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Abstract

The  purpose  of  this  thesis  was  to  compare  different  theories  surrounding 
humanitarian intervention and maybe find what makes these theories reach the 
same conclusions, that humanitarian intervention can be permitted even though 
they  argue  so  differently  and what  it  is  that  makes  them so  divided  in  some 
questions.  The  method  employed  in  this  thesis  is  inductive  method,  and  a 
framework  for  analysis  is  developed.   The  dimensions  I  find  useful  to  this 
problem are; sovereignty, chaos and order in the international system, authority, 
motives,  cases  for  intervention,  means  and outcome.  The  normative  theories  I 
apply the framework to are representative for different schools in international 
relations;  cosmopolitan  liberalism,  communitarian,  English school  and realism, 
they are also chosen after how well known they are. My conclusion is that it is the 
different perspectives on the international system and the state that makes them 
divided, how they come to the same conclusion is still unclear though.       

Nyckelord:  Humanitär  intervention,  normer,  suveränitet,  legetimitet,  jämförande 
idéanalys
Antal ord: 9951
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1 Inledning

Humanitär intervention är ett relativt nytt fenomen. Även om det skett innan slutet 
på kalla kriget, växte omfattningen avsevärt därefter. Från att knappt existera till 
att  bli  en  skyldighet  gick  i  rasande  fart.  Nya  internationella  normer  om 
skyldigheten att skydda mänskliga rättigheter har växt fram men samtidigt lever 
normer  och  lagarna  kring  suveränitet  kvar.  De  normer  som  förespråkades  i 
rapporten ”Responsibility to protect”  har haft  en enormt  snabb spridning i  det 
internationella  samfundet.  Även  om  det  fortfarande  finns  motståndare  och 
skeptiker uppfattas humanitär intervention idag ofta som legitimt, rättfärdigat och 
av många även som en skyldighet i vissa fall. Resolutionen från säkerhetsrådet om 
Libyen kan uppfattas som ännu ett steg mot en ny internationell norm.    

Själva rättfärdigandet av humanitär intervention rör både normer och legalitet, 
i  detta  fall  går dessa ofta  inte  att  skilja  åt.  Den internationella  rätten  på detta 
område  går  inte  att  tolka  utan  ett  normativt  ställningstagande  vilket  avgör 
tolkningsmetod  (Holzgrefe,  2003:49-50).  Även  den  renodlade  normativa 
diskussionen huruvida det är moraliskt rätt eller inte är komplicerad. Trots att man 
förfäktar samma grundläggande värden eller  utgår från samma normativa logik 
kan man nå olika slutsatser  i  denna fråga.  Omfattning  och särbehandling  med 
avseende på de moraliska  principer  man förfäktar  tycks  vara mer  avgörande i 
denna  fråga  än  hur  och  varför  dessa  förfäktas  (Holzgrefe,  2003:51).  Ett 
rättfärdigande kan således se ut på vilt skilda sätt, ett rättfärdigande av humanitär 
intervention sker på olika premisser och med olika argument. Ett rättfärdigande 
behöver inte heller betyda att man kommer till samma slutsats i när det är legitimt 
i praktiken. 

Trots att enigheten kring att humanitär intervention är rättfärdigat till en början 
kan verka stor är så inte fallet. Även om många normativa teoretiker kommer till 
samma  slutsats  om  att  det  kan  vara  legitimt  argumenterar  de  på  olika  sätt, 
förfäktar olika värden och är oense om när det är legitimt. Tanken bakom min 
uppsats  är  att  försöka  bringa  ordning  i  de  idéer  som  ligger  bakom  denna 
förändring, hur och när humanitär intervention är rättfärdigt är fortfarande oklart. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Tvisten om humanitär intervention innebär att man är oense om vem/vilka som är 
legitima  auktoriteter  att  intervenera,  vilka  situationer  som kräver  det,  vilka  de 
egentliga avsikterna bör vara, varför en intervention är rättfärdig och så vidare. 
Hur  man  kommer  fram  till  dessa  slutsatser  skiljer  sig  givetvis,  normativa 
teoretiker  utgår  ifrån  olika  värden,  verklighetsuppfattningar  och  normativa 
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logiker. Det intressanta här är dock att slutsatserna inte tycka vara beroende av 
dessa olika utgångspunkter, eller det är i alla fall inte utrett hur man kommer fram 
till dessa olika slutsatser och vad det är som gör att dessa skiljer sig åt. Trots att 
det  idag  tycks  uppfattas  som  legitimt  saknas  en  skiss  över  det  normativa 
landskapet.

Detta  blir  således mitt  syfte;  att  sortera och jämföra några olika idéer  som 
finns kring när en humanitär intervention är rättfärdig. Genom att närmare utreda 
hur man kommer fram till de olika slutsatserna och jämföra dem hoppas jag kunna 
se hur idéerna skiljer sig åt och bringa lite ordning i den myriad av idéer som finns 
kring detta fenomen. Min förhoppning är att beskrivningen och jämförelsen ska 
kunna hjälpa till att föra debatten framåt. Min frågeställning blir därför;

Vilka idéer finns kring en rättfärdig humanitär intervention och hur skiljer dessa 
sig åt? 

1.2 Avgränsning

Genom syftet med uppsatsen avgränsas den naturligt till  de idéer som anser att 
humanitär  intervention skulle kunna vara rättfärdigat.  I och med formuleringen 
inräknas  även  idéer  som  anser  att  humanitär  intervention  skulle  kunna  vara 
rättfärdigat men inte är det idag på grund av att de anser de omständigheter som 
måste finnas för en rättfärdig intervention inte kan levas upp till. Samt de teorier 
som  menar  att  det  behövs  klara  riktlinjer  och  regler,  vilket  idag  saknas.  Ett 
normativt rättfärdigande behöver inte innebära att det är möjligt att leva upp till 
idag bara att det skulle kunna vara moraliskt försvarbart. 
En naturlig avgränsning följer också av att jag inte kan gå igenom allt material 
som finns. Omfånget är stort och varken tid eller plats finns för att utreda alla 
dessa inom ramarna för uppsatsen. En avgränsning som passar det idécentrerade 
syftet och ramarna för uppsatsen blir således att granska de teorier som fått störst 
genomslag.  En mer  ingående diskussion om vad detta  innebär  finna att  läsa  i 
avsnittet om material.  
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2 Metod och material

2.1 Metod

Rent  konkret  kommer  detta  således  att  genomföras  med  en  idéanalys  och 
jämförande idéanalys. Med idé åsyftas en tankekonstruktion som utmärks av en 
viss kontinuitet. Det kan vara en föreställning om verkligheten, en värdering av 
företeelser  eller  en  föreställning  om hur  man  bör  handla  (Bergström,  Boréus. 
2005:149).  I  detta  fall  innebär  det  att  alla  dessa komponenter  räknas in då ett 
ställningstagande  i  debatten  kring  humanitär  intervention  ofta  bygger  på 
antaganden om alla. 

Metoden kan snarast betecknas som innehållslig idéanalys då detta stämmer 
väl överens med syftet som primärt är beskrivande men även kan syfta till att ta 
ställning.  En  innehållslig  idéanalys  söker  efter  logiken  och  är  inte  heller 
främmande för att pröva argumentationen vilket jag ämnade att göra från början, 
det övergripande målet är dock att presentera maximal klarhet om vad som sägs i 
debatten (Bergström, Boréus, 2005:155-156). Metoden skulle även kunna kallas 
normativ givet att-  analys.  Givet att  humanitär  intervention är rättfärdigat.  Hur 
kan man argumentera för det? (Badersten, 2006:44). Beckman hade kallat det för 
en beskrivande idéanalys efter syftet.  Metoden liknar även vad han förespråkar 
vid en sådan, en analysapparat med dimensioner kommer att utvecklas och olika 
fall jämföras utifrån dessa för att kunna se vad som förenar dem, skiljer dem åt 
och kanske även varför (Beckman, 2007:51).  

Vid  analys  av  materialet  måste  jag  välja  mellan  deduktiv-  eller  induktiv 
metod. Med detta åsyftas här hur strukturerad analysen ska vara redan från början. 
Det första alternativet är att utgå ifrån en redan bestämd analysapparat. Detta kan 
vara att föredra då man måste göra klart för sig vad det är man letar efter redan 
innan analysen startar (Beckman, 2007:19). Anledningen till detta är att forskaren 
oftast ändå väljer ut vissa argument vilka ses som mer intressanta än andra då man 
nästan alltid har någon form av förförståelse av vad slutsatsen kommer att bli eller 
om vad det är som är relevant. Är analysredskapet klart formulerat och preciserat 
underlättar  detta  inte  bara  teorianknytning  och  precision  utan  även 
kritiserbarheten eller med andra ord subjektiviteten (Beckman, 2007: 21-22).

Risken  med  detta  skulle  dock  kunna  vara  att  man  missar  någon  viktig 
komponent.  Man  skulle  exempelvis  inte  kunna  se  om  det  är  något  som 
analysapparaten  missar  som  ligger  bakom  de  likartade  idéerna  kring 
ställningstagandena.  Problemet  med  detta  tillvägagångssätt  är  således  att 
slutsatsen och analysen blir mycket beroende av analysapparaten som sådan, det 

3



den  missar  kommer  helt  enkelt  inte  med.  Detta  kräver  även  en  mycket  stor 
förförståelse av problemet som jag saknar. 

