfallet och man borde sätta offren i centrum. Återigen hänvisar 
Wheeler till Teson och menar att moraliska imperativ väger tungt och att det är viktigt att 
intervenera trots att motiven kan vara dunkla och svårsedda till en början. Dock måste man 
kunna projektisera positiva humanitära utfall, annars diskvalificeras det som en legitimiteringspost 
som humanitär intervention (Wheeler 2000:34ff). Denna synpunkt är för många otänkbar, men 
genom att se till utfall mer än motiv får man en faktiskt förändring. Men utfallet brukar kunna 
vara svåra att förutse. Det finns inte någon självklarhet att en intervention blir lyckad och att som 
intervenerande stat är ett tillbakadragande inte alltid enkelt. 
 
Med utgångspunkt i olika artiklar i FN-stadgan argumenterar de båda skolorna för sin sak. Medan 
restriktionisterna menar att man bör se till lagligheten i motiven, menar kontrareaktionisterna att 
man bör fokusera på utfallen av aktionern. En sak som de båda ändå kan sluta upp vid är att det 
finns en brist i hur regelverket ser ut, vilket i sig har skapat denna diskussion. Tillsammans 
försöker de ändå försvara demokratin på olika sätt. Den enda skolan genom att skydda från 
internvention utifrån, den andra för att förhinda fall inifrån. Demokrati är således en viktig 
beståndsdel i denna debatt och kräver en närmare analys. 
 

2.2 Demokrati  
 
När man diskuterar prodemokratiska interventioner är det av stor vikt att visa hur demokrati- och 
demokratiseringsdebatten ser ut, då det är målet med själva interventionen. Samtidigt finns det få 
begrepp är så pass svåra att förklara som just demokrati. Detta problem ligger främst i att 
definitionen kan ta sig så många olika former. I sin enklaste förklaringsform – folkstyre – utgår 
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makten från folket, men frågan blir mer komplicerad då man ser till ett globalt kulturellt 
perspektiv, där den västerländska demokratin bland flera kulturer anses vara imperialistisk och 
arbetar emot sina egna ideal. Istället menas vissa bedömare att man mer bör betona kollektivet 
och dess fokus på sociala rättigheter, istället för på individuella politiska rättigheter. 
     När jag använder mig av begreppet är det folkstyret som utgår från folket jag syftar på. Detta 
främst för att det är en vedertagen direktöversättning av begreppet. Eftersom många av de 
officiella grunderna till interventioner är just att folket på något vis bör inneha den politiska 
makten blir ämnet lättare att diskutera om även definitionen är densamma.  
     Prodemokratiska interventioner uppkommer för att rädda, upprätta eller återupprätta 
demokratin i en stat. Således är det inte enbart demokratifenomenet i sig som bör diskuteras utan 
även demokratiseringsprocessen som leder fram till den nya statsformen. Detta gör att en 
demokratiseringsdiskussion är av minst lika stor vikt, då frågan hur man ska uppnå demokrati är 
av nästan större dignitet än frågan om vad man vill ha för typ av demokrati.  
     Statsvetaren Jean Grugel beskriver demokratisering som en del utav en mycket bredare och 
djupare process av hegemonisk kontroll över utvecklingsländerna från de industrialiserade 
ländernas sida. Detta eftersom dagens globala ekonomi gör gällande att små händelser i 
utvecklingsländer kan få stora konsekvenser i kärnländerna gällande exempelvis ekonomi, vilket 
gör att kontroll eftersträvas och demokratisering är en av dessa former (Grugel, 2002:117f). Dock 
behöver inte en odemokratisk stat vara mindre stabil än en demokratisk och då transitionstiden 
ofta är lång mellan de båda statsskicken kan demokratiseringsprocesser inte ge några större 
stabilitetsgarantier. 
     Dansken Georg Sørensen påpekar att det i teorin är lite motsägelsefullt att 
demokratiseringspåtryckningar kan komma utifrån. Detta då demokrati bygger på statlig makt 
som utgår från folkets vilja. Hur kan det då komma sig att man från utländskt håll kan trycka på, 
utan att i sig kunna beskrivas som odemokratisk? Sørensen manar att om de utlänska krafterna tar 
över och helt sätter spelreglerna, då måste demokratin lida. Men om det handlar om assistans till 
utbildning, uppriggande av fria och rättvisa val, information, då kan de istället hjälpa till med 
demokratisering (Sørensen, 2008:81). Påtryckningar utifrån kan dock te sig både i form av morot 
och piska och oftast som en kombination av de två vilket borde innebära ett tudelat synsätt får 
karaktärisera Sørensens tankegångar. 
    Som motvikt till Grugels och i viss mån även Sørensens diskussion, menar statsvetaren Rudolf 
Rummel att mångfalt fler personer har dödats av sin egen regering (vilket han kallar democide) än 
de som totalt dött i alla krig under 1900-talet, både mellanstaliga och inbördeskrig. Med detta 
försöker han få sagt att odemokratiska stater kan vara ett hot mot den egna befolkningen och att 
det är styrelseskicket som är det största problemet. Enligt denna tes är avsaknaden av demokrati i 
sig ett hot mot den internationella fred och säkerheten, vilket skulle betyda att en tredjedel av 
världens länder skulle vara i behov av skydd under artikel 2 (7) (Moore, 1998:17; Weiss, 2007:49). 
Följer man dessa tankegånger skulle det vara legitimt att rättfärdiga krig för att skydda demokrati. 
Rummels idéer kan sägas vara en utveckling av diskussionen om den demokratiska freden som 
ursprungligen bygger på Immanuel Kants tankar om demokrati och fred och som säger att 
demokratier inte strider militärt mot varandra. Reservationer har dock lagts in mot universaliteten 
i denna tes. Det finns till exempel inget som visar på att demokratiska stater är mindre angelägna 
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om att strida än odemokratiska. Tvärtom har många av de krig som utkämpats under 1900-talet 
varit strider mellan demokratiska och auktoritära stater. Det finns heller inget som visar på att 
militära interventioner har ett positivt utfall för statskicket. För att en stabil demokrati ska kunna 
byggas krävs det en inhemsk process, snarare än en extern. Dock visar data tydligt på att stabila 
demokratier inte krigar militärt mot varandra, vilket i sig är väldigt intressant (Merkel 2008:487f). 
 
Huruvida demokrati är en mänsklig rättighet som är värd att strida för förblir en tvistefråga. 
Tanken om demokrati som styrelsefenomen verkar många kunna förlika sig med, men i vilken 
form och till vilket pris råder det oklarheter om. Gällande demokratins betydelse som 
styrelsesystem kommer jag nu diskutera det utifrån ett perspektiv om högre värde. 
 

