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Abstract 

 
This essay looks at the concept of The Responsibility to Protect as a principle and 
examines under what circumstances and by whom the R2P can be transferred into 
a transnational norm. Focus in this essay lies on the work of three regional 
organizations; The African Union, The European Union and the North Atlantic 
Treaty Organisation, who have embraced the principles of R2P. The essay further 
examines how these organizations can be instrumentswhich enable R2P to be 
adopted as an international norm. In order to determine how R2P can be 
established as a norm the essay considers the transactions which take place 
whereby an idea becomes a norm. It examines under what conditions such a 
transaction can take place and when and how one can ascertain that an idea has 
become a norm i.e. that the idea of R2P gains a normative status. 
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1. Inledning  

Det värsta tänkbara nationella scenario som skulle kunna inträffa inom en stat, är 
statligt sanktionerat våld mot den egna befolkningen. Det värsta som skulle kunna 
kan inträffa internationellt, är att attackera eller invadera en annan suverän stat 
(Thakur 244: 2006). Då dessa scenarion faktiskt inträffar har ett antal normer, 
lagstiftningar, och institutioner utformats för att på något vis försöka tämja världen 
vi lever i. Att skydda människor i nöd har blivigt till ett västerländskt 
beteendemönster och en norm. Interventioner skedde i Rwanda, Bosnien samt i 
Kosovo, dock utan större framgång. Dessa humanitära interventioner ifrågasattes då 
ca 800.000 människor slaktades i Rwanda (Thakur 244-246: 2006), och den 
”humanitära” interventionen i Kosovo bestod av tre månaders oavbruten bombning 
(Thakur 250: 2006). Retoriken kring den humanitära interventionen 
omformulerades i och med upprepade misstag. 1999 uttryckte f.d. FN 
generalsekreterare Kofi Annan sin oro kring flertalet misslyckade humanitära 
interventioner och önskade se en förändring inom framtida konfliktlösning (The 
Responsibility to Protect 2: 2001). 
 Att skapa nya eller förändra normer sker inte över en natt, och framförallt inte 
genom en enskild mans uttalande, trots inflytande och maktinnehav. År 2000 
publicerade International Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS), en rapport, i vilken man hade utvecklat ett nytt koncept, Responsibility to 
Protect (the Responsibility to Protect 11: 2001). Denna skulle verka som en 
ersättning av humanitär intervention och motverka att förödande misstag 
upprepades. R2P skulle innebära varje stats ansvar att skydda sin egen befolkning, 
men om detta skulle misskötas bar det internationella samfundet ett ansvar att 
skydda den lidande befolkningen (Amnéus 42: 2009). Detta nya koncept sattes 
dock inom kort i skymundan, då Terroratackerna mot World Trade Center och 
Pentagon inträffade. Det var inte förrän 2005 vid the World Summit som R2P 
uppmärksammades. Samtliga medlemsstater lyckade enas om en formulering för 
skyldigheten att skydda, och Responsibility to Protect blev en verklighet. I 
slutdokumentet från Toppmötet punkt 138 fanns R2P med som en gällande princip 
(Amnéus 42: 2009). Trots att R2P lyfts fram och fått ett någorlunda erkännande kan 
det fortfarande diskuteras huruvida R2P är en norm, samt hur denna princip skulle 
kunna utvecklas till ett beteendemönster.  
  I denna uppsats börjar jag med att presentera begreppet norm där jag försöker 
redogöra för vad en norm innebär för att förbereda läsaren då jag upprepade gånger 
framöver talar om normer. Vidare har jag valt att diskutera hur en norm etableras, 
där jag tar upp vilka stadium en idé måste passera för att kunna tolkas som ett 
beteendemönster. När jag har behandlat normen, går jag vidare till mitt huvudämne, 
Responsibility to Protect. Här söker jag förklara vad R2P innebär, hur och varför 
begreppet uppkommit, samt hur retoriken har gått från humanitär intervention till 
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R2P.  Då en del av syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida R2P lyckats 
upprätthålla en sorts normstatus, har jag valt att studera tre olika organisationer 
arbete i stärkandet av R2P. De organisationer jag valt att undersöka är AU, EU och 
NATO. Här försöker jag redogöra på vilket sätt organisationerna arbetar i R2P:s 
anda, och hur detta engagemang kan vara en bidragande faktor till R2P:s framtid 
som norm. Jag behandlar organisationerna enskilt, och sammanfattar sedan 
resultaten i min resultatdel.  Slutligen har jag valt att belysa den kritik som 
cirkulerar kring R2P, där jag diskuterar dess legitimitet, men även dess paradoxala 
karaktär.  
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1.2 Syfte och Frågeställning 

Syftet med min uppsats är att försöka undersöka huruvida principen Responsibility 
to Protect lyckats skapa sig en normstatus inom det internationella samfundet för att 
kunna verka som en effektiv konfliktlösnings metod?  Mitt syfte leder vidare till 
följande frågeställningar som jag önskar besvara i min uppsats;  

 
- Hur kan man förstå framväxten av R2P? 
- Vilka organisationer driver framväxten av R2P 
- Hur kan R2P omsättas i praktisk handling? 
 

 
 
 
 

      1.3 Avgränsning 
 
 

 
I denna uppsats väljer jag att endast utgå ifrån det mina valda organisationer 
officiellt representerar, dvs jag kommer inte ta hänsyn till hur EU, AU och NATO 
agerar i praktiken i förhållande till det som skrivs. Detta kan tänkas leda till att 
mina resultat inte stämmer överens med verkligheten, då organisationer som dessa 
ofta skriver om sina ambitioner och mål, och inte hur de egentligen väljer att agera 
om principen blir aktuell. Min undersökning syftar till att redogöra för hur 
engagemanget och implementeringen av R2P ser ut utifrån organisationernas eget 
perspektiv.  Jag håller mig även till en begränsad tidsram då EU och NATO 
existerat under en lång period. Jag anser det därför vara lämpligt att hålla mig kring 
perioden efter kalla krigets slut.  
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1.4 Metod för undersökningen 

Den statsvetenskapliga metod jag har valt att använda mig av i min uppsats är mest 
lika- design (Esaiasson et.al. 114: 2003) eller most similar system design som den 
även kallas för (Landman 70: 2000).  Denna metod används när man vill jämföra 
fall som är varandra lika på relevanta oberoende variabler, förutom på den 
oberoende variabeln som avviker från resten (Esaiasson et.al. 2003: 111). Jag har i 
min undersökning valt att studera tre fall, Afrikanska Unionen, Europeiska Unionen 
och North Atlantic Treaty Organisation. Dessa är alla internationella organisationer, 
med starka likheter, men inom den sistnämnda organisationen, NATO, finns en 
variabel som skiljer sig markant från de andra organisationerna. För denna metod är 
det ingen bra idé att slumpmässigt välja ut sina fall, utan det är viktigt att fallen 
redan innan urvalet sker, studerats noga för att most simular system design skall 
kunna tillämpas. Det måste alltså finnas en garanti på att fallen är så pass lika 
varandra i så många avseenden som möjligt, och där det sedan finns en avvikande 
förklaringsvariabel för att den skall vara tillämpningsbar.  
 