För denna uppsats ser jag egentligen inget problem med att analysera dessa 
idéer induktivt istället. Man riskerar givetvis att missa saker i materialet men det 
gör man även med en analysapparat som inte passar uppgiften. De idéer som ska 
studeras ligger på en såpass hög abstraktionsnivå att det är svårt att finna lämplig 
teorianknytning och ämnet är även såpass outforskat att det på förhand är svårt att 
veta exakt vad man ska leta efter.  Jag tror inte heller  att det  skulle bli mindre 
intersubjektivt  på  grund  av  detta.  Skillnaden  är  inte  avsaknaden  av  en 
analysapparat utan snarare att denna utvecklas under analysens gång för att kunna 
passa  de  frågor  kring  materialet  som  uppkommer.  Denna  analysapparat  kan 
således presenteras oavsett vilket tillvägagångssätt man väljer och så länge man 
klart preciserar hur man gått tillväga är detta inget problem. 

Det  tillvägagångssätt  jag  förespråkar  givet  de  argument  för  och  emot  som 
ovan givits  är  således  en mer  induktiv  metod.  Detta  gör att  materialet  inte på 
förhand behöver ”dömas” och kan senare sorteras och klassificeras utifrån sina 
egna  förutsättningar.  Det  var  ju  detta  som var  syftet  från  början,  att  se  vilka 
premisserna är och att då redan på förhand bestämma vilka de kan tänkas vara 
vore vanskligt. Givetvis har jag och behöver en uppfattning om ungefär vad det är 
jag letar efter som exempelvis utsagor om verkligheten och värdeomdömen vilka 
senare kan preciseras i dimensioner mer specifikt.  

2.2 Material

Att välja material är en mycket viktig del av uppsatsen. Att göra anspråk på att 
analysera  alla  texter  är  knappast  meningsfullt  med  tanke  på  litteraturen  kring 
humanitär interventions omfång. Det är inte heller meningsfullt med tanke på att 
variationen  i  idéer  är  begränsad.  Att  välja  material  noga  efter  klara  kriterier 
kommer därför att vara viktigt. Risken att analysen blir godtycklig är annars stor. 

Då det inte går att analysera alla författares texter kommer jag att välja de som 
fått  störst  genomslag  i  debatten.  Med  detta  åsyftas  de  som  fått  mest 
uppmärksamhet och ofta hänvisas till. Man hade kunnat stanna här och enbart valt 
de som är mest framträdande. Detta är intressant i sig då man ser vilka aktörer 
som  dominerar  debatten.  Min  uppsats  är  dock  idécentrerad  och  inte 
aktörscentrerad. Vem det är som framför idéerna är enbart viktigt ur synvinkeln 
att  de  ska  ha  fått  genomslag  i  debatten,  jag  måste  även  välja  material  efter 
variation i idéer då det är dessa uppsatsen ämnar att belysa. En jämförelse mellan 
likadana idéer är knappast meningsfullt. 

Detta urval kräver givetvis ett visst mått av förförståelse då man måste veta 
vilka författare som ska väljas ut och vart i argumentationen variationen ska ligga. 
Det är således inte helt oproblematiskt, risken att det ”blir fel” på grund av för lite 
förförståelse  är  dock inte särskilt  stor då man kan lägga till  och ta bort  texter 
under  analysens  gång  då  förståelsen  ökar.  Risken  är  snarast  att  analysen  blir 
subjektiv, särskilt med tanke på den mer induktiva metod jag förespråkade innan. 
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Min uppfattning är dock att riskerna kan undvikas så länge det är intersubjektivt, 
det vill säga att man klart redovisar vad som gjorts och argumenterar tydligt för 
varför det gjorts och för sina slutsatser. 

Jag började med ett antal författare som var utvalda efter deras genomslag och 
uppvisade variation  vid första  läsning.  Dessa visade  sig  även variera  i  hur  de 
argumenterade  och  i  slutsatser  för  många  dimensioner.  Vid  närmare  anblick 
visade det  sig  också att  de hade  fundamentalt  olika  syn  på  det  internationella 
systemet.  Det  är  möjligt  att  någon  är  missad  men  de  idéer  som  presenteras 
representerar  i  mångt  och  mycket  olika  tankeriktningar  som  finns  inom 
internationella  relationer.  Det  vill  säga  kommunitära  idéer,  kosmopolitisk 
liberalism, realism och den engelska skolan även om  gränserna i många fall är 
flytande.

Detta är till viss del egna tolkningar. Vad som kallas kommunitära idéer utgår 
ifrån författaren Michael Walzer, detta har varit svårast att beteckna. Jag tolkar 
dock denna teori  som kommunitär  då den högt värderar självbestämmande för 
grupper som har gemensam historia, kultur, värderingar m.m. Värt att notera är 
dock att han försöker sammanföra olika idéer till en teori. Tesón som företrädar 
liberalismen kallar sig själv för kosmopolitisk liberal. Realismen får företrädas av 
Ayoob  som  tydligast  förfäktar  denna  syn  på  det  internationella  systemet. 
Intressant är att han dock hänvisar till  engelska skolan och pluralismen i vissa 
texter  och  i  andra  argumenterar  han  för  realismen.  Wheeler  och  Bellamy  är 
företrädare  för  den  ”engelska  skolan”,  de  kallas  i  texten  för  solidarism  och 
pragmatisk solidarism då det är vad de själva betecknar sig som. Solidarismen är 
således en gren av den engelska skolan. Dessa gränser är flytande i praktiken men 
de  är  exempel  på  dess  beteckningar  och  givetvis  är  och  kan  teorierna  vara 
blandningar. Jag har dock så långt som möjligt kallat dem vad de själva vill för att 
vara rättvis. 

2.3 Disposition och analysapparat

Under arbetets  gång har idéer om vilka de relevanta frågorna till  materialet  är 
utvecklats.  Dessa  kan man  kalla  den  analysapparat  som har  utvecklats  utifrån 
bearbetningen. Dispositionen i denna uppsats är ett uttryck för denna. Dels genom 
de rubriker och underrubriker som dyker upp men också genom den ordning de 
presenteras i. 

Uppsatsen  kommer  att  starta  i  den  internationella  ordningen.  Vad  är  och 
betyder suveränitet och icke-intervention samt vad det skulle innebära för dessa 
och den internationella ordningen om humanitär intervention tillämpas. Det andra 
kapitlet  handlar  om  legitimiteten  hos  de  som beslutar  om och  genomför  den 
humanitära interventionen. Legitim intervenerande part ska också för en del idéer 
ha  rättfärdiga  motiv  och  därför  behandlas  dessa  under  detta  kapitel. 
Nästkommande kapitlet behandlar själva interventionen; vilka situationer som ska 
trigga en humanitär intervention, hur denna ska gå till och när den ska avslutas.
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3 Konsekvenser för det internationella 
systemet 

Jag har valt att dela upp denna fråga i två underkategorier; suveränitet och ordning 
och kaos. Det kan från vissa utgångspunkter synas onödigt men det inte är en 
självklarhet att reglerna om suveränitet och icke- intervention automatiskt skapar 
ordning och att negligera dessa kaos även om det ofta har betraktats så. 

3.1 Suveräniteten 

Liberala teorier anser att staten är skapad genom kontrakt mellan individer och 
staten  vilket  innebär  att  suveräniteten  och  legitimiteten  är  villkorad  (Tesón, 
2001:6).  Då staten  kränker  de  mänskliga  rättigheterna  upphör  den  att  vara  en 
legitim auktoritet, den förlorar således sin suveränitet. Anledningen till detta är att 
det är skyddet av dessa som rättfärdigar deras makt, då de kränker dem förloras 
denna makt och de ska inte längre vara skyddade av internationell  lag (Tesón, 
2001:1). Statssuveräniteten har således ett instrumentellt värde, den upprätthåller 
skyddet av de naturliga rättigheterna då den upphör att skydda dessa orsakar det 
den moraliska kollapsen av suveränitet (Tesón, 2001:2). 

Att staten är illegitim från en liberal synvinkel är nödvändigt för att man ska 
kunna rättfärdiga interventionen men det räcker inte med att vara illegitim då det 
kan  finnas  andra  invändningar.  Interventioner  är  också  enbart  för  extrema 
situationer som anarki och tyranni. Det kan således finns skäl mot en intervention 
även i en illegitim stat men inte att respektera suveräniteten då denna saknas i en 
stat som inte respekterar de mänskliga rättigheterna (Tesón, 2006b:95-96). 

 För de kommunitära idéerna är staten också ett instrument men för samhället 
och inte individen. Den är en struktur som är organiserad för kollektivt handlande 
som går  att  bytas  ut.  Däremot  kan  inte  det  politiska  samhället;  det  vill  säga 
människor som lever på ett visst sätt bytas ut då det är ett uttryck för vår upplevda 
verklighet, en källa för identitet och en bild av oss själva. Att byta detta skulle 
innebära  att  människorna  förintas  eller  ändrar  sitt  sätt  att  leva  på  (Walzer, 
2004:49). 

