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Abstract 
 
I vår uppsats har vi försökt utreda om det utifrån ett moralfilosofiskt perspektiv är rätt eller fel 
att utföra en humanitär intervention. För att försöka göra detta har vi studerat 
kosmopolitimens, kommuniarismens och pacifismens syn på frågan för att hitta olika 
argument för och emot, och vi har studerat både originalverk och sammanfattande texter. Vi 
har tittat på brister i tänkarnas egna resonemang och även ställt de olika moralfilosofiska 
skolorna emot varandra. Resultatet var för oss delvis oväntat. Detta då kommunitarismen och 
kosmopolitismen brukar ses som varandras motpoler, men det visade sig utifrån vår analys att 
nästan alla de tänkare vi studerat inom dessa två skolor var emot eller ställde sig tveksamma 
till humanitär intervention av olika anledningar. Pacifismen visade sig, som vi trott på 
förhand, ställa sig kritiskt mot humanitära interventioner.  
 
 
Nyckelord: Humanitär intervention, moralfilosofi, kosmopolitism, kommunitarism, pacifism, 
John Stuart Mill, Michael Walzer, Immanuel Kant, John Rawls 
 
Antal ord: 9160 
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1. Problemformulering och begreppsdefinitioner 
 

1.1. Problemformulering  
 
Vi kommer i denna uppsats att diskutera kring de moralfilosofiska problem och 

dilemman man ställs inför när man talar om humanitär intervention. Vår 

forskningsfråga är om det är rätt eller fel med humanitär intervention. Som ni kommer 

att se i denna uppsats ställs man inför en rad komplicerade moralfilosofiska problem 

och dilemman när det handlar om humanitär intervention och vår ambition med denna 

uppsats är att ge oss i kast med just dessa problem och dilemman och förhoppningsvis 

kunna belysa nya spännande och intressanta infallsvinklar.   

 

1.2. Avgränsningar i problemformuleringen  
 

När man talar om humanitär intervention är det viktigt att ha i åtanke att humanitär 

intervention som begrepp är ett relativt nytt begrepp. Det är först efter det kalla 

krigets slut, då en ny världsordning uppstod, som själva begreppet humanitär 

intervention på allvar började aktualiseras inom den internationella politiken.1 Vi 

kommer vi inte att begränsa oss till interventioner utförda av en viss typ av länder, 

såsom till exempel västvärldsländer. Anledningen till att vi inte gör denna typ av 

avgränsning är att vi anser att en sådan avgränsning endast hade varit nödvändig om 

vår ambition hade varit att titta på empiriska fall. Vi kommer alltså att skriva vår 

uppsats på en helt teoretisk nivå och utreda de moralfilosofiska teorier som finns 

kring humanitär intervention. Därmed avgränsar vi oss från att undersöka empiriska 

fall. Vi kommer alltså inte att titta på eller diskutera kring hur humanitära 

interventioner har använts i praktiken, utan fokusera på hur dem borde användas i 

praktiken. Denna avgränsning att enbart lägga uppsatsen på en teoretisk nivå 

motiveras med att det blir en naturlig sak att göra med utgångspunkt i 

forskningsfrågans karaktär om rätt och fel som allmängiltig princip.  

                                                
1 Bellamy, Alex J. - Wheeler, Nicholas J. Humanitarian intervention in world politics. I The 
globalization of world politics: an introduction to international relations, Baylis, John - Smith, Steve - 
Owens, Patricia (red.), 2008. 520-539., 524. 
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1.3. Definition av moralfilosofi 
 

Vad är rätt? Vad är fel? Och hur bör vi handla? Dessa stora frågor utgör själva 

moralfilosofins kärna. Sokrates beskriver moralfilosofin som den lära som handlar om 

hur vi borde leva och varför2. Vi kommer i vår uppsats när vi talar om begreppet 

moralfilosofi, eller begreppen moralfilosofiska problem och moralfilosofiska 

dilemman, att syfta till de problemen och dilemmana som kretsar kring vad som är 

rätt, vad som är fel och vad som borde göras.  

 

1.4. Definition av humanitär intervention 
 

När vi ställer oss frågan om det är rätt eller fel med humanitär intervention avser vi att 

utreda denna fråga på ett normativt teoretiskt plan. Dock måste vi definiera vad vi i 

praktiken menar med humanitär intervention innan vi kan börja utreda 

moralfilosofiskt om det är rätt eller fel. Betydelsen av humanitär intervention i denna 

uppsats innefattar inte demokratispridning eller förnyelse mot andra friheter. 

Humanitär intervention, på det vis vi avser att utreda moralfilosofiskt kring huruvida 

det är rätt eller fel i denna uppsats, är en humanitär intervention som utförs med syftet 

att lindra storskaligt mänskligt lidande. 

 

Även om vi som tidigare nämnt inte kommer att titta på några empiriska fall i denna 

uppsats så anser vi det relevant att redogöra för FN:s principer för när en humanitär 

intervention är lämplig eller inte. Anledningen till att vi vill redogöra för detta är att vi 

tror att det kommer att vara av värde för våra, och andra läsares, framtida normativa 

analyser av humanitär intervention att känna till de riktlinjer som det internationella 

samfundet följer. Dessa säger att orsakerna till att fullfölja en humanitär intervention 

ska vara pågående eller befarat folkmord eller etnisk rensning, alltså storskaligt 

mänskligt lidande. Det finns till detta dessutom en hel del försiktighetsåtgärder som 

ska tas hänsyn till, som att inga andra bakomliggande intressen får finnas med när den 

                                                
2 Rachels, James - Rachels, Stuart, 2009. The elements of moral philosophy, 1. 
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humanitära interventionen genomförs och att denna ska vara sista utvägen för att 

stoppa det mänskliga storskaliga lidandet.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Svenska FN-förbundet. FN rapporterar om skyldighet att skydda. 2009. 

http://www.fn.se/PageFiles/12303/FN_Rapport_nr1-09.pdf (Hämtad 2012-04-26).  
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2. Syfte 

 
Anledningen till att vi har valt att skriva en uppsats om humanitär intervention ur ett 

moralfilosofiskt perspektiv är att vi personligen är intresserade av ämnet. Vi anser oss 

nämligen behöva utreda denna fråga på en teoretisk nivå då vi tror och hoppas att det 

ska ge både oss själva och andra som läser uppsatsen en vidare vägledning i frågan 

kring rätt och fel med humanitär intervention. Frågan har varit ständigt aktuell inom 

världspolitiken de senaste decennierna, men även här i Sverige har frågan de senaste 

åren vuxit och tagit allt mer plats på den politiska agendan. Det väcktes en stor 

mediedebatt om huruvida Sverige skulle delta i en humanitär intervention i Libyen 

under 2011 och nu på senare tid har det varit en stor debatt om huruvida en humanitär 

intervention i Syrien vore lämplig eller inte.  

 

Diskussionerna i media kring dessa frågor är allt som oftast av praktisk karaktär och 

vad vi anser att man missar i den mediala debatten är just de moralfilosofiska 

dilemman och problem man ställs inför när man talar om humanitära interventioner. 

Det behövs helt enkelt en teoretisk utredning i frågan eftersom man som demokratisk 

medborgare får svårt att förhålla sig till dessa viktiga frågor och veta vart man själv 

står utan att också först studera dem ur ett moralfilosofiskt perspektiv. Vi hoppas 

således att denna uppsats dels ska ge oss själva vägledning i denna fråga, dels bidra 

till en ökad medvetenhet för läsaren kring vilken moralfilosofisk problematik man 

ställs inför när man talar om humanitär intervention.   
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3. Teori och förförståelse 
 

Vi kommer att utforska olika moralfilosofiska teorier och se hur dem förhåller sig till 

de problem man ställs inför när man talar om frågan kring huruvida humanitär 

intervention är rätt eller fel. Vår målsättning med uppsatsen är att delvis ställa 

teorierna mot varandra, delvis utforska om teorierna har några självmotsägelser eller 

är problematiska i sig själva på något sätt. När man läser uppsatsen är vår tanke att 

man som läsare ska få både en bredare och en djupare förståelse för den 

moralfilosofiska problematik man ställs inför när det handlar om humanitär 

intervention.  