2.2.1 Demokrati som ett högre värde 
 
Frågan om högre värden är intressant då man ofta inom interventionstanken försvarar idéer och 
tankar som man anser vara värda att strida för. Prodemokratiska interventioner är ett tydligt 
exempel på detta, då demokrati och mänskliga rättigheter utgör ett moraliskt begrepp värt att 
försvara. Förespråkare skulle hävda att det bakom dunkla bakomliggande motiv och geopolitiska 
överväganden finns en kärna värd att strida för. Detta värde måste försvaras då det är universellt 
och allmängiltigt. 
     Dock verkar det inte finnas samma uppslutning kring demokrati som det finns för exempelvis 
brott mot mänskligheten eller folkmord när det kommer till tanken om högre värden. 
Demokratiskt underskott skapar helt enkelt inte tillräckligt stort lidande. Dessutom förknippas 
prodemokratiska aktioner ofta med dolda agendor. Franck och Rodley fastslog 1973 att det då 
inte fanns att finna ett enda exempel där avsikten varit mer humanitär än agerande av självintresse 
(Wheeler, 2000:30). Detta skulle ju i sådana fall peka på att demokrati inte är ett sådant högre 
värde då det inte finns någon vilja att intervenera om inte landet har något att erbjuda. En 
vidareutveckling av denna fråga är att om man verkligen kan anse demokrati vara ett högre värde 
utan att intervenera i auktoritära stater?  
     När det gäller frågan om huruvida stater ska riskera sina egna soldater i andras angelägenheter 
har statsvetaren Samuel P. Huntington påpekat att han i frågan om USA:s inblandning i Somalia, 
anser det att det var moraliskt orättfärdigt och politiskt oförsvarbart att soldater ur den 
amerikanska armén ska dö i strider för att förhindra somalier att döda andra somalier (Wheeler, 
2000:31). Detta är kontroversiell ytterlighet men det är intressant att tänka sig hur många 
soldaters liv man är beredd att offra på frågor som direkt inte har med de egna intressena.  
     FN:s förre generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali har vid flera tillfällen beskrivit kalla 
krigets slut som en start på en ny period där demokrati har blivit en viktig och allmängiltig 
byggsten (Mendiburu &Meek, 1996:3). Detta skulle vara ett tecken på att demokrati som 
värdebegreppet blir allt starkare med tiden och att det i framtiden finns anledningar att strida för 
dess existens. Som det är idag finns det inte något som tyder på att denna vilja och denna 
acceptans existerar i någon högre utsträckning. Dock är denna diskussion viktig att känna till när 
man diskuterar prodemokratiska interventioner. 
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2.3 Prodemokratisk intervention 
 
 
Debatten om interventioner med prodemokratiska förtecken kan sägas vara en förlängning av 
den debatt som behandlat nationella frihetsgrupper och huruvida dessa skulle få använda sig av 
militära medel i sin kamp för självständighet. Som mest aktuell var denna diskussion under 
avkoloniseringen och parallellerna till detta ämna är påtagliga. Frågan om militära medel skulle få 
användas för att slåss för frihet och ändrat styrelseskick var stundtals mycket livlig (Gray, 
2008:52). Detsamma gäller idag, om än i annan tappning och med lite annan inriktning. Pierre 
Hassner, professor i internationella relationer, frågar sig exempevis hur man ska använda sig av 
begreppet humanitära interventioner. Ska det användas för att bekämpa det onda, såsom svält, 
massmord eller andra humanitära katastrofer orsakade av både naturliga och mänskliga 
handlingar? Eller bör humanitära interventioner även syfta till att även inkludera positiva 
handlingar såsom bidrag till utveckling och demokrati (Moore, 1998:21)? Detta resonemang är 
något av kärnan i den prodemokratiska tankegången; ska demokrati vara en legimeringsgrund för 
interventioner eller inte? 
    Det finns flera liberala idéer som gör gällande att ett hot mot demokrati är ett hot mot de 
mänskliga rättigheterna, vilket i sådana fall gör gällande att det är legitimt att interventera om 
styrelseskicket är hotat, vilket även skedde i Haiti. Motargumenten till dessa tankar är att många 
anser grupprättigheter vara viktigare än individuella rättigheter, vilket gör att legitimiteten 
försvinner utifrån ett prodemokratiskt perspektiv (Holzgrefe & Keohane, 2003:56). 
     Statsvetaren Wolfgang Merkel menar att det aldrig ensamt går att legitimera en militär 
intervention med demokratiska förtecken. Istället måste det finns andra omständigheter för att 
legitimering ska kunna uppnås. Ett sådant skulle kunna innefatta ett överhängande hot om 
massaker eller liknande i landet (Merkel, 2008:499). Merkels skepticism gentemot enbart 
demokratiska förtecken grundar sig i hans funderingar kring transitionsfasen till demokratiskt 
styrelseskick. Den kritiska frågan enligt honom är huruvida autoritära stater klarar av övergången 
till demokratisk stat. Även små steg av demokratisering kan utlösa stora konflikter, vilket i sig 
borde vara ett argument att undvika intervention (ibid, 2008:495). 
     När man involverar sig i demokratiska interventioner måste man enligt Wolfgang Merkel 
känna till fyra faktorer. Syftar operationen endast till att avsätta en autoritär ledare i syfte att 
bereda väg för regimskifte är chansen att lyckas inte stor. Kortsiktigt gör en sådan handling 
varken nytta eller skada. ”Demokratier” som kommer till på liknande sätt riskerar att förbli 
ofärdiga och ostabila och därmed ökar risken för att stridigheter ska bryta ut. Vidare menar 
Merkel att det av stor vikt att man stödjer nya regimer, trots att de inte går att kategorisera som 
helt demokratiska. Detta fram till dess att de uppvisar viss demokratisk mognad, så att de inte 
riskerar att falla tillbaka i den ostabila tillvaro jag beskev ovan. Acceptansen till detta är kanske 
inte total, men en viktig del i konsolideringen. En tredje företeelse som Merkel pekar på är att det 
finns exempel på demokratier som trots att de isolerade mellan auktoritära stater kan överleva 
som demokratier. Dock är deras livlängd betydligt kortare än om de skulle varit omringade av 
stabila demokratier. Det finns heller inga belägg för att en ensam demokrati mitt i en auktoritär 
region har några som helst smittspridande egenskaper och att en demokratisk dominofunktion på 
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så vis skulle sättas i gång. Dock är motsatsen desto klarare: dessa demokratier förblir ofta ostabila, 
krisbetonade, våldsamma och kortlivade. Faktum är att dessa stater i sig kan bli ett hot mot fred 
och säkerhet i regionen, vilket kan ha varit anledningen till att man legitimerade interventionen 
från första början. Avslutningsvis påpekar Merkel att empiriska fakta kring denna typ av analyser 
visar att världen kan bli mer demokratisk om demokratiseringen sker med en bredare typ av 
konsolidering. Intervention som inte bara syftar till att byta ut ledningen i ett land och införa 
demokrati utan även försöker stärka andra delar av samhället, såsom det civila samhällen, har 
större chanser att lyckas. Endast med dess typer av stöd till demokratiska konsolideringsprocesser 
kommer att minska de inomstatliga och mellanstatliga konflikterna på sikt (ibid, 2008:494f). 
Enligt Kant uppnås den eviga freden den dag då alla stater är stabila demokratier. Huruvida 
prodemokratiska interventioner skulle kunna påskynda en sådan process är oklart, men säkert är 
att processen skulle kunna förlängas om ovan nämnda faktorer inte tas hänsyn till.  
 