Mycket av det analytiska arbetet görs alltså i förhand, i samband med valet av fall. 
Esaiasson menar att nyckelordet i sammanhanget är att välja strategiskt utifrån 
frågeställningen (Esaiasson et.al. 113: 2003). Orsaken till mitt val av fall kan 
motiveras med att alla organisationerna har något som liknar varandra, alltså 
gemensamma faktorer som ger dem ett samband, därav passar most similar system 
design in som metodval. AU, EU och NATO har en normativ gemenskap, då alla 
har som mål att främja mänskliga rättigheter på det retoriska planet, de är alla 
mellanstatliga organisationer som består av en uppsättning suveräna stater, och 
slutligen har de alla uppkommit som ett svar på konflikter. Den oberoende 
variabeln jag lägger vikt vid är NATO:s militärkapacitet. NATO är den enda av 
mina fall som har en överlägsen möjlighet att agera offensivt, och med hjälp av 
styrka säkerhetsställa ett område. Den beroende variabeln kommer jag sedan att 
belysa för att försöka förklara hur en norm kan bli institutionaliserad och återkoppla 
det till R2P:s normutveckling. Precis som i most similar system design har jag alltså 
ett antal oberoende faktorer som binder samman mina organisationer, samt en 
avvikande beroende faktor som urskiljer dem.  
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1.5 Material  

Mitt material för undersökningen består till stor del av litteratur som behandlar ämnet 
Responcibility to Protect. För att få en så direkt och korrekt information om R2P har jag 
använt mig av ICISS bundna publicering om R2P, där officiella rapporter relaterade till 
principen finns med och där R2P beskrivs grundligt. Informationen om min valda teori, 
social konstruktivismen har jag främst valt att hämta ifrån Martha Finnmore och Cathryn 
Sikkinks artiklar, The Constructivist Research Program in International Relations and 
Comparative Politics och Norm Dynamics and Political Change. Dessa erbjuder en 
pedagogisk förklaring till konstruktivismen och dess syn på samspelet och relationen 
mellan människor, idé och politik. Jag har även använt mig av dokument skrivna av AU, 
EU och NATO, för att få en övergripande bild om hur de förhåller sig till principen. 
Utöver organisationernas egna publikationer, använder jag mig av primärmaterial i form 
av FN-resolutioner. De resolutioner jag använt mig av är 1970 och 1973 som båda 
belyser R2P och det internationella samfundets ansvar att skydda civila. När det kommer 
till studien av normer och dess utveckling har jag använt mig av bla Annika Björkdahls 
avhandling From Idea To Norm, W. Andy Knights The Development Of The 
Responsibility To protect- From Evolving Norm to Practice samt Finnmore och Sikinks 
International Norm Dynamics and Political Change. Resterande material jag använder 
mig av i min uppsats är artiklar som diskuterar och lyfter fram R2P, bla av Alex Bellamy 
och Ramesh Thakur. Jag använder mig även av litteratur som belyser kritik mot hela idén 
kring R2P, dess uppkomst och utveckling samt principens legitimitet.  
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2. Teori 

För att på bästa möjliga vis kunna studera normers omsättning till praktik har jag valt att 
använda mig av den socialkonstruktivistiska teoriläran. Socialkonstruktivismen kan på ett 
konkret sätt förklara hur normer skapas, då den konstruktivistiska läran menar att det är 
internationella idéer som styr världsstrukturen och skapar beteendemönster, ordning och 
stabilitet (Katzenstein, 254: 2000). Social konstruktivism anser även att verkligheten är 
socialt konstruerad, och att det är idéer som skapar mening till den materiella världen. 
Socialkonstruktivismen innebär att den materiella världen skapar liksom blir skapad av 
våra handlingar och interaktioner samt är beroende av våra normativa och 
epistemologiska tolkningar av den materiella världen (Björkdahl 25: 2002).  Den stora 
fördelen med att använda socialkonstruktivismen är att den erbjuder en förståelse för hur 
normer skapas och förändringar sker samt hur de kan omsättas i praktiken. Detta kan 
förhoppningsvis hjälpa mig att fånga det väsentliga i min undersökning då jag önskar att 
behandla samma områden. Eftersom min valda teori tar hänsyn till aktörerna bakom idéer 
och dess engagemang, tro och intresse, anser jag mig kunna förklara hur normer endast 
kan bli till realitet när en organisation eller en massa praktiserar idén (Katzenstein 249: 
2000).  

 
 
 
 
2.1 Socialkonstruktivism 
 
 
 
Socialkonstruktivism belyser att mänskligt agerande är beroende av idémässiga faktorer, 
och inte endast av materiella ting. Detta innebär att de viktigaste faktorerna består av 
intersubjektiva övertygelser hos människor. Dessa övertygelser konstruerar intressen 
samt avgör hur ledande aktörer agerar (Finnmore, Sickkink 391: 2001). 
Socialkonstruktivismen fokuserar på vad som brukar kallas för social facts, dvs. pengar, 
suveränitet och rättigheter, vilka egentligen inte har någon materiell verklighet, utan 
endast existerar då människor bär övertygelsen om dess existens och sedan agerar 
utifrån den tron (Finnmore, Sikkink 393: 2001). Förståelsen kring hur sociala 
konstruktioner skapas och ständigt förändras och hur dessa i sin tur påverkar 
världspolitiken är konstruktivismens huvudområde. Denna teori skiljer sig från den 
realistiska, liberala och marxistiska skolan, och verkar på en annorlunda 
abstraktionsnivå, då den gör påståenden om sociala förändringars natur. Den avgörande 
forskningsfrågan för social konstruktivismen är; hur sker förändringar, och vilka blir 
resultaten?( Finnmore, Sikkink 394: 2001).  Det finns dock en risk med denna typ av 
teorival, eftersom intersubjektiviteten och begreppsvaliditeten kan bli lidande när man 
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behandlar idéer och uppfattningar. Det enklaste sättet att komma undan dessa problem 
är att vara så konsekvent som möjligt i begreppsanvändningen. För att uppnå en hög 
validitet för mina begrepp, avser jag att vara så precis som möjligt när jag analyserar 
mina fall och de operationella indikatorerna när jag använder teorin (Esaiasson et.al. 61: 
2003).   
 
 Konstruktivismen belyser även styrkan och kraften som normer har. Finnemore och 
Sikkink menar att normer är näst intill omöjliga för stater att reducera, och därför kan 
verka som samhällsrevolutionerande omvandlare för att eliminera orättvisor. Normers 
framväxt har t.ex. fördömt och reducerat slavhandel och rasism (Finnmore, Sikkink, 
396: 2001). Socialkonstruktivismen behandlar det väsentliga jag vill undersöka i min 
uppsats, då jag kommer titta på hur just normer kan växa fram och skapa nya verktyg 
för konfliktlösning.  
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 2.2 Vad innebär en norm? 

Den generella definitionen av en norm brukar vara ett gemensamt beteende som styrs av 
delade uppfattningar (Björkdahl 40: 2002). Vidare lyder definitionen att normen utgörs 
av en stabil samling av regler som legitimerar ett särskilt beteende hos specifika grupper 
eller institutioner (Katzenstein 251: 2000).  Normer kan förstås som intersubjektiva 
standardmönster i hur man bör och faktiskt beter sig. Dessa generellt accepterade mönster 
vägleder människor i dess sociala beteende och skapar ramar inom vilka man håller sig 
inom för att kunna leva upp till fungerande rutiner (Knight 18: 2011). Den norm som 
utgör ett visst beteendemönster brukar uppfattas som god, då de som praktiserar normen 
anser den vara rätt. Det finns alltså inte några olämpliga normer, då de alltid är subjektiva 
och uppfattas som legitima hos normutövaren. Normer är per definition delade moraliska 
övertygelser och kan legitimera handlingar hos aktörer (Katzenstein 252: 2000).  