 

De två huvudteorierna vi kommer att studera i uppsatsen är kosmopolitism och 

kommunitarism. Anledningen till att vi valt dessa två teorier är att dem ofta ses som 

varandras motpoler när det handlar om normativ teori inom området för 

internationella relationer4. Debatten mellan de två teorierna har även haft ett stort 

inflytande på utvecklingen av den normativa teorin inom området internationella 

relationer5.  

Utöver våra två huvudteorier, kosmopolitism och kommunitarism, kommer vi 

även att studera pacifism. Vi anser att det är en spännande teori att ha med då den kan 

anses vara en aning mer radikal i sina ståndpunkter än andra teorier inom den 

normativa teorin för internationella relationer. Vår hypotes är att kommunitarismen 

och pacifismen kommer att förhålla sig negativa till humanitär intervention. Detta tror 

vi kommer att vara fallet då båda dessa teorier har ontologiska utgånglägen som pekar 

mot detta. Kommunitarismen utgår från värnandet av kulturell mångfald och 

pacifismen utgår från att till varje pris, oavsett konsekvenserna, motsätta sig 

våldsutövning. Kosmopolitismen däremot tror vi kommer att förhålla sig positivt till 

att genomföra humanitära interventioner då kosmopolitismens ontologiska utgångläge 

är att alla människor, oavsett statstillhörighet, delar samma natur och har samma 

rättigheter.  

 

 
                                                
4 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 24.  
5 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 8.  
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4. Metod och material  
 
Vi har i vår uppsats valt en metod som innebär att vi först kommer att presentera olika 

teorier, som för olika moralfilosofiska resonemang kring humanitär intervention, för 

att sedan ställa dem mot varandra. Vi tror att detta är ett klokt sätt att gå tillväga på för 

att söka svar på vår forskarfråga kring om det är rätt eller fel med humanitär 

intervention. En fördel med att ställa teorier som har olika moralfilosofiska synsätt 

mot varandra är att de då både får kritisera andra teorier, samtidigt som de blir 

kritiserade själva. På så vis uppenbaras förhoppnings olika teoriers styrkor och 

svagheter i sina moralfilosofiska resonemang i allmänhet, och i vårt fall, i synnerhet, 

våra utvalda teoriers styrkor och svagheter när det kommer till ett moralfilosofiskt 

resonemang kring humanitär intervention.  

 

Presentationen av de olika metoderna kommer att ske i uppsatsens avhandlingsdel och 

den del av uppsatsen där vi kommer att ställa teorierna mot varandra för att söka svar 

på vår forskningsfråga har vi valt att kalla för slutsatser och reflektioner.  

 

För att få svar på vår forskningsfråga kommer vi att söka efter olika moralfilosofiska 

teorier och ståndpunkter i frågan kring humanitär intervention både i böcker som är av 

mer sammanfattande karaktär och i originalverk.  
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5. Moralfilosofiska teorier kopplade till humanitär 

intervention 
 

5.1. Bakgrund 

 
I och med globaliseringen ställs vi inför för nya moraliska utmaningar – ska alla 

individer ses som världsmedborgare där strävan efter en delad moral står i centrum 

(kosmopolitism) eller är det snarare eftersträvansvärt att vi ser olika kulturer som 

separata samhällen med egna moraler (kommunitarism). Vi kommer i detta avsnitt att 

behandla några av de ledande moralfilosofiska synsätten som berör humanitär 

intervention och se på hur de skiljer sig åt från varandra. Primärt kommer vi i vår 

analys att fokusera på de två ovan nämnda moralfilosofiska hållningarna 

kosmopolitism och kommunitarism, men även analysera en tredje moralfilosofisk 

teori, nämligen pacifismen. Anledningen till att vi primärt valt att utgå från 

kosmopolitismen och kommunitarismen är att dessa två skolor ofta ställs i kontrast till 

varandra6. Att vi dessutom väljer att analysera hur pacifismen förhåller sig till 

humanitär intervention motiverar vi med att det är en radikal och spännande 

moralfilosofisk teori som belyser flera intressanta dilemman man ställs inför när det 

handlar om att ingripa med våld i en konflikt.   

 

Vi avgränsar oss från att i vidare mening diskutera kring mer klassiska teorier, så som 

olika typer av realism. Detta gör vi då realistiska teorier menar att det inte finns någon 

plats för normativ teori inom studiet av internationella relationer. Inom de realistiska 

teorierna är det istället synsättet på makt som på olika sätt står i fokus, vilket leder till 

att de realistiska teorierna inte naturligt tillför något i vår normativa teoretiska analys 

av humanitär intervention. Värt att nämnas är dock att de realistiska teorierna har fått 

mycket kritik på senare tid för att dem inte tar hänsyn till just de moralfilosofiska 

aspekterna inom ramarna för studiet av internationella relationer7. En viktig poäng 

som lagts fram i kritiken mot de realistiska teorierna är att dem får svårt att legitimera 

                                                
6 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 24.  
7 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 25.  
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sin syn på moralen som oviktig i internationella relationer då det empiriskt bevisats att 

det används ett mycket moralfilosofiskt influerat språk i olika forum för internationell 

politik gällande rättigheter och skyldigheter8.  

 

Alex J. Bellamy och Nicholas J. Wheeler ger en god översiktlig förklaring för hur 

synen på humanitär intervention har förändrats i världen sedan det kalla kriget tog 

slut. Under det kalla kriget fanns det tydliga riktlinjer för vilket ramverk aktörer inom 

den internationella politiken var tvungna att hålla sig inom, men detta har förändrats 

efter järnridåns fall och vi har idag en ny världsordning att rätta oss efter. I denna nya 

världsordning har moral och ansvar för hur omständigheterna är för andra människor i 

andra delar av världen fått allt mer politiskt utrymme på den internationella arenan.9  

 

Det finns de som menar att västländerna inte ser andra kulturer som något främmande 

eftersom de påminner om hur deras egna länder såg ut tidigare i den sociala 

utvecklingen. Detta skulle förmodligen en kommunitarist ställa sig kritisk till. 

Problemet med att utifrån ett sådant tankesätt försöka skapa en doktrin som ska värna 

rättvisa globalt är att den undermineras av antaganden om världen som politiska 

teoretiker har, som inte nödvändigtvis stämmer överens med synen hos de folk den 

ska appliceras på. Medan vissa i väst ser dessa länder som något som skulle må bra av 

att få ”komma ikapp” i utvecklingen, alltså bli mer lika västländerna, ser en del icke-

västländer detta som ett hot då västerländska kulturer och värden sprids globalt mot 

deras egen vilja.10  

 

Mary Kaldor talar om att vi idag har fått något som hon kallar för nya krig. Hon anser 

att krigets karaktär har förändrats från att handla om statsintressen mellan länder till 

att vara interna konflikter som handlar om invånarnas identitet. Under det kalla kriget 

kallades ofta konflikter som ägde rum inom en stat för ”lågintensiva konflikter”. Men 

konflikter inom en stats gränser tas efter Sovjets fall på större allvar och avspeglar ett 

maktvakuum som uppstått i den nya världsordningen. Sönderfallande imperier och 

                                                
8 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 26.  
9 Bellamy, Alex J. och Wheeler, Nicholas J. Humanitarian intervention in world politics. I The 
globalization of world politics: an introduction to international relations, Baylis, John - Smith, Steve - 
Owens, Patricia (red.), 2008, 524. 
10 Hutchings, Kimberly. What is orientation in thinking? On the question of time and timeliness in 
cosmopolitical thought. Constellations. Vol. 18 (2011): 190-204, 190. 
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ideologier samtidigt som globaliseringen fått ett uppsving har underdukat för dessa 

nya krig.11  

 