2.4 Sammanfattning 
 
I detta kapitel har jag diskuterat denna uppsats teoretiska nyckelbegrepp. Dessa är tätt 
sammanlänkade med varandra och samma förklaringar återkommer på flera begrepp. Klart är att 
det finns olika skolor som ser prodemokratiska interventioner genom olika glasögon. Dessa 
skiljaktigheter kommer jag ta med mig till den senare diskussionen.  
 
För att få lite mer kraft i resonemangen kommer jag nu att fortsätta mitt resonemang med att 
botanisera i den prodemokratiska kontexten. Först efter jag avklarat det är jag redo att ta mig an 
de båda fallstudierna. 
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3 Prodemokratisk kontext  

 
 
 
I detta kapitel kommer jag att fördjupa mig i den prodemokratiska kontexten. Genom att 
undersöka hur regelsystem och praxis ser ut på området hoppas jag kunna konkretisera mycket av 
det jag beskrivit i teorin. Jag hoppas även kunna lägga en grund till de senare fallstudierna för att 
de ska kunna få en större förståelse. Min huvudsakliga fråga jag ställer mig i detta kapitel är hur 
det det lagliga utrymmet ut för interventioner, samt hur praxis och sedvanerätt ser ut på området.  
 

3.1 Internationell rätt 
 
Generellt sätt kan man säga att det finns två grundläggande normer i internationell rätt, vilka 
sedan länge varit heliga kor: suveränitet och icke-intervention. Dessa begrepp inkluderar dock 
viss vaghet vilket gör att de ibland kan vara svåra att tolka. 
     Suveränitetsbegreppet härstammar från medeltiden då stater kom att teckna en 
överenskommelse om att man inte skulle bry sig om andra staters interna angelägenheter. Detta 
lever kvar än idag då staten har monopol på makten inom det egna territoriet samt att de är 
externt fria, dvs. de är inte underordnade någon annan stat. Vissa förbehöll finns dock till 
suveränitetstanken, då det inte är fråga om totalt härskande. Staten är genom internationell 
lagstiftning tvingade att ta del av förbud och påbud (Falk 1996:11f). 
     Tankarna om icke-intervention är något mer komplicerade. Dessa är tätt sammankopplade 
med statssuveräniteten, då monopolet äver det egna territoriet även innefattar att andra stater inte 
inkräktar i interna konflikter och angelägenheter. Svårigheterna ligger i att definiera vilken grad av 
störning som utgör otillåtna interventioner. FN-stadgan har inga artiklar som direkt berör 
principerna om icke-intervention. Dock kan begreppet tolkas in i flertalet artiklar, framför allt 
artikel 2(4) och artikel 2(7). I den förstnämnda framförs att inga medlemsstater ska använda sig av 
våld eller hot om våld gentemot andra stater. Det råder dock en debatt kring huruvida detta är ett 
absolut förbud eller om det existerar undantag, såsom artikel 51 som ger stater rätt försvara sig 
individuellt eller kollektivt i händelse av en attack från annan stat. Alla typer av våldsanvändning 
är således inte att betrakta som illegala. Även säkerhetsrådet kan verkställa aktioner för att 
bibehålla eller återupprätta internationell fred och säkerhet under kapitel VII i stadgan. Artikel 
2(7) tar fasta på interventionsbegreppet och fastslår att inga stater tillåts interventera i andra 
staters interna angelägenheter som ligger inom dess egen jurisdiktion. Artikeln är en av de mest 
kontroversiella i stadgan. Främst har diskussionerna gått om huruvida man ska tolka begreppet i 
snäv mening såsom militära interventioner eller ska även andra typer av störning räknas in. Det 
har även uppkommit en tolkningsdiskussion hur man ska tolka ”Förenta Nationerna” som de 
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enskilda medlemsstaterna eller FN:s organ i sin helhet. Ett tredje diskussionsstoft gällande artikel 
2(7) gäller vad som egentligen menas med ” within the domestic jurisdiction of any state”? Är det tillåtet 
att intervenera om man är utanför den egna jurisdiktionen (Falk, 1996:12ff, 35)? 
 

3.2 Sedvanerätt, tolkningar och praxis 
 
Vissa aktioner som anses vara oförenlig med med den internationella rätten behöver inte 
nödvändigtvis vara olaglig. Detta om det finns en sedvanerätt eller en praxis som påbjuder ett 
agerande. Normen om suveränitet och icke-intervention förblir de viktigaste grunderna i den 
rådande världsordningen men diskussioner råder om huruvida dessa principer ska kunna 
åtsidosättas vid fall av exceptionellt mänskligt lidande. Av alla de humanitära interventioner som 
ägt rum efter kalla kriget har ingen legitimerats enbart utifrån humanitära grunder. Detta eftersom 
kapitel VII i FN-stadgan gör gällande att säkerhetsrådet endast ge sitt godkännande till militära 
aktioner i fall där hot mot internationell fred och säkerhet anses råda. Följer man detta 
resonemang kan humanitära interventioner endast komma i fråga där mänskligt lidande anses 
vara ett hot mot internationell fred och säkerhet. Bedömare har utifrån detta börjat argumentera 
att i frågor där säkerhetsrådet har haft svårt att fördöma handlingar och därmed även att använda 
sig av militära medel, ska det kunna vara fritt fram för andra aktörer att intervenera, såsom 
exempelvis i kontroversiella handlingar som prodemokratiska interventioner. Detta synsätt gör att 
starka stater, framför allt de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, genom sitt veto eller 
genom hot om veto, skulle kunna skapa en ny sedvänja i internationell lagstiftning i återtolkningar 
av fördaget (Baylis & Smith, 2001:483; Gray, 2008:21f). 
     Det finns inget konkret exempel där någon västerländsk stat har uttryck en generell 
sedvanerätt vad gäller humanitär intervention. Dock finns exemplet Liberia, där en grupp 
afrikanska länder valde att sätta stopp för en humanitär kris i en kontext där säkerhetsrådet inte 
varit inblandad i tidigare. Till skillnad från Haiti fanns det ingen resolution under kapitel VII som 
godkände interventionen av ECOWAS (Economic Community of West-African States) 1990. 
Dock kom operationen att godkännas i efterhand, men det visar på att en ny typ av sedvänja växt 
fram (Baylis & Smith, 2001:483f). Liknande händelseutveckling kan man finna i Kosovo där 
NATO kom att agera utan att man sanktionerats från säkerhetsrådet. Även om man inte fick 
rättslig legitimitet för aktionen kom man från flera håll att få ett tyst politiskt godkännande, då 
man preventivt avvärjt ett större katastrof. Genom att agera gentemot grova brott såsom etnisk 
rensning, folkmord och brott mot mänskligheten har humanitära interventioner i viss 
utsträckning funnit legitimitet utan att ha fått stöd under kapitel VII. Dock är fortfarande steget 
långt tills dess att prodemokratiska ingrepp anses vara undantag från den internationella rätten, 
eftersom det är stor skillnad på positiva och negativa mänskliga rättigheter. Att ingripa när en 
befolkning blir utsatta för övergrepp anses vara mer legitimerbart att försvara än vad 
uppbringande av mänskliga rättigheter anses vara (Merkel, 2008:498). 
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     Utan ett FN-godkännande har det har varit svårt att få ett uttalat stöd för tankarna att det 
använda militära medel för att säkra demokratiskt styre i andra stater. Trots det finns det exempel 
där demokratiseringen varit central i interventionen, men inte uttalad vid legitimeringen. Så var 
exempelvis fallet i Panama där USA intervenerade i slutet av 1989. Som laglig grund för 
operationen hänvisades till att man agerade i självförsvar då många amerikaner levde i landet. 
Målet med operationen var dock tydlig; demokratin i landet skulle försvaras (Gray, 2008:49ff). 
  