Trots att de internationella normerna idag inte förespråkar rasism och rasdiskriminering 
har det funnits starka delade uppfattningar som legitimerat sådant beteende. Då det inte 
existerar objektivt dåliga normer uppfattades slavhandel som praktiskt och effektivt och 
blev därav till en god norm. Utan denna övertygelse om att beteendet var rätt, hade 
normer som dessa aldrig skapats (Katzenstein 252: 2000). Detta innebär att det måste 
finnas en djup övertygelse och ett stort engagemang bakom en idé för att den skall 
kunna bli en norm. Normer avgör och bestämmer beteenden, de främjar inte 
nödvändigtvis valfrihet, utan begränsar snarare hur människor får agera. Detta innebär 
att en norm måste vara djupt accepterad eller en vana som ingen ifrågasätter, för att den 
skall verka. Samtliga stater är olika mottagliga för t.ex. universella normer som skapas 
av de större maktorganen. Normer påverkar stater i olika utsträckning. Utifrån den 
socialkonstruktivistiska linsen avgörs den internationella strukturen av de idéer som 
cirkulerar på den internationella arenan. Delade idéer, förväntningar och övertygelser 
om lämpligt beteende är vad som ger världen struktur, ordning och stabilitet. 
Normomvandlingar är de huvudsakliga drivkrafterna för större förändringar 
(Katzenstein 254: 2000).  
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2.3 Från idé till norm 
 
 
 
 
För att en idé överhuvudtaget skall få genomslagskraft och utvecklas till en norm, skall 
den passera särskilda stadium. Normers framväxt brukar delas upp i tre stadier; först 
handlar det om normens framväxt från idé till norm. Här krävs det att 
normentreprenören, dvs. aktören bakom idén, lyckas nå ut till en publik, ofta stater, och 
övertyga dem att anta nya normer. Det måste alltså finnas ett internationellt intresse för 
att normen skall kunna bli institutionaliserad och gränsöverskridande. Nya idéer 
introduceras ofta av dem med politisk, militär eller ekonomisk makt, då dessa ofta 
besitter förtroende, eller har kapaciteten att övertyga massorna (Finnmore, Sikkink 405: 
2001). De idéer som lyckas implementeras är ofta också de som föds inom en statlig 
eller etablerad institution. Det måste alltså finnas en plattform på vilken 
normentreprenörer kan verka, och där man även kan nå ut till dem man önskar 
implementera normen hos (Katzenstein 256:2000).  
Det andra stadiet som idén måste passera är vad som brukar kallas för ”norm cascade”, 
vilket innebär nödvändigheten av en bred acceptans för den nya normen. Här försöker 
normförespråkarna socialisera in normen i ett större internationellt sammanhang, för att 
försöka få andra stater att anamma normen. Denna socialisering kan gå till genom 
påtryckningar och övertygande argument. En internationell legitimering är viktig och 
avgörande för normens framväxt och överlevnad.  De första två stadierna brukar kallas 
för ”tipping point”( Katzenstein, 255: 2000), och det krävs att normen tar sig igenom 
denna för att kunna lyckas. Lyckas man inte övertyga en större publik i det första 
stadiet, är chansen liten att idén blir till en internationell norm. Utan ett intresse från 
andra stater, stannar processen upp, och normen tar sig inte vidare till nästa stadium 
(Katzenstein, 262: 2000). Når man dock ”tipping point” påbörjas en annorlunda 
dynamik. Fler stater börjar ta sig an den nya normen, utan ytterligare påtryckningar. 
Man menar att det vid detta stadium sker en sorts naturlig spridning av normen. En 
trend skapas, och för att passa in på den internationella arenan tar stater sig an normen. 
Har normförslaget klarat sig igenom de första stadierna har den i stora drag slagit 
igenom och fått en sorts internationell consensusstämpel. 
 Det slutgiltiga stadiet handlar dock mer om att normen uppnår en så kallad ”tagen för 
givet status”. Normer av detta slag kan antingen vara mycket kraftfulla, då 
beteendemönstret inte ifrågasätts av dess följeslagare, eller totalt förbiseende, då 
särskilda aktörer avstår från att ansluta sig till normen (Katzenstein 264: 2000). Det kan 
t.ex. handla om staters syn på suveränitet. Inom det internationella samfundet har man 
böjt på suveränitetsprincipen för att kunna intervenera och skydda civila i fara. Detta 
accepteras inte av alla stater då de känner att suveräniteten är dess primära skydd mot 
externa makter (the Responsibility to Protect 7: 2001).   
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3 Responsibility to Protect 

 
Sedan kalla krigets slut har konceptet om humanitär intervention varit ett brinnande 
ämne på många agendor. Behovet av humanitära interventioner ökade, en del vilka 
genomfördes, medan andra ignorerades (the Responsibility to Protect 7: 2001). Debatten 
om legitimiteten kring dessa operationer aktualiserades och synen på varje stats rätt till 
suveränitet började diskuteras. En del menade att suveräniteten skulle upphöra att gälla 
då en stat brukar våld mot den egna befolkningen eller om de skulle vara oförmögna att 
hindra våldsutövningen. Andra menade att suveräniteten är en stats primära självförsvar 
mot potentiella externa aggressioner. För många stater innebär suveränitet mer än rätten 
till sitt territorium, det är ett erkännande av dess värdighet och frihet, ett skydd för unika 
identiteter, samt en garanti till rätten att forma sitt eget öde (The Responsibility to 
Protect 7: 2001). Trots dessa rättigheter som även garanteras av FN- stadgan art 2.1, 
menade FN och säkerhetsrådet att suveränitetsprincipen behövde omformuleras. 1999 
uttryckte dåvarande generalsekreterare Kofi Annan sin oro kring interna konflikter och 
behovet av ett regelverk för att motverka förödande konsekvenser. I sin rapport belyste 
han behovet av en internationell samsyn där samtliga stater skulle bära ett ansvar att 
skydda sina internationella grannar. I sin Milleniumrapport skrev Annan; 

 
”If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, 

how should we respond to Rwanda, to a Srebrenica- to gross and systematic violations 
of human rights that offend every precept of our common humanity?” (the 
Responsibility to Protect 2: 2001).   

 
 

Som ett svar på generalsekreterarens uppmaning om internationell samsyn inrättade den 
kanadensiska regeringen International Commission on Intervention and State 
Sovereignty (ICISS) hösten 2000 (Amnéus 37:2009 ).  ICISS mandat var att studera de 
rättsliga, moraliska, operationella och politiska aspekterna av humanitära interventioner 
och utveckla ett förslag till en grund gällande hur det internationella samfundet skall 
agera när massiva kränkningar av mänskliga rättigheter inträffar (Amnéus 38: 2009). 
Rapporten publicerades 2001 och hamnade i skuggan av attackerna mot World Trade 
Center och Pentagon. Trots att rapporten inte fick någon direkt genomslagskraft, kom 
den att påverka omformuleringen och omstruktureringen av doktrinen om humanitär 
intervention till Responsibility to Protect (Amnéus 38: 2009).  
 