Det internationella samfundet fortsätter dock understryka vikten av staters suveränitet 

även efter kalla kriget. Artikel 2.1 i FN-stadgan handlar om staternas suveräna 

likställdhet trots att den internationella inblandningen i konfliktområden är 

omfattande, både med statliga och icke-statliga organisationer. Kaldor anser att de 

olika parterna i en sådan konflikt är fullständigt beroende av stöd från externa parter, 

och att konflikterna utmärks av urholkning av den egna statens makt. Detta kan i sig 

ses som en kränkning av statens suveränitet, trots att det är interna grupper som utför 

handlingarna, med kraft given av extern hjälp. Eftersom att externa parters 

inblandning redan är omfattande vore det fel att säga att det är tal om en icke-

intervention, för området är redan så pass influerat av externa parter att en humanitär 

intervention snarast vore överflödigt. Kaldor anser dock att det är bättre att externa 

parter lägger sig i konflikter än att dem inte gör något alls, eftersom hon menar att 

man genom att inte skydda offren, skyddar förövarna.12  

 

Mary Kaldors inställning till humanitär intervention är alltså att man inte 

nödvändigtvis behöver gå in med sina egna militära styrkor i ett land, utan att man 

kan nå samma effekt som en humanitär intervention med mer subtila, småskaliga 

medel där det ser ut som att medborgarna själva lyckats åstadkomma förändringen.  

 

Oavsett om man håller med Kaldor eller inte när det kommer till hennes syn på hur 

och när humanitära interventioner bör genomföras, kan säkerligen de allra flesta hålla 

med henne i hennes syn på att vi idag har fått en ny form av krig i och med 

globaliseringen och det kalla krigets slut. Nya former av krig kräver nya 

förhållningssätt. Därför kommer vi nu nedan att studera olika skolors moralfilosofiska 

syn på humanitär intervention.  

 

 

 

                                                
11 Kaldor, Mary, 2000. Nya och gamla krig: organiserat våld under globaliseringens era, 10-12 
12 Kaldor, Mary, 2000. Nya och gamla krig: organiserat våld under globaliseringens era, 132-133 
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5.2. Kommunitarismen  

 
Kommunitarism sätter fokus på hur sociala band formar individer och dess moraliska 

utgångsläge, vilka i sin tur formar olika staters agerande. Vad som är rätt och fel 

formas inom varje samhälle och ser därför inte likadant ut överallt i världen. Michael 

Walzer har fått mycket utrymme inom denna teori, främst för att han koncentrerat sig 

på spänningen mellan kosmopolitism och kommunitarism13. Enligt kommunitarismen 

är rättvisan rotad i det man har gemensamt och den samlevnad som gör att man skapar 

en delad livsstil och att ignorera denna förståelse är att handla orätt14.  

Pluralism, som är en gren av den kommunitära skolan, lägger sitt fokus på mänskliga 

rättigheter men ställer sig emot humanitär intervention eftersom att det saknas 

konsensus för vilka grundvalar som ska gälla för en sådan, vilket lätt skulle kunna 

leda till att de mäktigaste staterna använder humanitär intervention som förevändning 

för att tvinga på svagare stater sina egna värdegrunder.15  

Kulturrelativismen, även det en gren inom den kommunitära skolan, anser att det inte 

finns någon universell etik, utan att den skapas i det samhälle där den praktiseras. 

Kulturrelativister menar vidare att det som är rätt för invånare inom ett samhälle 

också ska anses vara moraliskt riktigt. Vidare anser dem att det är arrogant att döma 

en annan kulturs moral, och hävdar istället att man ska vara tolerant inför denna.16  

 

5.2.1. John Stuart Mills kommunitarism 

 
I sin bok, Just and Unjust Wars hämtar Walzer argument från John Stuart Mill som 

anser att stater ska ses som självbestämmande samhällen oavsett om deras interna 

politik är fri eller inte och oavsett om folket valt sin ledning eller inte. Mill anser att 

det är olyckligt om man föds in i en tyrannisk stat, men att medborgarna själva måste 

kämpa för att förhållandena ska förändras. Interventioner misslyckas mer frekvent än 

                                                
13 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 
55. 
14 Shapcott, Richard. International Ethics. I The globalization of world politics: an introduction to 
international relations, Baylis, John - Smith, Steve - Owens, Patricia (red.), 2008. 192-207, 195. 
15 Bellamy, Alex J. och Wheeler, Nicholas J. Humanitarian intervention in world politics. I The 
globalization of world politics: an introduction to international relations, Baylis, John - Smith, Steve - 
Owens, Patricia (red.), 2008, 528. 
16 Rachels, James - Rachels, Stuart, 2009. The elements of moral philosophy, 16.  
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de lyckas, för att de är dömda att misslyckas när friheten helt sonika är något som 

överlämnas av externa makter istället för att vara ett resultat av interna strider17. 

Enligt Mill skulle konsekvensen av att utomstående försöker införa dessa värden 

antingen bli en evig kamp för att upprätthålla dem eller att styret och samhällsklimatet 

bara återgår till var det var tidigare när de yttre makterna lämnar landet18.  

Mills syn på samhällen tycks vara att folk får de samhällen de ”förtjänar” eller i alla 

fall de styren som passar för dem och att ingen kan eller borde förändra deras 

förhållande åt dem.19  

Detta ligger nära Rousseaus tankar om att olika folk ska styras på olika sätt, vilka han 

utvecklar i ”Det sociala kontraktet”, i vilken han ger sin förklaring till hur samhällen 

skapas. Detta sker enligt Rousseau genom att man ingår ett kontrakt med den aktuella 

enhet människor man ska leva tillsammans med, samt härskaren som bara ska stifta 

lagar efter att ha studerat de seder som redan tidigare rådde inom gruppen.20  

 

5.2.2. Michael Walzers kommunitarism 

 
Dilemmat man enligt Michael Walzer ställs inför i frågan om humanitär intervention 

är att antingen bara se på medan massakrer, våldtäkter, etniska rensningar och 

statsterrorism sker, eller att försöka göra något åt det, vilket skulle innebära att man 

flyttar arméer över statsgränser och på så vis använder våld mot länder som inte själva 

hotat eller attackerat någon. Problematiseringen kan dock göras större. 

Missförhållandena kan vara orsakade av något internt, handlandet kan vara djupt rotat 

i den politiska strukturen, den sociala strukturen, historiska minnen, etnisk rädsla och 

så vidare. Eller så kan dem bero på ett statsmisslyckande, där klimatet kan liknas vid 

ett allas krig mot alla där det finns överlappande fall av offer och förövare. Bilden av 

den gode och den onde i en konflikt är alltid viktig för utomstående att försöka få 

grepp om, men det är inte alltid så lätt att avgöra vem som är ”offret” som ska 

skyddas i en komplicerad konflikt.21  

                                                
17 Walzer, Michael, 1992. Just and unjust wars: moral argument with historical illustrations, 87-88.  
18 Bellamy, Alex J. - Wheeler, Nicholas J. Humanitarian intervention in world politics. I The 
globalization of world politics: an introduction to international relations, Baylis, John - Smith, Steve - 
Owens, Patricia (red.), 2008, 528. 
19 Walzer, Michael, 1992. Just and unjust wars: moral argument with historical illustrations, 88. 
20 Rousseau, Jean-Jacques, 1993. The social contract and Discourses, 41-42. 
21 Walzer, Michael, 2004. Arguing about war, 67-73. 
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Walzer håller med om Mills övergripande resonemang om att folk har rätt att göra 

uppror om inte de politiska institutionerna svarar mot samfällighetens värderingar. 