3.3 Sammanfattning 
 
Sett till den internationella rätten och sett till den sedvanerätt som finns på området inser man 
snabbt att exemplet Haiti och exemplet Irak är unika särfall, då demokratisering inte verkar vara 
en legitim grund för intervention. Humanitära interventioner med demokratiska förtecken saknar 
helt enkelt lagligt stöd, givet att den inte hotar den internationella fred- och säkerheten. Detta gör 
att kommande fallstudier kommer att bli intressanta att disssikera. Dess karaktär har ju bevisligen 
frambringat olika typer av prodemokratisk interventioner, vilket i sig är uppseendeväckande. 
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4 Exemplet Haiti  

I den första fallstudien kommer den FN-stödda interventionen på Haiti att synas. Då 
interventionen företogs i bakvattnet av det kalla krigets slut kommmer fallet att visa på den 
stämning som rådde i världen vid tillfället, en tid med en ny världsordning och ett relativt svagt 
säkerhetsråd. Jag kommer att ta avspark med en bakgrundsöversikt för att sedan mer ingående 
beskriva legitimeringsgrunder samt Haiti som särfall bland interventioner.  
 

4.1 Bakgrund 
 
I presidentvalet i december 1990 vann den romerskkatolska vänterprästen Jean-Bertrand Aristide 
en jordskredsseger, till stort förtret från grupper som stödde den tidigare diktatorn Jean-Claude 
Duvalier som avsattes 1986. I ett försök att hindra Aristide från att tillsättas på posten som 
president, utropade sig den forne inrikesministern till provisorisk ledare över landet. Händelserna 
skapade tumult och städer sattes i brand och försenade Aristides maktövertagande kraftigt. 
Diskussioner för hur den nyvalde presidenten skulle återinsättas fördes mellan OAS och 
armérepresentanter på Haiti och gjorde gällande att man från OAS sida ville se Aristide vid 
makten innan man kunde upphäva det handelsembargot som pålagts landet, medan man från den 
haitiska sidan ville se ett lyftande av embargot före man återinsätta den demokratiskt valda 
presidenten (News Digest, 1991:1; 1991:2; 1992:1).  
     Diskussionerna blev allt intensivare och FN började medverka för att få till en lösning. Det 
kom dock att dröja till den tredje juli 1993 innan man skrev under ett fredsfördrag mellan Jean-
Bertrand Aristide och kuppledaren Raoul Cédras. Den tio punkter långa fredsplanen innehöll 
bland annat amnestier för högt uppsatta generaler, Aristides återinträde på makten samt lyftande 
av handelsembargon mot Haiti så fort premiärministerposten inrättats. FN och OAS fick en stark 
roll där man garanterades stor insyn. Efter det att avtalet signerats skulle en fyra månader lång 
transitionsperiod äga rum under vilken armén skulle dra sig tillbaka på. Senare samma månader 
meddelade den amerikanske presidenten Bill Clinton att man skulle bistå Haiti med 350 soldater 
och militära tekniker i syfte att rusta upp och utbilda den haitiska militären. Även Frankrike, 
Kanada och vissa karibiska länder lovade bistå med manskap till en internationell styrka på Haiti. 
(News Digest, 1993:1).  
     I augusti samma år blev Robert Malval Haitis första premiärminister på över två år. Han lät 
meddela att detta var början på en ny tid på Haiti och att han skulle arbeta för demokrati och 
försvarandet av mänskliga rättigheter. I enlighet med fördraget (the Governors Island 
Agreement) i juli upphävdes olje- och vapenembargot gentemot Haiti samt frusna tillgånger blev 
åter tillgängliga för landet. Dock varnade säkerhetsrådet för att sanktioner kunde bli aktuella om 
villkoren i fördrag inte efterlevdes. Det dröjde dock inte länge innan nya oroligheter uppstod i 
landet. Personer som stödde Aristide respektive Francois ”Papa Doc” Duvalier började 
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grupperade sig samtidigt som en nystartad organsisation som kallade sig FRAPH (Front for the 
Advancement and Progress of Haiti) meddelade att FN:s opopulära sändebud Dante Caputo var 
persona non grata och gav honom en tidsfrist på 72 timmar att lämna landet. 
Händelseutvecklingen ledde till snabba aktioner från säkerhetsrådets sida. Den 23 september 
meddelade rådet att man hade godkänt resolutiuon 867 vilket skulle strandsätta 1300 soldater i 
landet under ledning av just Caputo. Styrkan skulle ha en rådgivande roll i skapandet av en ny 
haitisk poliskår samt i moderniseringen av en armé. Styrkan fick dock inget mandat att 
interventera i säkerhetesstyrkornas sfär. (News Digest, 1993:2; 1993:3). 
     Det stod dock snabbt klart att myndigheterna inte gjorde vad som var nödvändigt. 
Kränkningarna av de mänskliga rättigheterna intensifierades samt den fredbevarande styrka som 
kommit till ön för att underlätta och bistå implementeringen (UNMIH – United Nations Mission 
in Haiti) fick se sig motarbetade, vilket ledde till att handelsembargo återigen infördes i oktober 
samma år. Säkerhetsrådet slog fast att återinrättande av demokratiska myndigheter var av yttersta 
vikt och det var det som stod högst på agendan för världssamfundet. Man lät meddela att 
misslyckandet från Haitis sida att inte inrätta sin del av the Governors Island Agreement gjorde 
att man såg det som ett hot mot den internationella fred och säkerheten i området. Många haitier 
hade i det maktvakuum som uppstått kommit att bli internflyktingar i sitt eget land. Dessutom 
hade tiotusentals haitier valt att fly landet vilket skapade stora flyktingströmmar till närliggande 
stater. I USA var man till en början osäker på hur man skulle agera. Man var orolig för att 
händelserna skulle utvecklas till ett nytt Somalia, samtidigt som tusentals amerikanska 
medborgare var bosatta på Haiti och därmed behövde skyddas. Även strömmarna av 
båtflyktingar oroade tillsammans med en sviktande hemmaopinion för att stationera trupper 
utomlands (Falk, 1996:82ff; News Digest, 1993:4).  
     Den sista juli 1994 bemyndigade säkerhetsrådet genom antagandet av resolution 940, en 
stridande intervention i Haiti. Detta gjordes dock utan Brasiliens och Kinas samtycke, vilket visar 
på meningsskiljaktigheter i rådet. Genom att hänvisa till händelsens allvarliga humanitära situation 
i landet, kom säkerhetsrådet att återigen poängtera att återinförandet av demokrati i landet var av 
yttersta vikt samt att få tillbaka den valda presidenten till makten. Genom att hävda att 
situationen utgjorde ett hot mot den internationella fred och säkerheten samt att man hänvisade 
till dess försämrade, komplexa och extraordinära natur, krävdes det en exceptionell lösning. En 
multinationell styrka skulle uppbringas och bereda väg för en andra fas av interventionen som 
skulle vara av fredsbevarande natur och som skulle ha till uppgift övervaka det demokratiska 
bygget (Falk, 1996:84f).  
     Den multinationella styrkan kom i slutänden bara att utgöras av den amerikanska militären. 
Under relativt lugn kunde en amerikansk administration etableras för övervaka den 
överenskomna demokratiseringsprocessen. Aristide återvände till Haiti den 15 oktober 1994 och 
efterkommande dag hävdes sanktionerna gentemot landet genom resolution 948. Den formella 
övergången av den multinationella styrkan till den fredsbevarande United Nations Mission in 
Haiti ägde rum den 31 mars 1995 (ibid, 1996:85). 
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4.2 Haitis särprägel bland interventioner 
 