Självbestämmande eller suveränitet är mycket viktigt för kommunitära, även 
när det inte är fredligt och demokratiskt. Regeln om icke-intervention är därmed 
central,  människor  som  historiskt  har  levt  tillsammans  och  även  i  framtiden 
kommer att göra det  ska själva tillåtas att reda upp sina svårigheter. Lösningar är 
inte stabila om de inte är lokalt förankrade och chansen är liten att det kommer 
finnas samförstånd kring dem om de inte är lokalt producerade. Icke-intervention 
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är dock inte en absolut moralisk regel, ibland kan man inte tolerera det som sker 
lokalt (Walzer, 2004:69). 

Den pragmatiska solidarismen menar att staten och samhället inte är samma 
sak. Samhället är främst definierat genom ett gemensamt språk, övertygelser och 
värden snarare än en gemensam byråkratisk organisation. Detta ger en möjlighet 
att konstruera transnationella moraliska samhällen över gränserna och möjligheten 
ökar  genom globaliseringen.  Statssuveräniteten  är  nu inte  den enda  men  dock 
fortfarande en mäktig del av det globala systemet. Regeln om icke-intervention är 
inte särskilt användbar om stater och moraliska samhällen inte är samma sak. Den 
är skapad för att låta samhällen uppnå sina egna moraliska mål men då dessa inte 
finns inom staten skapar det problem. Det samma gäller dock även om staten och 
samhället är samma sak då det är uppenbart att alla stater inte lever upp till deras 
moraliska existensberättigande (Bellamy, 2002:490).

För  solidarismen  är  suveräna  gränser  moraliska  konstruktioner  och  kan 
därmed  vara  föränderliga.  Regeringar  är  inte  bara  ansvariga  för  att  skydda 
mänskliga  rättigheter  inom  staten  utan  också  över  gränserna.  De  moraliska 
skyldigheterna  behöver  inte  stanna  inom  staten  (Wheeler,  2002:38).  Det 
internationella samfundet är skapat av regler som hela tiden reproduceras genom 
staters handlingar, de är socialt konstruerade. Suveräniteten är bara en av dessa 
men det är den främsta och det finns således inget absolut med den utan den är en 
norm som alla andra (Wheeler, 2002:22-23).

Icke  intervention  är  en  naturlig  följd  av  suveräniteten  för  realismen,  det 
internationella  systemet  är  byggt  på  denna  princip  för  att  skapa  ordning. 
Statssuveräniteten är från denna synvinkel auktoritet, rätten att bestämma över ett 
territorium och människorna som bor inom detta oavsett intern kontroll och extern 
autonomi då dessa kan variera över tiden (Ayoob, 2002:82). Det är inte bara ett 
internt  attribut  utan bygger  i  stora delar på erkännande från det internationella 
samhället. Detta är viktigt i ett internationellt system där makten är högst ojämnt 
fördelad då suveräniteten är ett skydd för svaga stater och institutioner, förringar 
man den kommer ojämlikheten att öka (Ayoob, 2002:83).

Suveränitet  som ansvar  är  ett  nytt  sätt  att  dela  in  stater  i  civiliserade  och 
ociviliserade igen. Normerna blir en ny form av standard man ska leva upp till för 
att vara civiliserad. Faran med detta är att man undergräver legitimiteten hos ett 
internationellt samhälle som för första gången blivit verkligt globalt i sin karaktär 
(Ayoob, 2002:84-85). Detta innebär inte att man behöver försvara  suveräniteten 
till den punkten att man försvarar statens rätt att begå grava övergrepp mot sin 
befolkning men det går inte att negligera nödvändigheten av den.

3.2 Stabilitet och kaos

För  den  liberala  teorin  är  det  inte  självklart  att  det  nuvarande  internationella 
systemet är värt att behålla. Men även om man utgår ifrån att det är det kan det 
inte ske på bekostnad av offer för tyranni och anarki. Ett system ska ge ett värde 
till människorna och att bevara det som är kan inte ske på deras bekostnad (Tesón, 
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2001:30). Om man är intresserad av internationell stabilitet kan man istället inte 
ignorera  det  som  sker  inom  länder.  Det  finns  ofta  en  koppling  mellan 
internationell  instabilitet  och  intern  upplösning  inom  länder.  Stabilitet  i  det 
internationella  systemet  skapas  därför  genom  att  man  skyddar  mänskliga 
rättigheter, förbjuder krig och tillåter en begränsad rätt till humanitär intervention 
(Tesón, 2001:30-31). 

Att kaos skulle utbryta på grund av att allt för många interventioner skulle ske 
kan  också  idag  motbevisas  empiriskt,  omfattningen  har  ökat  men  den 
internationella stabiliteten kan knappast sägas ha minskat på grund av detta. Där 
de  har  lyckats  har  saker  förbättrats  och  där  man  har  misslyckats  har  saker 
åtminstone inte blivit sämre. Interventioner är dessutom väldigt kostsamma, stater 
har därför ett stort incitament att låta bli. Om systemet kollapsar behöver detta 
dessutom inte vara dåligt, kanske är det önskvärt. Att stater dör är aldrig fel, fel är 
det bara om dess invånare dör (Teson, 2001:31-32).   

Kommunitära tror också att instabilitet snarare skapas än undviks genom att 
inte ingripa. Vad som kallas den civiliserade världen är säkerligen beredda att leva 
med gravt ociviliserat beteende då det sker utom synhåll. Problemet är bara att det 
kommer att spridas, imiteras och upprepas om man ignorerar det. Därför kommer 
detta leda till att man snart har laglöshet och kaos betydligt närmare. Då alla stater 
har intresse i global stabilitet och till och med i den globala mänskligheten bör 
man ingripa (Walzer, 2004:74).

Ordning  ses  traditionellt  som  att  det  skapas  genom  regeln  om  icke-
intervention då det leder till   upprätthållandet av stater. Enligt den pragmatiska 
solidarismen  är  dock  inte  icke-intervention  och  upprätthållande  av  stater  det 
viktiga och kaos eller ordning tycks inte vara ett problem (Bellamy, 2002:490). 
Även  solidarismen  tycks  ha  samma  ståndpunkt  då  de  överhuvudtaget  inte 
problematiserar det.

Statssuveräniteten  är  som  sagt  den  främsta  av  de  normer  som  det 
internationella  systemet  bygger  på  för  realismen.  Om  denna  undermineras 
kommer det att leda till anarki eller hegemoni eller en kombination, anarki inom 
staten och hegemoni utanför (Ayoob, 2002:82-83).  Det är viktigt att balansera 
kraven  på  rättvisa  och  ordning  både  nationellt  och  internationellt.  På  den 
nationella nivån står individers eller gruppers krav på rättvisa mot statens krav på 
ordning. Staten har rätt att anpassa dessa krav från medborgare då de är de enda 
som kan skapa ordning. På den internationella nivån står svagare staters krav på 
rättvisa i systemet mot starkare staters krav på rättvisa inom stater. För syd är det 
intressantast  med ordning inom stater  och rättvisa dem emellan medan det för 
nord snarare handlar om rättvisa inom staten och ordning dem emellan. Det finns 
således  en  spänning  mellan  suveräniteten  och  humanitär  intervention. 
Balansgången  mellan  kraven  blir  viktig  för  att  inte  störa  inrikes-  eller 
internationell ordning (Ayoob, 2004:98-99). 
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4 Legitim intervenerade part

I detta avsnitt  kommer den intervenerande partens legitimitet  att  behandlas. 
Detta kommer att röra vem som har auktoritet att besluta om intervention, vem 
som  har  auktoritet  att  intervenera  och  huruvida  avsikterna  påverkar  partens 
legitimitet.   För en del nämns överhuvudtaget inte legitim auktoritet i frågan om 
intervenerande part, istället läggs tonvikten på när målet för intervention saknar en 
legitim auktoritet vilket behandlades i förra avsnittet. För andra behandlas knappt 
frågan  om  suveränitet  och  intern  auktoritet  utan  legitimeras  istället  med 
beslutsprocess och extern auktoritet.

4.1 Legitim beslutande auktoritet och process

En legitim beslutande auktoritet ska ha som mål att tjäna det kosmopolitiska 
intresset för mänskligheten vilket inte ska förväxlas med staters och regeringars 
intresse enligt den liberala teorin. Detta intresse är när det kommer till humanitära 
interventioner minimalt; att rädda personer som är offer för tyranni eller anarki, de 
mest brutala formerna av förtryck (Tesón, 2006a:761-762). Man utgår ifrån att det 
är önskvärt att undvika unilaterala interventioner. Idag finns ingen grupp som kan 
vara en acceptabel auktoriserade grupp. Regeringar är fångade av imperiets logik 
och  världens  supermakter  vill  ha  saker  på  sitt  sätt.  För  att  tygla  supermakten 
används FN som ett medel för att tygla dess vilja och USA som känner detta drar 
sig undan till unilateralt beteende. Stater är fast i fångarnas dilemma där de inte är 
i en position där de kan lyfta fram det kosmopolitiska intresset för mänskligheten 
(Tesón, 2006a:772). 