Han poängterar dock att detta inte ska förväxlas med att få intervenera utifrån. Walzer 

anser att även om en regering av andra stater anses vara tyrannisk ska det 

internationella samfundet agera som om den vore legitim så länge folket har 

legitimerat den, för bara det egna folket har rätten att avgöra om en regering är legitim 

eller inte.22 

 

Walzer gör dock en problematisering av Mills resonemang kring att 

självbestämmande enheter inte ska interveneras då självbestämmandet i sig ger rätten 

att bli fri genom sin egen förtjänst.  Walzer menar här att det är svårt att avgöra när en 

gemenskap är självbestämmande, och på grund av svårigheten i den bedömningen blir 

det även svårt att avgöra när en gemenskaps nationsgränser ska respekteras.23  

Walzer fortsätter sin problematisering kring om huruvida det är rätt eller fel med 

humanitär intervention genom att skriva ”there is another sort of case, however, (...) 

where we don't want local balance to prevail. If the dominant force within a state are 

engaged in massive violations of human rights, the appeal to self-determination in the 

Millian sense of self-help is not very attractive”24. Det finns alltså situationer, så som 

under folkmord, där humanitär intervention kan rättfärdigas trots att regeln är att man 

helst ska låta de egna invånarna handskas med interna konflikter. Humanitär 

intervention ska alltså enligt Walzer endast användas som en sista utväg för att stoppa 

till exempel ett pågående folkmord. 

 

Walzer anser att rätten att inte intervenera grundar sig i ett samhällets historiska 

integritet, eftersom att den historiska gemenskap ett samhälle består av har utvecklat 

dess politiska former över flera generationer. De sociala, kulturella och institutionella 

uttryck som växt fram ska ses som värdefulla.25  

 

                                                
22 Beckman, Ludvig - Mörkenstam, Ulf (red.), 2009. Politisk teori, 241.  
23 Walzer, Michael, 1992. Just and unjust wars: moral argument with historical illustrations, 88-91. 
24 Walzer, Michael, 1992. Just and unjust wars: moral argument with historical illustrations, 101. 
25 Beckman, Ludvig - Mörkenstam, Ulf (red.), 2009. Politisk teori, 240 
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Walzer menar att ett av problemen med humanitär intervention är att det är grundat i 

kulturella antaganden om vilka som har makten att utföra dem. Detta menar han inte 

automatiskt gör dessa makters avsikter illegitima, men kontroversiella.26  

  

Vidare menar Walzer att varje stat som har möjlighet att stoppa människoslakt har rätt 

att göra det, men han uttalar aldrig att det är någon plikt27. Inte ens om ett stort antal 

liv skulle kunna räddas om staten blandade sig i anser Walzer att det är dess plikt, 

eftersom att deras medborgare inte ska behandlas som någon internationell resurs utan 

som oskyldiga liv som inte ska behöva riskeras för att bevara andras liv28. Dock, trots 

att det inte är någon stats skyldighet att ingripa, menar Walzer att det ibland finns 

lokala omständigheter som är så brutala att man inte kan acceptera dem eller låta dem 

fortgå, men hävdar samtidigt att uttrycket ”humanitär intervention” har missbrukats 

flera gånger genom historien29. 

 

Walzer poängterar istället staters rättighet att som suveräna enheter ställa sig neutrala 

till andra staters konflikter, och menar att om de har valt att inte ställa sig positivt till 

någon av parterna så ska de åtnjuta alla aspekter av att inte vara involverad. Exempel 

på en sådan aspekt skulle kunna vara fortsatt handel med de konfliktinblandade 

parterna.30  

 

5.2.3. Diskussion kring kommunitarism 
 

Som vi kunde läsa ovan menar Mill att humanitära interventioner inte bör genomföras 

då medborgarna i en stat i kris själva måste få reda ut sina interna problem. Han 

uttrycker att intervention inte leder till något gott resultat just eftersom att 

rättigheterna givits till folket istället för att folket fått kämpa för dem. Det är just detta 

han menar är orsaken till att humanitära interventioner ”misslyckats” fler gånger än 

vad de lyckats. Ur en konsekvensetisk vinkel har detta naturligtvis betydelse, men det 

hade krävts en definition på vad Mills menar med ”misslyckande”. När han beskriver 

att situationen i landet helt enkelt återgår till vad det var innan de yttre makterna 

                                                
26 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 113. 
27 Walzer, Michael, 2004. Arguing about war, 108.  
28 I Walzer, Michael, 2004. Arguing about war, 237.  
29Walzer, Michael, 2004. Arguing about war, 69.  
30Walzer, Michael, 2004. Arguing about war, 233-235. 
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intervenerade kan det visserligen ses som ett misslyckande för att något optimalt 

resultat inte uppnåtts, men i fall FN propagerar för att humanitär intervention är 

önskvärd, som under folkmord eller etnisk rensning, kan det fortfarande anses vara ett 

lyckat projekt, även om utgången blir kortvarig och aktionen endast riktas mot att 

stoppa det akuta dödandet.  

 

Om man istället ska spela vidare på Mills egen åsikt, att folk själva måste förändra sin 

situation, så skulle det avsevärt kunna förenkla deras situation om de hade tillgång till 

den externa inblandning som Kaldor talar om i bakgrunden, där stater och NGO:s kan 

stödja grupper i problemområdet på olika sätt utan att fysiskt delta i stridigheterna. 

Eftersom Mill anser att kulturell mångfald ska värnas om är det oklart om han anser 

att denna hjälp vore möjlig att förmedla utan att det blir asymmetrisk hjälp, till 

exempel av att det bara är västländer som är intresserade av att stödja och att den 

grupp som får detta stöd får ett övertag trots att den inte är representativ för folket och 

alltså tar utvecklingen i en riktning som inte passar nationen i stort. Det som ger 

staten autonomi i vanliga fall genom sin suveränitet kan genom extern hjälp vridas till 

att olika grupper inom staten blir autonoma för att på så sätt få makt att förändra 

situationen i landet över huvudet på regeringen.  

 

Walzer problematiserar rättigheter och skyldigheter på ett intressant sätt. Det är en 

skyldighet att respektera suveräna stater, men en rättighet att göra något åt 

missförhållanden när man upptäcker dem. Det är en rättighet, ingen skyldighet, alltså 

är det ett öppet val där man gör lika rätt i att inte göra något, alltså att ställa sig 

neutral, som i att ingripa. De moraliska ståndpunkter Walzer utgår ifrån är helt enkelt 

att olika folk är olika och att man ska visa respekt för den utveckling andra länder har 

för att dess läge i dag formats av dess historia. Samtidigt säger han att när grova 

överträdelser mot mänskliga rättigheter görs är det inte attraktivt att göra som Mill 

och säga att de får ordna upp det själva. Man ska alltså låta historien ha sin gång mot 

en egen utveckling, men när alltför många lider under missförhållanden kan det vara 

berättigat att genomföra en humanitär intervention. Berättigat, men ingen skyldighet.  

Det är viktigt att nämna att Walzer här gör en tydlig distinktion mellan utsida och 

insida. ”Vi” är inte skyldiga hjälpa ”dem” i andra länder att intervenera då det är upp 

till dem själva inom sin stat att skapa politiska institutioner som lever upp till deras 

moraliska värderingar.  
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Walzer resonerar precis som Mill om att tidigare humanitära interventioner inte alltid 

varit så lyckade eller att man har kallat det humanitär intervention trots att det funnit 

andra bakomliggande intressen som varit den huvudsakliga orsaken till att gå in 

militärt i ett land. Dessa empiriska fakta har färgat det resonemang som de annars 

håller på en moralfilosofisk nivå, när de förklarar varför humanitär intervention inte är 

önskvärd. Vi undrar dock om de kunnat se en annan lösning på hjälp för områden där 

till exempel folkmord råder. Walzer skriver att det är lamt att bara göra som Mill och 

se på, men han presenterar ingen egen lösning. Detta anser vi vara problematiskt.  