Till skillnad från interventionen i Panama 1989 ansågs den FN-ledda interventionen på Haiti 
utgöra ett hot mot den internationella fred och säkerheten, vilket i sig är anmärkningsvärt. 
Flyktingströmmar och osäkerhet för amerikanske medborgare i landet skulle i vanliga fall inte 
räknas in i denna kategori men blev nu tagna på största allvar. Dock var man från säkerhetsrådet 
sida aningen orolig att denna formulering skulle ses som ett prejudikat som skulle bana väg för 
fler liknande FN-interventioner och unilaterala diton (Gray, 2008: 49ff). Något sådan har dock 
inte kunnat skönjas och huruvida det beror på Haitis exeptionella karaktär som fall eller på de 
något vaga legitimeringsgrunderna kan diskuteras. 
     Interventionen kom även att inträffa under en period där säkerhetsrådet var kraftigt försvagat. 
Varken Kina eller Ryssland hade återhämtat sig efter det kalla krigets slut, vilket gjorde att det 
inte fanns någon större motkraft till det amerikanska intressena. Perioden kan även karaktäriseras 
av en stor framtidstro på demokratin, då den ansågs ha stått kvar som ensam segrare efter 
kommunismens sammanbrott i öst. Med detta för handen blir det svårt att se interventionen som 
något annat än en demokratisk intervention, snarare än en intervention baserad på humanitära 
anledningar (Falk 1996:85f).  
     Även om uttalanden gjordes av bland annat Storbritannien och Argentina under 
diskussionerna som ledde fram till resolution 940 om den humanitära sits den haitiska 
befolkningen satt i, var det många stater som ansåg att användandet av våld för att skapa 
demokrati inte var ett lämpligt scenario. De flesta länderna i Latinamerika förespråkade  
diplomatiska medel och användandet av ekonomiska sanktioner istället för en militär operation. 
Stater som exempelvis Kuba, Mexico, Uruguay, och Venezuela motsatte sig interventionen och 
menade att de facto regeringen inte utgjorde något hot mot den internationella fred och 
säkerheten i enlighet med artikel 42 i FN-stadgan, samt att användandet av våld inte var det bästa 
sättet att återinrätta demokrati. Enligt den amerikanska utrikesministern Madeleine Albright 
meddelade hon att alla medela hade använts och att det nu endast återstod militära lösningar på 
problemet (Falk, 1996:86; Mendiburu & Meek, 1996:10f). 
     Den prodemokratiska interventionen på Haiti kom av många bedömare att anses vara lyckad. 
Sett i ett längre perspektiv kan detta ifrågasättas då det demokratiska underskottet i landet 
fortfarande är lågt och uppror och kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortfarande är 
närvarande. I efterdyningarna av operationerna formulerade Jean-Marc Coicaud, en före detta 
medarbetare till Boutros Boutros-Gahli, tre förutsättningar för att man ska lyckas med en 
demokratisk intervention. För det första måste ländet som bli utsatt för en kollektiv intervention 
tillhöra perferin i det internationella samhället. Risken för dödsoffer måste vara minimal. Slutligen 
måste interventionen äga rum i intressesfären för staten som leder internationella operationen 
(Mendiburu & Meek 1996:31). Allmängiltigheten i denna tes kan förstås ifrågasättas, då det enda 
empiriska materialet Coicaud har använt sig av är Haiti. Dock är det intressant att se vilket typ av 
debatt som denna operation startade, en diskussion som 15 år senare skulle vara helt otänkbar. 
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5 Exemplet Irak 

Till skillnad från interventionen i Haiti kom Irak-invasionen till i efterspelet av 11 september. 
Dock kom även detta att anses vara ett hot mot den internationella fred- och säkerheten. Men 
medan demokratiseringen var den huvudsakliga anledningen i Haiti kom legitmeringen att följa 
ett något annat mönster i Irak. Jag kommer börja med en historisk tillbakablick för att sedan 
övergå till att se på legitimeringsgrunderna före, under och efter kriget. 