Proceduren  måste  för  att  vara  acceptabel  undvika  överintervention  och 
missbruk men även underintervention och tröghet. Nyliga erfarenheter visar att 
båda  farorna  är  verkliga  och  offren  för  sådana  misslyckanden  kommer  vara 
människor av kött och blod, ofta de mest sårbara (Tesón, 2006a:761). Tesón som 
företräder  den  kosmopolitiska  liberalismen  föreslår  som  lösning  en  ny 
internationell  domstol  som  består  av  domare  och  inte  regeringar  eller 
representanter för dessa (Tesón, 2006a:771). Chansen att mänsklighetens intressen 
och  särskilt  offrens  intresse  företräds  är  då  större  och  risken  för  över-  eller 
underintervention minskar. 

Den kommunitära teorin föredrar också multilaterala ingripanden men menar 
att det idag inte finns några lämpliga arrangemang, unilaterala ingripanden ter sig 
mest troliga. (Walzer, 2002:31-32). Stor vikt läggs vid den lokala kulturen och 
man ser därför helst att en granne intervenerar då de förmodligen har bäst insikt i 
denna.  För  att  vara  legitim  räcker  det  dock  med  att  vara  kapabel  att  stoppa 
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övergreppen, en kapabel stat är nära och stark. Den som kan ingripa ska således 
ingripa. För Walzer finns inte bara en rätt till intervention utan menar även att det 
är en plikt för den mest kapabla staten då dennas överlevnad inte riskeras (Walzer, 
2002:31).

Legitimitet  skapas  för  den  pragmatiska  solidarismen  inom  moraliska 
samhällen  och  statscenterismen  förkastas,  moralisk  kunskap  skapas  då  genom 
dialog  inom  samhällen.  Tillfälliga  rättfärdiganden,  utredningar  av  viljan  att 
intervenera  samt  möjligheten  till  alternativa  normer  kan  skapas  på  detta  sätt. 
Kriterier och statiska rättfärdiganden är inte nödvändiga utan legitimerande sker 
utifrån fall till fall i de grupper som bildats för just detta ändamål. Detta lägger 
ansvaret på den som vill intervenera eller försvararen av mänskliga rättigheter att 
konstruera  nationella  och  transnationella  moraliska  samhällen  som  svar  på 
enskilda problem. Det bli deras uppgift att öka validiteten på yrkandet genom att 
konstruera både nationella och transnationella moraliska samhällen. 

Intervinerarna ska försöka bygga så bred vi-grupp som möjligt  och försöka 
visa andra att deras handlingar handlingar är de rätta genom att övertyga dem om 
deras egna moraliska värden. Men vi- grupper måste också erkänna att fullständig 
konsensus är omöjligt att uppnå och att legitimiteten inte är en fråga om att ha 
eller inte utan snarare en fråga om grader.  Ju bredare vi-grupp desto mer legitima 
yrkanden (Bellamy, 2002:491). Hur teorin om hur man ska handla skapas är det 
viktiga för legitimiteten. Den måste vara baserad på Sokratisk dialog mellan så 
många personer och grupper som möjligt, man måste acceptera ofullkomligheten 
av  de  tagna  besluten  och  de  dominerande  formerna   av  kunskap,  erkänna 
möjligheten till deras revision samt lyssna till demokrati prioriteringen (Bellamy, 
2002:495) 

Solidarismen  sätter  upp  fyra  minimikrav  som  ska  levas  upp.  Dessa  är 
utgångspunkten för legetimering,  så länge en intervenerande part  lever upp till 
dessa minimikrav är det en legitim intervenerade auktoritet. Även Wheeler menar 
således att unilaterala interventioner är legitima (Wheeler, 2002:52). 

Behörigheten att fatta beslut om interventioner måste enligt realismen flyttas 
från säkerhetsrådet för att få legitimitet  och trovärdighet.  En mer brett  baserad 
grupp måste  skapas med adekvat  representation från alla  regioner  och med ett 
roterande medlemskap som reflekterar den varierande sammansättningen av FN 
(Ayoob, 2002:95). Mekanismen för att bestämma den internationella viljan ska 
inte  bara  vara  utan  också  synas  vara  transparent,  rättvis  och  baserad  på  brett 
deltagande.  Anledningen  till  detta  är  att  det  är  viktigt  att  agera  konsekvent, 
liknande  kriser  ska  behandlas  liknande.  Säkerhetsrådet  är  otillräckligt  för  att 
bestämma den internationella viljan och då det inte finns några tecken på att P-5 
skulle ge upp sin vetorätt när det kommer till att hantera humanitära kriser och de 
inte  heller  agerar  konsekvent  måste  en  ny  grupp  skapas.  Att  använda  vetona 
skapar  ett  diskriminerande  system  som  gör  att  legitimiteten  i  alla  humanitär 
interventioner sanktionerade av säkerhetsrådet kan ifrågasättas (Ayoob, 2002:88). 

Man  menar  också  att  kapitel  7  i  FN-stadgan  inte  heller  är  den  behöriga 
mekanismen för att auktorisera humanitär intervention. För att stadgan ska kunna 
föreskriva humanitär  intervention måste  den ändras och nya artiklar  inkluderas 
som  noggrant  listar  de  förutsättningar   under  vilka  humanitär  intervention  är 
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ansedd lovlig  och bestämma de mekanismer  genom en sådan intervention  ska 
bedrivas (Ayoob, 2002:88). 

Utan sanktionering av säkerhetsrådet är legitimiteten dock ännu mer suspekt. 
När en stat eller en koalition av stater säger sig agera efter den internationella 
viljan  och  för  det  internationella  samhället  utan  säkerhetsrådets  medgivande 
riskerar det inte bara att förvirra hela diskussionen utan också att skapa vanrykte 
kring humanitär intervention. Detta är på grund av att de ger sig rätten att tala och 
agera för den internationella viljan och det internationella samhället trots att detta 
uppenbarligen inte är fallet (Ayoob, 2002:86). Den moraliska kraften i humanitär 
intervention kommer fort att avledas om inte en transparent och legitim mekanism 
för auktorisering skapas (Ayoob, 2002:94).

4.2 Motivens betydelse för partens legetimitet 

För den kosmopolitiska  liberalismen är  detta  delvis  en empirisk  fråga.  Att 
regeringar skulle börja överintervenera för att främja dolda motiv har ännu inte 
hänt även om humanitära interventioner skett i ökande takt och det kommer inte 
heller att göra på grund av att det är för kostsamt (Tesón, 2001:31). Motiven är 
inte heller viktiga utan det är uppsåtet  som är det viktiga.  Skillnaden är att ett 
uppsåt har med själva akten att göra, det vill säga att man startar en intervention 
med  avsikten  att  den  ska  få  en  humanitär  utgång  och  att  konsekvensen  av 
interventionen ska bli bra. Om man gör det för att på sikt uppnå ett annat dolt mål 
spelar  det  ingen  roll.  Uppsåtet  är  viktigare  än  motivet  när  man  bedömer  en 
handling. Skulle en stat dock rädda medborgarna från tyranni och sedan själva 
upprätta en tyrannisk regering är uppsåtet inte gott (Tesón, 2006b:99). Att inte 
skilja på dessa skulle vara förödande för humanitär  intervention då stater alltid 
kommer att ha andra motiv. De har till och med en plikt att avancera sina intressen 
internationellt.  Ibland gör  stater  rätt  saker  trots  att  de har  själviska  motiv  och 
därför måste man särskilja motiven och uppsåtet (Tesón, 2006b:100).   

Oron för att intervention ska användas för andra intressen än humanitära är 
inte  befogad  för  det  spelar  inte  någon  roll  enligt  den  kommunitära  teorin, 
huvudsaken är att övergreppen mot befolkningen stoppas. Att använda FN eller 
regionala  organisationer  hade  kunnat  vara  ett  sätt  att  förhindra  politiska  och 
ekonomiska  ambitioner  från  enskilda  stater  om  vi  hade  kunnat  lita  på 
effektiviteten i dessa (Walzer, 2002:70) 

En ren moraliska vilja existerar inte i det politiska livet och det ska inte vara 
nödvändigt att låtsas heller. Statsledarna har till och med en plikt att beakta egna 
folkets  intressen  även  då  de  agerar  för  att  hjälpa  andra.  Multilateralt 
beslutsfattande skulle inte göra någon skillnad, även då skulle varje stat handla 
efter   sina  egna  särskilda  intressen  och  resultatet  skulle  bli  en  produkt  av 
köpslående mellan dessa. Man kan hoppas på att resultatet blir ett uttryck för den 
generella viljan men det är lika troligt  att  resultatet  blir  en mix av köpslående 
mellan särskilda intressen. Detta kan lika gärna vara både bättre och sämre för 
mänskligheten  än  en  enskild  parts  intressen.  Politiska  motivationer  är  alltid 
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blandade oavsett  om det är en eller  flera parter  (Walzer,  2002:33).  Offren har 
väldigt stor tur om en granne eller koalition av stater har mer än ett skäl för att 
rädda dem. 

Pragmatisk  solidarism  är  inte  grundad  i  någon  universell  moral  eller  ett 
koncept av mänskligheten utan i artikuleringen av våra gena moraliska värden och 
den möjliga inkluderingen av andra i våran ”vi-grupp”. (Bellamy, 2002:491-492). 
Att  inkludera  andra  i  vi-gruppen  gör  det  lättare  för  potentiella  intervenera  att 
identifiera sig med offren och gör det mer okomplicerat att rättfärdiga, men det 
väcker  frågan  om  selektivitet.  Det  indikerar  att  gemensamma  värden  och  vi-
grupper över statsgränserna är ett ofullständigt projekt. För att ha någon grad av 
legitimitet borde selektivitet rättfärdigas genom sokratisk dialog och även om det 
inte framställer selektivitet som helt illegitimt så väcker det allvarliga frågor om 
den övergripande legitimiteten  av väpnad intervention  för  skenbart  humanitära 
syften (Bellamy, 2002:493).