 

5.3. Kosmopolitismen 
 

En bra beskrivning av idén om kosmopolitism, så som idén ser ut i dag, skulle kunna 

ges med följande citat. ”There is one divine universe, one rational human nature, and 

therefore one appropriate attitude to all men”31. Kosmopolitismen grundar sig i en 

liberal individuell syn på politik som handlar om att alla ska ha lika möjligheter att 

välja sitt liv, oavsett social bakgrund32.   

 

Habermas ser redan existerande organisationer så som FN, WTO och EU som en 

försmak på hur en framtida global ordning skulle kunna komma att se ut. 

Globaliseringstrender och större tyngd vid gemensamma statliga intressen gör att 

nationella och internationella intressen blir allt svårare att hålla isär.33  

 

Habermas anser att det finns ett ansvar att beskydda invånare även i andra länder, och 

att humanitär intervention kan rättfärdigas – men endast om de genomförs av liberala, 

demokratiska stater, för de är dem enda som förtjänat tilliten för sådana handlingar. 

Han poängterar att västländerna har misskött sig tidigare när det handlar om att 

upprätthålla sitt ideal om att utgå från ett gemensamt perspektiv när det kommer till 

internationell politik. Han försvar ändå dessa misstag med att det trots allt är under 

                                                
31 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 23.  
32 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 
46. 
33 Hutchings, Kimberly, 2011. What is orientation in thinking? On the question of time and timeliness 
in cosmopolitical thought. Constellations, 194-195. 
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den västerländska politiska kulturen som potentialen för ett gemensamt perspektiv alls 

har skapats och endast där kan utvecklas.34  

 

5.3.1. Immanuel Kants kosmopolitism 
 

Kosmopolitismen har Kant som sin förfader, även om det är omdiskuterat om Kant 

själv verkligen tänkte sig den sortens ideologi som växt fram i modern tid kring hans 

klassiska verk. Kant är också känd som moralfilosof, och han anser att moraliska 

regler inte är beroende av omständigheter, utan fast förankrade i det mänskliga 

förnuftet. Han menar att man ska hjälpa människor oavsett vad man själv vill få ut 

från det och man ska handla efter kategoriska principer som varje rationell människa 

skulle acceptera35. Kant skriver själv att ett av mänsklighetens största problem, som 

man ska söka en lösning på, är hur man ska kunna skapa och upprätthålla universell 

rättvisa, och att en perfekt konstitution på insidan är underordnad externa relationer 

man har med andra stater36. ”(...) abandoning a lawless state of savagery and entering 

a federation of peoples in which every state, even the smallest, could expect to derive 

its security and rights not from its own power (…) but solely from its great 

federation”37. Individerna ska alltså inte vara låsta till sin stats begränsningar utan ska 

ha möjlighet att åtnjuta allt en världsfederation skulle ha att erbjuda. Detta är ett mål 

som vi ska anta möjligt att uppnå, för endast så kan utveckling ske, enligt Kant38.  

 

Den kosmopolitiska idén avfärdar staters rätt till självbestämmande, när detta öppnar 

för kränkningar av universella standardiseringar för hur man bör bete sig, men dessa 

principer blir något modifierade när Kant ska göra en praktik av sina filosofier39.  

 

I boken Political Writings finns ett kapitel där Kant beskriver sina tankar kring vad 

han kallar för den eviga freden. Där presenteras av honom uppsatta konkreta riktlinjer 

och regler för hur internationell politik bör utformas för att det ska vara möjligt att 

upprätta en evig fred. En av punkterna är att arméer runt om i världen bör minska i 

                                                
34 Hutchings, Kimberly, 2011. What is orientation in thinking? On the question of time and timeliness 
in cosmopolitical thought. Constellations, 196. 
35 Rachels, James - Rachels, Stuart, 2009. The elements of moral philosophy, 128. 
36 Kant, Immanuel - Reiss, Hans Siegbert., 1991. Kant: political writings, 45.  
37 Kant, Immanuel - Reiss, Hans Siegbert., 1991. Kant: political writings, 47. 
38 Kant, Immanuel - Reiss, Hans Siegbert., 1991. Kant: political writings, 177. 
39 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 110. 
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storlek för att sedan helt försvinna, och en annan punkt säger att ingen stat med tvång 

får blanda sig i andra staters konstitution eller regering, för att en sådan inblandning 

skulle störa ett självständigt folk som kämpar med ett internt problem40 . Det 

sistnämnda bör tala för att han skulle ställer sig emot humanitär intervention.  

 

De premisser Kant bygger sitt resonemang om den eviga freden på är enligt Chris 

Browns tolkning att mänskligheten kommer kriga sig trött och att folkens största 

hinder från att bli moraliska är att de ständigt har en fiende. Attityden till fiender 

kommer dock på sikt att bli mer human och sällan förekommande, för att till sist 

försvinna helt. På så vis kommer den eviga freden att uppstå.41   

 

Kants kategoriska imperativ innebär att inget ska antas som nationell lag som inte 

skulle kunna antas som universell lag. I frågan om rättfärdigt handlande är varje 

handling som är av sådan karaktär att den möjliggör varje individs frihet i dess 

samexistens med andras frihet, samtidigt som den kan upphöjas till universell lag, en 

rättfärdig handling42.  

 

Kimberly Hutchings betonar omöjligheten av att ha sin filosofiska utgångspunkt i 

”ingenting”, alltså att man måste uppmärksamma plats, tid och den rådande diskursen. 

Eftersom att Kant ser tiden linjärt, som något som utvecklas på grundval av tidigare 

händelser som i sin tur påverkar framtida händelser, menar Hutchings att kontexten, 

alltså den tid i världshistorien vi befinner oss i nu, måste tas i åtanke när man 

applicerar hans tankar43.  

 

Jürgen Habermas är en av flera som applicerar Kants syn på moral på vår moderna 

tid. Han anser att humanitär intervention är ett förkroppsligande av det moraliska etos 

den moderna politiken representerar. Detta menar han är fallet eftersom att 

inblandning i områden med storskaliga problem kan ses som ett resultat av en 

potentiell globalisering av rättvisa44.  

                                                
40 Kant, Immanuel - Reiss, Hans Siegbert., 1991. Kant: political writings, 95-96. 
41 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 38.  
42 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 133. 
43 Hutchings, Kimberly. 2011. What is orientation in thinking? On the question of time and timeliness 
in cosmopolitical thought. Constellations, 193. 
44 Hutchings, Kimberly. 2011. What is orientation in thinking? On the question of time and timeliness 
in cosmopolitical thought. Constellations, 201. 
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5.3.2. John Rawls kosmopolitism  
 

Kosmopolitismen har haft fler, senare, influenser än Kant, så som Rawls. Rawls utgår 

från att alla är jämlika moraliska rationella kroppar, men han klargör att det inte är 

möjligt att applicera rättvisa på ett universellt plan, utan detta kan endast upprätthållas 

inom stater. Vi agerar moraliskt på grundval av vilka vi vill vara, och det är det som 

kommer avgöra vad vi väljer när vi står mellan två moraliska alternativ.45  

 

Rawls är kontraktsteoretiker och anser att rättvisa inom samhällen skapas för att 

möjliggöra samarbete för ömsesidig fördel, men han anser att detta endast gäller i en 

liten gemenskap, så som inom en nation och att rättvisa på den internationella arenan 

inte fungerar på samma sätt. Inom ett samhälle operationaliseras rättvisan genom att 

medborgarna legitimerar sociala institutioner, dess regim och de rådande lagarna, 

även de som gäller mellan olika autonoma rättsstater, däribland den som talar om 

suveränitet och plikten att inte intervenera. Det första kontraktet är mellan staten och 

dess invånare, det andra mellan staten och andra stater som gjort samma kontrakt med 

sina invånare. Rawls menar att både dessa ska respekteras för att de ingåtts.46  

 

Rawls anser att pluralism är en del av ett demokratiskt samhälle, och att olika åsikter 

alltid måste kunna luftas. Det kommer att skapas ett överlappande konsensus av 

människor som håller med om olika saker. Han motsätter sig Kants idéer om en 

universell moral men anser att det finns en moralisk personlighet som är allmänt 

acceptabel47.  Rawls menar i sin folklag att människor ska observera sin skyldighet att 

inte intervenera. Han menar dock vidare att människor ska hedra mänskliga 

rättigheter samtidigt som dem har en skyldighet att hjälpa andra folk som lever under 

ogynnsamma förhållanden som gör att dem inte kan ha värdig social och politisk 

regim.48 Vi kan här se en spänning i Rawls. Det finns tydligt en motsättning i att inte 

intervenera och samtidigt vara skyldig att hjälpa andra att skapa en värdig social och 

politisk regim.  

