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ABSTRACT 

 

Responsibility to Protect (R2P) is a principle that is always up for discussion, and has been 

since it was first mentioned in the ICISS report from 2001, which was issued as a 

consequence of that rhetorical question that Secretary General Kofi Annan asked about the 

genocide that occurred in Rwanda and Srebrenica in the 1990s. He questioned how we should 

react to systematic violations of Human Rights, to a new Rwanda or Srebrenica, if 

humanitarian intervention is to be considered an unacceptable assault on state sovereignty? 

R2P aims to fill the gaps in humanitarian intervention, to give the outside world the 

opportunity to intervene in conflicts where there may not be a matter of international peace 

and security, but rather a question of the protection of civilians in the conflict area exposed to 

threats and gross violations of human rights. As the norm is relatively new, there are questions 

about implementation and definitions of terms and thresholds to be reached for a crime to be 

considered to fall within the limits of the scope of R2P.   

The question that I intend to answer in my paper is whether there is a consensus, an opinio 

juris, in terms of R2P. Opinio Juris in itself is a rather abstract concept, which existence can 

proved by studying State action or non-action, resolutions adopted on the matter, statements 

that express an attitude towards the principle or through resolutions and ratification of 

documents. In addition to this you should also determine whether the actions taken are 

because of a belief that it is in accordance with international law.  

I have studied resolutions, documents, statements and actions in crises in which it has been 

referred to R2P, to see if I can discern a pattern in the way the international community acts in 

crises where mass atrocities are committed and where civilians are heavily exposed.  

My conclusion is that opinio juris does in fact exist regarding the R2P concept, the 

international community act as if they believe that there is indeed an internationally binding 

norm to do so. But the principle in itself  is in conflict with the definitions of the offenses 

covered by the responsibility to protect. Discussions still prevents intervention in many 

conflicts because of the difficulty to determine whether atrocities really is taking place. After 

the NATO intervention in Libya it has been heavily discussed how to intervene in a proper 

way. Even clearer definitions and thresholds must be established to sort out these problems.  
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ABSTRACT 

Responsibility to Protect (R2P) är en princip som är alltid är uppe för diskussion, och har varit 

sedan den först omnämndes i ICISS rapport 2001, som utfärdades som en följd av den 

retoriska fråga som generalsekreterare Kofi Annan ställde om folkmordet som inträffade i 

Rwanda och Srebrenica på 1990-talet. Han ifrågasatte hur vi bör reagera på systematiska 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna, till ett nytt Rwanda eller Srebrenica, om humanitär 

intervention ska anses utgöra ett oacceptabelt angrepp på statens suveränitet? R2P har som 

syfte att fylla luckorna i humanitära insatser, för att ge omvärlden en möjlighet att ingripa i 

konflikter där det kanske inte är en fråga om internationell fred och säkerhet, utan snarare en 

fråga om skydd av civila i konfliktområdet utsatta för hot och grova kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna. Eftersom normen är relativt ny finns det frågtecken kring 

genomförande och definitioner av begrepp och tröskelvärden som ska uppnås för att ett brott 

skall anses falla inom ramen för tillämpningsområdet för R2P.  

Den fråga som jag har för avsikt att svara på i min uppsats är om det finns ett samförstånd, en 

opinio juris, kring tillämpandet av R2P. Opinio juris i sig är ett ganska abstrakt begrepp vars 

existens kan bevisas genom att studera staters handlande eller icke-handlande, resolutioner i 

frågan, uttalanden som uttrycker en attityd mot principen eller genom resolutioner och 

ratificering av dokument. Utöver detta bör man också huruvida de åtgärder som vidtagits 

baseras på en övertygelse om att de är i enlighet med internationell rätt.  

Jag har studerat resolutioner, dokument, uttalanden och åtgärder i kriser där det har refererats 

till R2P, för att se om jag kan urskilja ett mönster i hur det internationella samfundet agerar i 

kriser där massgrymheter inträffar och där civilbefolkningen är starkt exponerade.  

Min slutsats är att opinio juris faktiskt existerar kring R2P-konceptet. Det internationella 

samfundet agera som om de anser att det verkligen finns ett internationellt bindande norm att 

göra det. Men principen står i sig i konflikt med definitionerna av de brott som omfattas av 

skyldigheten att skydda. Diskussioner hindrar fortfarande ingripande i många konflikter på 

grund av svårigheten att avgöra om grymheter verkligen äger rum. Efter Natos intervention i 

Libyen har varit starkt diskuterats hur man ska ingripa på ett korrekt sätt. Ännu tydligare 

definitioner och tröskelvärden måste fastställas för att reda ut problemen. 
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UNOCI United Nations operation in Côte d'Ivoire 
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1 INTRODUKTIONSKAPITEL 

1.1 Bakgrund  

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter. Jag har valt att skriva denna 

uppsats för att vidga mina egna vyer och för att fördjupa mina kunskaper kring vilka 

funktioner som ligger bakom de beslut som tas gällande skydd för mänskliga rättigheter i 

konflikter där ett stort antal oskyldiga kommer till skada.  

1.2 Syfte  

Uppsatsen har som syfte att undersöka om det har utvecklats en global konsensus kring 

principen om Skyldighet att Skydda sedan den först formellt omnämndes i ICISS rapport från 

2009. 

1.3 Frågeställning  

Har en opinio juris utvecklats kring principen om Skyldigheten att skydda? 

1.4  Definition: Opinio Juris 

Opinio juris är svår att påvisa då den enbart utgörs av en övertygelse och kan manifestera sig 

på många olika sätt. Man kan bland annat se till staters agerande eller underlåtelse att agera, 

studera uttalanden från bland annat statsrepresentanter som uttrycker en inställning till 

begreppet eller till föreslagna resolutioner och man kan se över ratifikationer av dokument. 

Vad gäller en stats agerande så gäller att staten ska göra samma ställningstagande i flera fall 

under liknande omständigheter. Man ska också kunna visa på att agerandet sker med 

anledning av att man anser det vara i enlighet med gällande rätt. Vill man grunda ett 

antagande om att opinio juris föreligger på uttalanden så gäller att de ska vara allmänna och 

återkommande. Opinio juris skapar, tillsammans med usus, en sedvanerättslig norm.
1
   

1.5 Avgränsning  

Jag kommer att redogöra för den utveckling som skett efter 2001, alltså efter ICISS rapport 

"The responsibility to protect". Humanitär intervention kommer därför inte att redogöras för i 

min uppsats, med mer än när det inkluderas i diskussionerna som jag analyserar. Trots att 

begreppet är snarlikt är det inte relevant för min frågeställning. De uttalanden som redogörs 

                                                             
1 Linderfalk (red.), Folkrätten i ett nötskal, 28ff. 
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för är enbart några enstaka av de mängder av uttalanden som faktiskt gjorts. Jag valde ut dem 

som bäst fångade hållningen till principen och som belyser den problematik som föreligger. 

Samma sak gäller för kapitlet "Kriser", där enbart ett fåtal använts som underlag för 

uppsatsen. I kapitlet rapporter har jag medvetet uteslutit generalsekreterarens rapporter då jag 

hellre vill ge större utrymme till att också belysa den inställning som det internationella 

samfundet eller statsrepresentanter uttrycker i sina uttalanden och genom sitt agerande.  

1.6 Metod och material 

Eftersom att min fråga rör huruvida en opinio juris utvecklats på området är det icke-bindande 

rättskällor som kommer att studeras. Däribland uttalanden, rapporter, resolutioner samt praxis. 

Då begreppet Skyldighet att Skydda är under ständig utveckling så har jag nästan uteslutande 

använt mig av interntkällor, där organisationerna som ligger bakom hemsidorna först 

kontrollerats som tillförlitliga. Jag har bland annat använt mig av Human Rights Watchs och 

Amnestys hemsidor, samt enstaka myndighetshemsidor. Utöver detta har jag också använt 

mig av litteratur för att förklara de begrepp som ligger till grund för min uppsats, samt en 

youtube-länk som African Union själva refererat till. 

1.7 Forskningsläge  

Det finns flera centra som arbetar uteslutande med R2P. Global Center for the responsibility 

to protect har som uppgift att utgöra forum för myndigheter och organisationer i arbetet med 

att förhindra att människor utsätts för grova brott mot mänskligheten. Coalition for the 

responsibility to protect är en organisation grundad av icke-statliga organisationer med syfte 

att öka förståelsen för R2P och för att stärka ett globalt konsensus. Båda organisationerna 

släpper rapporter och forskar om principen. Mycket litteratur finns också på området, bland 

annat Engdahl & Hellmans Responsibility to protect, utgiven av försvarshögskolan. 