Solidarismen menar att så länge en intervention och medlen som används inte 
undergräver en positiv humanitär  utgång spelar det ingen roll vilka motiven är 
(Wheeler, 2002:38). Motiven kan diskvalificera insatsen som humanitär men bara 
om de är oförenliga med en positiv humanitär utgång. Det enda som räknas enligt 
den  solidaristiska  teorin  är  således  konsekvenserna,  så  länge  interventionerna 
räddar liv ska de vara legitimerade av andra stater. Man ska dock inte lovorda 
dem eller ge materiell support, detta ska enbart ges till de som har humanitära skäl 
som en signifikant faktor i beslutet att intervenera. (Wheeler, 2002:39).

En humanitär intervention ska också ha humanitära skäl enligt realismen. Om 
beslut att intervenera för humanitära orsaker är subjekt för realpolitik är de inte 
längre humanitära  i  sin karaktär (Ayoob,  2002:96).  De viktigaste politiska och 
militära besluten fattas fortfarande på nationell nivå och det är därför omöjligt att 
förhindra att hänsynstagande till nationella intressen tas i beaktande vid beslut om 
intervention. Man vet aldrig om beslut fattade i det internationella samfundet är 
grundade  i  altruistiska  intressen  eller  i  staters  särskilda  intressen  i  kriser  eller 
platser. De flesta stater kommer inte att vilja bli involverade om inte statsintressen 
står på spel, besluten fattas med hänsyn till ekonomiska och strategiska intressen 
(Ayoob, 2002:85). 

Detta  gör humanitär  intervention suspekt och när man till  detta adderar att 
sådana  intervention  görs  selektivt  och  att  samma  kriterier  inte  är  applicerade 
likadant  och  universellt  förlorar  humanitär  intervention  legitimitet  och 
trovärdighet i många ögon (Ayoob, 2002:86). Köpslående och selektivitet leder 
till misstankar om att den internationella viljan bara är ett fikonlöv för att dölja 
motiv baserade på nationella intressen. För att komma tillrätta med detta måste 
man  adressera  problemet  med  hur  den  internationella  viljan  är  definierad  och 
avkodad,  det  finns  idag  ingen  mekanism  genom  vilken  det  internationella 
samfundets vilja att intervenera kan bestämmas (Ayoob, 2002:88).  
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5 Grunder, medel och mål för 
intervention

Det  som tas  upp  i  detta  avsnitt  behöver  inte  vara  tillräckliga  grunder  för  att 
interventionen  ska vara rättfärdig,  men de är  nödvändiga  för  att  den ska vara 
legitim och humanitär. Grunder åsyftar situationer då humanitär intervention kan 
användas. Med medel menas hur långt man får gå för att nå sitt mål och vilka som 
ska  betala  priset.  Detta  innebär  vilka  som ska  strida,  hur  många  dödsfall  och 
skadade  man  kan tolerera  och  hur  man ska strida.  Avsnittet  avslutas  med  när 
uppdraget kan anses avklarat.

5.1 När ska man ingripa och varför?

Enligt  liberala  teorier  har  alla  människor  rättigheter,  dessa får  sin  kraft  enbart 
genom att man är en person (Tesón, 2001:1). Av att alla människor har rättigheter 
följer  vissa  moraliska  konsekvenser  för  andra  personer;  skyldigheten  att 
respektera  dessa,  skyldigheten  att  främja  respekten  för  dessa  och  beroende på 
omständigheterna  skyldigheten  att  rädda  offer  för  tyranni  eller  anarki  (Tesón, 
2001:2).  Brott  mot  mänskligheten,  allvarliga  krigsbrott,  massmord,  folkmord, 
utspridd tortyr och Hobbes stat i det naturliga tillståndet (allas krig mot alla) är 
exempel på tyranni och anarki (Tesón, 2001:4). Dessa förhållanden är allvarlig 
orättvisa  gentemot  personer  och  en  intervention  av  en  extern  makt  är  därför 
moraliskt möjligt (Tesón, 2001:7-8). Tillstånden är dock inte bara ett övergrepp 
mot människors värdighet utan också ett svek mot själva syftet med staten (Tesón, 
2006b:98).

Den kommunitära teorin skiljer inte särskilt mycket från den liberala teorin i 
grunderna för när humanitär intervention är rättfärdigat det läggs dock inte samma 
vikt vid de mänskliga rättigheterna. Även för dem är det nödvändigt att dessa är 
kränkta men interventionen rättfärdigas inte genom att hänvisa till dem. Istället 
anses  att  mänskliga  rättigheter  tjänar  syftet  bäst  i  detta  fall  genom  en 
minimalistisk  version;  frihet  och  liv.  Anledningen  till  detta  är  att  det  är 
lättillgängligt och tillräckligt förstått globalt. Då interventionen innebär tvång kan 
man då säga att det man påtvingar och vad som även borde bli påtvingat är enkel 
anständighet istället för mänskliga rättigheter som inte accepteras globalt (Walzer, 
2002:29). 

De  flesta  överträdelserna  mot  de  mänskliga  rättigheterna,  den  vanliga 
brutaliteten  bland auktoritära  poliser  och  det  dagliga  förtrycket  genom sociala 
praktiker är inget skäl för intervention. Social förändring sker bäst inifrån genom 
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människor som känner till politiken, utländska politiker och soldater missbedömer 
alltför lätt situationen (Walzer, 2002:29). De omständigheter som rättfärdigar eller 
till  och med kräver en intervention  är akuta  humanitära  nödsituationer,  vid ett 
sådant  tillstånd  hotas  grundläggande  värden  och  den  kollektiva  överlevnaden. 
Grymheten och lidandet är extremt och inga lokala styrkor kan stoppa det, dock 
måste man kalkylera riskerna i varje fall och fråga vad kostnaden blir för folket 
som blir räddade, de som räddar och för alla andra och sedan fatta beslut (Walzer, 
2002:30). 

Pragmatisk solidarism anser att grunden för en intervention är solidaritet som 
bygger  på  vår  sentimentalitet,  det  har  inget  att  göra  med  en  gemensam 
mänsklighet.  Interventionen  borde  inte  betraktas  som  att  man  upprätthåller 
universella moraliska principer utan är en förlängning av de värden som skapas 
inom ett samhälle, en teoribaserad praktik (Bellamy, 2002:495).  Under specifika 
omständigheter är det dock möjligt att etablera gränsöverstigande samhällen med 
gemensamma idéer om ett  grundläggande golv av mänskliga rättigheter.  Dessa 
relaterar  till  uppfattningar  om den  legitima  staten  och  informerar  om politisk 
handling  i  vissa  situationer.  Sådana  vi-grupper  baserade  på sentimentaliteten  i 
liberala  samhällen  och  en  särskild  ”vi”  känsla  handlar  enbart  i  respons  till 
särskilda tragedier (Bellamy, 2002:474). 

Denna  tillfälliga  vi-känsla  innebär  att  det  inte  är  troligt  att  en  fast 
överenskommelse  genom  tid  och  rum  om  de  mest  effektiva  och  önskvärda 
strategierna för att säkra att det grundläggande golvet inte överskrids kan skapas 
(Bellamy,2002:475).  Det  finns  således  inget  universellt  rättfärdigande  för  när 
humanitär intervention ska användas. Den kan bara legitimeras och testas inom vi-
gruppen.  

För solidarismen kan en intervention klassas som humanitär när det är för en 
rättfärdig  sak  eller  som författaren  väljer  att  kalla  det;  vid  akuta   humanitära 
nödsituationer och hänvisar till  den kommunitära teorin. Uttrycket är menat att 
fånga  den  exceptionella  naturen  i  de  fall  som beaktas.  Det  finns  dock  ingen 
objektiv definition av när detta uppstår men det är när det enda hoppet att rädda 
liv  hänger  på  utomstående.  Det  åligger  då  dem  som  vill  legitimera  väpnad 
intervention som humanitär att övertyga andra styrande och folkopinionen inom 
landet och internationellt att överträdelserna av de mänskliga rättigheterna är så 
stora att de ”chockar samvetet på mänskligheten” (Wheeler, 2002:33) 

Det är också viktigt att skilja mellan de vanliga rutinmässiga överträdelserna 
av  de  mänskliga  rättigheterna  som  sker  dagligen  och  de  extraordinära 
handlingarna  av  dödande  och  brutalitet  som  hör  till  kategorin  brott  mot 
mänskligheten.  Folkmord  är  det  mest  uppenbara  fallet  av  detta  men  även 
statsunderstödda massmord och massutvisningar  genom våld faller  inom denna 
kategori samt statens kollaps. I dessa situationer är humanitär intervention klart 
rättfärdigat  men  användandet  av  våld  måste  vara  en  sista  utväg  (Wheeler, 
2002:34). 