                                                
45 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 
30-33. 
46 Brown, Chris, 1992. International relations theory: new normative approaches, 114-115. 
47 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 
35-38. 
48 Shapcott, Richard. International ethics. I The globalization of world politics: an introduction to 
international relations, Baylis, John - Smith, Steve - Owens, Patricia (red.), 2008, 200. 
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Rawls gör ett tankeexperiment som han kallar för okunnighetens slöja. 

Tankeexperimentet går ut på att man ska organisera världen utan att man vet var i 

den, eller i vilken samhällsklass i den, man kommer att födas49. Poängen med hans 

tankeexperiment är att visa att det enda sättet för att försäkra sig om att man ska få det 

bra, är genom att konstruera världen rättvis. Han använder alltså sitt tankeexperiment 

som ett moralfilosofiskt argument för att en form av universell rättvisa bör 

eftersträvas. Detta skulle eventuellt kunna vara ett argument för militär intervention 

om syftet är att skapa rättvisa och ge framtidens barn som föds i det intervenerade 

landet ett värdigare och lyckligare liv. Detta styrks av differensprincipen som handlar 

om att ordna den sociala grundstrukturen på ett sätt så att ingen vinner eller förlorar 

till följd av utgången av naturens lotteri 50 . Detta kan också anses vara ett 

moralfilosofiskt argument för militär intervention. Förvisso är det i sin kontext skrivet 

att handla om ekonomiska klyftor inom samhällen, men man kan även argumentera 

för att det är givande att applicera resonemanget på det internationella systemet.  

 

Dock finns det kritik mot Rawls eget sätt att jämställa synen på individer och stater, 

eller mer precist respekten för staters självständighet som om det vore samma sak som 

respekten för individers självständighet. Kritiken kommer utifrån en liberal tanke om 

att varje individ har rätt att forma både sitt liv och sin moral, men när det gäller stater 

skulle visad respekt för en tyrannisk stat signalera att man respekterar och accepterar 

ledarnas rätt att förneka medborgarnas egen självständighet.51 

 

Ett annat problem med Rawls är att han pratar om universalism som något som gäller 

enbart liberala demokratier som liknar USA, inte hela världen. Han anser att dessa 

liberala demokratier bör närma sig varandra och mellan sig dela universell, eller 

snarare internationell rättvisa. Senare motsäger han sig detta och beskriver att 

kosmopolitismens viktigaste mål är att se alla som individer, inte nationella grupper.52  
 

 

                                                
49 Beckman, Ludvig - Mörkenstam, Ulf (red.), 2009. Politisk teori, 237. 
50 Beckman, Ludvig - Mörkenstam, Ulf (red.), 2009. Politisk teori, 244. 
51 Beckman, Ludvig - Mörkenstam, Ulf (red.), 2009. Politisk teori, 232. 
52 Cochran, Molly Maude, 1999. Normative theory in international relations: a pragmatic approach, 
48-49. 
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5.3.3. Diskussion kring kosmopolitism 
 

Både Kant och Rawls har explicit uttryckt att de förkastar inträde i en annan stat utan 

dennes godkännande, för att suveränitet ska respekteras. Vi ställer oss dock frågande 

till hur detta går ihop med deras tankar om rättvisa och plikt att skydda, samt hur det 

kan krocka med de allmänna ståndpunkter kosmopolitismen står för. Vi vill här peka 

på vissa av resonemangens svagheter och påvisa motsägelser vi hittat hos författarna.  

 

Kants moral är deontologisk, det vill säga att han har fasta regler för hur man ska 

agera, även om konsekvenserna hade kunnat bli bättre med ett annat agerande. Hans 

regler är ändå sådana att man ska hjälpa andra och försöka göra det så gott som 

möjligt för mänskligheten i stort. Eftersom att han anser att det finns ett mål som 

mänskligheten strävar efter tycker vi att det är underligt att han inte alls ser till 

handlingars konsekvenser, utan bara det intrinsikala värde som handlingen har i sig 

själv.  

 

Han menar att relationerna mellan stater, som i bästa fall enligt honom kan utvecklas 

till en världsfederation, ska vara överordnat staters egna intressen. Från denna 

federation ska medborgare kunna söka säkerhet och rättigheter säger Kant, men om en 

världsfederation är målet borde det vara en naturlig del på vägen att försöka öka 

möjligheterna för säkerhet och rättvisa även för andra människor utanför den egna 

statens territoriella område. Utifrån detta resonemang kan man argumentera för att 

Kant, som kosmopolit, borde vara för humanitär intervention.  

 

Om man måste utgå från att skapandet av en världsfederation är möjlig, och om man 

utgår från att man kommer till detta skapande genom ett tätare samarbete och 

ansvarstagande mellan staterna, så borde man få lägga sig i andra staters politik – men 

Kant har som en av sina fasta regler att man aldrig med tvång får lägga sig i andra 

staters politik. Här skapas en spänning i Kant för hur det då ska vara möjligt att bygga 

vidare mot målet, en världsfederation.  

 

En risk med kosmopolitismen i stort är att om stater ser hela världen som sitt 

ansvarsområde, skulle det kunna sluta med otaligt många konflikter. Humanitär 
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intervention skulle då kunna bli så pass institutionaliserat att det blir ett sorts 

standardingrepp. Själva begreppet humanitär intervention kan då riskera att 

neutraliseras så pass att det skulle rättfärdigas även när missförhållanden pågår i 

mindre skala. Kanske är det en sådan utveckling Kant vill motverka med sina fasta 

principer.  

 

Rawls har även han resonemang som inte alltid går i samma riktning. Han är uttalat 

emot humanitär intervention men samtidigt ser han det som en skyldighet att skydda 

och hjälpa andra folk som lever under ogynnsamma förhållanden. Hans sammantagna 

ideologi om allas lika möjligheter, en personlighetsmässig moral som kan accepteras 

av alla, okunnighetens slöja och internationell rättvisa talar för att han, liksom Kant 

ser möjligheter för en mer enad värld, men trots detta ser han det som en skyldighet 

att inte intervenera.  