1.8 Disposition   

Jag inleder uppsatsen med kapitel 3 som handlar om vad principen att innebär och dess 

bakgrund, samt konflikten till suveränitetsprincipen. I kapitel 4 redogör jag för dokument på 

området som har utgjort viktiga steg i utvecklingen för begreppet. I kapitlet 5 redogörs för 

resolutioner som antagits gällande kriser där hänvisning skett till R2P. I kapitel 6 beskriver 

jag de kriser där man hänvisat till R2P och vilka åtgärder om vidtagits i dessa. I slutligen i 

kapitel 6 har jag redogjort för uttalanden som gjorts angående R2P av olika statrepresentanter 

runt om i världen. Därefter gör jag en analys med slutsats kring det jag skrivit. 



7 
 

2. INLEDNING 

I artikel 2 (4), artikeln om krig- och våldsförbud, i Förenta nationernas stadga framgår att alla 

medlemsstater, i sina internationella relationer, ska avhålla sig från att hota om eller använda 

sig av våld mot andra stater vilket kan hota den territoriella integriteten eller den politiska 

självständigheten hos den suveräna staten, eller på annat sätt agera i strid med FN:s syfte och 

ändamål. I vissa situationer kan dock ett ingripande från andra stater fordras för att 

upprätthålla skyddet för de mänskliga rättigheterna. 2001 släpptes ICISS rapport "The 

responsibility to protect" som ett svar på en fråga som dåvarande generalsekreterare Kofi 

Annan ställt med anledning av de händelser som ägt rum på 1990-talet i Rwanda och 

Srebrenica. 

 "Om humanitär intervention är ett oacceptabelt angrepp på suveräniteten, hur 

ska vi då reagera på ett Rwanda, på Srebrenica - på systematiska kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna som kränker alla föreskrifter om gemensam mänsklighet?" 

    -Kofi Annan, Millennium report 2000 

Som konsekvens av rapporten och den efterföljande diskussionen skapades den nya normen 

Responsibility to Protect (R2P). Den omnämndes sedan formellt i dokumentet från FN:s 

världstoppmöt 2005. Principen har som syfte att tillförsäkra alla människor deras mänskliga 

fri- och rättigheter i och med ett skydd i väpnade konflikter. Den innebär mer specifikt att den 

egna staten har det primära ansvaret att skydda sin befolkning och i andra hand är åligger den 

skyldigheten världssamfundet. Denna skyldighet kan innebära stöd åt staten att lyckas med 

sitt ansvar att skydda, förebyggande av konflikter, diplomatiska åtgärder och i vissa fall 

sanktioner från omvärlden riktade mot den stat som inte uppfyller sin skyldighet. I sista hand 

innebär skyldigheten en intervention för att tillförsäkra skyddet för civila.  

Principen har varit mycket omdebatterad i och med det intrång den innebär på 

statssuveräniteten, men också av den anledning att begreppen som omfattas av Skyldigheten 

att skydda har varit något diffusa för världssamfundet att tolka. Frågan är om det utevecklats 

ett globalt konsensus kring principen eller om de normativa friktionerna kvarstår? 
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3. R2P - PRINCIPEN OM SKYLDIGHET ATT SKYDDA 

I följande kapitel beskriver jag principen om Skyldighet att skydda och hur den formellt 

processen går till samt vad som krävs för att den ska kunna åberopas. Jag redogör för 

principens historiska bakgrund samt för utvecklingen av densamma. Jag beskriver kortfattat 

även den konflikt som finns mellan principen om Skyldighet att skydda och 

suveränitetsprincipen.  

Vid världstoppmötet 2005 bekräftade stats- och regeringscheferna att varje enskild stat har ett 

primärt ansvar att skydda sin egna befolkning från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk  

rensning och brott mot mänskligheten. Vid behov bör det internationella samfundet stödja 

staten genom att bistå vid byggandet av skyddskapacitet inför kriser och vid krisers utbrott. 

När en stat uppenbart misslyckas med att skydda sin befolkning från någon av dessa brott, så 

bekräftar stats- och regeringscheferna att principen om icke-inblandning får ge vika till 

förmån för principen om Skyldighet att skydda. Det internationella samfundet ska då vidta 

kollektiva åtgärder, auktoriserat av säkerhetsrådet och i enlighet med FN-stadgan.
2
 Grunden 

för principen ligger i förpliktelser som ligger i själva suveränitetsbegreppet, i säkerhetsrådets 

ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet
3
, i särskilda förpliktelser som 

anges i förklaringar, i konventioner och fördrag om mänskliga rättigheter och skydd av 

människor, i den internationella humanitära rätten och i nationella lagar, samt som framgår ur 

praxis som utvecklats av stater, regionala organisationer samt av FN:s säkerhetsråd. I 

Skyldigheten att skydda ligger tre specifika skyldigheter, att eliminera de bakomliggande 

orsakerna och de direkta orsakerna till inre konflikter samt konflikter skapade av andra, vilka 

utsätter befolkningen i staten för fara, att reagera med ändamålsenliga åtgärder såsom 

tvångsåtgärder genom sanktion eller internationellt åtal eller militär intervention och att 

återuppbygga och hjälpa till återhämtning för befolkningen, speciellt efter en militär 

intervention.
4
 Man ska vid tillämpandet av principen alltid utöva den allra minst inkräktande 

och tvingande åtgärden. Innan en militär intervention ens övervägs ska alltid möjligheterna till 

förebyggande övervägas. Militär intervention ska ses som en extraordinär åtgärd och för att en 

sådan ska anses vara berättigad krävs att det föreligger en obotlig skada för människor eller att 

en sådan sannolikt kan komma att ske, när inga andra alternativ finns och mindre långtgående 

åtgärder inte kan anses tillräckliga. Åtgärderna ska vara proportionella i förhållande till målet 

                                                             
2 World Summit-dokumentet, 2005. 
3 Artikel 24 i förenta nationernas stadga 
4 ICISS "The responsibility to protect", 2001: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 
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med interventionen och det ska finnas rimliga utsikter att stoppa lidandet samt att 

konsekvenserna av aktion inte är värre än konsekvenserna av passivitet. Syftet med en 

intervention ska vara att stoppa mänskligt lidande och tryggas av multilaterala interventioner 

som har ett stöd hos allmän opinion och av de berörda offren.
5
 FN:s säkerhetsråd UNSC 

auktoriserar interventioner som skydd för de mänskliga rättigheterna och ett tillstånd från 

UNSC ska alltid sökas i förhand. Ansökan sker formellt, varpå UNSC förvissar sig om att de 

påstådda omständigheterna faktiskt föreligger. Då en intervention är brådskande eller då 

UNSC förkastar ett förslag så kan generalförsamlingen ta upp frågan vid ett brådskande möte, 

enligt förfarandet "Uniting for peace"
6
. Även organisationer på regional eller subregional nivå 

kan agera inom sin behörighet genom att intervenera i brådskande situationer och sedan 

retroaktivt ansöka om UNSC:s tillstånd.
7
 

3.1 Bakgrund 

Genom FN-stadgan ges möjlighet att sanktionera våldshandlingar i enlighet med artikel 42 

som i sin tur är villkorad av artikel 39, vilken säger att humanitär intervention endast får ske i 

situationer där det är en fråga om internationell fred och säkerhet. Detta har fått innebörden att 

humanitär intervention är svår att tillämpa när konflikten är inomstatlig, även om praxis visar 

på en liberal tillämpning, där ett hot mot internationell fred och säkerhet även kommit att 

inkludera inbördeskrig då det påverkat kringliggande stater. Sedan FN-stadgan introducerades 

har dock stora förändringar skett vad gäller typen av konflikter där de mänskliga rättigheterna 

hotas. Från att tidigare främst ha utgjorts av mellanstatliga konflikter utgörs nu hoten istället 

ofta av inbördes konflikter med systematiska kränkningar och väpnad våld.
8
 Den humanitära 

interventionen har fått utstå hård kritik och efter folkmorden i Rwanda och Srebrenica kom en 

vändpunkt i och med begreppet Skyldighet att skydda. Efter NATO:s ingripande i Jugoslavien 

1999 har det diskuteras kring lagligheten av interventionen. 2001 upprättade den 

kanadensiska regeringen den Internationella kommissionen om intervention och 

statssuveränitet, ICISS, som ett svar på dåvarande generalsekreterare Kofi Annans fråga om 

hur världssamfundet ska reagera på ett nytt Rwanda eller Srebrenica, och uppmaning till 

                                                             
5 ICISS "The responsibility to protect", 2001: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 
6 Förfarandet Uniting for peace antogs 1950. Förfarandet innebär att i de fall säkerhetsrådet, i brist på 
enhällighet bland sina fem permanenta stater, underlåter att agera på det sätt som krävs för att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet, så ska Generalförsamlingen omedelbart överväga frågan och vidta alla 
nödvändiga åtgärder. 
7 ICISS "The responsibility to protect", 2001: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 

8 Engdahl, Ola & Hellman, Cecilia, Responsibility to protect: folkrättsliga perspektiv, Försvarshögskolan,  
Stockholm, 2007, s. 19 
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världssamfundet om att hitta en enhetlig syn på principerna kring humanitär intervention. 

