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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine whether the doctrine of Responsibility 
to Protect has influenced the United Nations’ Security Council in its resolutions 
from 2006 and 2007 with regard to the humanitarian situation in the Sudanese 
province of Darfur. The Responsibility to Protect was first introduced into the 
global community in 2001, serving as a response to the debate regarding 
intervention in and violation of state sovereignty. Key concepts within the 
doctrine are the redefinition of state sovereignty, state and international liability 
for gross human rights abuses, and the extensive protection of civilians. In 2003, 
Janjaweed militia, supported by the Government of Sudan, launched a counter 
insurgency campaign against the civilian population of Darfur, resulting in 
thousands of civilians being raped, tortured, displaced, and killed en masse. These 
attacks functioned as a catalyst for subsequent violence in the region. Using a 
qualitative content analysis, which centred on both manifest and latent messages, 
it was possible to identify, in the Security Council resolutions, the safeguarding of 
state sovereignty in the traditional sense, a reluctance to hold the Government of 
Sudan responsible for the mass killings carried out on Sudanese soil, and a weak 
focus on the protection of the human rights of the civilian population of Darfur.  
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1 Inledning 

”It also includes our shared responsibility to protect populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity - a responsibility 
solemnly accepted by all nations […] That means that respect for national 
sovereignty can no longer be used as a shield by governments intent on 
massacring their own people, or as an excuse for the rest of us to do nothing when 
such heinous crimes are committed.” 1 
- Kofi Annan, 2006  

 
När Kofi Annan höll sitt avskedstal som generalsekreterare i FN december 

2006 låg fokus på en doktrin som hade som syfte att kartlägga gråzonen mellan 
humanitära interventioner och statssuveränitet, en fråga som länge hämmat det 
internationella samfundet. Doktrinen var titulerad the Responsibility to Protect 
och kom att bli den avgående generalsekreterarens arv. Responsibility to Protect 
(hädanefter benämnt R2P) introducerades 2001 i skuggan av 1990-talets 
humanitära katastrofer, som hade ställt det internationella samfundet med FN i 
spetsen inför en växande debatt kring interventioner i ett beskyddande syfte, och 
kom att bli ett nytt angreppssätt i hanterandet av omfattande kränkningar av 
civilbefolkningens mänskliga rättigheter.  

Ungefär vid samma tidpunkt pågick en våldsam och blodig konflikt i den 
sudanesiska provinsen Darfur. När Darfur och Sudan senare introducerades på 
dagordningen i FN ställdes säkerhetsrådet inför ett dilemma om hur det 
internationella samfundet skulle agera. Resultatet blev bland annat utgivandet av 
åtskilliga säkerhetsrådsresolutioner med fokus på situationen i Darfur. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Ett år efter att generalförsamlingen hade visat sitt stöd för R2P för första 
gången antogs doktrinen av säkerhetsrådet genom resolution 1674 (2006). 2 
Samtidigt som säkerhetsrådet accepterande doktrinens fundament pågick den 
blodiga konflikten i Darfur som drabbade befolkningen avsevärt. Röster hade 

                                                                                                                                                         
 
1 BBC News, 2006. “Full text: Kofi Annan’s Final Speech”. BBC News, 2006-12-11. [Elektronisk]  
 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/6170089.stm>, hämtad 2011-12-06. 
2 ICRtoP, International Coalition for the Responsibility to Protect, hemsida. [Elektronisk]. 2011 ”The UN and 
the Responsibility to Protect”.  Hämtas: <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/the-un-
and-rtop#protection_of_civilians> , hämtad: 2011-12-03. 
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höjts för att det internationella samfundet skulle axla ansvar för situationen och 
intervenera för att förhindra lidandet för folket i regionen. 3  

Det som tydliggörs ovan är ett fall då många menar att R2P borde appliceras 
av det internationella samfundet i Darfur för att beskydda civilbefolkningen, då 
den sudanesiska regimen inte förmådde att göra det.  Således är syftet med 
uppsatsen att redogöra för hur säkerhetsrådsresolutioner präglas av R2P:s raison 
d'être och granska hur doktrinen R2P:s ideér och principer har uttryckts i 
säkerhetsrådet, genom att analysera säkerhetsrådsresolutioner gällande fallet 
Darfur  år 2006 respektive år 2007. Valen av år motiveras nedan.  

Frågeställningen lyder som följer: 
 

§ Hur uttrycks Responsibility to Protect’s grundprinciper i 
säkerhetsrådsresolutioner år 2006 respektive 2007 i fallet Darfur? 

 
 

1.2 Avgränsning och motivering 

Vi har valt att göra en fallstudie av fallet Darfur genom att göra två nedslag i 
den humanitära katastrof som blossade upp 2003. Valda nedslag är åren 2006 och 
2007, då nämnda år var kritiska för Darfur samt att situationen i provinsen 
uppmärksammades internationellt. Dock syftar inte dessa två nedslag till att 
utgöra någon form av komparation, utan enbart för att hjälpa oss att närma oss 
fallet om R2P i Darfur.  

2006 tillkom ett fredsavtal om Darfur, Darfur Peace Agreement (DPA). 
Fredsavtalet förvärrade dock läget för civilbefolkningen i provinsen. 4 I Amnesty 
Press redogjordes det för Janjaweeds fortsatta våldsutövning riktad mot 
befolkningen, och att fredsavtalet ”[...] inte hindrat dödandet och 
människorättsövergreppen”.5 När det uppdagades att fredsavtalet DPA var utan 
framgång hördes röster från The High-Level Mission i FN som menade att krisen 
i Darfur kvalificerades som ett fall av R2P, eftersom Sudans regering motsatt sig 
de försök det internationella samfundet gjort för att beskydda civilbefolknignen;  
 
”The Mission further concludes that the Government of the Sudan has manifestly 
failed to protect the population of Darfur from large-scale international crimes, 
and has itself orchestrated and participated in these crimes. As such, the solemn 

                                                                                                                                                         
 
3 Grono, Nick, 2006 “Briefing-Darfur: International Community’s failure to protect” 105/421 African Affairs, s. 
625. 
4 Ibid. 
5 Amnesty Press, 2006 ”I Darfur är allt som vanligt, fast värre” i Amnesty Press, 2006-09-27.  
[Elektronisk]. 
<http://www2.amnesty.se/ap.nsf/reportage/10AAE75DD5F61C60C12571F600262E9D?opendocument>, 
hämtad 2011-12-12 
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obligation of the international community to exercise its responsibility to protect 
has become evident and urgent.”6 
 

 Vidare var 2007 ett viktigt år då den fredsbevarande styrkan African Union – 
United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) sattes in med nära 20 000 
man.7 Det riktades dock kritik mot UNAMID eftersom ”[…] the mission remains 
under-staffed and ill-equipped, and civilians remain vulnerable.”8 

Således centreras uppsatsens analys på åren 2006 och 2007 eftersom de var 
händelserika år både vad gäller civilbefolkningens situation i Darfur samt det 
internationella samfundets agerande.  

En annan bidragande orsak till valet av år är FN:s World Summit möte 2005 
vilket innebar generalförsamlingens befästande av R2P, då FN:s medlemsstater 
uttryckte ett tydligt stöd för doktrinen i formulerandet av slutdeklarationen. 9 10 
Dock är det inte generalförsamligen som ligger i fokus för uppsatsarbetet, utan 
säkerhetsrådet. International Commission on Intervention and State Sovereignty’s 
(ICISS) rapport, som introducerade R2P, stipulerade att ”[...] the Commission is 
in absolutely no doubt that there is no better or more appropriate body than the 
Security Council to deal with military intervention issues for human protection 
purposes. It is the Security Council which should be making the hard decisions in 
the hard cases about overriding state sovereignty.”11  

Säkerhetsrådets roll som enskild och exklusiv beslutsfattande organ vad gäller 
R2P och internationellt agerande är således klar, och därför kommer uppsatsen 
fokusera på säkerhetsrådets resolutioner. Dock bör det betonas att uppsatsens 
primära syfte ligger i att analysera förekomsten av ideérna för R2P och inte dess 
juridiska innebörd i säkerhetsrådsresolutionerna. 

 
 

 

                                                                                                                                                         
 
6 High-Level Mission Report, UN Doc. A/HRC/4/80 (2007), s. 25. 
7 Amnéus, Diana, 2009  Ansvar att skydda: förebyggande av folkmord- en rätt till humanitär intervention?, s 28f.  
8 Grzyb, Amanda F, 2009. ”Introduction: The International Response to Darfur” i Grzyb, Amanda F (red.)  The 
World and Darfur. International Response to Crimes Against Humanity in Western Sudan, s.4. 
9 Amnéus, Diana, 2009 Ansvar att skydda: förebyggande av folkmord- en rätt till humanitär intervention?, s 21f. 
10 World Summit Outcome Document, UN Doc.  A/60/L.1 (2005), artikel 138-139. 
11 Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 The Responsibility to 
Protect,  s. 49. 
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2  Metod och material 

Syftet är att göra en intensiv fallstudie av idéförekomsten av R2P i 
säkerhetsrådets resolutioner vad gäller Darfur12 2006 och 2007. Fördelen med 
fallstudien är att vi tillåts undersöka fallet i dess sammanhang. 13 Metoden som 
används är en kvalitativ textanalys med avsikt att analysera R2P i 
säkerhetsrådsresolutionerna.  