 

Att det är en skyldighet att inte intervenera beror till stor del på att Rawls är 

kontraktsteoretiker, och därför har bestämda regler att gå efter – de fasta regler som 

finns inom ett samhälle genom lagen och de internationella bestämmelser som finns 

om respekt för suveränitet. Detta i kombination med de liberal-kosmopolitiska tankar 

han har om världen leder oss till att anta att nya kontrakt måste upprättas för att stater 

ska få ta ansvar över gränserna, utöver konventioner så som mänskliga rättigheterna 

som antagits av i stort sett alla länder. Då är frågan om Rawls väntar på att någon 

form av undantagskontrakt ska upprättas, i stil med att ”om vi i framtiden missköter 

vårt ansvar som beskyddare över våra medborgare, så får ni komma in och hjälpa oss 

in på rätt bana”. För vad skulle annars krävas för att man ska få möjlighet att fullfölja 

den skyldighet vi har att skydda och hjälpa andra folk som lever under ogynnsamma 

förhållanden, utan att förkasta skyldigheten att respektera andra staters suveränitet?  
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5.4. Pacifismen  
 

Pacifismen har alltid varit en kontroversiell teori då den bland annat ofta anklagats för 

att ha interna självmotsägelser. Om man utgår ifrån att alla har en moralisk skyldighet 

att inte döda och därför motsätter sig krig, borde det också innebära att alla har en 

rättighet att inte bli dödade. Detta eftersom rättigheter implicerar skyldigheter. Att ha 

en sådan rättighet måste då innebära att man även har rätt att skydda den, samtidigt 

som andra har en skyldighet att respektera den. Om detta inte är fallet vore rättigheten 

meningslös. Det förefaller ligga en sorts motsägelse i att erkänna någon en rättighet 

men samtidigt förvägra personen i fråga att skydda denna rättighet när den riskerar att 

kränkas. Rätten till liv och rätten till självförsvar förfaller här alltså hänga ihop. Detta 

kan dock inte ses som en avgörande kritik mot pacifismen då denna erkänner rätten 

till individuellt självförsvar men förnekar att krig kan ses som en form av 

självförsvar.53  

 

En pacifist som helt utesluter våld och dödande oavsett vilka konsekvenserna blir av 

detta skapar en tydlig distinktion mellan att orsaka lidande och dödande och att låta 

lidande och dödande ske. En pacifist kan mena att vi aldrig själva bör bruka våld och 

döda även om vi genom sådana handlingar kan rädda ett stort antal liv. Med andra ord 

kan man argumentera för att pacifismen menar att det är bättre att låta ett stort antal 

människor dödas än att aktivt själv delta i våldshandlingar som dödar ett fåtal. Med 

anledning av detta har det hävdats att pacifismen, som värnar mer om att hålla sina 

egna händer rena än att skapa en bättre värld, borde ses som en egoistisk ideologi. 

Men idén att pacifismen helt och hållet skulle vara en egoistisk ideologi kan, och bör, 

kritiseras med hänvisning till de många stora, och ofta plågsamma, självuppoffringar 

pacifister genom tiderna utfört. Dock har kritiken ett visst värde då man t.ex. kan 

ifrågasätta om det verkligen är värre med konsekvenserna av ett krig än 

konsekvenserna av att fel sida vinner. Tittar man på de några av de totalitära 

regimerna under 1900-talet bör denna typ av invändning mot pacifismen anses 

relevant att reflektera kring.54  

 
                                                
53 Reitberger, Magnus. Krig. I Politisk teori, Beckman, Ludvig & Mörkenstam, Ulf (red.), 1. uppl., 
Liber, Malmö, 2009. S. 259. 
54 Ibid. 259.  
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5.4.1. Diskussion kring pacifismen 
 

Med hänvisning till texten ovan borde det stå klart att en radikal pacifist inte skulle 

stödja en humanitär intervention i någon form som innefattar militärt stöd, vapen eller 

våld. Detta anser vi vara problematiskt utifrån två olika perspektiv. Dels 

problematiskt utifrån ett deontologiskt perspektiv, men även problematiskt utifrån ett 

konsekvensetiskt perspektiv.  

 

Motiveringen till det förstnämnda vi anser vara problematiskt är att pacifismen, som 

måste anses vara en deontologisk moralfilosofi med sina uppsättningar av fasta regler, 

kan kritiseras för att dess regeletik inte tar hänsyn till mänskligt välmående. 

Pacifismen ställer till exempel regeln om icke-våld framför rätten till att försvara sitt 

eget liv. Det finns med andra ord brister i det pacifistiska moralfilosofiska 

resonemanget när det kommer till området kring hur människor faktiskt mår. Och så 

länge som en moralfilosofi håller fasta regler, så som i pacifismens fall icke-

våldsregeln, som ett högre värde än hur människor faktiskt mår, kommer den alltid att 

kunna bli kritiserad och ifrågasatt för att vara ofullständig som utgångsläge för 

mänskligt handlande.  

 

Motiveringen till att det sistnämnda kan anses problematiskt, alltså att pacifismen kan 

anses vara problematiskt ur ett konsekvensetiskt perspektiv, är att pacifismen inte tar 

hänsyn till de konsekvenser dess moralfilosofi kan leda till. Inte på ett fullt ut 

tillfredställande vis i vilket fall. En pacifist kan dock hävda att om alla människor 

följde pacifismens moralfilosofi, skulle själva konceptet med humanitär intervention 

inte längre vara nödvändigt då ingen människa skulle vara utsatt för förtryck och 

lidande. Då skulle en pacifist vidare kunna hävda att dess moralfilosofi ur ett 

konsekvensetiskt perspektiv visst var gott då det ger alla människor på jorden en 

värdig tillvaro utan våld och fruktan för sitt liv. Problematiken börjar dock när någon 

bryter mot pacifismens moralfilosofi och det är här man kan argumentera för att det 

finns konsekvensetiska brister i pacifismens resonemang. Om en grupp människor är 

hotade till sina liv av en förtryckande regim förbjuder pacifismen nämligen både att 

människorna i fråga gör eget motstånd, och att andra utifrån intervenerar militärt för 

att skydda människorna. Konsekvenserna av detta icke-våldsagerande och 
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avståndstagande från humanitära interventioner kan vara förödande, och om 

pacifismen som moralfilosofi vill få mer legitimitet hos det internationella samfundet 

bör den nog rannsaka sig själv i syfte att se om det inte finns undantagstillstånd då 

brukande av våld i självförsvar kan anses moraliskt rättfärdigat.  
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6. Slutsatser, reflektioner och besvarande av 

forskarfrågan 
 

Kosmopolitismens huvudidé, den om att det finns en för alla gemensam mänsklig 

natur och att det därför inte finns någon anledning att se olika nationaliteter eller 

folkslag på olika sätt, är den idé som teorin utgår ifrån när den format sin utopi om en 

världsfederation. Kosmopoliternas utopi om en världsfederation gör att dem strävar 

mot en utjämning mellan stater. Frågan är dock om denna utjämning skulle ske på lika 

villkor om man genomför humanitära interventioner eller om det skulle riskera att bli 

den drivning mot västerländska ideal, såsom Hutchings diskuterar.  

 

Det är främst i dessa idéer som man kan se kosmopolitism och kommunitarism som 

direkta motsatser, eftersom att kommunitarismen har en annan ontologisk 

utgångspunkt. Dess antaganden bygger på att det finns ett inneboende värde i att 

samhällen och kulturer ska få utvecklas på egen hand och tillåtas vara olika. Utifrån 

dessa idéer kan man inte se nationer i arabvärlden, Asien eller Afrika som samhällen 

som strävar efter att bli som väst, vilket Hutchings problematiserar, utan som egna 

identiteter som även i sin framtida utveckling kommer att fortsätta se annorlunda ut än 

den västerländska identiteten. Habermas tar upp problemet med att internationell 

politik inte alltid sker på lika villkor men försvarar detta med att potentialen för en 

gemensam grund ändå skapats av väst, och det låter i hans resonemang som att det 

även är väst som ska bygga vidare på att möjliggöra en kosmopolitisk grund som kan 

accepteras av alla. Problemet vi ser i det är att det är en konstig inställning till global 

kulturell mångfald om västländerna tror att de ensamma är de rätta att avgöra vilka 

ideal som kan tas in av andra. Problematiken tydliggörs när han säger att de enda som 

är legitima att utföra en humanitär intervention är liberala demokratier. Utifrån ett 

kommunitärt perspektiv skulle detta vara kontroversiellt då kommunitarismen anser 

att staters egna folk är de enda som har rätt att avgöra om deras stat är legitim, och 

menar vidare att om det egna folket i en stat anser att den är det ska även det 

internationella samfundet se den som legitim. Att i så fall, som Habermas, säga att en 

stat som inte är liberal eller demokratisk inte är legitim nog att hjälpa en annan stat är 

det samma som att förklara den illegitim. Å andra sidan kan man se till en liberal 

demokrati som Israel och fråga sig om den enligt Habermas skulle ha legitimitet nog 
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att utföra en humanitär intervention i Palestina, Libanon eller liknande, bara för att 

den är demokratisk och liberal.  