 
 
 
 



 

 11

 
  3.1 Från humanitär intervention till R2P 
 
 
 
Sedan det kalla krigets slut har världen bevittnat upprepade förödande konflikter, där 
mänskliga rättigheter kränkts och folkmord brutit ut. Detta har resulterat i att behovet av 
humanitärt stöd ökat och att det internationella samfundet betonat vikten av 
konfliktdämpande åtgärder. Folkmorden i Rwanda 1994 och i Kosovo 1999 väckte 
många frågor om hur brist på kunskap och oförmågan att agera skulle få fortsätta att 
riskera att brutala brott mot mänskligheten begås. Trots upprepade misslyckanden att 
förebygga konflikter, har tanken kring konfliktdämpning fått en internationell 
genomslagskraft (Björkdhal 15: 2002). Ansvaret ligger hos de Förenta Nationerna, 
vilken är den enda legitima organisationen att åberopa interveneringar. Den enda 
organisationen med militär kapacitet att hindra dessa brutala övergrepp är dock NATO.  
 
Den tidigare konfliktlösnings approachen löd under humanitär intervention, men 2001 
publicerade f.d general sekreterare Kofi Annan en rapport om hur det internationella 
samfundet på bästa sätt skall hantera internationella konflikter. Som ett svar till Annans 
rapport inrättade den kanadensiska regeringen ICISS- kommissionen, vilken skapade ett 
nytt regelverk för interventioner, när de får äga rum och på vilka grunder. Denna hade 
huvudsakligen tre syften, att omformulera det normativa consensus som fanns inom den 
humanitära interventionen till R2P, nämligen att skydda civila medan operationen 
präglas av smidighet, effektivitet och omsorg och slutligen försäkra att dessa 
interventioner faktiskt uppfyllde sitt syfte.  
Anledningen till att man såg ett behov av att omstrukturera och omformulera humanitär 
intervention var att den fokuserade mer på rätten att intervenera och inte på det 
postkonfliktuella ansvaret att återuppbygga. Genom att förändra termerna från rätten att 
intervenera, till skyldigheten att skydda, riktas fokus dit den hör hemma, på dem som 
faktiskt är i behov av skydd (the Responsibility to Protect 18: 2001). Ramesh Thakur 
menar att humanitär intervention lätt uppfattas som ett hot om en utomstående 
dominering, medan responsibility to protect betonar den internationella solidariteten 
(Thakur 328: 2002).  
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3.2 R2P en framväxande norm? 
 
 
 
R2P ligger huvudsakligen hos den egna staten. Varje stat skall ansvara för sina egna 
medborgare och skydda dem från kränkningar som på något vis hotar dess rätt till ett 
tryggt liv. Om staten mot förmodan skulle vara oförmögen eller icke villig att skydda 
sin befolkning, då den inte har kapaciteten eller själv står ansvarig för våldsutövandet, 
bär det internationella samfundet ett ansvar att skydda civila från dessa övergrepp. Den 
korrekta definitionen för R2P lyder;  
 
”Den primära skyldigheten att skydda den egna befolkningen ligger hos staten själv. 
När en befolkning lider allvarlig skada till följd av inbördeskrig, uppror, repression 
eller statens kollaps, och staten i fråga är ovillig eller oförmögen att stoppa eller 
undvika det, ska principen om icke-intervention vilka för det internationella ansvaret att 
skydda” (Amnéus 39: 2009).   
 
R2P har dock ett strikt och kontrollerat regelverk. Att intervenera när man själv behagar 
och på vilka grunder som helst skall inte kunna inträffa. R2P innebär inte militär 
intervention, utan, våldsutövning är en exceptionell och extraordinär åtgärd, som skall 
vara den sista utvägen när ingen annan metod visar sig fungera. R2P ter sig i många 
former, det kan t.ex. innebära humanitärt bistånd för att dämpa möjliga konflikter, 
identifiera möjliga konfliktkatalysatorer, se till att mänskliga rättigheter efterföljs, och 
erbjuda medlingsmöjligheter. Den huvudsakliga verkan skall dock vara att förebygga att 
konflikter bryter ut, och som en sista utväg i extrema fall ingripa militärt om civila inte 
går att skydda på annat vis. Detta innebär att konfliktförebyggande alltid skall utövas in 
i det sista innan andra åtgärder vidtas. R2P delas in i tre olika områden, responsibility to 
prevent, responsibility to react och responsibility to rebuild.   

 
 

 
Responsibility to prevent 

 
Inom ramen för responsibility to prevent ligger det internationella samfundets ansvar att 
erbjuda diverse konfliktförebyggande medel. För att förebyggande medel skall löna sig 
behövs ett stort internationellt engagemang.  Konfliktförebyggande är alltså inte endast 
ett nationellt ansvar, då konflikter även medför internationella konsekvenser och 
kostnader. Det kan handla om utvecklingsstöd, eller hjälp att lyfta fram och belysa 
möjliga konfliktorsaker för att kunna förebygga dem i tid. Stöd och uppmaning om 
lokala initiativ där problem kan behandlas på gräsrotsnivå, stöd för mänskliga 
rättigheter, och betoning kring lagens innebörd och importans är också primärt. Genom 
att betona viljan att stödja lokala initiativ att identifiera konfliktorsaker bidrar man till 
att flera interna parter känner engagemang och att man är en del av en viktig process. 
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Internt, regionalt samt globalt. Det avgörande syftet med preventiva insatser är dock att 
förebygga konflikt, och helst även eliminera behovet av en militär intervention (the 
Responsibility to Protect 19: 2001). För att konfliktdämpande åtgärder skall vara 
effektiva måste tre essentiella steg uppfyllas. Det internationella samfundet och den 
ledande aktören för uppgiften måste besitta kunskap om situationen och förstå 
potentiella konflikters orsaker och vilka risker en konflikteskalering kan medföra. Det 
måste ske en identifiering av ”early warnings”. Aktören i fråga måste även känna till 
vilka möjliga medel som finns i beredskap, vilket verktyg som skall plockas fram ur den 
så kallade ”preventive toolbox” och hur denna bäst kan appliceras på det enskilda fallet. 
Slutligen, och även den viktigaste hörnstenen, det internationella samfundets politiska 
vilja att applicera dessa verktyg (the Responsibility to Protect 20: 2001). Utan en 
gemensam approach och vilja riskerar man att bristande handlingskraft leder till 
förödande konsekvenser för mänskligheten. Detta innebär att det finns ett stort behov av 
identifiering och koordinering av tidiga varningssignaler, och konfliktförebyggande kan 
endast verka inom en process av korrekt informationsläsning. Tyvärr inträffar det dock, 
och alldeles för ofta, att man går miste om nyckelsignaler, eller använder fel verktyg 
vilket försvårar möjligheten till tidigt ingripande (the Responsibility to Protect 20: 
2001).  
 
The responsibility to react 
 
R2P innebär även skyldighet att reagera på situationer som antyder att civila behöver 
externt skydd. När konfliktförebyggande metoder misslyckas och våld mot civila bryter 
ut bär det internationella samfundet ett ansvar att se till att civila inte fortsätter att 
skadas. Här kan ekonomiska sanktioner eller påtryckningar från stater och 
organisationer bli en nästa åtgärd. Detta för att tvinga fram en drastisk förändring och 
ett våldsupphör. Sanktioner av olika slag leder till att konfliktlandet i fråga förlorar 
kontakten med omvärlden och blir oförmögen att interagera med stater utanför sina 
gränser, detta kan dock endast avskräcka staten från att fortsätta utsätta civila för 
övergrepp, inte hindra aktionen. En militär intervention blir däremot en direkt attack 
mot landet som ett svar på dess oförmåga att se till sina egna medborgare, dock kan 
detta, till skillnad från sanktioner, skapa en militär motdeffensiv. Redan här kan det i 
enskilda fall vara nödvändigt med en militär intervention, då våldsutövningen inte 
svarar på diverse hot. Trots att sanktioner ofta inte kan verka i samma utsträckning som 
en militär intervention, är den mildare metoden mer önskvärd. Våld måste skötas med 
extrem restriktion och omsorg för att undvika att mer skada än nytta sker, detta är extra 
viktigt när syftet är att skydda civila från våld (the Responsibility to Protect 29: 2001).   
 