2.1 Kvalitativ textanalys 

    Uppsatsens problemformulering avser att närma sig uttrycken som återfinns 
i FN:s säkerhetsrådsresolutioner beträffande Darfur åren 2006 och 2007. Syftet är 
att finna hur R2P:s ideér präglar resolutionerna som behandlar Darfur, och således 
blir uppgiften att teoretiskt operationalisera R2P för att fullfölja syftet. 
Operationaliseringen genomförs genom att identifiera tre huvudsakliga begrepp 
som utgör R2P som doktrin; ansvarsutkrävande, suveränitetsprincipen och 
beskyddandet av civilbefolkningen. Dessa kommer utförligt redogöras för i 
teoriavsnittet. 

Säkerhetsrådsresolutionerna kommer att analyseras genom en kvalitativ 
textanalys, vilken Esaiasson et al. behandlar i boken Metodpraktikan.  

En kvalitativ textanalys är en metod som tillåter forskaren att närma sig texter 
genom att belysa bakomliggande budskap och argument. Enligt Esaiasson et al. 
går det huvudsakliga arbetet ut på att formulera frågor som är förenliga med 
uppsatsens problemformulering, och sedan aktivt applicera frågorna på texten; 
”De preciserade frågorna som ställs till texterna utgör byggstenarna i 
undersökningens analysredskap”. 14 Dock är det viktigt att uppmärksamma en 
eventuell fallgrop i ovanstående moment, det till säga uppkomsten av 
systematiska mätfel. Frågorna som appliceras på texterna måste således vara 
direkt förenliga med vad uppsatsen avser undersöka, för att undvika 
validitetsproblem. 15 Frågorna vi väljer att ställa texterna är förenliga med 
uppsatsens tre huvudbegrepp och lyder som följer:  

                                                                                                                                                         
 
12 Säkerhetsrådets resolutioner gällande Darfur tiuleras dock ”Sudan” då Darfur faller under den territoriella 
integriteten av Sudan och inte ses som ett ämne i sig själv.  
13 Johannessen, Asbjorn- Tufte, Per Arne, 2003 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s. 57. 
14 Esaiasson, Peter- Gilljam, Mikael- Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2007 Metodpraktikan: Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad,  s. 239. 
15 Esaiasson, Peter- Gilljam, Mikael- Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2007 Metodpraktikan: Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad,  s. 239. 
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Suveränitetsprincipen  

§ I vilka termer och kontexter benämns statssuveräniteten? 
§ Hur prioriteras Sudans suveränitet i resolutionerna? 

Ansvarsutkrävande 
§ Hur betraktar säkerhetsrådet ansvarsutkrävandet vad gäller 

beskyddandet av civilbefolkningen? 
§ Vem ges det primära ansvaret för situationen i Darfur? 

Beskyddandet av civilbefolkningen 
§ Vilken prioritet ges beskyddandet av civilbefolkningen i 

resolutionerna? 
§ I vilka termer framställs befolkningens situation i Darfur?  

 
 Ovanstående frågor ska följaktligen ställas till texterna i 
säkerhetsrådsresolutionerna från 2006 och 2007,  i syfte att svara på hur R2P:s 
ideér återspeglas i de aktuella resolutionerna.  

Då uppsatsens huvudsakliga forskningsfråga är beskrivande, kommer 
metodarbetet också behandla och systematisera analysmaterialet utifrån en 
beskrivande karaktär.  

Slutligen, efter uppsatsens analytiska arbete, kommer slutsatser dras och 
tolkningsarbetet kommer ske utifrån uppsatsens valda angreppspunkter, det vill 
säga suveränitetsprincipen, ansvarutkrävande och beskyddandet av 
civilbefolkningen, i R2P. Esiasson et al. menar att tolkningsarbetet i en kvalitativ 
textanalys kan organiseras in i så kallade manifesta eller latenta budskap. 
Uppsatsen kommer behandla båda, alltså granska texterna utifrån uppenbara och 
dolda budskap. 16  Att granska såväl latenta och manifesta budskap är viktigt då 
latenta budskap uppträder när man analyserar texten utifrån dess kontext och 
sammanhang.17 Resolutionerna kommer således att behandlas utifrån enskilda 
paragrafer samt utifrån den övergripande helhetsbilden.    

I tolkningsarbetet är det viktigt att diskutera vilken roll forskarens 
förförståelse har; ”[...] alla närmar sig en text utifrån olika 
’förförståelsehorisonter’[...]”.18 Följaktligen blir tolkningen präglad av författarnas 
subjektiva värderingar19. Dock kan man motarbeta detta genom att hålla ett högt 
mått av intersubjektivitet. Som Teorell och Svensson anmärker, ”[n]ågot slags 
grundläggande transparans i det egna tolkningsarbetet är en viktig del i 
tolkningslärans ’avmystifiering’”. 20 Tolkningarna får betraktas i det ljus de är 

                                                                                                                                                         
 
16  Ibid., s. 245. 
17  Ibid., s. 237. 
18 Teorell, Jan- Svensson, Torsten, 2007 Att fråga och att svara. Samhällsvetenskaplig metod, s. 101. 
19 Boréus, Kristina- Bergström, Göran, 2005 ”Samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys” i Boréus, Kristina- 
Bergström, Göran (red.) Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys,  
 s. 35. 
20 Teorell, Jan- Svensson, Torsten, 2007 Att fråga och att svara. Samhällsvetenskaplig metod, s. 101 
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skapta, och är för studien relevanta. Vår tolkningar, ”saninngar”, är provisoriska 
tills det att de blir falsifierade. 21 

Studien är kvalitativ, och en fördel med den kvalitativa metoden är man tillåts 
utveckla internt giltiga och kontextkänsliga mått av begrepp, vilket är passande 
för vårt syfte.22 En annan fördel är den flexibilitet en kvalitativ studie utgör, då 
forskaren förs närmare sitt undersökningsobjekt, vilket möjliggör fylliga och 
detaljerade beskrivningar. 23 Ett alternativ till den valda metoden, kvalitativ 
textanalys, hade varit en kvantitativ innehållsanalys. Enligt Bergström och Boréus 
används metoden när avsikten är att mäta eller räkna förekomsten av ord, uttryck 
och dylikt. 24 Bergström et al. skriver om kvantitativa innehållsanalyser; ”[d]et 
som söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som uttrycks explicit”.25 Med 
tanke på uppsatsens syfte lämpar sig en kvalitativ textanalys bättre, då 
möjligheten att analysera texten intensivt och därmed även latenta budskap ökar 
betydande. Emellertid har Bjereld et al. en poäng när de skriver att även 
kvalitativa undersökningar lätt kvantifierar genom att ange underförstådda 
måttstockar såsom mycket eller litet, viktigt eller oviktigt. 26 

2.2 Material 

Materialet utgörs av både primära och sekundära källor. Analysen kommer att 
bestå av primärmaterial i form av FN:s samtliga säkerhetsrådsresolutioner 
gällande Darfur 2006 och 2007. Resolutionerna är offentligt material och lätt att 
komma åt via FN:s hemsida.  