ICISS publicerade sin rapport "The responsibility to protect" i vilken man för första gången 

använde sig av begreppet Skyldighet att skydda och slår fast att statssuveränitet är ett ansvar 

och att det internationella samfundet, som sista utväg, kan använda ett militärt ingripande för 

att få ett stopp på "massgrymheter". Afrikanska unionen använde också principen om 

Skyldighet att skydda i sin grundstadga från 2005, där skyddet för mänskliga rättigheter skulle 

vara ett principmål för Unionen, och gav Unionen rätt att ingripa i en medlemsstat i 

situationer där krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten äger rum. Vid 

världstoppmötet år 2005 lyckades man enas om en formulering av principen och den 

inkluderades sedan i slutdokumentet från mötet. Året därpå formaliserade UNSC sitt stöd för 

principen genom att bekräfta bestämmelserna i dokumentet från världstoppmötet. Samma år 

släppte generalsekreterare Ban Ki-moon en rapport angående genomförandet av Skyldigheten 

att skydda. Frågan togs sedermera upp till diskussion i FN:s  generalförsamling 2009, vilket 

resulterade i en resolution
9
 i vilken debatten erkänns och man menar att en fortsatt behandling 

av frågan kommer att ske.  

3.2 Suveränitetsprincipen kontra R2P  

Det internationella samfundet började på 1990-talet, efter tragedierna i Rwanda och i 

Srebrenica, diskutera hur man på ett effektivt sätt regerar när mänsklig rättigheter kränks på 

ett grovt och systematiskt sätt. FN:S dåvarande generalsekreterare Kofi Annan uttryckte i sin 

artikel "Two concepts of sovereignty"
10

 1999 en form av Skyldighet att skydda då han pratade 

om suveränitet och hade sitt fokus ställt på individens suveränitet som en motvikt till statens 

suveränitet. Här ser man att diskussionen också rörde förhållandet mellan statens suveränitet 

och huruvida man ändå har rätt att ingripa med syftet att skydda medborgarna för 

kränkningarna. Är suveräniteten ovillkorlig? I och med det förändrade sättet att driva en 

konflikt och det faktum att konflikterna idag till större del omfattar inbördes sådana, blir 

frågan om skyldigheten att skydda i förhållande till staters suveränitet en allt viktigare fråga. 

Å ena sidan står principen om att varje stat har rätt till att styra över sin politik och sina 

inbördes angelägenheter, å andra sidan finns det en skyldighet att se till att alla individer 

åtnjuter skydd för de mänskliga rättigheter som finns stadgat och som i första hand ska 

tillvaratas av den egna staten, men i andra hand av FN i det fall den egna staten fallerar i detta 

skyddande.   

                                                             
9 (A/res/63/308) 
10 http://www.economist.com/node/324795 
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4. DOKUMENT 

I följande kapitel redogör jag för de rapporter som haft stor genomslagskraft och förändrat 

riktningen för utvecklingen av begreppet Skyldighet att Skydda.  

4.1 ICISS rapport "The responsibility to protect" - 2001 

Rapporten beställdes av regeringen i Kanada och producerades 2001 av den internationella 

kommissionen om intervention och statssuveränitet (ICISS) som ett svar på den fråga Kofi 

Annan ställt i Millennierapporten 2000, angående hur man ska reagera på systematiska 

kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Syftet var att utveckla alternativ till den djupt 

kritiserade "humanitära interventionen". Författarna skulle försöka utveckla en global politisk 

enhet om hur man går från polemik och förlamning till åtgärder inom det internationella 

systemet, och framför allt inom FN, när kriser uppstår där risken för storskalig förlust av liv 

och utbrett brott mot mänskligheten föreligger. Den slutsats som ICISS kom fram till i sin 

rapport var att med statssuveränitet följer ett ansvar för skydd av befolkningen inom staten, 

men att det som ett sekundärt ansvar åligger samfundet att, då en befolkning lider stor skada 

till följd av ett inbördeskrig, uppror, förtryck eller statsupplösning och staten i fråga inte kan 

eller vill avvärja skadan, ingripa med ändamål att skydda befolkningen. Slutsatsen var att 

skyddsansvaret var att anse som kollektivt och samfundet har som uppgift att stödja dessa 

principer. Betoningen ligger dock på att förebyggande ska prioriteras. Skyldigheten att skydda 

består av tre olika typer av skyldigheter. Först och främst nämns skyldigheten att förebygga 

genom att förhindra uppståendet av situationer där brott mot mänskligheten på tidigare nämnt 

sätt kan komma att inträffa. I andra hand finns en skyldighet att reagera, vilket innebär att i 

det fall en situation uppstår så är det i första hand staten och i andra hand samfundets 

skyldighet att reagera på detta för att stoppa brotten. Den tredje skyldigheten är skyldigheten 

att återuppbygga. Det innebär att man efter att ha stoppat brotten lyckas återuppbygga och 

skapa en situation som innebär så liten risk som möjligt för dessa brott att återupprepas. I 

rapporten framgår också vem som har auktoritet att agera och hur detta ska göras.
11

 

4.2 "A more secure world: Our Shared Responsibility" - 2004 

High level panel on threats, challenges and change of the United Nations framställde en 

rapport 2004 som fick namnet "A more secure world: Our shared responsibility". Rapporten 

behandlar de hot som finns mot mänsklighetens framtid. Panelen inrättades av 
                                                             
11 ICISS rapport, 2001, The Responsibility to protect 
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generalsekreterare Kofi Annan. Rapporten stödde den framväxande normen för ett ansvar att 

skydda och även ståndpunkten att ansvaret är kollektivt och internationellt. Det ska utövas 

efter bemyndigande av säkerhetsrådet genom militär intervention som en sista utväg, i fall av 

folkmord eller storskaligt dödande, etnisk rensning eller grova kränkningar av humanitär rätt. 

Krav finns också på att den ansvariga regeringen inte vill eller kan förhindra det som sker. 

Panelen föreslog också grundläggande kriterier som ska legitimera ett godkännande av våld 

från FN:s säkerhetsråd. Dessa kriterier berör allvarligheten i hot som föreligger, det ska röra 

sig om en sista utväg och det ska vara proportionellt.
12

 

4.3 African Union
13

: Ezulwini consensus
14

 - 2005 

I rapporten pekade man på att det av säkerhetsrådet auktoriserade våldet ska ligga i linje med 

de villkor och kriterier som föreslås av panelen, men det ska inte undergräva ansvaret för det 

internationella samfundet att skydda. Man pekar också på det faktum att generalförsamlingen 

och säkerhetsrådet ofta befinner sig långt ifrån de konflikter som man ska ta ställning till. 

Därför menar man att det är svårt att göra en fullständig uppfattning av konfliktens natur och 

utveckling. Därför är det av yttersta vikt att regionala organisationer i närområdet har rätt att 

vidta åtgärder som är adekvata i förhållande till hur konflikten ser ut. Intervention av 

regionala organisationer bör företas efter godkännande av säkerhetsrådet, men i vissa 

situationer ska detta godkännande kunna ges i efterhand, i de situationer som kräver 

omedelbara åtgärder. FN bör i dessa situationer ta ansvar för finansieringen av verksamheten. 