 
The responsibility to rebuild 
 
R2P innebär inte endast ansvar att förebygga och reagera, utan även att återuppbygga 
samhällen man intervenerat i. Detta innebär att om en militär intervention har ägt rum, 
pga. statens oförmåga att skydda sina civila, bär de intervenerande makterna ett 
gemensamt ansvar att bygga upp landet på nytt. Detta betyder att det internationella 
samfundet skall se till att en stabil fred skapas, eller att förutsättningar för en sådan 
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finns. Det är även viktigt att se till att landet har ett fungerande statsskick, samt att 
hållbara utvecklingsmöjligheter skapas (the Responsibility to Protect 39: 2001).  För att 
försäkra att återuppbyggandet och rehabiliteringen sker enligt R2P:s principer måste 
externa aktörer samarbeta med den inhemska marknaden. Bidrag och stöd behöver nå ut 
till civilbefolkningen för att möjliggöra folkligt engagemang. Det är även viktigt att de 
intervenerande makterna inte drar sig tillbaka så fort operationen är över, utan stannar 
kvar och övervakar det kanske känsligaste stadiet i processen. Påtagliga gånger har man 
sett hur styrkor dragit sig tillbaka pga. en orealistisk deadline och med inställningen att 
allt skall ske genom en så kallad ”quick fix”. När detta sker lämnar man ett land i ett 
politiskt och ekonomiskt vacuum, och där tidigare underliggande problem fortfarande är 
känsliga.  
En intervention skall, om den nu måste ske, endast vara en engångsföreteelse. Man vill 
inte se att samma konflikt blossar upp igen, och behovet av ytterligare en militär insats 
blir aktuell. För att undvika upprepade kostsamma och komplexa operationer betonar 
R2P vikten av postkonfliktuellt arbete. Här handlar det ofta om att bygga upp en 
infrastruktur, återuppbyggande av bostäder som förstörts, samt satsningar på jordbruk 
för att få igång en inhemsk produktion (the Responsibility to Protect 39: 2001). Det 
handlar också om att bygga upp samhället inifrån. Vilket kan innebära att stärka 
nationella institutioner, upprättande av fria val och förespråkande av mänskliga 
rättigheter, som kanske inte ens existerar som en idé inom området (the Responsibility 
to Protect 40: 2001). Målet är huvudsakligen att skapa goda förutsättningar för landet, 
och på så sätt undvika framtida konflikter.  
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4. Implementering av R2P 

För att kunna omstrukturera, omformulera och förnya internationellt beteende måste det 
finnas ett stort engagemang från det internationella samfundets alla aktörer. Normer 
skapas inte bara för att strukturer på den internationella arenan förändras, utan föds fram 
då starka aktörer tar sig tiden att utveckla en idé, och kämpar för dess framväxt och 
överlevnad. Omgivningen, inom vilken idén föds, spelar självklart en roll för dess 
utveckling, men det är huvudsakligen aktörerna som styr dess framväxt.  
Utan starka aktörer som t.ex. internationella organisationer, blir det svårt, om inte 
omöjligt att se framväxten av en idé, som sedan skall bli till en norm. För att en idé skall 
bli till en norm krävs det att den anammas av en större grupp, i ett större sammanhang. 
Normen måste alltså implementeras och bli ett standardbeteende, som kan accepteras av 
en större massa. Implementering av internationella normer kan inte ske utav endast en 
politiker, diplomat eller president, utan måste implementeras i en mycket större 
utsträckning än så.   
När det gäller internationella normer som skall tänkas göra det internationella 
samfundet mer enat, effektivt eller handelskraftigt måste implementeringen av en sådan 
norm ske regionalt, mellan flertalet organisationer. Först och främst måste det finnas en 
enighet normförespråkarna emellan, då de sedan skall söka internationell consensus för 
den nya normen. Denna consensus uppnås mest sannolikt om normförespråkarna 
besitter ett starkt internationellt förtroende. För att R2P skall nå denna internationella 
consensus krävs det precis som med andra internationella normer att en stadig 
implementering sker. Detta innebär att R2P:s framtid ligger i händerna på 
internationella organisationer som faktiskt har makten, viljan och kapaciteten att driva 
den framåt.  
Jag har därför valt att studera tre mäktiga organisationers engagemang i 
implementeringen av R2P för att försöka avgöra om principen är på väg att accepteras 
och få ett internationellt erkännande som en ”tagen för givet” norm. Några av de 
huvudsakliga organisationerna som faktiskt skulle kunna implementera R2P och 
påverka dess normativa utveckling är AU, (Afrikanska Unionen), EU, (Europeiska 
Unionen) och NATO, (North Atlantic Treaty Organisation). Dessa internationella 
aktörer arbetar alla för implementeringen av R2P, dock på olika vis, genom olika 
metoder och från olika håll.  
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     5. AU, EU och NATO 
 
 
 
 
 
Eftersom att behovet av humanitärt stöd kraftigt ökat i världen, har allvaret i 
utvecklandet av en fredsfrämjande norm stigit. Det är inte bara FN som ensam aktör 
som bär det primära ansvaret, utan implementeringen av R2P har även börjat ske inom 
andra organisationer. Då R2P innebär ett gemensamt ansvar att skydda, har regionala 
organisationers engagemang växt. Ända sedan grundandet 1945, har FN förespråkat det 
gemensamma ansvaret att försöka upprätthålla internationell fred och säkerhet (Hugevik 
8: 2008 ). Att det nu är viktigt med mellanstatligt engagemang bör därför inte komma 
som en nyhet. Trots att implementeringen av R2P sker från fler aktörer än AU, EU och 
NATO, är dem några av de främsta organisationerna som faktiskt i praktiken öppet 
förespråkar en implementering och normatisering av R2P.  Dessa tre internationella 
organisationer delar tillsammans med FN ansvaret att bidraga till implementeringen av 
R2P. På grund av dess olika kapaciteter och expertisområden kan de alla verka i R2P:s 
anda. På samma vis som dessa tre organisationer liknar varandra, har den sistnämnda en 
unik kapacitet och möjlighet som de andra inte har. För att R2P skall kunna få en 
gränsöverskridande acceptans, måste AU, EU och NATO dra varsitt strå till stacken. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att kapacitet aldrig är någon garanti för aktion. En 
grundläggande förutsättning för att R2P skall kunna implementeras inom organisationer 
som dessa, är dess medlemsstaters individuella eller kollektiva engagemang och vilja 
(Haugevik 21: 2008). Precis som Alex Bellamy hävdar, så handlar förebyggandet av 
framtida Rwanda scenarion enbart om att övertyga stater att det är nödvändigt att 
skydda befolkningar som utsätts för hot (Bellamy 2006: 145).  
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  5.1 Afrikanska Unionen 
 