Sekundärmaterialet är det viktigt att förhålla sig kritiskt till. Fakta från 
sekundärkällor bör inte tala ensamt; faktan måste konfronteras och ständigt 
jämföras med andra källor.27 Exempelvis har vi varit försiktiga i skildringen av 
Darfur och inte enbart förlitat oss på de många NGO-rapporter och uttalanden 
som påträffas angående situationen i provinsen. Enligt Esaiasson et al. är det mer 
vanligt i sekundärmaterial jämfört med primärkällor att faktan förvrängs och 
präglas av bakomliggande intressen. Bästa sättet att komma undan detta är att få 
information bekräftad av självständiga och trovärdiga källor. 28 

 

                                                                                                                                                         
 
21 Ibid. 
22 Bennet, Andrew- Elman, Colin, 2006 ”Qualitative Research: Recent Developments in Case Study Methods” 
vol. 9, Annual Review of Political Science, s. 473. 
23 Johannessen, Asbjorn- Tufte, Per Arne, 2003 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s. 72, 76. 
24 Boréus, Kristina- Bergström, Göran, 2005. ”Innehållsanalys” i Boréus, Kristina- Bergström, Göran  (red.) 
Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. s. 43f. 
25 Ibid., s. 45. 
26 Bjereld, Ulf- Demker, Marie- Hinnfors, Jonas, 2002, Varför vetenskap?, s. 25. 
27 Esaiasson, Peter- Gilljam, Mikael- Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena, 2007 Metodpraktikan: Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad,  s.314ff 
28 Ibid., s. 319. 
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3 The Responsibility to Protect och 
centrala begrepp 

För att möjliggöra den teoretiska operationaliseringen av R2P, alltså att hitta 
hur R2P används och formuleras i resolutioner från säkerhetsrådet, är en djupare 
beskrivning av doktrinen nödvändig. Redogörelsen för R2P efterföljs av tre 
huvudbegrepp som kan utkristallisera den grundläggande principerna för vad R2P 
är. Dessa tre begrepp gäller frågan om ansvarsutkrävandet, suveränitetsprincipen 
och beskyddandet av civilbefolkning och beskrivs i ljuset av R2P. Naturligtvis är 
R2P en omfattande doktrin, och inom ramen för uppsatsen är den för stor för att 
ge en adekvat beskrivning. Fokus ligger således på de tre centrala begrepp som vi 
valt ut och anser vara representativa för teorin.   

 

3.1 The Responsibility to Protect- en kort redogörelse 

Mer behövde göras för att förhindra folkmord och grymheter i världen, vilket 
konflikterna i Rwanda och och Demokratiska Republiken Kongo visade exempel 
på. De humanitära katastroferna efterlämnade miljontals döda och hemlösa. 29 30 
Sedan kalla krigets slut har inbördeskrig ökat och påverkat civilbefolkningar hårt. 
Därför tillsattes 2000 ICISS-kommissionen på initiativ av Kanadas regering.31 

Enligt ICISS-rapporten innehåller R2P tre kompontenter av skyldigheter: att 
förebygga (att undanröja de underliggande orsakerna till inbördeskrig), reagera 
(att anta åtgärder såsom sanktioner, internationellt åtal eller militär intervention 
vid skydd av människor) och återuppbygga (att ge hjälp till återhämtning). 32   

Fyra år senare efter att rapporten släppts, i FN-högkvarteret i New York,  stod 
frågan på agendan. Under generalförsamlingens Världstoppmöte i september 2005 
antog världens ledare R2P. I World Summit Outcome Document beskriver artikel 
138 att ”[e]ach individual State has the responsibility to protect its populations 
from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity [...]”. 33   
Artikel 138 redogör även för att FN bör stödja de länder som utövar sitt ansvar att 

                                                                                                                                                         
 
29 Bellamy, Alex J. 2009 Responsibility to Protect, s.1. 
30 Höghammar, Theresa- Andrews, AnnaLena, 2008. “Skyldigheten att skydda (R2P)”  nr 2/08, i FN-fakta. 
31 Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 The Responsibility to 
Protect, Appendix B, s. 81. 
32 Bellamy, Alex J. 2009 Responsibility to Protect, 51ff. 
33 World Summit Outcome Document, UN Doc. A/60/L.1 (2005), art. 138. 
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skydda. Vidare i artikel 139 i samma dokument stipuleras det att ansvaret att 
skydda befolkningar från folkmord, krigsbrott och etnisk rensing påfaller FN när 
suveräna stater inte förmår eller vill.34 Således faller ansvaret på FN och 
säkerhetsrådet när ”[...] national authorities manifestly fail to protect their 
populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against 
humanity”. 35 Säkerhetsrådet bekräftade principen om R2P i resolution 1674 
(2006).36 

3.1.1 Ansvarsutkrävande 

Enligt FN-stadgan är staterna i världssamfundet både skyldiga till att skydda 
de mänskliga rättigheterna, och respektera suveränitetsprincipen. Skyddet av den 
suveräna staten har traditionellt haft en stark ställning och är allmänt erkänd.37 
Suveränitetsprincipen som rätt till icke-intervention har använts sedan 1945 och 
utgör den traditionella synen på suveränitet. 38 Men Francis Deng, 
generalsekreterarens särskilda sändebud för frågor rörande internflyktingar, och 
Roberta Cohen, verksam vid Brookings Institutionen, konceptualiserade 
”suveränitet som ansvar” 1999 vilket vidareutvecklades av Kofi Annan och 
ICISS.39 

I den nya tolkningen av suveränitet innebär således självbestämmanderätten 
också ett ansvar gentemot landets befolkning. När Annan argumenterade att staten 
är ”[...] the servant of the people”40 och att begreppet suveränitet hänvisar till 
individens självbestämmande blir således staten ansvarig för skyddet av 
mänskliga rättigheter, och att det ligger i FN:s och det internationella samfundets 
roll att assistera i detta ansvaret. Enligt principen om R2P ligger skyldigheten att 
skydda befolkningen främst på staten själv och sekundärt på det internationella 
samfundet. 41 Ansvaret läggs på det internationella samfundet när staten inte 
lyckas fullfölja skyddet.42 Således finns det två aktörer som äger totalt ansvar att 
agera för att skydda civilbefolkningar från humanitära katastrofer; staten i vars 
territorium det sker, och det internationella samfundet med FN i spetsen.  

 
 
 

                                                                                                                                                         
 
34 Ibid., art. 139 
35 World Summit Outcome Document, UN Doc. A/60/L.1 (2005), art 139. 
36 UN Doc. S/RES/1674 (2006). 
37 Bellamy, Alex J. 2009 Responsibility to Protect, s 18. 
38 Ibid, s 15. 
39 Ibid., s. 2ff. 
40 Ibid., s. 3. 
41 Amnéus, Diana, 2009 Ansvar att skydda: förebyggande av folkmord- en rätt till humanitär intervention?  s. 40. 
42 Bellamy, Alex J. 2009 Responsibility to Protect, s. 20. 
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3.1.2 Suveränitetsprincipen 

Det är tämligen aktuellt att uppmärksamma den reformerade 
suveränitetsprincipen i R2P. Det väsentliga med R2P är nämligen 
omformuleringen och utvidgandet av den traditionella suveränitetsynen. 
Rapporten från ICISS stadgade att suveränitet borde betraktas som ett privilegium 
och inte en rättighet i sig självt, vilket medför konsekvensen att en stats 
suveränitet kan, och bör, åsidosättas i fall av systematiska kränkningar av 
medborgarnas mänskliga rättigheter. Det stipulerades att ”sovereign states have a 
responsibility to protect their own citizens from avoidable catastrophe – from 
mass murder and rape, from starvation - but when they are unwilling or unable to 
do so, that responsibility must be borne by the broader community of states”. 43 
R2P medför således att stater har ett omfattande ansvar att beskydda 
befolkningen, som del av suveränitetsprincipen; ICISS skriver att ”responsibility 
to protect its people from killing and other grave harm was the most basic and 
fundamental of all the responsibilities that sovereignty imposes”. 44  

Ovanstående kan ses som en omtolkning av den traditionella suveränitetssyn 
som dominerat det internationella samfundet och som varit en inherent del av FN 
sedan begynnelsen 1945. Enligt FN-stadgan, som är den konstitution 
organisationen vilar på, är medlemsstaternas suveränitet total och det lyder ett o-
inskränkbart aggressionsförbud mellan staterna. Redan i artikel 2(7) stipuleras ett 
beaktande av suveränitet; ”Nothing contained in the present Charter shall 
authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within 
the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such 
matters to settlement under the present Charter”. 45 Den drastiska utvidgningen av 
suveränitetsprincipen i R2P innebär således att staters interna angelägenheter 
numera inte skyddas av den traditionella suveränitetsprincipen, utan att 
systematiska kräkningar av medborgarnas mänskliga rättigheter medför ett 
internationellt intervenerande. 

3.1.3 Beskyddandet av civilbefolkning 

Ett fundament inom R2P är beskyddandet av civilbefolkningen genom 
upprättandet av ”pratcial protection för ordinary people, at risk of their lives, 
because their states are unwilling or unable to protect them”. 46 Nyckelfrågan i 
interventionsdebatten kring R2P är således civilbefolkningens säkerhet och 
välbefinnande, någonting som går att härleda ur titeln. ICISS skriver att ”our 
preferred terminology refocuses the international searchlight back where it should 

                                                                                                                                                         
 
43 Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 The Responsibility to 
Protect, s. VIII. 
44 Ibid s. 69.  
45 UN Doc. Charter of the United Nations, art. 2(7).   
46 Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 The Responsibility to 
Protect s. 11. 