För realismen är det inget större moraliskt dilemma att intervenera i ett land 
där staten har kollapsat då det inte längre finns någon suveränitet att ta hänsyn till. 
I  de fall  då suveräniteten  fortfarande  existerar  är  det  betydligt  svårare.  Det  är 
mycket  troligt  att  nya  och  svaga  stater  kommer  att  bli  ett  mål  för  humanitär 
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intervention då den statsskapande processen alltid innebär användande av våld då 
grupper kommer vägra att acceptera den nya auktoriteten i landet. Denna process 
har skett  även i de västerländska länderna och utan den hade inte dessa stater 
existerat. Interventioner i den statsskapande processen gör att motståndsgrupper 
blir  mer  benägna  att  med  våld  utmana  statsauktoriteten  i  hopp  om  att 
internationella styrkor ska bistå dem. 

Detta är dock ingen ursäkt för stater som rutinmässigt kränker de mänskliga 
rättigheterna  för  andra  skäl  än  att  konsolidera  staten  (Ayoob,  2001:226-227). 
Även om man således måste acceptera ett visst mått av våld från staten kan en 
intervention vara rättfärdig. Vid obestridliga bevis för ihållande och systematiska 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan man ingripa men så länge ett land 
är suveränt bör man använda andra medel i första hand (Ayoob, 2002:95). 

5.2 Hur ska man ingripa?

Medlen  måste  vara  rättighets  inspirerade  enligt  den  liberala  teorin. 
Interveneraren är alltid begränsad av doktrinen om dubbel effekt, det kan således 
inte ske till vilken kostnad som helst (Tesón, 2001:34). Krig är enbart rättfärdigat 
om det skyddar personer och överensstämmer med kraven på proportionalitet och 
doktrinen om dubbel effekt (Tesón, 2001:11). Doktrinen om dubbel effekt innebär 
i praktiken att handlingen måste ha goda konsekvenser, så som att få ett slut på 
tyranni.  Uppsåtet  med interventionen måste  vara gott,  målet  är  att  uppnå goda 
konsekvenser och de dåliga konsekvenserna så som att oskyldiga dödas är inte 
med avsikt. De goda konsekvenserna måste också väga upp de dåliga vilket är 
doktrinen om proportionalitet (Tesón, 2006b:104). 

Teorin bygger på att man har en generell skyldighet att hjälpa människor offer 
för svåra orättvisor,  detta gäller  dock bara om man kan göra det till  en rimlig 
kostnad  för  interveneraren.  Blir  kostnaderna  stora  har  man  inte  längre  en 
skyldighet utan bara en rättighet. Kostnaden är den börda staten lägger på sin egen 
befolkning då man skickar andra att strida då det inte är staten i sig som strider 
(Téson, 2006b:97-98).  Staten bör först  använda frivilliga  arméer,  i  andra hand 
fråga efter frivilliga och tills sist använda ett generellt kontrakt (Teson,  2001:53). 

Den kommunitära teorin anser att soldaterna bör vara frivilliga, den som kan 
och borde är bara staten och inte enskilda individer. För dem är plikten imperfekt, 
någon borde  ingripa  men  vem är  inte  bestämt.  Valet  är  upp till  dem,  kanske 
genom dem som kan ska? (Walzer, 2002:31) Humanitär intervention innefattar att 
använda tvång och våld och det är nödvändigt att detta genomförs kraftfullt om 
det ska lyckas. Om det som händer är hemskt nog för att rättfärdiga att gå in i 
landet  är  det  hemskt  nog  för  att  rättfärdiga  genomförandet  av  militär  vinst 
(Walzer, 2002:33). 

 I avsaknaden av ett klart hot mot samhället självt saknas vilja till och med 
bland den politiska eliten att riskera egna soldater  för global lag och ordning och 
andra  nationaliteter.  Oförmögenheten  eller  oviljan  skapar  moraliska  problem 
oavsett dess källa (Walzer, 2002:33). Ett krig utkämpat långt ifrån eller från luften 
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gör ofrånkomligen att civila mål attackeras vilket kommer att riskera oskyldiga 
individers  liv.  Detta  är  inte  legitimt  så  länge  möjligheten  till  en  mer  precis 
intervention mot styrkorna är möjlig. Samma regler gäller här som det gör i krig 
generellt, inte stridande är immuna mot direkta attacker och måste så långt det är 
möjligt  skyddas mot oavsiktlig skada. Soldater har accepterat  riskerna för dem 
själva för att undvika att utsätta civila för risker.

De styrande kommer självklart  att  omfamna teknologier som är riskfria för 
deras egna soldater och detta vore helt rättfärdigat så länge det är riskfritt även för 
civila  i  det  land  man  intervenerar,  det  finns  idag  inga  sådana  teknologier. 
Sanningen är därför att man idag inte kan invadera ett främmande land utan att 
utsätta  sina  egna  soldater  för  risker.  Det  är  moraliskt  nödvändigt  att  slåss  på 
marken  så  fort  interventionen  har  börjat  för  att  rädda  många  liv  och  vinna 
snabbare eller för att stoppa någon särskilt barbarisk respons till  interventionen 
(Walzer, 2002: 34).

Den  pragmatiska  solidarismen  är  skeptisk  till  användandet  av  våld,  det  är 
osäkert vad konsekvensen av att använda våld blir och det kan ändra de politiska 
målen man från början trodde man hade (Bellamy,  2002:483-484). Då sanning 
och  kunskap  är  bestämt  av  vad  som  ses  som  användbart  blir  det  från  detta 
perspektivet också svårt att se hur våld kan användas för humanitära syften. Det är 
inte självklart att det finns någon överenskommelse om att våld är användbart. Det 
är dock inte omöjligt, våld kan kanske vara användbart i humanitära syften och 
man kan kanske nå en överenskommelse om legitimiteten i ett särskilt fall. Det 
krävs dock att de är grundade i historiska villkorade värden i ett särskilt samhälle 
(Bellamy, 2002:484)  

 För  att  interventionen  ska  vara  legitim  måste  man  möta  kravet  på 
proportionalitet och det måste även vara en stor sannolikhet att användandet av 
våld  kommer  att  uppnå  ett  positivt  humanitärt  resultat  enligt  solidarismen 
(Wheeler, 2002:34). Nivån av våld som används ska inte överstiga den skada den 
ska förhindra eller stoppa och beslutsfattarna måste tro att användandet av våld 
kommer att leda till  en humanitär utgång. Varje handling kommer att bedömas 
efter  hur  interventionen  har  levt  upp  till  proportionalitetskravet  (Wheeler, 
2002:35). 

Våld ska också alltid vara en sista utväg men väntar man för länge kan det 
vara försent. Man kan inte vänta till tusentals har dött innan man intervenerar även 
om det är lättare att legitimera då både internt och internationellt. Finns det klara 
bevis för att en massaker kommer äga rum behöver man inte vänta tills dödandet 
har startat (Wheeler, 2002:51). Då våld är sista utväg men det är för krävande att 
prova alla fredliga medel bör man istället kräva att alla vägar som troligen kan 
stoppa våldet utforskats. Tvivlar man på detta har man fortfarande en moralisk 
plikt att fortsätta utforska dem då våldet kan skapa goda konsekvenser men alltid 
kommer att skapa skadliga med (Wheeler, 2002:35). 

Solidarism kräver att staten kör över deras främsta skyldighet att inte försätta 
sina medborgare i fara och att rädda livet på medborgare utanför sina gränser även 
om det riskerar livet på dem i de militära styrkorna. Det är en balansgång mellan 
skyldigheten  att  skydda  sina  egna  medborgare  och  skydda  de  mänskliga 
rättigheterna. I de fall då intervention är rättfärdigat måste statsledare acceptera 
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risken för deras medborgare, soldaterna accepterade att bli skickade dit regeringen 
önskar då de tog värvning (Wheeler 2002:39).  Frågan om när tröskeln är passerad 
för  oacceptabla  förluster  är  dock  fortfarande  olöst.  Konsekvensetiken  som 
rättfärdigar humanitär intervention kräver dock att det är fler liv som räddas än 
vad det är som förloras på grund av interventionen (Wheeler, 2002:51). 

Det finns två olika fall som måste mötas med olika medel menar realismen. 
Fall  där  staten  har  kollapsat  eller  är  på  väg  att  göra  det  måste  få  större 
uppmärksamhet  och  mer  intensiv  militär  inblandning.  I  detta  fall  är  tvångs-, 
främst  militära  interventioner  kanske  det  enda  medlet  tillgängligt  för  att  ge 
nödvändiga varor och tjänster till de lidande folket likaväl som för att ställa de 
många förövarna inför rätta.  I avsaknaden av en igenkännlig suverän auktoritet 
blir  frågan om att  överträda  statssuveräniteten  också  överflödig  och  de  legala 
barriärerna för internationell handling blir drastiskt sänkta. 