Utöver det nämnda påpekar man den primära skyldigheten att skydda medborgarna är den 

egna statens, men detta ska inte användas som förevändning för att undergräva suveränitet, 

oberoende och territoriell integritet.
15

  

4.4 "In larger freedom" - 2005 

I generalsekreterare Kofi Annans rapport "In larger freedom" från 2005 framgår att Kofi 

Annan instämmer med vad High level panel on threats, challenges and change of the United 

Nations kom fram till i sin rapport avseende de kriterier som krävs för ett ingripande från 

världssamfundet efter auktorisering av FN:s säkerhetsråd, dessa var hotets allvar, 

                                                             
12 http://www.un.org/en/peacebuilding/pdf/historical/hlp_more_secure_world.pdf 
13 African union bildades 2001 och består av 54 afrikanska stater. Syftet men unionen är bland annat att främja 
utvecklingen i Afrikas länder samt att främja de mänskliga rättigheterna. 
14 Rapport utfärdad av African Union som behandlar frågor om kollektiv säkerhet, internationella relationer och 
en reform av FN. 
15 "The Ezulwini consensus", 2005, African union. 
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proportionalitet och chans att lyckas. Man kom också fram till att R2P skulle implementeras 

genom tre pelare: Staten där konflikten äger rum har det primära ansvaret för att skydda sin 

egen befolkning och där ska vidtas åtgärder i form av exempelvis diplomatiska förhandlingar 

för att förhindra uppkomsten av brott mot mänskligheten. Världssamfundet har en skyldighet 

att reagera i det fall staten misslyckas med sitt ansvar att skydda befolkningen. Denna reaktion 

kan ta sig uttryck genom bistånd och support. Globalt åligger det världssamfundet att genom 

exempelvis sanktioner och vapenembargon försöka tvinga fram åtgärder från statens sida att 

få ett stopp på massgrymheterna. En sista utväg är militär intervention, auktoriserad av 

UNSC. Man förtydligar också att en tillämpning R2P enbart kan komma ifråga då det rör sig 

om folkmord, krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten eller etnisk rensning. 
16

  

4.5 World Summit - 2005 

I september 2005 vid världstoppmötet i FN accepterade alla medlemsstater att det först och 

främst åligger varje stat att skydda sin befolkning från folkmord, etnisk rensning, 

krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. I denne skyldighet ligger inte enbart 

förhindrande eller stoppande av brott i sig, utan också en skyldighet att förhindra att sådana 

situationer, där brotten kan komma att ske, ska uppstå. Staterna binder sig till att uppfylla 

dessa skyldigheter genom att ratificera dokumentet. Staterna ska också hjälpa varandra att 

uppfylla sina skyldigheter och att hjälpa FN att skapa effektiva och fungerande 

varningssystem.
17

 Man enades också om att när en stat underlåter att uppfylla sin skyldighet 

att skydda sina medborgare mot dessa typer av brott, så är det världssamfundets ansvar att 

hjälpa till att skydda de människor som hotas. I det fall fredliga åtgärder, humanitära och 

diplomatiska, inte är tillräckliga, ska samfundet agera kollektivt i rätt tid och beslutsamt, 

genom auktorisering av FN:s säkerhetsråd och i enlighet med FN-stadgan. Detta ska ske på ett 

målmedvetet och genomtänkt sätt genom FN-stadgans kapitel VI och VIII, och med våld 

genom säkerhetsrådet under FN-stadgans kapitel VII. En bedömning från fall till fall ska ske 

angående vilka medel som ska användas och ett samarbete med regionala organisationer om 

man så finner lämpligt.
18

 Som avslutning påpekas att Generalförsamlingen ska fortsätta 

arbetet kring skyldigheten att skydda och staterna ska aktivt engagera sig för att skapa en 

                                                             
16 Generalsekreterarens rapport: "In larger freedom", 2005 
17 Paragraf 138, World Summit 2005. 
18 Paragraf 139, World Summit 2005. 
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miljö där människor går säkra från folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot 

mänskligheten.
19

 

4.6 Armed Trade Treaty - 2013 

Armed Trade Treaty är ett fördrag med syftet att skapa en global standard för den 

internationella handeln med vapen. Resolution 64/48 antogs av FN:s generalförsamling 2009 

för att sammankalla till konferens angående ett vapenhandelsfördrag med syfte att stoppa de 

dödliga konsekvenserna av den okontrollerade vapenhandeln. Vapen spelar en stor och 

allvarlig roll i alla de konflikter där civila hotas, genom att barn rekryteras till väpnade 

grupper, samt som medel för tortyr och gisslantagande.  Ban Ki-moon uttalade att "våld mot 

civila är utan tvekan underblåst av det fria flödet av vapen och vi behöver snarast ett 

omfattande avtal som tar upp de humanitära konsekvenserna av dåligt reglerad vapenhandel." 

Många riktade dock kritik mot att fördraget, bland annat oklarheter i begreppen handel och 

överföring. Många stater och det civila samhällets organisationer var dock positiva till det 

ökade skydd och säkerhet som fördraget kunde föra med sig. Enligt artikel 3 i fördraget 

bestämdes att en stat inte för godkänna en överföring som kunde underlätta att folkmord, brott 

mot mänskligheten eller krigsförbrytelser. Vapen får alltså inte överföras om det finns en risk 

för att något utav dessa brott kommer att underlättas eller överhuvudtaget utföras.
20

 I 

skrivande stund har 118 länder skrivit under fördraget, 43 har ratificerat det.
21

 Kambodja 

gjorde ett uttalade som gjorde uttryck för att den humanitära säkerheten bör vara fokuset i 

fördraget, medan ett flertal andra länder gjorde uttalandet som pekade på att det fanns en oro 

för ett intrång på den egna statens suveränitet.
22

 

4.7 "Responsibility while protecting" - 2013 

Efter NATO:s intervention i Libyen 2011 har en ny fas påbörjats i utveckling av normen om 

Skyldighet att skydda, där Brasiliens förslag om "Responsibility while protecting" spelar stor 

roll. Syftet med förslaget är att öka engagemanget för att med fredliga medel ta itu med hotet 

mot civila i väpnade konflikter, samt förtydliga ansvaret för de som använder våld som sista 

utväg i FN:s namn. Det bör uppställas kriterier för militär intervention samt en 

övervakningsmekanism som bedömer genomförande av säkerhetsrådets mandat. Betoning ska 

                                                             
19 World Summit 2005. 
20 https://unoda-web.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2013/06/English7.pdf 
21 http://www.un.org/disarmament/ATT/ 
22 http://www.un.org/disarmament/ATT/statements/docs/20130321/20130321_Cambodia_E.pdf 
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också ligga på kapacitetsuppbyggnad för att hindra kriser som håller på att uppstå. Man 

fokuserar på tre centrala idéer: ansvar, bedömning och förebyggande. Detta för att laga det 

brustna samförstånd kring legitimiteten i utländska interventioner med syfte att stoppa 

massiva kränkningar av mänskliga rättigheter. Att anta RwP skulle innebära att på allvar 

tillämpa R2P:s pelare om förebyggande. Staterna behöver öka den inhemska kapaciteten för 

tidig varning samt bidra till att uppbygga icke-militära instrument som skydd för 

massgrymheter.  Man tar också upp de oklarheter kring R2P som framkommit genom 

diskussioner, däribland skydd och intervention. Man föreslår också ett kontrollorgan för 

genomförandet av R2P. Förebyggande är den mest underutvecklade delen av begreppet R2P 

och det krävs forskning och analys av detta för att kunna utforma de verktyg som är mest 

effektiva för förebyggande av eskalering. när en situationen i en konflikt gränsar till 

massgrymheter. Man vill genom forskning analysera vilka "triggers" som ligger bakom de 

fyra massgrymheterna. Man bör också fokusera på vilken roll regionala och globala 

organisationer spelar med avseende på effektiv tidig varning. RwP ska ha som syfte att bygga 

vidare på den överenskomna rättsliga grunden som R2P redan utgör. Man tar dessutom 

ställning till den vetorätt som de permanenta staterna innehar och menar att den har påverkats 

mer av geopolitisk oro snarare än humanitära skäl i pågående konflikter. Man menar att det 

borde kunna krävas ett återhållande av veton i situationer då dessa blockerar åtgärder för 

UNSC att agera i situationer där de fyra massgrymheterna hotar. Man manar också till fortsatt 

diplomatiskt engagemang samt belyser initiativet R2P Focal Points, som syftar till att utse 

regeringstjänstemän med uppgift att underlätta inhemska mekanismer och samordning med 

regionala aktörer, det civila samhället och medier för att effektivt bemöta hotande kriser. Man 

avslutar med att säga att ett upprätthållande och bidragande till R2P:s utveckling inte bara 

ligger i Brasiliens intresse utan också i linje med deras värderingar.
23

  

  

                                                             
23 http://ccr2p.org/?p=616 
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5. RESOLUTIONER 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för resolutioner vad gäller de kriser och konflikter 

som inträffat under åren efter World Summit 2005. Vissa av resolutionerna inriktar sig på 

specifika konflikter medan andra tematiskt inriktar sig på en viss problematik. De 

resolutioner som redogörs för omnämner specifikt Skyldigheten att Skydda. Resolutionerna 

behandlas här i kronologisk ordning samt mycket kortfattat.  

5.1 Konfliktbaserade resolutioner 

The great lakes region 2006 - I resolution 1653 betonar man att regeringarna i regionen 

har det primära ansvaret för att skydda sin befolkning från bland annat attacker från miliser 

och andra väpnade grupper. Man pekar också på vikten av säkert och obehindrat åtkomst av 

de behövande för biståndsarbetare, i enlighet med internationell rätt.
24

 

Darfur, Sudan 2006 - UNMISS är auktoriserat att använda alla nödvändiga medel, 

inkluderat utplacering av sina styrkor, i enlighet med vad de anser är inom deras förmåga. 