 

 12 

be: on the duty to protect communities from mass killing, women from systematic 
rape and children from starvation”.47 Grundsyftet är att förhindra statliga 
systematiska och omfattande kränkningar av civilbefolkningens mänskliga 
rättigheter. Detta ställer krav på det internationella samfundet att agera utifrån 
humanitära antaganden och inte statliga egenintressen. 48 Det är R2Ps raison 
d'être - att i skuggan av misslyckanden i Somalia, Rwanda, Kosovo och 
Srebrenica nu aktivt engagera det internationella samfundet att intervenera i det 
huvudsakliga syftet att beskydda civilbefolkningen. 49 Vidare är ICISS tämligen 
explicita i sitt förfarande och stadgar att intervenering i stater för att beskydda 
civilbefolkningen borde ske under förhållanden ”which so genuinely ‘shock the 
conscience of mankind’”. 50 Legitima fall stipuleras som följer; 

 
”Large scale loss of life, actual or apprehended, with genocidal intent or not, 

which is the product either of deliberate state action, or state neglect or inability 
to act, or a failed state intervention; or 

Large scale “ethnic cleansing”, actual or apprehended, whether carried out 
by killing, forced expulsion, acts of terror or rape”. 51 
 

Således är R2P väldigt explicita i brottsförteckningen och gör klart när 
agerande för att skydda civilbefolkningen måste ske.  

                                                                                                                                                         
 
47 Ibid s. 17. 
48 Weiss, Thomas G, 2007. Humanitarian Intervention: Ideas in Action  s. 100-110. 
49 Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001 The Responsibility to 
Protect s. 11. 
50 Ibid., s. 31. 
51 Ibid., s. 32.  
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4 En skildring av Darfur 

”This is one of the most forgotten and perhaps most neglected humanitarian 
crises. We receive reports now on a daily basis from our own people on the 
ground in Darfur on widespread atrocities and grave violations of human rights 
against the civilian population”.  

- Jan Egeland, 200452 
 

När Jan Egeland, chef för FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp 
(UNOCHA), kommenterade situationen i Darfur belyste han två viktiga poänger: 
konfliktens brutalitet och behovet av att uppmärksamma konflikten och få upp 
den på dagordningen i FN.   

Nedan följer en kort skildring av konflikten i Darfur och det internationella 
samfundets närvaro. 

4.1 Konflikten i Darfur 

Konflikten i Darfur blossade upp 2003, då två av de större rebellgrupperna, 
Justice and Equality Movement (JEM) och Sudanese Liberation Movement/Army 
(SLM/A), gjorde uppror mot regimen i Khartoum som reaktion på provinsens 
långtgående marginalisering och underpriotering.53 54 Till följd av upproret 
svarade den sudanesiska regimen genom att beväpna och uppmuntra arabiska 
nomadgrupper till att bilda miliser. 55 Dessa gick under namnet Janjaweed. 
Markusen förklarar att Janjaweed blev ”[...] hired, equipped, and trained by the 
GOS [Government of Sudan] to attack farms, villages, and towns inhabited by 
their designated victims.” 56 Grzyb skriver att ”[r]ape, torture, and mass killing 
were frequent Janjaweed tactics, and the egregious violence and the destruction 

                                                                                                                                                         
 
52 IRIN, 2011 ” In-depth: 'Sudan: A future without War?'- IRIN In-Depth on the prospects of peace in Sudan. 
SUDAN: Interview with UN Emergency Relief Coordinator Jan Egeland” i IRIN [Elektronisk]. 
<http://www.irinnews.org/InDepthMain.aspx?InDepthId=22&ReportId=64299> hämtad: 2011-12-24. 
53  Grzyb, Amanda F, 2009. ”Introduction: The International Response to Darfur” i Grzyb, Amanda F (red.)  The 
World and Darfur. International Response to Crimes Against Humanity in Western Sudan  s.7. 
54 Flint, Julie- de Waal, Alex, 2005 Darfur: A short history of a long war,  s. 97f. 
55 Sakerhetspolitk.se, 2010. ”Darfur”  [Elektronisk] <http://sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/Darfur/> 
hämtades: 2011-12-28. 
56 Markusen, Eric, 2009. ”Three Empirical Investigations of Alleged Genocide in Darfur” i Grzyb, Amanda F 
(red.) The World and Darfur. International Response to Crimes Against Humanity in Western Sudan, s. 95. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_kontor_f%C3%B6r_samordning_av_humanit%C3%A4r_hj%C3%A4lp


 

 14 

initiated a mass exodus of non-Arab civilians from Western Sudan [...]”.57 
Dödsiffror tenderar att variera men Crisis Group anger 200,000 döda, tusentals 
våldtagna och torterade samt 2,4 miljoner fördrivna från sina hem i Darfur.58 
Dock kom det 2008 uppgifter om att ytterligare 100,000 tros ha dödats i 
konflikten. 59 

Under tiden som Darfur befann sig i strider, pågick även inbördeskriget i 
Sudan. Kriget som pågått sedan 1983 var Sudans andra inbördeskrig sedan 
avkolonialiseringen 1957, och hade lämnat landet i spillror. 2002 inleddes 
fredsförhanlingar mellan parterna, vilket utmynnade i the Comprehensive Peace 
Agreement (CPA) 2005. 60 Ett år senare, efter påtryckningar från Afrikanska 
Unionen (AU), inleddes även fredsförhandlingar i Nigeria mellan rebellrörelserna 
i Darfur. Förhandlingarna resulterade i DPA, som dock endast skrevs under av en 
av Darfurs flera rebellrörelser. 61 Fredsavtalet genererade dock inte fred; snarare 
förvärrades läget i Darfur. 62 2007 sattes därför hybridstyrkan UNAMID in i 
samverkan mellan FN och AU.63  

4.2 FN i Darfur 

Eftersom AU:s fredsbevarande styrka African Union Mission in Sudan (AMIS) 
hade misslyckats med att övervaka DPA i Darfur, bestämdes det att FN skulle 
inkorporera AMIS och bilda UNAMID i samverkan med AU. Redan år 2006 
började säkerhetsrådet diskutera insättandet av en fredsbevarande styrka. Men 
UNAMID mötte problem redan från start; Sudans regering hindrade att styrkan 
släpptes in i landet samt att medlemsstaterna i FN endast fick ihop 9000 av de 

                                                                                                                                                         
 
57 Grzyb, Amanda F, 2009. ”Introduction: The International Response to Darfur” i Grzyb, Amanda F (red.)  The 
World and Darfur. International Response to Crimes Against Humanity in Western Sudan  s.9. 
58 Joschka Fischer, 2007. ”The EU must act in Darfur” i Times of Malta, 070501. [Elektronisk] 
<http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/horn-of-africa/sudan/op-eds/the-eu-must-act-in-darfur-the-times-
of-malta.aspx>  hämtades: 2011-12-27. 
59 CNN World, 2008. ”U.N.: 100,000 more dead in Darfur than reported” i CNN World, 080422. [Elektronisk] 
<http://articles.cnn.com/2008-04-22/world/darfur.holmes_1_sudan-liberation-movement-equality-movement-
sudan-s-darfur?_s=PM:WORLD> hämtades: 2011-12-27. 
60 Uppsala Conflict Data Program (11/12/28) UCDP Conflict Encyclopedia: www.ucdp.uu.se/database, Uppsala 
University. [Elektronisk] < http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/gpcountry.php?id=145>  hämtades: 2011-12-26. 
61 Sakerhetspolitk.se, 2010. ”Darfur”  [Elektronisk] <http://sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/Darfur/> 
hämtades: 2011-12-13. 
62 Amnesty Press, 2006 ”I Darfur är allt som vanligt, fast värre” i Amnesty Press, 2006-09-27.  
[Elektronisk]. 
<http://www2.amnesty.se/ap.nsf/reportage/10AAE75DD5F61C60C12571F600262E9D?opendocument>, 
hämtad 2011-12-12. 
63 ICRtoP, International Coalition for the Responsibility to Protect, hemsida. [Elektronisk] 2011 ”III. 
Efforts of the United Nations to apply RtoP to the Darfur crisis”.   
<http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/about-rtop/the-un-and-rtop#protection_of_civilians> 
Hämtades: 2011-12-29. 
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planerade 26 000 soldaterna.64 Sudan kallade bland annat UNAMID en ”sionistisk 
komplott”. 65 Det var först i januari 2008 som FN-truppen fick tillträde i Darfur.66 

 
 

                                                                                                                                                         
 
64 Sakerhetspolitk.se, 2010. ”Darfur”  [Elektronisk] <http://sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/Darfur/> 
hämtades: 2011-12-22. 
65 Ibid. 
66 Försvarsmakten. 2011. ”UNAMID-Sudan”. [Elektronisk]< http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-
insatser/Avslutadeinsatser/Enskilda-insatser/Sudan--Unamid/> hämtades: 2011-12-19. 
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5 The Responsibility to Protect i 
säkerhetsrådsresolutionerna 

Nedan följer en kvalitativ textanalys av samtliga resolutioner utfärdade av 
säkerhetsrådet gällande Darfur år 2006 och 2007. 