5.1 Bakgrund 
 
I juli 2003  höll den brittiske premiärministern Tony Blair ett tal till den amerikanska kongressen 
som kom att få stort genomslag både i USA och i Storbritannien. Blair blev efter detta 
framträdande flitigt reciterad angående hans förslag att ta tag i ”failed countries” såsom Irak och 
Afgahnistan. Politiska bedömare såg att interventionerna i både Irak och Afgahnistan var 
nödvändiga korrigerande metoder för att komma till bukt med rough states, och breda väg för 
demokrati och stabilitet (Jeffery, 2007:445). 
     De faktiska anledningarna till varför den USA-ledda koalitionen valde att gå invadera Irak är 
flera. Vissa bedömare har försökt påvisar att kriget var en del av en större plan att säkra 
amerikanska militära och ekonomiska intressen medan andra bedömare angivit övergripande mål 
om att bekämpa terrorismen, oro för Israels välbefinnande, en övertygelse om att Saddam 
förtryckte sitt eget folk på ett hemskt sätt och tron på att ett regimskifte mot demokratis skulle 
skänke mer fred till regionen. Sammanlagt har säkert alla dessa motiv en del i beslutet att gå in i 
ökenlanden, men dessa kom att få stå bakom de officiella och mest troliga motiven. Det var 
egentligen bara tanken på massförstörelsevapen och förebyggande insatser som var av egentlig 
vikt. De andra motiven var således inte av samma dignitet. Utifrån dessa ståndpunkter skapades 
en koalition för att kunna legitimera handlingarna och för att kunna skrida till verket (Russett, 
2005:396).  
     Den 20:e mars 2003 sjösatte man Operation Iraqi Freedom. Det amerikanska försvars-
departementet använde sig av kirurgiska metaforer för att konkretisera operationens innebörd. 
Genom ett halshuggningsingrepp skulle man få bort samhällets topp som bestod av Baath-
partiet. Kvar skulle kroppen finnas som skulle förskönas till en demokratisk stat. Naiviteten i 
dessa uttalande kom att märkas redan i ett tidigt skede. Istället kom det redan från början av 
kriget att visa sig vara förödande för statsbygget. Genom intensiva bombningar, få markstyrkor 
och flera veckors plundringar i huvudstaden kom den irakiska staten att falla sönder totalt på 
väldigt kort tid (Jeffery, 2007:453). 
     När det visades sig svårt att finna de massförstörelsevapen man var så säker på att finna, samt 
att det påstådda samarbetet mellan al-Quida och Saddam Hussein inte verkade vara mer än 
rykten, tvingades Blair och Bush att legitimera sina aggressionshandlingar med moraliska 
förtecken. Den brittiske statschefen meddelade efteråt att han kunde be om ursäkt för den lilla 
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information det fanns om de påstådda massförstörelsevapnen, men att han aldrig kan tänka sig be 
om ursäkt för att ha avsatt Saddam Hussein (ibid). 
     Den 9 april 2003 föll regimen i Bagdad och kom i mycket att likna många andra fallna stater 
efter att ha blivit utsatta för invasion. I avsaknad av Baathpartiets styre uppstod ett maktvaccum 
där ordning och styre helt försvann. Redan innan invasionen hade Pentagon arbetat fram en 
post-invasionsplan som till en början skulle överföra den mesta av makten till ORHA – ett organ 
som framtagits utan grund i behov och förutsättningar. Det amerikanska biståndsorganet USAID 
hade i samband med planerande påpekat att de projekterade att en stor humanitär kris skulle följa 
efter det att man gått in med trupper i landet. Pentagon avfärdade dock detta då den inte var 
förenlig med dekapitationen av den irakiska kroppen. Naiviteten är slående då det snabbt visade 
sig finnas gigantiska behov av assistans i Irak. Infrastruktur hade förstörts av det kraftiga 
bombandet, grundläggande service som avlopp och elekticitet hade slagits ut, stridigheter mellan 
rivaliserande etniska och religiösa grupper blossade snabbt upp, plundringar tillsammans med 
allmän rädsla och misstänksamhet gjorde att kriminalitet och våldsbrott ökade. ORHA fick 
snabbt problem och blev tvugna att bytas ut redan efter ett par veckor av CPA – en 
ockupationsadministration under ledning av L Paul Bremer III. Denna utvidgning av 
ockpationen var inte en tanke från Pentagon från första början utan Pentagon räknade med ett 
vamt mottagande som befriare när man tagit bort Saddam från makten och därefter ganska 
snabbt och smidigt lämna över makten till en irakisk regering ledd av Ahmed Chalabi och andra 
demokrativänner som varit i exil. Invasionsmakterna hade nu blivit ockupationsmakter och med 
det följde ett stort ansvar. Nu började arbetet med att bygga ett ny stat. Dock skulle det krävas 
stort jobb innan man skulle kunna lämna ett demokratiskt land bakom sig, då det är många 
beståndsdelar som krävs för att en stabil demokrati ska kunna slå rot. Det civila samhället måste 
byggas upp, politiska partier måste kunna representera medborgarnas intressen, man måste bygga 
upp samhället och utbilda dess grupper för att kunna föra ut det demokratiska budskapet. Vidare 
måste en plan tas fram över hur en regering skulle kunna se ut samt måste en konstitution 
framställas, samt bereda väg för framtida val. Många av dessa saker hade man inte tänkt igenom 
på största allvar i den amerikanska administrationen innan man anföll Irak (Diamond, 2005:9f; 
Jeffery, 2007:458f). 
     Den amerikanska retoriken kom under kriget mot terrorismen att även inkludera och betona 
nationsbygget. Det var inte vara de militära aspekterna som var gällande utan även de mer civila 
och långsiktiga. George Bush hade tidigare ansett att detta var något som FN borde arbete med 
och inte något för den amerikanska militären. Men nu blev nationsbygge en del av det globala 
kriget. Dessutom utgick man från att man kunde vara bättre på nationsbyggande än vad FN var, 
då den senare ansågs ha misslyckats med sitt arbete i Irak. Den amerikanska administrationen 
utgick från att misslyckandena från FN:s sida i landet berodde på inkompetens snarare än de 
berodde på det komplicerade förhållandet med att bygga demokrati utifrån militär intervention 
(Chesterman, 2004: 101f). 
     Tidigt stod det klart att koalitionen inte skulle bli helt mottagna som frälsare av befolkningen, 
vilket gjorde att grundläggande legitimering behövde sökas på annat håll. 
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5.2 Demokratisk legitimering 
 
Den amerikanskledda invasionen av Irak var militärt lyckad. Motståndet de mötte var magert, få 
soldater miste livet och det gick relativt fort att få kontroll över huvudstaden Bagdad. Men för att 
kunna legitimera sina handlingar inför världssamfundet krävdes mer än så. 
 