Syftet är att ge skydd åt FN:s personal och biståndsarbetare och deras anläggningar och 

utrustning, garantera säkerhet och fri rörlighet för personalen, förhindra störandet av 

genomförande av fredsavtalet och för att ge skydd åt de civila som hotas av fysiskt våld. Man 

påminner också om tidigare resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 1502 

(2003) om skydd för humanitär- och FN-personal, 1612 (2005) om barn i väpnade konflikter, 

och 1674 (2006) om skydd av civila i väpnade konflikter. Dessa tidigare resolutioner 

bekräftar alla bestämmelserna i punkterna 138 och 139 i 2005 års World Summit-dokument.
25

 

Fred och säkerhet i Afrika (Libyen) 2011 - I resolutionen fördöms bland annat den 

Libyska regimens uppmaningar till attacker på civila och påminner också om att det yttersta 

ansvaret för skydd av civilbefolkningen ankommer på den Libyska staten själv. Man kräver 

ett slut på de systematiska kränkningarna av civila och beslutar om vapenembargo, reseförbud 

och frysning av tillgångar och hänvisar sedan fallet till ICJ.
26

 I resolution 1973 kräver 

Säkerhetsrådet eldupphör och upphörande av angrepp på civila. Alla medlemsstater 

bemyndigades att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda befolkningen som hotades av 

angrepp. Strax därefter inledde NATO en militär intervention som i efterhand har kommit att 

                                                             
24 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1653%282006%29, Resolution 1653 
25 http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8821.doc.htm, Resolution 1706 
26 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970%282011%29, resolution 1970 
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bli mycket kritiserad samt lett till diskussioner kring ett kontrollorgan som ska ha till uppgift 

att se över de åtgärder som vidtas med hänvisning till R2P. I sin tur ledde detta till Brasiliens 

rapport "Responsibility while Protecting".
27 

Elfenbenskusten  2011 - Man fördömer allvarliga övergrepp och brott mot internationell 

rätt i Elfenbenskusten, inklusive brott mot flyktingrätt, humanitärt bistånd och mänskliga 

rättigheter. Man bekräftar det primära ansvaret hos staten att skydda civila och att parterna i 

väpnade konflikter har huvudsakligt ansvar för att vidta alla genomförbara åtgärder för att 

säkerställa skydd för civilbefolkningen, samt för att underlätta snabb och obehindrad passage 

för humanitärt bistånd och humanitär personals säkerhet. Det åligger Elfenbenskusten att 

främja och skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, att utreda 

påstådda brott mot dessa och mot internationell rätt samt att ställa de ansvariga till svars för 

dessa handlingar. Fullt stöd ges till UNOCI för att, i enlighet med sin förmåga, opartiskt 

utföra sitt uppdrag och att för att använda alla nödvändiga medel för att förhindra användning 

av tunga vapen mot civila, och skydda civila från fysiskt våld.
28 

Sydsudan 2011 - Fullt stöd ges till regeringen i Sydsudan i arbetet för 

konfliktförebyggande, begränsning av skadan samt mot en upplösning av konflikten, samt ett 

stöd för skyddet av civilbefolkningen. Genom rådgivning och bistånd till regeringen, vilket 

även inkluderar militär och polis både på nationell och regional nivå, ska Sydsudan fullgöra 

sitt ansvar att skydda civilbefolkningen i enlighet med internationella humanitära och 

mänskliga rättigheter och flyktinglagstiftning.
29 

Jemen 2011  - I resolution 2014 fördömes de Jemenitiska myndigheternas förtryck och 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Den uppmuntrade också en överflyttning av 

regeringsmakten samt ett tidigarelagt presidentval. I resolutionen påmindes regeringen i 

Jemen om sitt primära ansvar att skydda sin befolkning.
30 

Libyen 2011, 2012 & 2013 - De Libyska myndigheterna uppmanas kraftfullt att avstå 

repressalier och godtyckliga frihetsberövanden av civila. De Libyska myndigheterna ska vidta 

alla nödvändiga åtgärder för att förhindra repressalier, olovlig fängsling och utomrättsliga 

avrättningar. Det är regeringen i Libyens ansvar att skydda befolkningen i landet, även 

                                                             
27 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973%282011%29, res. 1973 
28 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1975%282011%29, res 1975 
29 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%282011%29, res 1996 
30 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2014%282011%29 res 2014 
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inkluderat alla de individer som befinner sig på dess territorium.
31

 I en andra resolution 

uttrycks en allvarlig oro över de fortsatt rapporterna om repressalier, godtyckliga 

frihetsberövanden utom korrekt förfarande, olovlig fängsling, misshandel, tortyr och 

utomrättsliga avrättningar. Libyens myndigheter uppmanas åter igen att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att förhindra alla brott mot de mänskliga rättigheterna och understryker igen 

staten primöra ansvar för att skydda befolkningen, liksom alla de civila som befinner sig på 

statens territorium.
32

 I en tredje resolution från 2013 understryker man ännu en gång staten 

Libyens primära skyldighet att skydda den egna befolkningen och att detta även inkluderar de 

utländska medborgare och flyktingar som befinner sig på landets territorium.
33 

Mali 2012 & 2013 - Stöd erbjuds de Maliska myndigheterna i sitt primära ansvar att 

skydda befolkningen i landet. De maliska myndigheterna har det huvudsakliga ansvaret för att 

skydda civila inom landets territorium. Man påminner om tidigare resolutionerna 1674 

(2006), 1738 (2006) och 1894 (2009) angående skydd av civila i väpnade konflikter.
34

 I en 

andra resolution påminner man om att övergångsmyndigheterna i Mali har huvudansvaret för 

att lösa de utmaningar som landet står inför samt att skydda alla sina medborgare. Man 

påpekar att utbildning och omplacering av det regionala Defence and Security Forces är 

nödvändig för långsiktig säkerhet och stabilitet, samt för att skydda folket i Mali. Defence and 

Security Forces måste anta fullt ansvar för att tillhandahålla säkerhet på hela Malis 

territorium.
35 

Somalia 2013 - I resolution 2093 påpekades att den federala regeringen i Somalia har ett 

primärt ansvar att skydda sina medborgare och att bygga sina egna nationella insatsstyrkor.
36

 

Sudan/Sydsudan 2013 - Staten har det huvudsakliga ansvaret för att skydda 

civilbefolkningen och för att respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för alla de 

personer som vistas på statens territorium och som omfattas av deras jurisdiktion enligt 

internationell rätt. Parterna i väpnad konflikt har huvudsakligt ansvar för att vidta åtgärder 

som säkerställer skyddet av civila och deras grundläggande behov. Man fördömer alla brott 

mot internationell rätt mot civila, särskilt avsiktliga attacker, godtyckliga eller 

oproportionerliga attacker, samt sexuellt och könsrelaterat våld. Regeringen i Sydsudan 

                                                             
31 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2016%282011%29 res 2016 
32 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040%282012%29 res 2040 
33 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2095%282013%29 res 2095 
34 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2085%282012%29 res 2085 
35 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100%282013%29 res 2100 
36 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2093%282013%29 res 2093 
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uppmanas ta större ansvar för att skydda sina civila och uppmuntras till större samarbete med 

UNMISS.
37 

Centralafrikanska republiken 2013 & 2014 - Här understryks det primära ansvaret för 

de centralafrikanska myndigheterna att skydda befolkningen, och för att garantera säkerheten 

och enighet i landet, och betonar deras skyldighet att säkerställa respekten för internationell 

humanitär rätt, människorätt och flyktinglagstiftning. Ett inrättande av MISCA ska ske, vilket 

kommer utgöra viktigt bidrag till att skapa förutsättningar för ett stabilt och demokratiskt 

samhälle. Myndigheterna i CAR ska ta ansvar för befolkningen inom sitt territorium.
38 I en 

andra resolution pekar man på att övergångsmyndigheterna har primärt ansvar för att skydda 

civilbefolkningen och för att garantera säkerheten i landet. De ska också säkerställa respekten 

för internationell humanitär rätt och flyktinglagstiftning.
39

 I en tredje resolution påpekar man 

återigen att övergångsmyndigheterna har det primära ansvaret för skyddet av 

civilbefolkningen i landet.
40

 I en fjärde resolution fastställer man ännu en gång detta ansvar.
41 

Situationen i mellanöstern (Syrien) 2014 - All parter ska vidta lämpliga åtgärder för att 

skydda civila, däribland medlemmar av etniska, religiösa och konfessionella samfund. Man 

betonar att det primära ansvaret att skydda befolkningen ligger hos de syriska 

myndigheterna.
42

 Detta primära ansvar fastställer man också i en andra resolution.
43

 