5.1 Analys av året 2006 

5.1.1 Suveränitetsprincipen  

År 2006 kom det totalt åtta resolutioner beträffande situationen i Darfur. En 
vanligt återkommande fras i resolutionerna är meningen som konstaterar att 
säkerhetsrådet ”[r]eaffirming its commitment to the sovereignty, unity, 
independence and territorial integrity of the Sudan,” 67 med skillnaden på dess 
rangorndade placering i texterna. En annan vanlig mening är den som säger att 
säkerhetsrådet “[r]eiterating in the strongest terms the need for all parties to the 
conflict in Darfur to put an end to the violence and atrocities”. 68 Dessa meningar 
kan tolkas som att rådet inte riktar direkt skuld mot regimen i Sudan. Samtidigt 
som det bekräftas att man har ett typ av åtagande för att respektera Sudans 
suveränitet skriver säkerhetsrådet att, om än i starka ordalag, de upprepar att det är 
parterna i konflikten som behöver göra slut på våldet och grymheterna i Darfur.  
Ordvalen ”violence” och ”atrocities” är svävande och vaga forumleringar som inte 
behöver uppfylla R2P-kriteriet. Inte heller nämns det vilka parter i konflikten de 
åsyftar.  

Sudans suveränitet har en betydande roll i hur säkerhetsrådet ställer sig till 
konflikten i Darfur. Dessa återkommande meningar är manifesta budskap, som 
tydligt säger att den territoriella integriteten inte får skadas. Samtidigt 
förekommer det punkter som medger att situationen i Sudan är ett hot mot 
internationell fred och säkerhet.69 När ett lands konflikts hotar internationell 
säkerhet kan som bekant FN agera under kapitel VII, vilket också gör. 70  

                                                                                                                                                         
 
67 UN Doc. S/RES/1663, 1665, 1679, 1706, 1709, 1713 (2006). 
68 UN Doc. S/RES/1663, 1665, 1672, 1679, 1709, 1713 (2006). 
69 UN Doc. S/RES/1663, 1665, 1672, 1679, 1713, 1714 (2006). 
70 UN Doc. S/RES/1672, 1679, 1706, 1713 (2006). 
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Ett exempel på att säkerhetsrådet inte snuddar på Sudans suveränitet är en 
punkt i resolution 1663, där ett latent budskap kan urskiljas från de faktum att 
Janjaweed inte nämns, då gruppen är spelpjäs för den sudanesiska regeringen. I 
resolution 1663 kommenteras implementeringen av CPA och starka ord riktas mot 
den ugandiska rebellgruppen Lord’s Resistance Army (LRA) som orsakar stor 
förödelse för civila i Sudan. Vad gäller Darfur nämns inte mer än att ”parterna” 
borde få ett avslut på våldet och grymheterna.71 

 

5.1.2 Ansvarsutkrävandet 

Enligt principen för R2P är det internationella samfundet skyldigt att agera när 
civila far illa inom ett lands territorium och när den aktuella staten inte förmår 
eller vill agera för befolkningens säkerhet och trygghet. Suveränitet är ansvar, 
enligt doktrinen. 

År 2006 hade världen sett ständigt återkommande våldsamheter i Darfur och 
lidande för befolkningen i provinsen. Ett möjligt manifest ansvarstagande från 
säkerhetsrådet syns i form av att rådet  välkomnar den afrikanska styrkan AMIS:s 
fredsbevarande operationer och ger stöd till deras insatser, samt inrättandet av 
UNMIS. Dock kan det latenta budskapet tolkas som att det egentliga externa 
ansvaret ligger främst hos AU, och inte hos FN.  

Fredsstyrkan UNMIS upprättades 2005 och avsåg att handskas med konflikten 
i Sudan i samarbete med AMIS.72 Detta till trots, är det den ”afrikanska 
lösningen” som genomsyrar resolutionerna. I mars 2006 skriver säkerhetsrådet att 
de ”[c]ommending the efforts of, and reiterating its full support for, the African 
Union, the Secretary-General, and the leaders of the region to promote peace and 
stability in Darfur”. 73 Liknande kan läsas i maj; ”Commending the efforts of the 
African Union for successful deployment of the African Union Mission in the 
Sudan (AMIS), […] and commending further the efforts of Member States and 
regional and international organizations that have assisted AMIS in its 
deployment”, 74 och i september; “Commending the efforts of, and reiterating its 
full support for, the African Union, the Secretary-General, and the leaders of the 
region to promote peace and stability in Darfur”. 75  

En märkbar skillnad i hur säkerhetsrådet axlar ansvar och uttrycker aktiva 
åtgärder kan läsas i resolution 1679 där rådet ämnar agera under Chapter VII, 
vilket avser ”Action with Respect to Threats to the Peace, Breaches of the Peace 
and Acts of Agression”76. Exempelvis överväger rådet att agera med” [...] strong 

                                                                                                                                                         
 
71 UN Doc. S/RES 1663 (2006). 
72 Amnéus, Diana, 2009 Ansvara att skydda: förebyggande av folkmord- en rätt till humanitär intervension? s. 
26f. 
73 UN Doc. S/RES/1665 (2006). 
74 UN Doc. S/RES/1679 (2006). 
75 UN Doc. S/RES/1713 (2006). 
76 UN Doc.  The Charter of the United Nations, Chapter VII. 
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and effective measures, such as a travel ban and assets freeze, against any 
individual or group that violates or attempts to block the implementation of the 
Darfur Peace Agreement”.77 Detta agerande sker dock inte av anledning av R2P 
utan snarare för den regionala och internationella säkerheten. 

Det är först i augusti R2P tydliggörs i resolutionerna från 2006. I resolution 
1706 uppmärksammas tidigare resolutioner som behandlar kvinnors och barns 
säkerhet, skydd av civila, skydd av hjälparbetare, med det viktiga tillägget ”[...] 
reaffirms inter alia the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 United 
Nations World Summit outcome document, as well as the report of its Mission to 
the Sudan and Chad from 4 to 10 June 2006”. 78 Det är första gången principen 
om R2P benämns i resolutionerna från 2006. 

Enligt R2P innebär suveränitet att staten ska kunna skydda sin befolkning. 
Detta är det primära. Det internationella samfundet får inte intervenera innan 
staten själv fått chans att agera för att skydda sin befolkning. Säkerhetsrådets 
uppmaningar och benämningen av punkt 138 och 139 kan tolkas som att Sudan 
inte uppfyllt sitt ansvar att skydda, och därför uttrycker säkerhetsrådet nu starkare 
ord: UNMIS utökas med 17,300 militär personal i syfte att skydda civila och 
främja mänskliga rättigheter, och i punkt 12 (a) skriver säkerhetsrådet att UNMIS 
”[...] "authorized to use all necessary means, in the areas of deployment of its 
forces and as it deems within its capabilities [...] without prejudice to the 
responsibility of the Government of the Sudan, to protect civilians under threat of 
physical violence [...] to prevent attacks and threats against civilians"79. Dock är 
det inte enligt principen om R2P som rådet agerar: punkt 12 avser att agera under 
Kapitel VII. Även om en del av R2Ps ideér återfinns i textstyckena, inte minst 
uttryckligen punkt 138 och 139 från Värlstoppmötet 2005, så är det andra 
internationella bestämmelser som tar större plats.   

5.1.3 Beskyddandet av civilbefolkningen 

Senare i mars redogör rådet för ett intressant stycke: “[t]aking note of the 
observations and recommendations contained in the 9 December 2005 report 
(S/2006/65) […] and expressing its intent to study the Panel’s recommendations 
further and to consider appropriate next steps […]”80. Rapporten i fråga gäller 
Expertpanelens rapport från 2006 som skriver att det förekommer brott mot 
mänskliga rättigheter i Darfur och exempelvis i punkt 231 skriver Expertpanelen: 
”[t]he attack was perpetrated by a militia group, and was directed exclusively 
against civilians, constituting a violation of international humanitarian and human 
rights law.” 81.   