 

Att implementeringen av R2P sker från flera håll är en avgörande förutsättning för att 
R2P skall uppnå någon form av normstatus. AU bär ett stort ansvar i denna process, då 
de är den enda regionala organisation som ansvarar för förespråkandet av R2P på den 
afrikanska kontinenten. AU grundades 2002, och samtliga afrikanska länder förutom 
Marocco är medlemmar i denna mellanstatliga union. Dess huvuduppgift är att försöka 
säkra fred och säkerhet på kontinenten, och verkar i enlighet med FN stadgan 
(Haugevik, 18: 2008). Trots anknytningen till FN, har AU sin egen stadga, som verkar 
som ett regelverk för att undvika konflikt. AU beslöt i och med grundandet av unionen 
att avskaffa förbudet om statliga interventioner som den föregående organisationen 
OAU upprättade. Detta innebar att AU blev den första regionala organisationen som var 
villig att böja på folkrätten och suveränitetsprincipen genom att indikera att mänskliga 
rättigheter alltid skulle prioriteras före staters rätt till suveränitet (Haugevik, 18). Detta 
upprättades ett år efter stiftandet av ICISS:s rapport om Responsibility to Protect, 
beslutet hade tydliga kopplingar till R2P och sågs som ett första steg i 
implementeringen av R2P på den afrikanska kontinenten. Trots att det återstår att se hur 
AU i praktiken lyckas skydda befolkningar från grymheter, är anslutningen till 
principen en milstolpe för regionala organisationers åtagande av R2P (Haugevik, 18: 
2008).  Utöver anslutandet till principen har 11 afrikanska stater bl.a., Demokratiska 
Republiken Kongo, Botswana, Ghana, Rwanda och Sydafrika i en rapport, Government 
statements on the Responsibility to Protect uttryckt sin godkännande och välkommande 
inställning till AU: s anslutning till R2P. Botswanas president Festus G. Mogae 
beskriver bl.a. att;  
 
”We can no longer aford to stand back if a country fails to protect its citizens against 
grave human right abuses. In this respect, we embrace the concept of ”responsibility to 
protect”.( responsibility to protect. Org).  

 
 
 

I AU:s egen stadga har man även gjort R2P till en egen artikel. Artikel 4(h), denna 
påvisar medlemsstaters skyldighet att intervenera när mänskliga rättigheter hotas. Det 
skall dock ske på rätt grunder och endast i samband med, eller om misstankar om 
krigsbrott, folkmord samt brott mot mänskligheten finns (The Nordic African Institute, 
7: 2009).  AU:s medlemmar har i och med stiftandet av Art 4(h), åsidosatt deras 
nationella suveränitet för att ge utrymme för AU: s potentiella interveneringar. Art 4 (h) 
utgår ifrån R2P och det internationella samfundets ansvar att bryta in när staten själv 
inte förmår, eller vill skydda sin egen befolkning (The Nordic African Institute, 7: 
2009).  Innan införandet av Art 4(h) kunde Art 23 (2), också en del av stadgan, verka 
som en R2Pprincip, dock inte till fullo, då den endast handlar om rätten och 
skyldigheten att införa politiska och ekonomiska sanktioner mot stater som missköter 
sig. Möjligheten att använda militära medel mot andra suveräna stater ingår inte i 
artikeln. Det finns dock en skillnad mellan R2P och Art 4(h), åberopandet av R2P måste 
alltid godkännas av FN:s säkerhetsråd, medan Art 4(h) ställer sig utanför den processen 
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(The Nordic African Institute, 11: 2009).  Detta visar hur regionala organisationer tagit 
på sig ett större ansvar och hur även dem spelar en avgörande roll i förebyggandet av 
konflikter. De globala skyldigheterna fördelas i och med regionala organisationers 
engagemang mer jämnt och FN:s arbetsbörda lättas.  
 Afrikanska unionens implementering av R2P är nödvändig för principens 
normutveckling. Att AU har anslutit sig till R2P, legitimerar principens existens på den 
afrikanska kontinenten, och leder till att den inte längre uppfattas som västerländsk 
imperialism. Nås en regional acceptans, har man kommit en bra bit på vägen till att 
uppnå internationell consensus, som slutligen är förutsättningen för en normatisering av 
idén.   
 
 
           
 
5. 2 Europeiska Unionen 

 
 
 

Sedan 1990- talet har EU växt och blivit en ledande aktör inom internationell 
säkerhetspolitik. Idag räknas EU som den mest framgångsrika regionala organisationen 
då de har störst kunskap och kapacitet när det kommer till krishantering och 
konfliktlösning (Hagevik 15: 2008). EU har sedan ICISS rapport 2001 varit 
förespråkare av R2P, men har dock varit kritiska till vilka som skall avgöra om och när 
det är lämpligt att åberopa R2P.  Militära interventioner får inte ske utan säkerhetsrådets 
godkännande, och EU menar att nödvändiga interventioner kan hindras då 
säkerhetsrådets medlemsstater ser sina egenintressen före skyldigheten att skydda civila. 
För att effektivisera R2P och snabba på processen när behovet av intervenering är starkt 
vill EU kunna begränsa Säkerhetsrådets vetorätt (Peral 2008: 5).  För att effektivisera 
R2P och för att stärka dess existens har EU stöttat och finansierat flertalet stater och 
regionala organisationer som t.ex. AU. EU har utvecklat ett strategiskt samarbete med 
AU där man bidrar med att utveckla organisationens kapacitet till att ingripa när 
behovet finns, så att de på egen hand kan skydda civila. (Oxfam international 1: 2008). 
Som förespråkare av R2P har EU främst verkat genom att stärka andra regionala 
organisationer och på så sätt bidragit till implementeringen av R2P. Vid the 2005 world 
Summit yttrade EU:s talesman Dr Benita Ferrero- Waldner behovet av fungerande 
strategier för att hindra att brott mot mänskligheten begås;  
 
“Human Rights are universal. And putting them on the same level as development and 
as peace and security underscores this. We cannot tolerate abuses of our fellow human 
beings, wherever they may occur”(Delegation of the European Commission to the 
United Nations).  

 
 

Man har dock sett ett uppsving från EU:s håll när det gäller R2P och retoriken.  EU 
implementerade den 26 februari 2011 FN- resolution 1970 genom att införa flygförbud 
över Libyen där staten brukar våld mot den egna befolkningen, och frysa alla 
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ekonomiska tillgångar till den libyska staten.  Den 10 mars anslöt Europaparlamentet 
sig till en resolution som betonade EU:s fulla sympati och stöd till den Libyska 
befolkningen och att EU:s medlemsstaters ansvar att skydda civila måste tas på fullaste 
allvar för att kunna skydda befolkningen från storskaliga väpnade attacker. 
Resolutionen vädjar även till ekonomiska och humanitära resurser från samtliga 
medlemsstater för att kunna genomföra en humanitär operation i form av bistånd 
(Responsibility to Protect.org).   
 
EU har i och med inbördeskriget i Libyen startat en fond, ”The Temporary Financial 
Mechanism to Provide financial support to opposition in Libya” för att kunna stödja 
oppositionen. EU:s  vise ordförande Cathrine Ashton uttrycker i ett tal den 5 maj att EU 
kommer att arbeta effektivt och noggrant för att försäkra att hjälpen går till rätt ändamål 
(Statement by the High Representative, Catherine Ashton, the Contact Group on Libya, 5th 
May 2011).  
 