5.2 Tematiskt inriktade resolutioner 

Skydd av civila i väpnad konflikt 2006 - Parterna i en väpnad konflikt har det 

huvudsakliga ansvaret för att vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skyddet för de 

drabbade civila. Europaparlamentet bekräftar också bestämmelserna i paragraferna 138 och 

139 i dokumentet från World Summit 2005 som handlar om skyldigheten att skydda 

befolkningar från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.
44

 

                                                             
37 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%282013%29 res 2109 
38 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2121%282013%29 res 2121 
39 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)&referer=http://www.un.org/en/sc
/documents/resolutions/2013.shtml&Lang=E res 2127 
40 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014) res 2134 
41 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014) res 2149 
42 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2139%282014%29 res 2139 
43 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2165(2014) res 2165 
44 http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8710.doc.htm, Resolution 1674  
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Skydd av civila i väpnad konflikt 2009 - Staten har det primära ansvaret för att 

respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för sina medborgare, samt alla andra 

personer inom deras territorium, i enlighet med tillämplig internationell rätt. Parterna i 

väpnade konflikter har det primära ansvaret för att vidta alla tänkbara åtgärder för att 

säkerställa skyddet av civila. Punkterna 138 och 139 i World Summit-dokumentet som bland 

annat avser skydd av civila i väpnade konflikter, genom skyldigheten att skydd befolkningen 

från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och brott mot mänskligheten, bekräftas.
45 

Handeldvapen och lätta vapen  2013 - Missbruk av handeldvapen och lätta vapen har 

lett till allvarliga brott. De relevanta bestämmelserna i World Summit-dokumentet från 2005 

om skydd av civila i väpnade konflikter, bland annat punkterna 138 och 139, i detta avseende 

skyldigheten att skydda befolkningar från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rensning och 

brott mot mänskligheten,  bekräftas härmed.
46 

Förebyggande och kamp mot folkmord 2014 - De regionala och subregionala 

ordningarna har en mycket viktig roll för att förebygga och svara på situationer som kan leda 

till folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Generalsekreterarens särskilda 

rådgivare har en viktig roll i förebyggande av folkmord och skyldigheten att skydda eftersom 

denne sköter mekanismerna för tidig varning i förebyggandet av eventuella situationer som 

kan leda till folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbytelser och etnisk rensning. 

Medlemsstaterna bör återigen bekräfta punkterna 138 och 139 i World Summit-dokumentet 

om förebyggande och bekämpande av folkmord och andra allvarliga brott mot internationell 

rätt. Man bör påminna sig om och dra lärdom av de erfarenheter som kommit av folkmordet i 

Rwanda 1994 då även de som motsatte sig dödandet mördades.
47  

                                                             
45 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1894%282009%29 
46 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2117%282013%29 res 2117 
47 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2150(2014) res 2150 
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6. KRISER 

I det här stycket följer reaktioner från det internationella samfundet, det civila samhället, FN 

och andra nationella, regionala eller subregionala aktörer i några av de kriser i vilka man 

åberopat eller hänvisat till skyldigheten att skydda. Jag tar också upp några konflikter där det 

diskuterats kring huruvida R2P varit tillämplig eller inte. 

Burma - Kommissionen föreslog en resolution 2007 i vilken man uppmanade till ett 

upphörande av de allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Kina och Ryssland 

använde dock sina veton för att blockera resolution med invändningen att Burma inte utgjorde 

hot mot internationell fred och säkerhet. Många länder krävde dock ett slut på de statliga 

brotten och några införde ekonomiska sanktioner samt skar av biståndet till landet. ASEAN 

uttalade avsky mot tillslag mot fredliga demonstranter utförda av den burmesiska militären. 

Säkerhetsrådet presenterade ett presidentuttalande där de beklagade situationen och 

uppmanade till en fredlig lösning. UNHCR antog senare en resolution i vilken man efterlös en 

utredning av brott mot de mänskliga rättigheterna och uppmanade till frisläppning av politiska 

fångar samt fördömde allt våld mot fredliga demonstranter. Ickestatliga organisationer 

refererade också till R2P med anledning av brotten som begicks i samband med revolutionen 

och menade att "rådet för mänskliga rättigheter bör uppmana FN:s säkerhetsråd att, baserat på 

skyldigheten att skydda, vidta alla konkreta åtgärder som behövs för att se till att våldet 

upphör". 

Guinea - Det internationella samfundet reagerade snabbt på krisen i Guinea, bland annat med 

fördömande, medling, vapenembargo och sanktioner samt hot om tvångsåtgärder. I enlighet 

med vad man kom fram till vid världstoppmötet 2005 angående skyldigheten att skydda 

åligger det det internationella samfundet att förebygga och stoppa massgrymheter i syfte att 

skydd befolkningen från brott. Med internationella fördömanden och påtryckningar och 

genom medling stoppades kränkningarna effektivt och en politisk lösning garanterades på 

krisen. Både AU och ECOWAS efterlyste en internationell undersökningskommission samt 

sökte medling mellan de två stridande parterna. ECOWAS införde vapenembargo och AU 

införde reseförbud och frysta tillgångar för juntans medlemmar. Undersökningskommissionen 

gav ut en rapport som tydligt visade på brott mot de mänskliga rättigheterna från 

regeringsstyrkorna mot obeväpnade civila. Man uppmanade även ICC att utreda ansvar för 

konflikten, varpå ICC inledde en preliminär granskning av de övergrepp som skett. Enskilda 
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länder fördömde också snabbt händelserna och krävde en internationell utredning av brott 

samt införde vapenembargon och frysta tillgångar.  

Kenya - Europaministern Bernard Koucher vädjade till UNSC att reagera i enlighet med 

Skyldigheten att skydda på konflikten i Kenya. Generalsekreteraren Ban Ki-moon uttalade 

oro för våldet och krävde att befolkningen skulle behålla sitt lugn samt att Kenyanska 

säkerhetsstyrkor skulle visa återhållsamhet. FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 

uppmanade den kenyanska regeringen att stå fast vid sina internationella åtaganden gällande 

mänskliga rättigheter. Man försökte fredligt lös krisen genom dialog genom Sydafrikas 

ärkebiskop Desmond Tutu och sedan genom USA:s biträdande statssekreterare för afrikanska 

frågor, samt därefter även genom samtal mellan tidigare afrikanska presidenter och president 

Kibaki, men inga försök till medling misslyckades till fredsavtal. Dåvarande 

generalsekreterare Kofi Annan höll sedan möten med båda parters förhandlingsgrupper, vilket 

resulterade i ett maktdelningsavtal. Den snabba och samordnade reaktion från det 

internationella samfundet har prisats som en modell av diplomatiska åtgärder under 

skyddsansvar. ICC tog sedan upp fallet för utredning.
48

 

Georgien 2008 - I konflikten gjordes hänvisningar till R2P och humanitär intervention och en 

diskussion fördes angående huruvida normen R2p som den kodifierats i World Summit 2005 

var tillämplig i konflikten eller ej. Diskussionen rörde den grad av hot som ryssar i Georgien 

utsattes för kvalificerade sig som faktiskt eller nära förestående massgrymheter relevant för 

R2P-normen. Ryssland utrikesminister åberopade skyldigheten som en av motiveringarna till 

Rysslands militära ingripande med syfte att skydda ryska medborgare. Premiärministern och 

rysslands FN-ambassadör beskrev Georgiens agerade som folkmord. Rysslands åberopande 

av R2P ansågs felaktigt då Ryssland har ett ansvar för att skydda befolkningen inom sina egna 

gränser. Vid massgrymheter utanför statens gränser faller ansvaret att skydda på det 

internationella samfundet, strikt som en kollektiv reaktion genom FN. Det ansågs oklart om 

graden av hot representerade faktiska eller hotande grymheter relevant för R2P normen och 

huruvida militär intervention var den rätta formen av åtgärd.
49

 

Gaza 2008/2009 - Richard Falk, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade palestinska 

områdena har hänvisat till R2P angående situationen i Gaza. Andra påstår också att de brott 

som begås i Gaza har nått tröskelvärdena för att anses utgöra R2P-brott. Olika fristående 

                                                             
48 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-kenya 
49 http://www.globalr2p.org/media/files/the-georgia-russia-crisis-and-the-r2p-background-note.pdf 
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utredningskommittéer har rapporterat att både Hamas och den Israeliska regeringen begår 

massgrymheter.
50

 FN utförde ett underökningsuppdrag som visade på att Israel begått brott 

mot internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt som kunde klassas som 

krigsförbrytelser och möjligen brott mot mänskligheten. Fortfarande frågar man sig dock 

huruvida dess brott varit utbredda och systematiska, vilket är en avgörande faktor för att R2P-

principen ska kunna tillämpas. Dessutom har man frågat sig om en tillämpning av R2P kunde 

skapa det önskade resultatet om skydd av civilbefolkningen i denna djupt rotade politiska 

situation.
51

  

Demokratiska republiken Kongo - I Kongo har brott mot de mänskliga rättigheterna begåtts 

sedan första Kongokriget 1998 och det har bestått i sexuellt våld, rekrytering av barnsoldater 

och mord av civila. Labiliteten i staten har spridit sig över landsgränserna in i andra stater. 