                                                                                                                                                         
 
77 UN Doc. S/RES/1679 (2006). 
78 UN Doc.  S/RES/1706 (2006). 
79 UN Doc. S/RES/1706 (2006). 
80 UN Doc. S/RES/1665 (2006). 
81 UN Doc.  S/2006/65. 
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Genom att nämna rapporten och beslut om att förlänga Expertpanelens mandat 
till september kan man tolka som en bekräftelse om att de civilas sitution tas på 
allvar och att man har uppmärksammat deras lidande. Men själva ansvarsfrågan är 
fortfarande ”förskjuten” till de berörda parterna och rådet ger beröm till de ledare, 
AU och generalsekreteraren och deras ansträngningar för fred i Darfur82  

I maj uttrycker säkerhetsrådet sig annorlunda. De erinrar sig om resolutioner 
från 2005 som belyser barn i väpnade konflikter, kvinnor, fred och säkerhet, 
skydd av civila i väpnade konflikter samt skydd av människor och FN-personal.  
Efter detta tilläggs stycket om att säkerhetsrådet bekräftar ”[...] its strong 
commitment to the sovereignty, unity, independence, and territorial integrity of 
the Sudan, which would be unaffected by transition to a United Nations operation, 
as well as of all States in the region, and to the cause of peace, security and 
reconciliation throughout the Sudan”. 83  Civilbefolkningens säkerhet ges en 
tydligare plats, och fred, säkerhet och försoning nämns i samma stycke som 
suveränitetsprincipen. Den territoriella integriteten och skydd av civila tycks väga 
lika tungt. Exempelvis talar rådet om att FN ska förstärka AMIS-styrkan för fred 
och säkerhet, samtidigt som Sudans integritet lovas att inte drabbas.  Meningar 
som ”[Security Council] stressing that a United Nations operation would have, to 
the extent possible, a strong African participation and character”84 avser att 
konflikten anses främst vara av regional karaktär och att internationell 
inblandning är en segsliten och komplicerad fråga. Suveränitets och 
integritetsfrågan är fortfarande så erkänd och svårrubblig att den måste garanteras 
även när FN-styrkor tycks vara befogade.  

Vid den här tiden fick nämligen AMIS kritik för att inte fullfölja sitt uppdrag, 
trots finansiering av både EU och FN-organ.85 Fredsavtalet DPA som skrevs 
under samma månad 2006, och som skulle övervakas av AMIS, misslyckades 
eftersom förvärrade läget i Darfur. 86 UCDP redogör för hur DPA inte minskade 
våldet, utan ” [...] instead the second half of the year was much more violent than 
the first five months.” 87 Under den här tiden accelerade våldsamheterna i Darfur 
och den humanitära sitiuationen blev bara värre. Hjälparbetare var tvunga att bege 
sig från området. 88 Internationellt höjdes röster om att mer behövde göras i 
Darfur. Medvetenhet om den svåra sitautionen i Darfur är synbar i den resolution 
som antogs i maj. Utöver den vanliga frasen om oro för våldet i Darfur, ges de 
civilas situation en framskjuten plats: ” [Security Council] expressing its utmost 
concern over the dire consequences of the prolonged conflict in Darfur for the 
civilian population [...]” 89.  

                                                                                                                                                         
 
82 UN Doc.  S/RES/1665 (2006). 
83 UN Doc. S/RES/1679 (2006). 
84 UN Doc. S/RES/1679 (2006). 
85 Sakerhetspolitk.se, 2010. ”Darfur”  [Elektronisk] <http://sakerhetspolitik.se/Konflikter/Sudan/Darfur/> 
hämtades: 2011-12-13. 
86  Ibid. 
87 Uppsala Conflict Data Program (Date of retrieval: 11/12/27) UCDP Conflict Encyclopedia: 
www.ucdp.uu.se/database, Uppsala University, “Escalation of violence in Darfur (2006-2007)”  
88 Ibid.  
89 UN Doc. S/RES 1679 (2006). 
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Oron för att konflikten i Darfur ska påverka regionen, främst Chad, syns. 
Säkerhetsrådet uttrycker en oro för att Darfur ska påverka den internationella 
säkerheten, och i resolution 1706 uttrycks detta extra specifikt. Samtidigt går det 
inte att ta miste av att den humanitära aspekten framkommer tydligt i resolution 
1706. De skriver att de fördömmer kränkningarna av mänskliga rättigheter och det 
sexuella våldet mot kvinnor i Darfur. Oron för internationella arbetare i provinsen 
uttrycks också, och regeringen uppmanas att ta ansvar för de båda. Som de 
skriver: “calling upon the Government of National Unity to take urgent action to 
tackle gender-based violence in Darfur” och “and calling upon all parties, in 
particular the Government of National Unity, to ensure, in accordance with 
relevant provisions of international law, the full, safe and unhindered access of 
relief personnel to all those in need in Darfur as well as the delivery of 
humanitarian assistance, in particular to internally displaced persons and 
refugees” 

En månad senare, i resolution 1709 och 1713, uttrycker säkerhetsrådet igen att 
de erkänner suveräniteten av Sudan men att de noterar med stor oro att 
restriktioner från Sudans regering hindrar UNMIS förmåga att utföra sitt mandat 
effektivt. De tar not om att situtionen i Darfur är fortsatt orolig och uppmanar 
parterna att få slut på valet. Det är fortfarande Kapitel VII de agerar under.  

 

5.2 Analys av året 2007 

5.2.1 Suveränitetsprincipen 

Det är av intresse att analysera hur säkerhetsrådet prioriterar Sudans säkerhet, 
och på vilket sätt suveräniteten manifesteras i säkerhetsrådsresolutionerna från 
2007.  Resolution 1755, 1769, 1779 och 1784 innefattar alla en inledande mening 
som bekräftar och förstärker Sudans suveränitet i ljuset av den humanitära 
situationen i Darfur. Meningen lyder som följer; ”Reaffirming its commitment to 
the sovereignty, unity, independence and terrirtorial intergrity of the Sudan and to 
the cause of peace90” och skickar ut signaler om att säkerhetsrådet 
uppmärksammar och upphöjer Sudans statssuveränitet. Genom att använda 
kraftfulla begrepp som integritet och självständighet synliggörs det ljus i vilket 
säkerhetsrådet betraktar suveränitetsprincipen. Sudans suveränitet är någonting 
viktigt, och det låter säkerhetsrådet illustrera genom ett manifest budskap. 
Begrepp såsom integritet skickar ut signaler vad gäller säkerhetsrådets syn på 
Sudans suveränitet. Säkerhetsrådsresolution 1779 fortsätter den ovannämnda 

                                                                                                                                                         
 
90 UN Doc. S/RES/1755, 1769, 1779, 1784 (2007). 
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argumentationen, och stipulerar några paragrafer senare intressanta termer kring 
suveränitetsprincipen. Resolutionen fastställer som följer; ”[...] recalling the 
importance of the principles of good neighbourliness, non-interference and 
cooperation in the relations among States in the region”. 91 Termen ”non-
interfernce” kan tyckas vara av föga betydelse, men konsekvenserna av uttrycket 
kan ändå diskuteras då det används i en debatt gällande den humanitära 
situationen i Darfur.  

Vidare är det även viktigt att belysa prioriteringarna hos säkerhetsrådet, då 
samtliga resolutioner från 2007 stipulerar respekt för Sudans suveränitet innan 
civilbefolkningen i Darfurs situation eller det internationella samfundets insatser 
uppmärksammas. Suveränitetsprincipen kan således betraktas som det fundament 
förhandlingarna vilar på. Ovanstående är direkt motsatt R2P, som har som 
grundsyfte att bortprioritera statssuveräniteten i syfte att beskydda 
civilbefolkningen genom internationellt intervenerande. Suveräniteten i R2P 
betraktas inte som en förutsättning eller ett fundament, vilket den verkar göra i 
säkerhetsrådsresolutionerna, utan som ett privilegium som bör åsidosättas ifall av 
systematiska kränkningar av civilbefolkningens mänskliga rättigheter. Resolution 
1769 stadgar även intentionen att inte trotsa Sudan i agerandet i Darfur. Det 
stipuleras ”[…] expressing its determination to work with the Goverment of 
Sudan, in full respect of its sovereignty, to assist in tackling the various problems 
in Darfur, Sudan” 92 - ett uttalande som är tämligen kraftfullt.  

Det är dock viktigt att uppmärksamma säkerhetsrådets något olikartade 
budskap vad gäller suveränitetsprincipen i Sudan. Då det står klart att 
säkerhetsrådet ämnar slå vakt om Sudans suveränitet, påträffas även positiva 
budskap vad gäller suveränitetskränkningar i landet. I resolutionen 1755 utrycker 
säkerhetsrådet en välvilja gentemot främmande styrkors närvaro i Sudan i ett 
humanitärt syfte, vilket naturligtvis återspeglar R2P:s grundsyfte. I resolutionen 
stipuleras det ”Welcoming the full deployment in Southern Sudan of the United 
Nations Mission in the Sudan (UNMIS) in support of the Comprehensive Peace 
Agreement […]” vilket ställs i motsats till ett beaktande av Sudans suveränitet. 
Vidare påträffas snarliknande retorik i resolution 1784, där det uttrycks 
”Commending UNMIS efforts in Darfur and its facilitation of United Nations-
African Union Mission in Darfur’s (UNAMID) assumption for responsibility for 
peacekeeping in Darfur”. 93 

5.2.2 Ansvarsutkrävandet 

Enligt R2P är ansvarsutkrävandet av tämligen stor vikt, och ett fundament för 
hanteringen av humanitära katastrofer. Staten äger absolut skyldighet, i enlighet 
med en omdefinierad suveränitetsprincip, att beskydda och försvara 

                                                                                                                                                         
 
91 UN Doc. S/RES/1779 (2007).  
92 UN Doc. S/RES/1769 (2007). 
93 UN Doc. S/RES/1784 (2007). 
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civilbefolkningen i det egna landet, och om detta misslyckas måste det 
internationella samfundet axla rollen och intervenera. Det finns således två parter 
med absolut skyldighet att agera; staten och omvärlden.  