Däremot måste stater som rutinmässigt överträder de mänskliga rättigheterna 
men  fortfarande  är  suveräna  stater  i  första  hand  mötas  av  övertalning  och 
inflytande,  ekonomiska  sanktioner  och  motsvarande  av en internationell  social 
bojkott. Dessa verktyg kommer inte att fungera i komplexa politiska situationer 
där staten har kollapsat eller är på väg att göra det (Ayoob, 2002:97). Vad som är 
vad är dock inte lätt att bedöma och man bör därför inrätta en legitim auktoritet 
som kan besluta utifrån klara riktlinjer (Ayoob, 2002:98)

5.3  När är det dags att avsluta interventionen?

Konceptet  om statens  legitimitet  ska leda interventionen och den måste  därför 
lyda under den generella plikten att främja, skapa eller återställa institutioner och 
praktiker under vilka den mänskliga värdigheten är bevarad (Tesón, 2001:10-11). 
För liberala teorier är målet att maximera den universala respekten för mänskliga 
rättigheter. Detta innebär att hjälpa till med att återställa rättvisa och rättigheter, 
vilket är målet med alla politiska institutioner men framförallt för staten. Målet är 
således större än att hjälpa offren även om detta kommer att bli uppnått ändå, en 
humanitär  intervention kan inte bara bedömas efter  hur många liv som räddats 
eller förlorats. Att återuppbygga rättfärdiga institutioner och rättfärdig praktik är 
normativt överordnat då det angriper orsaken till problemet (Tesón 2001:36-37). 

För den kommunitära teorin är däremot målet enbart att stoppa mördandet, de 
han  kallar  de  gravt  orättvisa  handlingarna  (Walzer,  2002:69).  Då  källan  till 
interventionen inte är folket i sig utan extern testas legitimiteten av hur fort man 
tar sig in och ut, folket får sedan klara sig bäst de kan själva (Walzer, 2002:70). 
Ledarna visar då också att målet med insatsen främst är humanitära och att de inte 
är drivna av imperialistiska ambitioner. Krisen ska inte bli ett tillfälle för utländsk 
dominans och principerna om politisk suveränitet och territoriell integritet kräver 
regeln om fort in och ut. Att reda upp saker efteråt är inte ett jobb för utlänningar, 
de  som  alltid  har  levt  där  måste  få  en  chans  att  själva  rekonstruera  deras 
gemensamma liv.  Att  agera  på detta  sätt  visar  också på att  målet  främst  varit 
humanitärt (Walzer, 2002:34). 
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Det finns dock situationer  när  man inte  kan gå fort  in och fort  ut.  Då det 
saknas  en bas  för  rekonstruktion,  där  dödandet  kommer  fortsätta  då  styrkorna 
lämnat och då staten helt är upplöst kommer inte en legitim intervention kunna 
testas för hur fort man tar sig in och ut. Dessa situationer kommer att kräva lång 
militär närvaro och social återuppbyggnad då målet annars inte kommer att kunna 
nås  (Walzer,  2002:35).  Målet  med  att  stanna  bör  dock  även  det  vara 
minimalistiskt,  att  upprätta  en  auktoritet  som  inte  är  mördande.  Så  fort  en 
auktoritet  är  på  plats  som är  beslutna  att  undvika  att  nya  liknande  händelser 
uppstår är målet  uppnått.  Man måste  acceptera minimala mål för att  minimera 
användandet av våld och den tid det är använt (Walzer, 2002:36).

Den pragmatiska solidarismen sätter inte upp några fasta kriterier om hur en 
intervention ska gå till, det är varken möjligt eller önskvärt. När interventionen är 
slut beror istället på vad man kommer överens om i det särskilda fallet, precis som 
i det flesta frågor som rör humanitär intervention från denna utgångspunkt. 

För  solidarismen  är  en  positiv  humanitär  utgång  karaktäriserad  av  om 
interventionen  har  räddat  offren  för  förtrycket  och  om  mänskliga  rättigheter 
senare skyddas. Kravet är att en politisk ordning som är gästvänlig mot mänskliga 
rättigheter etableras av staten eller staterna som intervenerat. Ett test för detta är 
att inte dödandet och brutaliteten återinförs då de intervenerande trupperna drar 
sig tillbaka igen. Tvillingkraven på räddning och skydd reflekterar de korta och 
långa åtaganden. Det förstnämnda syftar till att få ett slut på den akuta humanitära 
krisen och det sistnämnda på hur man lyckas med att adressera de underliggande 
politiska orsakerna som orsakade överträdelserna mot de mänskliga rättigheterna 
från första början (Wheeler, 2002:37). 

Realismen  nämner  inget  om när  interventionen  ska  anses  vara  över.  Detta 
beror  förmodligen  på  att  tyngdpunkten  ligger  på  konsekvenser  för  det 
internationella systemet och legitim auktoritet. Rättfärdiga interventioner har sin 
grund i det som sker innan och inte under interventionen.   
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6 Varför skiljer sig teorierna åt?

Jag ska i detta kapitel  lyfta  fram en del skillnader och likheter i teorierna.  Att 
förklara varför det skiljer sig åt och varför de liknar varandra har varit betydligt 
svårare  än vad jag trodde från början. Jag vill  dock försöka visa på en rimlig 
förklaring  till  att  så  många  idag  rättfärdigar  humanitära  interventioner  och 
kommer till ungefär samma slutsats. Vi börjar med en kort jämförelse mellan de 
olika synsätten på staten för att visa varför man inte kan argumentera på samma 
sätt i de olika dimensionerna. För att sedan jämföra slutsatserna om när man ska 
ingripa för att visa på att jag funnit dessa mer lika än vad man kan tro med tanke 
på deras olika utgångspunkter.  

För  den  kosmopolitiska  liberala  teorin  är  liberala  värden  överlägsna,  alla 
människor har samma rättigheter och friheter. Politisk auktoritet både nationellt 
och  internationellt  får  sin  legitimitet  ifrån  skyddet  och  främjandet  av  dessa. 
Liberala staters utrikespolitik borde således gå ut på att demokratisera värden och 
att det är en plikt att hjälpa dem som blivit berövade dessa om de kan göra det till 
en rimlig kostnad annars är det bara en rättighet. Humanitär intervention blir en 
självklar möjlighet då staten inte längre kan leva upp till de värden den är skapad 
att skydda och staten upphör att vara suverän. 

Realismen är den teori som främst förfäktar statssuveräniteten. Den är  mycket 
viktig  då  staterna  är  de  enda  som  kan  skapa  ordning  både  nationellt  och 
internationellt.  Statssuveräniteten  är  det  enda  skyddet  svagare  stater  och 
institutioner har i ett system där makten är högst ojämt fördelad. Undergrävs den 
kommer det att leda till anarki och hegemoni, anarki inom staten och hegemoni i 
det  internationella  systemet.  Humanitär  intervention  ser  från  detta  perspektiv 
mycket  suspekt  ut.  Stater  handlar  alltid  utifrån  sina  egna  intressen  och  man 
kommer  inte  att  intervinera  om  det  inte  finns  ekonomiska  eller  strategiska 
intressen inblandade. 

Den  kommunitära  ideén  håller  också  hårt  på  suveräniteten  då  kollektivets 
självbestämmande är viktigt. Kränkande av suveräniteten är dock nödvändigt vid 
extrema  situationer  för  att  hjälpa  folket.  Man  använder  dock  inte  mänskliga 
rättigheter som grund och ser inte heller till individen utan kollektivets frihet.  En 
stat kan vara legetim trots ett auktoritärt styre då det förväntas finnas en passning 
mellan folket och de styrande.  Pragmatismen och solidarismen tillhör engelska 
skolan och har egentligen ingen bestämd uppfattning om hur det bör vara utan 
man försöker hitta former för organisation och regler att enas kring. Allting är 
konstruerat  och  inget  är  givet,  skyldigheter  kan  därför  inte  stanna  vid 
statsgränserna då dessa egentligen inte har någon betydelse. 

En premiss de har gemensam i dessa frågor är dock att suveräniteten inte kan 
vara absolut. Även den teori som främst förfäktar denna doktrin medger att den 
måste  ha  gränser.  Att  suveräniteten  på  något  sätt  är  villkorad  är  således 
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grundläggande,  det  är  mycket  svårt att  föreställa sig en idé som moraliskt kan 
rättfärdiga  en  intervention  i  en  stat  med  absolut  suveränitet.  Det  är  inte  klart 
uttryckt men det synes som att staten för alla idéer är ett instrument, det vill säga 
att  den  saknar  egenvärde.  Syftet  och  legitimiteten  hänger  på  hur  väl  den  kan 
försvara andra värden, exempelvis ordning eller mänskliga rättigheter och friheter.

Olikheterna  tycks  i  mångt  och  mycket  bottna  i  dessa  frågor,  vilken 
verklighetsuppfattning man har och vilken roll staten spelar tycks således vara 
grunden. Staten har inte samma funktion, agerar inte på samma sätt och därför kan 
man inte tycka att samma saker är viktigt när det kommer till exempelvis legetim 
intervinerande part och motiv eller varför man ska intervinera.  För exempelvis 
realismen  blir  argumentationen  mer  ett  sätt  att  förhindra  att  alltför  många 
interventioner sker och det viktiga är att undvika att nationella intressen spelar in.