 
 
 
5.3 NATO 

 
 
 

Natos implementering av R2P skiljer sig från de tidigare organisationerna. Trots att AU 
och EU har tillgång till militära medel och inte endast behöver vara verksamma i 
retoriken, så är NATO överlägsen i militär kapacitet. Huruvida R2P kan upprätthållas och 
utvecklas till en norm skulle kunna komma att avgöras av NATO:s engagemang och 
handelskraft. NATO har på senare tid visat ett starkt engagemang gentemot R2P och 
implementeringen av principen genom att ta ställning till situationen i Libyen, där staten 
brukar våld mot den egna befolkningen. Den 24 mars 2011 beslöt NATO tillsammans 
med sina allierade att ta sig an ansvaret att skydda civila i Libyen i samband med FN- 
resolution 1973 om situationen i Libyen (UN-resolution 1972). NATO började i enlighet 
med R2P att upprätta sanktioner i form av vapenembargo, för att försöka dämpa 
konflikten och motverka att vapen hamnar i statens händer. Detta skedde bl.a. genom 
övervakning av centrala medelhavet för att försäkra att vapen inte importerades via 
vattenvägar. NATO gavs även rätten att genomsöka förbipasserande fartyg. I samband 
med detta infördes även ett flygförbud över Libyen för att strypa tillgångar till regimen. 
Då våldet mot civila fortsatte, och staten inte svarade på upprepade sanktioner, 
intervenerade NATO i Libyen den 27 mars i R2P:s Responsibility to React, med 
motiveringen ”All necessary measures to protect civiliand and civilian populated areas 
under threat of attack”( NATO.int, NATO and Libya- Operation Unified Protecto ).   

 
I samband med detta upprättade NATO ett övervakningssystem för att samla 
information och identifiera de styrkor som utgjorde ett hot mot civila.  Då det 
internationella samfundet bär ett ansvar att skydda civila, skall NATO, enligt 
organisationen själv, göra allt de kan för att skydda civila från ytterligare skada, dock 
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genom så få militära medel som möjligt ”( NATO.int, NATO and Libya- Operation 
Unified Protecto ).   

 
För att en princip som R2P verkligen skall träda i kraft i praktiken, måste det 
internationella samfundet se att man faktiskt är beredd att åberopa R2P och även agera i 
dess namn. Detta leder till att R2P som norm får en helt annan trovärdighet och faktiskt 
har en chans att få ett rejält fäste inom internationell politik.  
NATO har dock en historia av att tidigare ha utfört liknande operationer. NATO utförde 
1999 en militärattack i Kosovo mot Milosevics regim för att hindra en etnisk rensning. 
Denna intervention var inte internationellt godkänd, då NATO agerade utan FN och 
säkerhetsrådets tillåtelse (Thakur 246: 2006). Att NATO har kapaciteten att agera är 
välkänt, men att de även har viljan och handelskraften är numera också ett faktum. 
NATO talar inte endast om R2P, de agerar utifrån R2P.  
Enligt NATO:s stadga är fred och säkerhet dess främsta uppgift. NATO hävdar att de 
stödjer fredliga lösningar på dispyter, men om diplomatiska försök misslyckas, så har de 
den militära kapaciteten som behövs för att hantera en konflikt (NATO.int). Detta tyder 
på att NATO officiellt är beredda att agera militärt om omständigheterna skulle kräva 
det. Utan sådana garantier, att man faktiskt kan och är beredda att agera utifrån R2P 
behövs för att Normen skall tas på allvar och avskräcka från civilt våld.  
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6. Resultat 
 
 
 
 
 

Frågan ifall R2P är på väg att bli en internationell norm består fortfarande, men 
regionala organisationers initiativ och engagemang är en absolut förutsättning för att 
idén så småningom skall tillämpas av fler aktörer och bli en primär konfliktdämpnings 
metod. AU, EU och NATO är alla bidragande aktörer till R2P:s implementering och 
normutveckling. Tidigare i uppsatsen beskrevs det hur normer inte kan bli universella 
genom en enstaka aktör, utan starka, förtroenderika och utvecklande aktörer måste 
gemensamt verka för att normen skall kunna passera ”the tipping point” där normen 
börjar praktiseras av fler aktörer, som Sikkink och Finnmore beskriver (Katzenstein 
255: 2000).  R2P har passerat en ”tipping point”, då AU, EU och NATO är trogna 
anhängare till principen. De bidrar alla med implementeringen av den, då R2P officiellt 
tas på allvar.  
Trots att AU och EU hittills anslutit sig till normen på ett mer retoriskt plan än NATO, 
så skall dess engagemanget inte underskattas. Att öppet uppmana andra medlemsstater 
och andra aktörer att ta sitt ansvar att skydda dem i nöd är en viktig del i processen av 
R2P:s framväxt. Det måste finnas en öppenhet och en förståelse för normen, innan den 
kan accepteras. Detta är viktigt då konfliktförebyggande metoder ofta motarbetas eller 
ignoreras, då den kanske uppfattas som en provokation eller en stats övermakt mot en 
annan. R2P innebär inte nödvändigtvis militär intervention, utan det är snarare en sista 
extraordinär utväg. Att EU fördömer och upprättar ekonomiska sanktioner mot t.ex. 
Libyen är en av R2P:s huvudsakliga uppgifter.  Responsibility to Prevent är trots allt 
R2P:s första och viktigaste stadium. Det avgörande syftet med preventiva insatser är att 
förebygga konflikt, och utesluta behovet av militär assistans (the Responsibility to 
Protect 19: 2001).  
För att få en bra balans i implementeringen av en möjlig framväxande norm som R2P 
behövs det en kombination av aktörer som både förespråkar normen, upprättar 
sanktioner, samt agerar militärt om så blir den sista utvägen. Alla organen har egna 
förmågor att på ett bra sätt bidra till implementeringen av R2P. EU med sin avancerade 
verktygslåda lämpad att lösa konflikter och med sina starka ekonomiska tillgångar, 
NATO med sin förmåga att uppmärksamma och identifiera konflikter, och sedan 
förebygga eskalering av våldsamheterna, och slutligen AU som snabbt växer och blir en 
allt starkare säkerhets aktör på den Afrikanska kontinenten är alla ambitiösa medverkare 
i implementeringen av R2P(Haugevik 20: 2008).  
 AU, EU och NATO påminner om varandra på flera plan. De har alla vuxit fram som ett 
svar på en konflikt, de är mellanstatliga organisationer med ett stort antal 
medlemsstater, och samtliga har som intresse att värna om mänskliga rättigheter. Dock 
finns det en av dessa organisationer som markant avviker från dem andra. NATO är den 
enda av dessa som besitter överlägsen militärkapacitet. AU och EU har visserligen 
militära resurser, men inte i samma utsträckning som NATO, som är en militärallians. 
Denna militära obalans behöver dock inte vara ett problem, utan kan snarare en fördel. 
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Att NATO överhuvudtaget har den militära kapacitet dem har, kan vara en stor fördel i 
upprättandet av internationella normer som R2P. Militärkapacitet kan t.o.m. vara en 
nödvändighet för R2P:s framtid. För att R2P som norm skall gagna, måste normen 
utsända en form av allvar. Denna militära kapacitet får en hotande effekt, och 
avskräcker stater från att begå brott mot sin befolkning. Utan en militärmakt, kan det bli 
svårt för stater att acceptera en norm, och ta den på allvar. NATO kan alltså, bara med 
sin existens avskräcka stater från att bryta mot normen. Missköter stater sig, blir det 
sanktioner, och slutligen även en intervention. För att en internationell norm skall 
efterlevas och respekteras måste den utsända någon form av auktoritet.   
Så småningom lyckas kanske R2P erhålla en internationell acceptans och godkännande 
som en självklar norm (Knight 5: 2011).  
 