5.2.1 Legitimering innan invasionen 
 
Det är viktigt att det fanns legitimitet till kriget innan invasionen ägde rum, om det fanns en rätt 
till krig, en jus ad bellum. Enligt Bush kunde man svara jakande på den frågan. Det kan sägas ha 
förekommit tre tänkbara grunder för rättfärdigande av de amerikansk-brittiska krigsinsatserna. 
Den första eftersom kriget var lagligt till följd av de kapitel VII-resolutioner som FN:s 
säkerhetsråd antagit i Irak-krisen sedan början av 1990-talet. Den andra grunden var en följd av 
att det var ett agerande i preventivt självförsvar mot internationell terrorism. Den tredje grunden 
var att kriget var lagligt genom att det var en humanitär intervention i linje med FN-stadgans 
målsättningar och att man då skulle vara en slags befriare av det irakiska folket (Bring & 
Mahmoudi, 2006:91f).  
     När det gällde säkerhetsrådets legitimerande grunder hänvisades fämst att insatsen var laglig 
mot bakgrund av resolution 678 (1990). Denna resolution auktoriserade våld mot Irak i syfte att 
driva ut dess trupper ur Kuwait och för att återställa fred och säkerhet i regionen. Efter 
Kuwaitkriget upphävde säkerhetsrådet aldrig det existerande våldsmandatet. Istället suspenderade 
man det genom resolution 687 (1991) med påbudet att Irak bland annat skulle fasa ut alla sina 
massförstörelsevapen. När Saddam Husseins regim inte redovisade denna nedrustning kom 
landet att finna sig i en fundamental kränkning av resoultionen och därmed ska även den 
ömsesidiga förpliktelse att respektera vapenvilan. Denna bekräftelse blev tydligare i resolution 
1441 (2002), där säkerhetsrådet återupplivade våldsmandatet från resolution 678 och hotade Irak 
med allvarliga konsekvenser om man inte samarbetade i nedrustningsfrågan. I och med 
återupplivandet ska kriget ha skänkts legitimitet då Iraks ansträngningar inte uppfattades som 
tillräckliga av den amerikansk-brittiska koalitionen. FN-stadgans kapitel VII och dess inledande 
kapitel (kapitel 39) gör gällande att om det föreligger ett hot mot den internationella fred och 
säkerheten kan rådet besluta om sanktioner och militära åtgärder gentemot en stat. Detta ska då 
ha varit fallet i Irak. Argumentationen  om att det är möjligt att återuppliva resolution 678 råder 
det inga direkta tvivel om, däremot huruvida säkerhetsrådet majoritet ställer sig i frågan. Flera av 
rådets veto-medlemmar ansåg att för att kunna ena sig om formeln ”all necessary means” 
behövdes en ny resolution, vilket inte ansågs nödvändig bland koalitionen. Enligt denna ska 
säkerhetsrådets praxis ha möjliggjort att användande av resolution 678 ska ha räckt (ibid, 92ff). 
     I takt med att man i Irak inte hittade de massförstörelsevapen man trott man skulle finna, 
uppstod ett problem, då det var kraven på avrustning som var legitimitetsgivandet. Istället 
började man framföra rätten till självförsvar mot bakgrund av händelserna den 11 september och 
den påstådda internationella terrorismen som man hade förklarat krig mot. Dock har den 
traditionella tolkningen av artikel 51 inte betraktat terroristattacker som angrepp mot en stat som 
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sådan. Dock ansågs attackerna mot World Trade Center och Pentagon vara av storskaligt mått 
och därmed accepterades av statssamfundet ett preventivt självförsvar som syftade till att 
förebygga nya angrepp. Från Washington gjordes försök att koppla samman al-Quida med 
Saddams Husseins regim, men avsaknaden av några sådana indicier var total, vilket gör att även 
rätten till självförsar under artikel 51 i FN-stadgan faller på bristande bevisning (ibid, 95ff). 
     När det gäller den tredje legitimeringsgrunden var den aldrig varit riktigt gångbar i FN:s 
säkerhetsråd under tiden före invasionen. I ren juridisk/folkrättslig mening skänktes ingen 
legitimitet då ingen i säkerhetsrådet argumenterat för skyddet av mänskliga rättigheter som grund 
för mänskliga rättigheter i Irak. När man diskuterade resolution 1441 var det hela tiden 
massförstöreslsevapen man diskuterade och inte de mänskliga rättigheterna. Och eftersom ett 
klartecken hade behövts av säkerhetsrådet för att en invasion skulle bli av,  hade en sådan 
diskussion behövts. Men statssuveränitetens starka ställning gör det svårt att ta upp en sådan sak, 
då det inte alls finns samma tydliga tecken på tyranni och brist på mänskliga rättigheter som 
tidigare, vilket gjorde att resonemanget föll (ibid, 98ff).  
     Juridiskt har ockupationen inte kunnat inkassera någon typ av rättfärdigande utifrån de tre 
förklaringspunkter som beskrivits ovan. Men även om lagaliteten uppvisade brister kom man att 
få viss politisk legitimitet då Baathregeringen föll och infångandet av Saddam Hussein blev 
offentligt (ibid, 100). 
 

5.2.2 Legitimering under ockupationen 
  
Genom resolutionerna 1483 (2003), 1511 (2003) och 1546 (2004) grundlade man rätten till 
ockupation. Till skillnad från legitimeringen före kriget kom legitimeringen för 
ockupationsmakten att inte stöta på lika stort motstånd. Regelverket gör gällande att en rad 
skyldigheter åläggs en ockupationsmakt gentemot civilbefolkningen. Ockupationsmakterna ska 
”vidtaga alla på honom ankommande åtgärder för att såvitt möjligt återställa och trygga den 
allmänna ordningen för det offentliga livet”. Den 22 maj 2003 klubbade man igenom resolution 
1483 i säkerhetsrådet med röstsiffororna 14 för och ingen mot eftersom Syrien valde att inte delta 
i omröstningen. Detta gjorde att den legala grunden för ockupationen var grundlagd. 
Resolutionen poängterar vikten av att det irakiska folket får självbestämmande över sig själva 
samt hänvisar till behovet av att etablera en representativ församling där man oberoende av 
etniskt ursprung, kön eller religion ska garanteras jämställdhet. Alla ska ha samma rätt till politiskt 
deltagande, men man gör inga hänvisningar till att man måste skaffa en demokratisk regering. 
Resolutionen gör inga direkta påbud till att man måste introducera demokrati som styrelseskick i 
landet, men gör hänvisningar i förorden om att demokrati ska landet. Således påbörjades arbetet 
med att demokratisera. Med resolution 1511 fortsatte man detta arbete genom att enhälligt  rösta 
igenom att den temporära ledningen i landet skulle utarbeta en plan för en ny konstitution samt 
att hålla demokratiska val. Säkerhetsrådet var mån om att så sna som möjligt åstadkomma ett 
suveränt, demokraitskt och självständigt Irak (Bring & Mahmoudi 2006:102f; Weathley, 
2006:534f). 
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     Koalitionens sätt att arbeta för en demokratisering av Irak under ockupationen fick stort 
medhåll från det internationella samfundet. I debatten kom alla säkerhetsrådets medlemmar, även 
de som inte är att beteckna som särskilt demokratiska, att uttrycka sin support för bildandet av ett 
demokratiskt Irak (Weathley, 2006:536). Viss typ av legitimitet skänktes därmed till operationen. 
Dock kom det en hel del smolk i glädjebägaren när övergreppen i Abu Ghraib-fängelset blev 
kända. Detta gjorde att förtroendet, och därmed även den politiska legitimiteten, för USA och 
Storbritannien som ockupationsmakter minskade drastisk (Diamond 2005:18). 
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6 Slutsats 

 
 