Flera rapporter från OHCHR visar på att flera brott mot de mänskliga rättigheterna och 

utbredda och systematiska attacker begåtts som skulle kunna karakteriseras som folkmord. 

Från UNSC:s håll har resolution 1493 antagits, vilken innebar ett vapenembargo, reseförbud 

och frysning av tillgångar. USA varnade under 2013 med att ytterligare sanktioner skulle vara 

i beredskap om våldet fortsatte, hotet styrktes senare och biståndet till Rwanda skars av på 

grund av att Rwanda försåg rebellgrupper i Kongo med vapen. Storbritannien och EU följde i 

USA spår med samma sanktioner.
52

  

Syrien - Arabförbundet ville inledningsvis inte vidta sanktioner, men efter 9 månader av våld 

mot civila införde de en fredsplan som uppmanade regeringen att stoppa våldet, frige fångar 

och avlägsna militära från civila områden. När detta misslyckades infördes ekonomiska 

sanktioner och strax därefter tecknades fredsavtal med Syrien som senare avbröts på grund av 

den kritiska situationen i landet. Arabförbundet uppmanade då UNSC att vidta ytterligare 

åtgärder och utsåg ett gemensamt sändebud för att underlätta politisk lösning på krisen. EU 

vidtog sanktioner för att sätta press på den syriska regeringen. Dessa sanktioner bestod av 

förbud mot export av vapen och andra material till Syrien, exportrestriktioner som kunde 

användas som förtryck. importförbud gällande olja från Syrien, frysning av Syriska 

ekonomiska tillgångar samt frysning av specifika personer och ett reseförbud för dessa. FN:s 

särskilda rådgivare för förebyggande av folkmord och skyldigheten att skydda uttryckte i ett 

uttalande 2012 ett uppmanande till världssamfundet att vidta omedelbara, beslutsamma 

                                                             
50 http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/deprived-and-endangered-humanitarian-crisis-gaza-strip 
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israeli-troops-reveal-gaza-abuses-20090401 
51 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/other-rtop-concerns 
52 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-drc 
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åtgärder för att få ett stopp på de brott mot mänskliga rättigheter som förekom i Syrien. FN:s 

särskilda rådgivare för förebyggande av folkmord, Mr. Dieng, uttalade också att det som 

pågick var ett bevis på att samfundet misslyckats med sin skyldighet att förebygga. Rådet och 

Office kommissariat för mänskliga rättigheter mänskliga rättigheter. UNSC fick kritik för att 

inte ha tagit itu med konflikten på ett tidigt stadium. Flera resolutioner föreslogs men 

stoppades av att Ryssland och Kina använde sin vetorätt i frågan. UNSC utfärdade också ett 

pressmeddelande som fördömde attackerna, och över 50 medlemsländer skrev under ett brev 

för att få situationen hänskjuten till ICC. UNSC enades också i resolution 2118 från 

september 2013 om att Syrien ska förstöra sina nuvarande lager av kemiska vapen. Om så inte 

sker väntar eventuella nya sanktioner. Generalförsamlingen antog också flera resolutioner 

med krav på att alla parter skulle stödja en fredlig lösning av krisen och senare också en 

resolution som fördömde konfliktens upptrappning, samt brott mot humanitär rätt, med ett 

krav om att regeringen i Syrien ska skydda sin befolkning.
53

  

 

 

  

                                                             
53 http://responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-syria 
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7. UTTALANDEN 

Här redogörs för några av de uttalanden som gjorts angående principen om ansvar att 

skydda. Vissa är mycket specifika och berör enskilda situationer medan vissa är mer generellt 

hållna.  

Kanadas premiärminister Paul Martin talade till Generalförsamlingen i september 2004 med 

anledning av tragedin i Darfur. Han talar gott om Säkerhetsrådets stöd för Afrikanska 

unionens engagemang men menar att den internationella reaktionen måste var mer kraftfylld. 

Reaktionen tog alldeles för lång tid och debatten som har föregått aktionerna har handlat om 

huruvida händelserna är att betrakta som folkmord, vilket kan berättiga en rätt till 

intervention, och om det har varit fråga om internationell fred och säkerhet. Han menar att 

medan man kämpar med definitioner så fortsätter krigsförbrytelserna och brott mot de 

mänskliga rättigheterna fortgår. Man kan inte låta debatt kring definitioner bli ett hinder för 

handling. Tydliga principer behövs för ett betydligt snabbare ingripande i dessa typer av 

situationer. Han påpekar att det inte finns en uttrycklig bestämmelse i internationell rätt till 

intervention av humanitära skäl och R2P-principens syfte är att fylla denna lucka. Det primära 

ansvaret ligger hos den enskilda staten, men att det är bättre att ha en multilateral myndighet 

för ingripande i angelägenheterna hos en suverän stat. En utveckling av internationell rätt och 

praxis behövs så att multilaterala åtgärder kan vidtas i situationer av extrem humanitär nöd. 

Suveränitet ska alltså omfatta internationellt ansvar för människor, nya tröskelvärden bör 

inrättas när det gäller internationella samfundets bedömning av när civila står inför extrema 

hot.
54

  

Norges utrikesminister gjorde i mars 2005 ett uttalande som generellt stöttar Säkerhetsrådets 

ansvar att agera med auktoritet, effektivitet och utan att tveka i situationer av massiva illdåd. 

Man pekar också på att Säkerhetsrådet är befogat, i enlighet med stadgan, att ta itu med alla 

de hot av mänskliga rättigheter som kan uppstå, men betonar tydligt också att detta måste 

föregås av ett ansvar att förhindra. Man pekar också på nödvändigheten i ett konsensus kring 

behovet av kollektiva åtgärder och tidig diplomatisk reaktion. Målet ska vara att skapa frihet 

från fruktan och nöd för alla stater och den befolkning som bebor dem. Den slutsats som 

                                                             
54

 Kanadas premiärminister Paul Martin tal till Generalförsamlingen den 22 september 2004: 
http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/35-r2pcs-topics/207-canada-
prime-ministers-address-to-the-2004-general-assembly 
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ministern kommer fram till är att en reform av UNSC behövs med syfte att öka effektiviteten 

och legitimiteten i rådet för att öka kapaciteten och viljan att agera inför hot.
55

 

Kinas representant talade till FN 2013 i en dialog om principen om Skylighet att skydda och 

menade att man i World Summit dokumentet definierat R2P mycket försiktigt och begränsat 

de situationer då R2P kan tillämpas till folkmord, etnisk rensning, krigsförbrytelser och brott 

mot mänskligheten. Man pekar på att medlemsländerna inte själva ska expandera eller tolka 

detta koncept efter behag. Det finns skillnader i tillämpning och genomförande mellan 

medlemländerna och därför finns behov av fortsatta diskussioner kring principen. Staten har 

det primära ansvaret att skydda sin befolkning och det internationella samfundet kan vid 

behov ge konstruktiv kritik med fokus på kapacitetsuppbyggnad, med strikt iakttagande av 

FN-stadgan, särskilt principen om staters suveränitet. Det finns inget enhetligt kriterium för 

utförandet av R2P. Alla länder ska använda sin egen politik och mekanismer i ljuset av sina 

egna förutsättningar och behov. Många länder borde göra mer för att tillämpa R2P i ett tidigt 

skede av krisen. Dialog och förhandlingar bör vara en viktigt del av R2P i alla länder. Kina 

hävdar att tvister bör lösas med politiska medel, stora insatser är ofta produktiva. 

Våldsanvändning bör alltid vara sista utvägen när alla fredliga medel är uttömda och bör 

användas med försiktighet och från fall till fall.
56

 

Österrikes, Sloveniens, Irlands och Danmarks utrikesministrar om att hänskjuta situationen i 

Syrien till ICC.   