 
 
 
 
 

7.  Diskussion 
 
 

 
 

  
R2P ses idag utifrån ett västerländskt perspektiv som en självklarhet. Att bruka våld mot sin 
egen befolkning och kränka mänskliga rättigheter finns det ingen acceptans för i demokratiska 
samhällen. I och med att världen utvecklas och i takt med att globaliseringen blir allt mer 
omfattande, växer det internationella samfundets ansvar att även skydda dem utanför sin 
nations gränser. Trots att syftet med R2P är att skapa en fredligare värld, där mänskliga 
rättigheter sätts i första hand finns det motsättningar kring idén om R2P. David Chandler 
menar att linjen mellan R2P och rätten till humanitär intervention är mycket otydlig och 
odefinierad (Chandler 128: 2010). Bristen på tydlighet kring R2P, både när det gäller själva 
konceptet och rent institutionellt blev en oundviklig konsekvens då det fanns dem som ansåg 
att direktiven på när en intervention bör ske suddades ut (Chandler 130: 2010). Vidare hävdar 
Chandler att R2P endast handlar om överlåtandet av västerländskt ansvar till regionala 
organisationer, istället för att ta sig an mer ansvar. Genom att implementeringen av R2P sker 
genom regionala organisationer som AU, överläggs ansvaret på andra aktörer (Chandler 132: 
2010). Institutionaliseringen av R2P uppfattas alltså som ett överlåtande till andra aktörer. 
Västs försök att sprida ut ansvaret och låta interveneringar ske mer regionalt, menar Chandler 
är en framgång för väst, då man funnit ett koncept, R2P, befriaren från ansvar (Chandler 134: 
2010).  
Det har både inom EU och FN diskuterats huruvida säkerhetsrådet bör fatta de slutgiltiga 
beslutet ifall en intervention bör ske eller ej. Detta pga. att säkerhetsrådet inte alltid agerat i 
tid, eller agerat alls. Upprepade gånger har befolkningar tvingats bevittna FN:s inaktivitet och 
svikits av det internationella samfundet, se på Bosnien, Rwanda eller Darfur, och dessa fall 
har skett inom de senaste 17 åren. Att R2P enligt stadgan alltid skall ske genom 
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säkerhetsrådet, och inte får beordras utan dess tillåtelse, har kritiserats. I och med att ansvaret 
för R2P fördelas bland regionala organisationer finns det även dem som hävdar att 
Säkerhetsrådets Vetorätt borde diskuteras och reformeras (Haugevik 11:2008). Återigen tyder 
detta på oenighet kring hur, när och under vilka omständigheter R2P skall åberopas. Haugevik 
hävdar dock att beslut fattade av regionala organisationer själva, utan säkerhetsrådet, kan leda 
till fler problem för R2P och dess framtid (Haugevik 11: 2008).   

Den finns också en kritik riktat mot R2P när det kommer till staters och regionala 
organisationers egenintressen. Sker en intervention i R2P:s namn när det egentligen 
handlar om övermakt eller tillgång till annan stats naturresurser förlorar principen sitt 
värde och blir endast en ursäkt till att ockupera suveränt territorium (Haugevik 21).  
Att västvärlden tenderar att intervenera i konfliktdrabbade stater kan på flera vis 
kritiseras. Trots att syftet ofta är humanitärt, finns det gånger då ifrågasättandet varit 
befogat. Interventioner får inte vara intressebaserade, där stater endast går in för att 
hävda sig, visa sin övermakt, eller då de faktiskt har för avsikt att ta med sig något hem. 
Det är incidenter som dessa R2P vill förbjuda. Det skall inte handla om den 
intervenerande makten, utan landet i fråga som är i behov av hjälp. 
Det förekommer också att interventioner kraftigt motarbetas och att mottagarlandet inte 
välkomnar hjälpen. Detta beror ofta på att västerländsk hjälp uppfattas som en spridning 
av västerländska idétraditioner och endast ett försök till att förändra och omskapa 
samhällen som skiljer från det västerländska. Detta kan från olika håll i världen påminna 
om den imperialistiska kolonialtiden. Väst bryter in och visar samhällen hur de bör leva. 
Det blir en form av neokolonialism. Då man i västvärlden mer eller mindre ser 
interventioner som en självklarhet, kan det i ickevästerländska samhällen bringa tillbaka 
minnen om den starka övermaktens påtvingade vilja på de mindre och svagare inom 
koloniserade samhällen (Thakur 251: 2006). Duffield hävdar dock att det inte alls går att 
likna västerländska interventioner med kolonialism. Kolonialism utmärktes av inhuman 
karaktär, våld, rasistiskt och hänsynslöst dikterande. Inget av detta menar Duffield 
förekommer inom dagens konfliktförebyggande och utvecklingsstöd (Duffield 9: 2009).  
 
Thakurs jämförelse må vara bred, men dock inte oförståelig. Trots att samma brutala 
beteende inte utövas vid interventioner, så handlar det om en makts intrång av en stats 
suveränitet. Suveränitetsfrågan är ett av FN:s största dilemman, samtidigt som FN:s 
främsta uppgift är att upprätthålla fred och säkerhet, vill man värna om sina 
medlemsstaters territoriella integritet (Thakur 245: 2006). Svårigheten med att nå 
internationell consensus kring R2P som norm beror på det paradoxala samspelet mellan 
skyldigheten att skydda civila från våldsutövning och staters rätt till suveränitet.  
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8.  Avslutning 
 
 
 
 
 
 
Normer är i ständig rörelse och förändring. Att en idé uppnått internationell consensus 
och övergått i praktik innebär inte nödvändigtvis att den kommer bestå. Normer är 
dynamiska och kommer beroende på omständigheter och strukturer att stärkas, 
vidareutvecklas, omformuleras, eller försvinna. Trots att R2P haft sina motgångar, då 
principen kan uppfattas som svårdefinierad, otydlig eller paradoxal har den i och med 
regionala organisationers implementering, uppnått någon form av consensus. Kanske 
inte en gränsöverskridande internationell consensus, men den har accepterats inom 
större organisationer som faktiskt har kapaciteten och viljan att utveckla normen i rätt 
riktning. AU, EU och NATO är alla bidragande faktorer till R2P:s framgång som en 
reell princip, som faktiskt även stadgats. R2P är inte en skrivbords konstruktion, utan en 
noga utformad princip som, förutsatt att dessa organisationers arbete fortsätter, kan gå 
långt. Att metoden inte alltid lyckats, behöver inte nödvändigtvis verka som 
invändningar mot dess helhet. Antalet R2P fall som åberopats är få, och de gånger R2P 
har hävdats, har det skett på mer eller mindre lösa grunder. R2P:s nuvarande utmaningar 
är att stabilisera situationen i Nordafrika och Mellanöstern, där upprepade konflikter 
brutit ut.  Både NATO:s och EU:s arbete i Libyen, där R2P har åberopats, sker i 
enlighet med FN:s säkerhetsråd och tycks leva upp till R2P:s syfte.  
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