Det  är  utifrån  detta  perspektiv  naturligt  att  vara  skeptisk  till  humanitära 
interventioner. Liberala teorier framstår givetvis som svepskäl och ett nytt sätt för 
starka  stater  att  åter  kolonisera  världen  för  att  få  ekonomiska  och  strategiska 
fördelar. Vem som intervenerar och hur blir således mycket viktigt. Det är till och 
med oklart här varför man överhuvudtaget ska intervinera då fler skäl ges emot än 
för även om det hävdas att suveräniteten inte kan försvaras till den grad att den 
ger rätt till folkmord och liknande handlingar. För de andra teorierna blir denna 
fråga inte särskilt viktig då man snarare vill uppmuntra till att fler interventioner 
på humanitära grunder sker, det viktiga är att någon agerar oavsett orsak. 

 Trots dessa olikheter tycker de således att humanitära interventioner kan vara 
rättfärdiga och har en liknande syn på hur en intervention ska gå till.  Det verkar 
finnas ett grundläggande golv när det kommer till vilka situationer som kräver en 
intervention. Ingen menar heller att det räcker med kränkande av de mänskliga 
rättigheterna utan det ska vara grava övergrepp mot befolkningen. Den teori som 
urskiljer sig mest är den pragmatiska solidarismen då denna aldrig målar ut någon 
specifik  situation.  Denna teori  och solidarismen vill  att  man vid varje fall  ska 
övertyga andra stater, individer eller grupper om att fallet är så pass allvarligt att 
man  behöver  ingripa  men  den  sistnämda  är  tydligare  med  vilka  fallen  är. 
Realismen som egentligen uppfattas som mest skeptisk framstår i denna fråga inte 
heller  som särskilt  restriktiv.  Man tycks således vara ganska överens om vilka 
situationer som ska trigga en intervention. 

Varför man bör ingripa i vissa situationer skiljer sig dock åt men i praktiken 
verkar det inte vara någon större skillnad. Att det skiljer sig åt beror som sagt på 
att de argumenterar från olika teorier, slutsatsen om varför man ska ingripa kan 
inte bli samma om man förfäktar en kosmopolitisk liberalism som om man utgår 
ifrån den pragmatiska solidarismen, verklighetsuppfattningen, målet och värdena 
man utgår ifrån är inte desamma. Det är dock inte helt klart hur man kommer fram 
till dessa slutsatser. 

För exempelvis den kosmopolitiska liberalismen räcker det inte med att staten 
är illegetim, andra krav ska även levas upp till och interventioner är reserverade 
för extrema tillstånd.  Det  är  dock något  oklart  varför just  det  bara är  extrema 
tillstånd  som  rättfärdigar  en  intervention.  Att  följa  den  kosmopolitiska 
liberalismen fullt ut utan andra restriktioner skulle innebära att interventioner var 
rättfärdiga vid alla mänskliga rättighets överträdelser då staten då är illegetim, den 
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har inte  längre kvar sin suveränitet.  Varför andra krav även ska levas upp till 
lyckas  man  inte  riktigt  förklara.  Samma  problem  följer  av  den  kommunitära 
teorin. Man utgår ifrån att det vanligtvis finns en viss passning mellan staten och 
det politiska samhället vilket gör att dess grundläggande värden tillgodoses. Detta 
kan mycket väl vara sant men det måste finnas andra  tillstånd förutom enbart 
dessa extrema situationer  som hotar grundläggande värden.  Inte heller  här kan 
man visa på denna begränsade rätt till intervention.

Man skulle kanske således kunna komma överens om när man ska ingripa, 
men varför det enbart är dessa tillstånd förklaras aldrig riktigt. När det kommer till 
medel  skiljer  det  sig  dock  lite  mer.  För  en  del  är  medel  en  viktig  del  av 
rättfärdigandet,  är  inte  medlen  förenliga  med  det  humanitära  syftet  är 
interventionen inte heller humanitär. Intessant är dock att de alla tycks bygga på 
en konsekvensetik. Teorierna har således en gemensam grund i att medlen som 
används inte får vara kontraproduktiva målet och även om syftet är gott bör inte 
de onda konsekvenserna överväga de goda i slutändan. 

Jag  tänker  inte  gå  närmare  in  på  målet  för  humanitär  intervention. 
Anledningen till detta är att de är relativt överens här med, givetvis ska man rädda 
offren och förvissa sig om att det  inte sker igen så fort man lämnat,  det tycks 
hänga ihop med konsekvensetiken. Den teori som avviker mest är den liberala, det 
är för denna teori självklart att införa liberala institutioner. För kommunitära är 
det  däremot  naturligt  att  undvika  inblandning  så  långt  som  möjligt.  Att 
problematisera detta ser jag inte som fruktbart då även detta följer av de olika 
teorierna. Jag uppfattar det således som att själva interventionen i sig inte behöver 
vara särskilt problematisk att enas om. Detta är inte att hävda att de inte skiljer sig 
men  det  finns  fler  gemensamma  drag  än  vad  det  finns  skillnader.  Att  man 
argumenterar  olika  följer  av  de  olika  utgångspunkterna  men  alla  anser  att 
konsekvenserna av interventionen är det viktiga. 

  Detta är ett skarpt diskursbrott som inte riktigt går att förklara vilket var min 
intention från början, det var inte längesedan man höll mycket hårt på normen om 
icke-intervention. Man tycker fortfarande olika saker är viktiga för legetimiteten 
men resonerar ungefär likadant när det kommer till praktiken. En mycket rimlig 
förklaring är dock att den normativa kontexten har ändrats, det vill säga att nya 
normer har fått fäste internationellt genom olika historiska processer. Normer kan 
forma uppfattningen om de intressen staten har samt ger syfte  och mening till 
handling.  Uppfattningarna  är  idag  annorlunda  om  vilka  rättigheter  och 
skyldigheter stater har gemtemot varandra, de mål de ska uppnå och vilka medel 
som är  effektiva  och legitima för  att  uppnå dessa mål  samt  vilka de politiska 
vinsterna och kostnaderna är (Finnemore, 2003:81).

Det tycks vara så att man gärna vill rättfärdiga interventioner på humanitära 
grunder och en norm om hur interventionen ska se ut har redan utvecklats. Man 
måste  då  hitta  ett  sätt  att  göra  det  utifrån  sitt  perspektiv  men  de  normativa 
grunderna  är  fortfarande  något  oklara.  Det  går  inte  att  komma  till  samma 
slutsatser om auktoritet, motiv och konsekvenser för det internationella systemet 
om man har så olika syn på staten. Vad den har för syfte och hur och varför den 
agerar tycks således forma rättfärdigandet men målet är redan givet.   
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7 Diskussion och slutsats

Under  tiden  jag  skrivit  min  uppsats  har  ämnet  återigen  aktualiserats  genom 
interventionen i Libyen. Jag blev förvånad över den enighet som tycktes råda om 
att en intervention var nödvändig, denna norm var mer spridd än vad jag till en 
början anade. Säkerhetsrådet använde inte sina veton och många uttryckte sig till 
och med så att de hävdade att det vore emot internationell lag att inte ingripa i och 
med undertecknandet av skyldigheten att skydda. Hur ingripandet ska gå till, vem 
som ska göra det och när det ska vara över har dock debatterats livligt. Varför och 
vad denna skyldighet bygger på har dock inte väckt samma debatt.  

Jag har i uppsatsen visat på vilka idéer som finns kring humanitär intervention 
och hur dessa skiljer sig åt genom att jämföra dem i relevanta dimensioner. Hur 
man argumenterar för rätten till humanitär intervention tycks bygga på vilken syn 
man har på det internationella systemet och staten. De största skillnaderna ligger 
därför  i  synen på  auktoritet,  motiv  och  ordning.  Slutsatserna  om när,  hur  och 
målet med en humanitär intervention är dock inte oförenliga även om de skiljer 
sig åt.  Man använder olika språk och argument men i praktiken tycks  det inte 
behöva skilja sig nämnvärt. 

Mitt mål var även att försöka svara på frågan som inte tagits upp i debatten, 
varför och vad skyldighten bygger på. Det står dock fortfarande för mig oklart och 
var  antagligen  ett  orealistiskt  mål  med  tanke  på  den  tids-  och 
utrymmesbegränsning som finns för uppsatsen. Jag har dock försökt visa på en 
förklaring som är rimlig. Det verkar vara så att man gärna vill kunna rättfärdiga en 
intervention på humanitära grunder. Då slutsatserna inte är självklara utifrån deras 
normativa  utgångspunkter  argumenterar  man  på  olika  sätt  för  att  skapa 
förutsättningar  där intervention kan vara förenlig  med utgångspunkten.  Jag ser 
således  vad  man  skulle  kunna  kalla  en  omvänd  logik;  givet  att  humanitär 
intervention är önskvärt hur argumenterar man för att få det förenligt med andra 
normer?    

Jag har genom skrivandet av denna uppsats läst mycket material kring normer 
om humanitär intervention och det verkar inte som att någon riktigt kan förklara 
den  tydliga  vändningen  från  principen  om  icke-intervention  till  humanitär 
intervention. Ämnet spänner över ett så stort område och behandlar både normer 
och  empiri  vilket  gör  det  mycket  svåröverskådligt.  Jag  tror  att  det  är  mycket 
viktigt  att  fortsätta  debattera  detta  ämne  då  det  kan  påverka  hela  det 
internationella  systemet.  Eller  kanske  är  det  tvärtom,  att  det  internationella 
systemet har förändrats vilket öppnat upp för humanitära interventioner.  Vilket 
det än är så är det ett tydligt uttryck för förändrade normer internationellt.
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