Vid en generell analys av säkerhetsrådsresolutioner från 2007 upplevs 
ansvarsutkrävandet något frånvarande. Säkerhetsrådet benämner och beklagar 
situationen i Darfur frikostigt, men undanhåller mestadels utdelningen av reellt 
ansvar. Ett evident exempel är resolution 1769 där det stipuleras att 
luftbombningarna på civila torde upphöra; ”Demanding that there should be no 
aerial bombings and the use of United Nations markings on aircraft used in such 
attacks”. 94 Uttalandet är av vikt för civilbefolkningen i Darfur, men lämnas 
underholkad och kraftlös då säkerhetsrådet avstår från att nämna förövarna – 
nämligen regimen i Khartoum.95 

Säkerhetsrådet fokuserar genomgående på den humanitära katastrofen som 
hämmar  Darfurs civilbefolkning men undviker att belysa upphovet till attackerna. 
Således frångås ansvarsutkrävandet, och varken det internationella samfundet med 
FN i spetsen eller regimen i Khartoum ställs till ansvar för eskalerandet av 
oroligheterna och det massiva dödandet. I resolution 1755 påvisas detta, genom 
att stipulera; ”Expressing its grave concern over the continued deterioration of the 
humanitarian situation in Darfur and the impact on the region; condemning 
continued violent attacks on civilians, including displaced persons, refugees, 
women, children, the elderly and humanitarian workers […]” 96. Säkerhetsrådet 
benämner den humanitära katastrofen utan att faktiskt beteckna ansvariga för 
lidandet. Vem är det som skapar den humanitära katastrofen? Det undviker 
säkerhetsrådet att svara på.  

Vidare påvisar resolution 1779 en snarliknande formulering, och stipulerar 
”[n]oting with strong concern the on-going violence, impunity, and consequent 
deterioration of the humanitarian situation, and reiterating its deep concern about 
the security of civilians and humanitarian aid workers and about humanitarian 
access to populations in need, and calling upon all parties in Darfur to cease 
offensive actions immediately and to refrain from further violent attacks”. 97 
Meningen har ett resolut och kraftigt budskap i sig, men lämnas återigen urgröpt 
då termen ”all parties in Darfur” används och ansvarsutkrävandet utelämnas.  

Dock är det viktigt att belysa fragment av faktiskt ansvarsutkrävande som 
påträffas i säkerhetsrådet, som därtill kan återknytas till R2P. I resolution 1769 
stipuleras det att Sudan äger ett uttryckligt ansvar för situationen i Darfur; ”[…] 
support early and effective implemention of the Darfur Peace Agreement, prevent 
the disruption of its implemention and armed attacks, and protect civilians, 
without prejudice to the responsibility of the Governmentof Sudan”. 98 Den sista 
bisatsen syftar till att uppmärksamma Sudans ansvar gentemot civilbefolkningen i 

                                                                                                                                                         
 
94 UN Doc. S/RES/1769 (2007). 
95 Crisis Group International, 2009. ”The Current Situation”, [Elektronisk] < http://www.crisisgroup.org/en/key-
issues/crisis-in-darfur.aspx>  hämtades: 2011-12-23. 
96 UN Doc. S/RES/1755 (2007). 
97 UN Doc. S/RES/1779 (2007).  
98 UN Doc. S/RES/1769 (2007). 
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Darfur, vilket är precis i linje med R2P. Genomförandet av 
säkerhetsrådsresolution 1769 är således ett slag för R2P, och påvisar att idéerna 
någorlunda antagits av säkerhetsrådet. Dock är majoriteten av resolutionerna 
tämligen försiktiga i ansvarsutkrävande, och undviker att betona Sudans ansvar 
vad gäller situationen i landet.  
 

5.2.3 Beskyddandet av civilbefolkningen 

Det huvudsakliga syftet, och det som är av högsta prioritet, inom R2P är ge 
skydd åt män, kvinnor och män från hänsynslösa, grymma och massiva attacker. 
Beskyddandet av civilbefolkningen sätts således i främsta rummet och är i den 
anda R2P skapades. Intentionen med en omdefinierad suveränitetsprincip och ett 
utförligt ansvarsutkrävande är sålunda att generera en omfattande protektion för 
civilbefolkningen i länder världen över.  

R2P:s grundsyfte går dock inte alltid igen i säkerhetsrådsresolutionerna från 
2007 vad gäller fallet Darfur. I den rapport från ICISS som 2001 introducerade 
R2P redogörs för en utförlig beskrivning av attacker som utgör ett legitimt skäl 
för intervenering i en suverän stat. Dåden, som faller under brott mot 
mänskligheten, är uttryckliga och specifika. Vid en granskning av resolutionerna 
återfinns dock inte R2P:s utmärkande brottsförteckning, och terminologin upplevs 
som urvattnad och otydlig. I samtliga säkerhetsrådsresolutioner från 2007 finns 
det endast en paragraf som detaljerat redogör för vilken typ av våld som 
förekommer i Darfur – vilket följaktligen underlättar för det internationella 
samfundet vid applicerandet av R2P. Resolution 1769 stipulerar som följer; 
”Noting with strong concern on-going attacks on the civilian population and 
humanitarian workers and continued and widespread sexual violence […], 
emphasising the need to bring to justice the perpetrators of suck crimes and urging 
the Goverment of Sudan to do so, and reiterating in this regard its condemnation 
of all violations of human rights and international humanitarian law”. 99 Meningen 
är av stor vikt då säkerhetsrådet nu gör klart att det systematiska, sexuella våldet 
som hämmar civilbefolkningen i Darfur nu är uppmärksammat – någonting som 
mobiliserar R2P.  

Det är dock viktigt att belysa att ovanstående mening är av en något olikartad 
karaktär jämfört med resterande språkbruk i säkerhetsrådsresolutionerna från 
2007. Både i resolution 1755 och 1779 fungerar termen ”violent attacks” som ett 
paraplybegrepp för illustrerandet av våldet i Darfur. 100 I resolution 1784 figurerar 
uttrycket ”acts of violence” i en liknande bemärkelse. 101 Termerna frångår R2P:s 
specifika brottsförteckning och tjänar således inte R2P:s syfte – att fort identifiera 
systematiska brott mot mänskligheten och agera. 
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100  UN Doc. S/RES/1755, 1779 (2007).  
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Vidare är det även aktuellt att titta på prioriteringarna i resolutionerna från 
2007, och det står klart att säkerhetsrådet generellt lägger mer kraft i försvarandet 
av freden än beskyddandet av civilbefolkningen. Termen ”peace and security” 
figurerar frikostigt i resolutionerna, och säkerhetsrådet gör klart att det är av 
högsta angelägenhet att bibehålla regionens fred och stabilitet. I resolution 1784 
stipuleras redan i den tredje paragrafen vikten av ”[…] matters relating to the 
matinence of peace and security […]102”, vilket är före ett uttalande om den 
humanitära situationen i Darfur. I resolution 1755 är det språkliga resonemanget 
snarliknande, och åtgärder för att styrka freden fastställs före civilbefolknings 
omständigheter redogörs för. Resolutionen lägger mer fokus på fredsåtgärder, 
bland annat genom att uppmärksamma DPA, än att kondemnera de massiva 
kränkningarna av civilbefolkningen i Darfurs mänskliga rättigheter. Således står 
det klart att säkerhetsrådsresolutionerna från 2007 inte följer samma prioriteringar 
som R2P, då R2P sätter beskyddandet av civilbefolkningen före upprätthållandet 
av fred och säkerhet.  

 
 
 

                                                                                                                                                         
 
102 Ibid. 
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6 Resultat 

Det sista kapitlet ämnar att redogöra för analysens slutsatser och slutligen 
diskutera kring resultatet. 

6.1 Slutsats 

Det var av intresse att granska säkerhetsrådsresolutionerna från 2006 och 2007 
vad gäller Darfur, med syfte att besvara forskningsfrågan om hur principerna om 
R2P uttrycks och definieras. Genom den kvalitativa textanalysen och de tre 
huvudbegreppen teoretiskt operationaliserades R2P, och därav kunde vi 
utkristalisera de partier i resolutionerna som ger uttryck för manifesta såsom 
latenta budskap om R2P.  