 
När det gäller prodemokratiska interventionens kärna kommer jag i detta kapitel försöka utröna 
huruvida den existerar eller ej. Med hjälp av den emperi jag framfört ska jag försöka söka svar på 
mina frågeställningar.  
     När det gäller demokratins universalitet är det svårt att kategorisera begreppet som ett högre 
värde utifrån ovan nämnda kriterier. Demokratin spelar en vital del i FN:s arbete, men avsaknad 
av demokrati i en stat är inte skäl nog för humanitära insatser. Lidandet anses inte vara tillräckligt 
stort för att världssamfundet ska ingripa militärt. Sett till de teoretiska tankegångarna är det svårt 
att även finna stöd för rena prodemokratiska interventioner. Ämnet faller tillbaka på huruvida 
man ska inkludera även positiva handlingar liknande den Hassner diskuterar för. Vidare framförs 
problem i transitionsfasen vid övergången till folkstyre. Dessutom råder det inte någon full 
uppslutning kring huruvida demokrati som den är utformad i Västvärlden är den allra bästa typen 
av statsform. Detta gör att prodemokratiska interventioner inte kan legitimeras utifrån enbart 
demokratiseringstanken, vilket inte ens de mest liberala kontrareaktionisterna kan invända mot. 
     Även när det kommer till folkrätten och den internationella sedvanerätten är det svårt att hitta 
paragrafer som uppmuntrar prodemokratiska interventioner. Det är inte lika acceptabelt att 
intervenera för att upprätta demokrati som det är för att stoppa folkmord. Uppslutningen kring 
statssuveräniteten och tanken om icke-intervention omöjliggör detta. Inte heller i sedvanerätten 
ges någon möjlighet till konkret undantag. För att en prodemokratisk intervention ska kunna 
genomföras måste det finnas ett hot mot den internationella fred och säkerheten och det är inte 
ofta en autoritär stat i sig kan sägas utgöra detta hot. Prodemokratiska interventioner är för den 
skull inte omöjliga att genomför utan att kränka den internationella rätten, dock måste det ske i 
samband med andra grova kränkningar av folkrätten, eller hot om sådana. FN och stora delar av 
världssamfundet har valt att inkorporera demokrati som en viktig del i sitt arbete, vilket visar att 
de inte alls är ovilliga att lägga till demokratiseringsklausuler i resolutioner. Dock kan inte 
demokratiseringen själv utgöra material för en resolution. 
     För att söka vidare i jakten efter den prodemokratiska kärnan vänder jag mig nu till de fall där 
demokratiseringen varit en uttalad del av interventionerna för att se om det går att finna likheter 
och skillnader mellan legitimeringarna. Detta kan hjälpa till att svara på min övergripande 
frågeställning. 
     När det gäller legitimeringarna av de både interventionerna skiljer de sig väsensskilt åt. I Haiti 
fick man fullt stöd för den demokratiska interventionen, medan det i fallet Irak rörde sig om 
tolkningar av olika resolutioner. Således är tydligheten och mandatet betydligt tydligare och 
starkare i den förstnämnda. I Irak var det även otydligt vad man sökte stöd för. Var det för att 
demokratisera landet? Var det för samröre med terrorismen eller var det för påstådda 
massförstörelsevapen? Det är dock viktigt att känna till att det är två skilja tidsperioder som dessa 
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har sökt stöd för dessa interventioner. Idag är det mycket otroligt att man på de grunder som 
förelåg i Haiti-fallet skulle lägga fram en resolution om att återinföra demokrati i landet. 
     Trots att det i båda fallen fanns utrymme för mer diskussioner och möjligheter att finna en 
fredlig lösning på frågorna, valde man att militärt gå in i länderna. I båda länderna mötte man 
magert motstånd. Detta gjorde det lättare att söka legitimitet i efterhand, då få dödsoffer behövde 
sätta livet till i kampen för demokrati. 
     Legitimering är inte bara något man får innan man genomför en operation, det är även något 
man åtnjuter i efterhand då syftet med interventionen har infriats. Motiv och utfall måste således 
sammanfalla för att det ska kunna identifieras en humanitär intervention. Inte i något av fallet kan 
man säga att så varit fallet. Motiven må ha varit humanitära i Haiti, men demokrati har 
fortfarande inte uppnåtts, vilket kastar en stor skugga över interventionen. I Irak har heller inte 
demokrati uppnåtts, och där går heller inte motivet att klassificeras som främst humanitärt.  
     Så, hur legitimeras prodemokratiska interventioner? Jag har ovan konstaterat att demokrati 
som moraliskt värde inte kan legitimera en intervention. Det går heller inte att söka stöd i den 
internationella rätten, då denna inte påbjuder militära aktioner utifrån demokratiseringstanken. 
Inte heller går det att finna några stoft i sedvanerätten som kan utnyttjas. När man ser till de två 
konkreta fall av prodemokratiska interventioner ser man att de är av så pass säregna fall att det är 
svårt att hitta någon direkt gemensam nämnare som skulle kunna utnyttjas som 
legitimitetsgrundande för kommande interventioner. Således skulle man kunna säga att den 
prodemokratiska kärnan jag har letat efter inte existerar då det inte finns något som tillåter eller 
legitimerar en sådan uttalad operation. Dock har flera prodemokratiska interventioner ägt rum, 
om än med andra motiv. Även om Haiti-fallet och Irak-fallet är de två fall som mest uttalat varit 
för demokratisering, finns det flera, däribland USA:s intervention i Panama, som har haft samma 
mål som de två som jag skrivit om i denna uppsats. Detta gör att prodemokratiska interventioner 
som företeelse existerar. Men den saknar grund att stå på, såsom ett högre värde eller en praxis i 
sedvanerätten. Demokratiseringstanken kommer att finnas kvar länge och med den 
prodemokratiska interventioner. Men som ensam företeelse kommer vi nog inte se 
prodemokratiska interventioner på överskådlig sikt. 
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7 Diskussion  

 
 
 
Att skapa demokrati genom våld torde vara en motsägelse. Därför kan inte enbart militära 
interventioner användas för att demokratisera ett land. Det är en naiv tro att avsättandet av ett 
styrelseskick, per automatik skapar goda förutsättningar för demokrati. För att en stat ska kunna 
gå från autoritärt styrelseskick till ett folkstyre krävs mer än pansarvagnar och attackhelikoptrar. 
Stora resurser krävs på sociala, juridiska och politiska processer som tillsammans kan bana väg 
för demokrati. Bred konsolidering krävs. I både Irak och Haiti har utbildning av poliser var 
central, men jag tror att det är minst lika viktigt att man satsar resurser på exempelvis det civila 
samhället.  
     Jag tror att begreppet prodemokratisk intervention kan komma att spela stor roll i framtiden, 
om än i annan form, en icke-militär form. I Baylis & Smith beskrivs två sådana former: ”non-
forcible humanitarian intervention” eller ”non-violent humanitarian intervention”. Dessa tror jag 
skulle få mycket större genomslagskraft än dagens (eller snarare gårdagens) prodemokratiska 
interventioner. Först då tror jag det blir attraktivt att ägna sig åt värdeladdade 
demokratiseringsprojekt. 
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