 

Kommunitarismen å sin sida menar att det finns tillfällen när humanitär intervention 

kan vara rättfärdigat, så som när Walzer diskuterar kring att man inte bara kan se på 

när folkmord pågår. Men man kan argumentera för att kommunitaristerna sätter 

käppar i sina egna hjul när det gäller vem som skulle vara legitimerad att utföra de 

humanitära interventionerna. Om ett folk som är utsatt för någon form av övergrepp 

från sin regim tydligt visar att de vill göra något åt den politiska situationen i sin stat, 

men av någon anledning är handlingsförlamat, framgår det inte vem som har rätt att 

assistera dem. Om man ska se till teorins övergripande resonemang om att det är 

viktigt att kulturella skillnader respekteras skulle det möjligtvis vara att föredra att ett 

land med liknande kultur utför interventionen för att minska risken för att främmande 

ideal, såsom till exempel västerländska ideal om det är en icke västerländsk stat, 

tvingas på det utsatta folket. Exakt hur man förhåller sig till denna problematik inom 

kommunitarismen framgår dock inte i den litteraturen vi granskat.   

 

Något vi finner intressant är att de tänkare vi granskat i vår uppsats, oavsett 

moralfilosofisk skoltillhörighet, är antingen direkt emot eller ställer sig tveksamma till 

att genomföra humanitära interventioner (förutom då möjligen Habermas). De 

kommunitära tänkarna argumenterar lite olika men kommer fram till samma slutsats, 

humanitär intervention är inte önskvärt. Mill anser att det inte leder till någon 

långsiktig förbättring medan Walzer i sin kritik mot humanitär intervention framför 

allt fokuserar på att det är folkets egen uppgift att skapa förändringar inom sitt 

territorium. 

 

Det är föga förvånande att ovanstående kommunitärer ställer sig emot eller är 

tveksamma till humanitär intervention med tanke på deras gemensamma ontologiska 

utgångsläge att värna om kulturell mångfald. Vad som däremot förvånat oss mer och 

som även går tvärt emot vår hypotes som presenterades i början av uppsatsen är att 

även att kosmopoliterna vi studerat ställer sig tveksamma till humanitär intervention. 

Kant anser att samtidigt som man ska upprätthålla universell rättvisa, är det en fast 

regel att man inte får lägga sig i andra staters politik. Rawls har samma motsättning i 

sitt resonemang, han menar att man ska hjälpa andra som lever under ogynnsamma 
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förhållanden men att det är ens plikt att inte intervenera. En anledning till att dessa två 

kosmopoliter, Kant och Rawls, ställer sig tveksamma till humanitär intervention, 

samtidigt som de tycker att man ska hjälpa andra i nöd, kan bero på att de båda i 

huvudsak utvecklade sina teorier och verkade innan det kalla krigets slut, då 

fenomenet med humanitär intervention inte var lika aktuellt. Habermas däremot, som 

är en nutida kosmopolitisk filosof till stor del inspirerad av Kant, anser att humanitär 

intervention kan rättfärdigas. Kanske visar detta att det inte är förrän i den absolut 

modernaste kosmopolitismen som tankarna kring humanitär intervention fått tagit 

plats på allvar. En förklaring till detta skulle, om sådant är fallet, kunna vara att 

ämnets aktualisering de senaste decennierna tvingat nutida kosmopolitiska filosofer 

såsom Habermas att tydligare ta ställning i frågan kring humanitär intervention och 

som ett resultat av detta blivit tvungen att arbeta med att räta ut de paradoxer som 

funnits i tidigare kosmopolitiska resonemang.  

 

Vår hypotes om att pacifismen skulle förhålla sig negativt till humanitär intervention 

visade sig enligt de källor vi studerat att stämma. Men vi kan dock konstatera att man 

när man på ett sådant regeletiskt vis som pacifismen avfärdar våldsutövning ställs 

inför ett dilemma. Är det verkligen bättre att inte smutsa ner sina egna händer och på 

så vis låta oskyldiga liv gå till spillo, än att genomföra en humanitär intervention och 

möjligtvis tvingas döda ett fåtal för att rädda många? Tyvärr kunde inte pacifismen 

som moralfilosofisk normativ teori ge oss några tillfredställande resonemang kring 

detta dilemma och vi väljer därför att förhålla oss kritiska till en moralfilosofisk 

normativ teori som kategoriskt vägrar ta hänsyn till konsekvensetisk problematik.   

 

De slutsatser vi kan dra utifrån att ha studerat dessa olika moralfilosofiska 

ståndpunkter angående humanitär intervention är att det är en komplex fråga.  Vi 

trodde att skillnader i ontologiska synsätt i större utsträckning även skulle leda till 

skillnader i synen på humanitär intervention.  

 

Om man, liksom kosmopolitismen, ser alla människor oavsett kultur som lika och 

med rätten att söka skydd i ett internationellt samarbete för universell rättvisa, trodde 

vi att det skulle vara självklart att kosmopoliter även ställer sig positivt till humanitär 

intervention och därmed anser att andra stater ska ställa sin hjälp till förfogande och 

intervenera en stat där människor lider. Det visade sig inte vara så enkelt, då både 
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Rawls och Kant, som är regeletiker, sätter stor vikt vid suveräna staters gränsers 

betydelse. Habermas är den enda vi studerat som bekräftat vår teori om kosmopoliter 

på förhand.  

 De kommunitärer vi fokuserat på har också varit negativt inställda till 

humanitär intervention vilket, som tidigare nämnts, var betydligt mer väntat, dock inte 

helt och hållet på grund av de orsaker vi trott. Framför allt Mills idéer om att det inte 

går att skapa långsiktiga förändringar genom extern hjälp fann vi intressant då vi 

snarare trodde att hans resonemang kring humanitär intervention skulle ta sitt 

utgångläge ifrån en ontologisk föreställning om att kulturell mångfald ska värnas om. 

Mill visade sig alltså, till skillnad mot vad vi trott, vara mer av en konsekvensetiker än 

en regeletiker.   

 

Sammantaget är vår slutsats utifrån resonemangen att det krävs en hel del försiktighet 

innan man ger sig på att försöka avgöra om humanitär intervention är rätt eller fel. I 

åtanke bör man ha respekten för människors och kulturers egna framväxt och 

formande av sin egen historia samt staters suveränitet. Man bör se till konsekvenserna 

av en humanitär intervention och betänka handlingen i sig, vilken kan ses som icke 

rättfärdig då man smutsar ner sina egna händer. Samtidigt pågår övergrepp och 

lidande på flera ställen i världen som vi inte kan, eller får, blunda för.  

 

Så vad är rätt att göra och vad är fel göra när det handlar om humanitär intervention? 

Svaret är att det beror på vem man frågar. Vi har inte kunnat fastställa något 

allmängiltigt svar. Kanske är det en mer personlig reflektion som avgör svaret, inte 

vilket ontologiskt utgångsläge man tar. Kanske beror det på i vilken utsträckning man 

anser sig ha ansvar för människor utanför den egna staten. Vad vi kan säga med 

säkerhet är dock att frågan kring humanitär intervention är en fråga som många 

politiska normativa filosofer tycks ha svårt att ta tydlig ställning i, vilket kan antas 

bero på de kontroverser en sådan akt innehåller.  
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