Analysverktygen, frågorna som ställdes till texterna, kunde ge svar på i vilka 
termer och kontexter suveränitetsprincipen benämndes, samt hur 
suveränitetsprincipen prioriterades. Säkerhetsrådsresolutionerna präglas av 
manifesta och latenta budskap vad gäller suveränitetsprincipen. De manifesta 
budskapen utgörs av att Sudans suveränitet ständigt återkommer och bekräftas i 
resolutionerna. I samtliga resolutioner från 2006 och 2007 brukas paragraften 
”[r]eaffirming its [strong] commitment to the sovereignty [...]” – på svenska 
”bekräftar ånyo” – vilket syftar till säkerhetsrådets cementering av en traditionell 
syn på suveränitet.  Det latenta budskapet utgörs av att Sudans suveränitet därför 
tolkas som oinskränkbar, och som ett fundament för det vidare agerandet i Darfur. 
Genom ordvalet reaffirming finns det föga utrymme för den omtolkning av 
suveränitetsprincipen som återfinns i R2P.  

Vidare är det intressant att benämna prioriteringen av säkerhetsrådets 
utlåtande vad gäller Sudans suveränitet då paragrafen i regel placeras tidigt i 
resolutionerna, ofta före uttalanden om den humanitära katastrofen i Darfur. Det 
finns dock exempel på då säkerhetsrådet stipulerar åtgärder för upprättandet av 
fred och säkerhet före suvernänitetsprincipen, men i de fallen brukar 
suveränitetsparaferna vara förstärkta och förtydligade. R2P stipulerar att 
suveränitet är ansvar, men det budskapet påträffas generellt inte i 
säkerhetsrådsresolutionerna.  Hade resolutinerna följt R2P:s linje hade 
suveränitetsprincipen försatts i en kontext där rådet hade uttryckt i starkare termer 
Sudans inherenta ansvarsskyldighet, och underprioriterats beskyddandet av 
civilbefolkningen. Vi ser således att den traditionella synen på suveränitet, med 
tillhörande termer och kontexter, består.  

Följaktligen är det av betydelse att analysera hur säkerhetsrådet betraktar 
ansvarsutkrävandet vad gäller beskyddandet av civilbefolkningen i Darfur. 
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Resolutionerna präglas av mestadels latenta budskap vad gäller ansvarsfrågan. 
Genomgående påträffas textstycken som fördömer våldet och grymheterna i 
Darfur, men ingalunda nämns  rebellgruppen som ansvarar för mycket av terrorn i 
provinsen- nämligen Janjaweed. Säkerhetsrådet utelämnar systematiskt ett 
fördömmande och utpekande av milisens aktioner eller Khartoums ansvar i 
frågan. Enligt R2P äger regimen i Khartoum totalt ansvar, i egenskap av att vara 
den stat vari attackerna sker, att avväpna Janjaweed och beskydda darfurianerna. I 
resolutionerna påträffades dock aldrig ett uttalande som ger Sudan ett direkt 
ansvar, utan ämnet undviks. Exemplevis stipuleras det oftast ett fördömmande av 
attackerna och våldsamheterna i generella drag, utan en vidare redogörelse för 
systematiken och förövarna bakom.  Dock förekommer uppmaningar till 
Khartoum att agera, men dessa uttrycks snävt och inte manifest. Alla parterna i 
konflikten ges i princip samma ansvar att få slut på våldet.   

Sålunda är ansvarsutkrävandet diffust, och den externa ansvarsskyldigheten 
kan vidare utläsas som ett latent budskap. Säkerhetsrådet tenderar att välkommna 
och berömma uppoffringarna och intiativen regionala parter gör för att verka 
fredsbringande i Darfur. Ett tydligt exempel är den uppmärksamhet AU får i 
resolutionerna. Således kan inget primärt ansvar urskiljas i 
säkerhetsrådsresolutionerna från 2006 och 2007, men analysen utkristallierar ett 
externt ansvar hos AU och regionala parter.  

Dock påträffas planeringar och diskussioner angående styrkorna UNMIS och 
UNAMID, vilka hade som syfte att beskydda civilbefolkningen och stabilisera 
läget i Darfur. Således ges det intryck av att FN tar ansvar enligt R2P, men det är 
relevant att belysa det faktum att FN intervenerar enligt kapitel VII  av FN-
stadgan vilket inte nödvändigtvis följer R2P:s grundidéer.  

Slutligen belyses beskyddandet av civilbefolkningen i resolutionerna, och det 
finns en medvetenhet i säkerhetsrådet om vad som sker civilbefolkningen i 
Darfur. Genomgående redogörs för beskrivningar om grymma och våldsamma 
attacker men situationen i provinsen tycks bortprioriteras till fördel av beaktandet 
av Sudans suveränitet. I texterna rangordnas paragraferna, och en beskrivning av 
den humanitära situationen, om den nämns, påträffas i regel efter rådets paragraf 
om suveränitetsprincipen. I R2P kommer alltid beskyddandet av civilbefolkningen 
först, vilket således inte överensstämmer med säkerhetsrådets prioritering vad 
gäller Darfur 2006 och 2007.  

Ett manifest budskap är säkerhetsrådet intention att säkerställa internationell, 
samt regional, fred och säkerhet, men utelämnar tydliga uttryck för beskyddandet 
och försvarandet av civilbefolkningen. Det förklarar även varför FN intervenerar 
enligt kapitel VII av FN-stadgan, vilket nämns i anknytning till 
ansvarutkrävandet.  

Det finns ett latent budskap vad gäller säkerhetsrådets ovilja att rubricera 
attackerna mot civilbefolkningen. Resolutionerna följer inte den tydliga 
brottsförteckning R2P möjliggör, utan använder beskrivningar som är diffusa och 
urvattnade. Ett tydligt exempel är ”violent attacks” och ”prolonged conflict” som 
inte belyser systematiken eller förövarna bakom attackerna, exempelvis 
Janjaweed. Säkerhetsrådet uttrycker således oro för lidandet men gör det svårt för 
en legitimering av en humanitära insats enligt R2P.  
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6.2 Implikationer  

Vad vi kan urskiljar från slutsatsen är att R2P inte används i större 
utsträckning av säkerhetsrådet. Visserligen syns tendenser att nudda vid 
begreppsapparaten för R2P, men rådet tycks undermineras av en djupt rotad och 
traditionell utformning av resolutioner. Det är av intresse att belysa det faktum att 
säkerhetsrådet faktiskt har antagit principen om R2P, genom resolution 1674 
(2006), men tycks vara tämligen försiktiga med att använda sig av doktrinen.  

R2P uttrycks aldrig direkt i resolutionerna103 och vi såg tendenser att 
suveränitetsprincipen i dess traditionella mening är den princip säkerhetsrådet 
främst slår vakt om. Således kan det diskuteras huruvida R2P är en tillräckligt 
mogen idé för att influera eller reformera FN-systemet, eller om organisationen 
fortfarande har en lång väg att gå för att lämna den suveränitetsprincip som sätter 
statens integritet främst. För att R2P ska få den genomslagskraft som krävs för att 
den ska fylla sitt syfte krävs mer tid och en väg bort från hur FN traditionellt har 
agerat. R2P är fortfarande en ny idé och det finns kapitel i FN-stadgan som väger 
fortsatt tyngre. Som nämnts, syns det både i manifesta och latenta budskap att 
rådet har en viss vilja till att röra vid R2P:s principer, men dessa försvinner i 
resolutionernas övriga förkunnaden. 

Vad är då implikationerna av detta? Naturligtvis är det oerhört problematiskt 
att säkerhetsrådet permieras av en sådan till synes orubblig suveränitetssyn då 
rådet lämnas omottaglig för en ny dokrin såsom R2P. I den mångmångfacetterade 
interventionsdebatten hörs det ständigt nya röster som syftar till att kartlägga 
gråzonen mellan staters suveränitet och beskyddandet av civilbefolkningen, vilket 
öppnar upp för en legitimering av ingripanden i humanitärt syfte. En debatt kring 
beskyddandet av civilbefolkningar i humanitära katastrofer är nödvändigt för att 
undvika att debatten stagnerar och för att införliva de löften som gavs efter det 
internationella samfundets systematiska misslyckanden i fall som Rwanda och 
Srebrenica.  

R2P är en doktrin som öppnade upp för en reformering av traditionella 
uppfattningar om suveränitet, men uppenbarligen har säkerhetsrådet svårt att 
agera utifrån doktrinen. R2P kan således liknas vid ett nytt verktyg vars 
förpackning ingen vågar öppna.  

 
 

 

 

                                                                                                                                                         
 
103 Med undantag för resolution 1706 (2006) där punkt 138 och 139 från World Summit Outcome Document 
nämndes, utan att direkt uttrycka begreppet R2P. 
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