I talet uttalar de stöd till det syriska folkets strävande att fritt få välja regering som 

representerar den multikonfessionella nationen, en regering som respekterar 

rättsstatsprincipen, mänskliga rättigheter och demokrati. De fördömer stark våldet som det 

syriska folket får utstå från al-Assad regimen och uppmanar alla sidor i konflikten att avbryta 

våldet samt att stödja de FN-ledde insatserna för att nå en politisk lösning. I och med 

rapporter om att förberedelser skett av användning av kemiska vapen samt attacken av en 

fredsbevarande konvoj, uttrycker de oro för att våldet ska nå nya nivåer. De vädjar därför 

offentligt till alla parter i konflikten att respektera internationell rätt, särskilt den humanitära 

och påminner om att alla som begår krigsförbrytelser kommer att ställas inför rätta, den 

principen kan inte och kommer inte att förhandlas om. De menar att det var just för situationer 

                                                             
55 Norges utrikesminister Jan Peterson vid China Institute of International Studies Forum: 
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/ud/Taler-og-artikler-arkivert-
individuelt/2005/norwegian_perspectives_on_international.html?id=270202 

56 http://responsibilitytoprotect.org/China%2013.pdf 
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som den i Syrien som gjorde att ICC etablerades. En remiss till ICC har flera gånger 

föreslagits av Navi Pillay
57

 och det skulle innebära ett opartiskt utredande av de mest 

allvarliga brotten på båda sidor. Detta kan leda till ett starkt argument för den syriska 

oppositionen att kräva disciplin i sina styrkor och dessutom ge al-Assad regimen en anledning 

att ifrågasätta sin trohet samt hjälpa till att finna en politisk lösning på konflikten.
58

 

Eduardo Amadeo, kongressledamot i Argentina,uppmanade i juli 2012 regeringen att vidta 

brådskande åtgärder mot brott mot mänskliga rättigheter i Syrien, samt att stänga den 

nationella ambassaden i landet. Han menade att Argentina inte längre kan tyst bevittna 

massakern i Syrien. Argentina, som sätter att försvara de mänskliga rättigheterna i centrum för 

sin utrikespolitik, kan inte längre stå tyst medan andra länder vidtagit tydliga åtgärder för 

avståndstagande. Brasiliens förslag "Responsibility while protecting" menar han är ett 

genombrott för att hitta ett konsensus inom det internationella samfundet och bekräftar vikten 

av att framföra i debatt att en definition krävs för hur FN ska svar på folkmord, etnisk 

rensning och andra brott mot mänskliga rättigheter. Han pekar också på att då inte al-Assad 

regeringen uppfyller sitt primära ansvar att skydda befolkningen så åligger det internationella 

samfundet att skydda och garantera respekten för de mänskliga rättigheterna. Han avslutar 

med att säga att ett nytt Srebrenica eller Somalia aldrig mer får inträffa.
59

  

ECOWAS publicerade en video angående Skyldigheten att skydda där de bekräftar att det är 

den enskilda staten som har det primära ansvar att skydda sin befolkning. När staten 

misslyckas med detta ansvar är det det internationella samfundets skyldighet att genom olika 

åtgärder intervenera för att få stopp på de brott som sker emot de mänskliga rättigheterna. 

Dessa åtgärder kan vara ekonomiska sanktioner eller militär intervention, som en sista utväg. 

när alla andra fredliga åtgärder har visat sig effektlösa. ECOWAS egna protokoll om 

konfliktförebyggande och fredsbevarande har tillämpats sedan 1999 och liknar R2P på många 

sätt och är en globalt erkänd modell som har fungerat väl trots att det även här finns vissa 

problem med implementering, men idén om kollektiv aktion, som R2P bygger på, har 

accepterat inom ECOWAS tillämpningsområde.
60

    

                                                             
57 FN:s högkommisarie för mänskliga rättigheter. 
58 Michael Spindelegger, Karl Erjavec, Eamon Gilmore och Villy Søvndal är utrikesministrarna från Österrike, 
Slovenien, Irland och Danmark, CNN, 10 januari 2013, 
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/01/10/time-to-refer-syria-crisis-to-icc/ 
59 
http://www.responsibilitytoprotect.org/El%20diputado%20argentino%20Eduardo%20Amadeo%20defiende%2
0la%20Responsabilidad%20de%20Proteger.pdf 
60 https://www.youtube.com/watch?v=bhBbaZR2tC0 
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8. ANALYS  

Att analysera huruvida opinio juris föreligger i frågan har jag valt att titta närmare på hur 

olika länderna har agerat eller underlåtit att agera i olika situationer där det har förelegat ett 

hot mot de mänskliga rättigheterna. Jag har också tittat närmare på ratifikationer av dokument, 

resolutioner antagna på området, samt uttalanden som gjorts i FN och av olika 

statsrepresentanter.   

I den många antagna resolutionerna och rapporterna, såsom ICISS rapport och World Summit 

dokumentet, kan man genast se en samstämmighet i argumenten. Utan tvekan uttrycker de 

alla att skyldigheten att skydda först och främst innebär ett ansvar för den enskilda staten att 

skydda sina egna medborgare. I anda hand, då staten inte vill eller kan skydda 

civilbefolkningen, så är det världssamfundets gemensamma skyldighet att skydda 

befolkningen. Samstämmighet finns också rörande i vilken ordning olika åtgärder ska vidtas. 

Första fokuset ska ligga på förebyggande och kapacitetsuppbyggnad. I förebyggandet och 

stävjandet av redan uppkomna situationer ska alla fredliga medel användas. Fullt bistånd gavs 

exempelvis regeringen i Sydsudan under 2011 i syfte att verka konfliktförebyggande och för 

att begränsa skadan som redan uppkommit. I resolutionerna ser man också att andra åtgärder 

inom de fredliga ramarna kan utgöras av diplomatiska åtgärder som medling och rådgivning, 

handelsrestriktioner, upphörande av ekonomiskt bistånd och unilaterala sanktioner som 

vapenembargon, frysning av tillgångar och reseförbud, vilka bland annat aktualiserades i 

Libyenkonflikten 2011 och i konflikten i DRC. I många konflikter har man också inrättat 

supportmissioner, bland annat i Sydsudan i form av UNMISS och i Centralafrikanska 

republiken i form av MISCA, i syfte att skapa stabilitet, säkerhet som även som skydd för de 

civila i området. I vissa fall har de åtgärder som föregått militär intervention från 

världssamfundet även inneburit support till rebellgrupper. I de uttalanden som jag redogjort 

för kan man också se ett mönster angående i vilken ordning om olika åtgärder ska 

genomföras. Norges utrikesminister betonar detta då han säger att förebyggande är det allra 

första steget i alla försök att stoppa och stävja massgrymheter, och att man måste skapa 

konsensus kring behovet av kollektiva åtgärder och tidig diplomatisk reaktion, för att 

effektiviteten och viljan att agera. Även kinas representant i FN kommer till samma slutsats 

när han påpekar att det finns skillnader i tillämpningen och att man måste göra mer för att 

tillämpa R2P i ett tidigt skede av kriserna. Han påpekar också att fredliga medel alltid ska 

föregå alla andra åtgärder och diplomati är att föredra. 
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 I sista hand får en militär intervention inledas, och genom att man hänvisar till World Summit 

dokumentet från 2005 står det också klart att detta är enbart aktuellt då det rör sig om 

folkmord, etnisk rensning, krigsbrott eller grova brott mot mänskligheten. Det allra sista 

steget, som miltär intervention utgör, aktualiserades också i Libyenkonflikten där UNSC gav 

alla länder mandat att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa de brott mot mänskligheten 

som begicks där. I Elfenbenskusten auktoriserades också UNOCI av UNSC, genom att 

uppmana dem att vidta alla nödvändiga medel för att säkerställa skyddet för de civila i 

konflikten.  

De ökande fredliga åtgärderna från världssamfundet kan man se som ett tecken på att man 

anser att det föreligger en internationellt bindande norm som innebär en skyldighet för globala 

samfundet att skydda mänskliga rättigheter och att det är viktigare med denna norm än 

statssuveränitet när grova brott mot mänskligheten försiggår. Man ser den nya normen 

tydligast i staters agerande, kanske särkilt genom alla vidtagna sanktioner i de många 

Afrikanska konflikterna. Man kan också tydligt se, både i resolutionstexter, rapporter och 

dokument att det finns en övertygelse om att det föreligger en internationell rätt som säger att 

det finns en absolut skyldighet att skydda människor emot brott som begås mot dem i dessa 

typer av situationer. Man kan dessutom se att ytterligare ett steg i det förebyggande arbetet tas 

genom ATT, där tanken är prevention av det hot som vapen utgör när det kommer i händerna 

på personer med fel intentioner. Detta är alltså ett försök att genom kontrollerad vapenhandel 

komma åt problemet inifrån. Kan man kontrollera vapenhandeln så kan man också på ett 

effektivt sätt förebygga och minska risken för att väpnade konflikter kan uppstå, som i sin tur 

utgör ett hot mot grova kränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna.   

Problemet som R2P dock står inför är den begreppsförvirring som råder kring definitioner av 

de olika brotten som omfattas av Skyldigheten att skydda. Detta ser vi ett mycket tydligt 

exempel på i Kanadas premiärminister Paul Martins tal med anledning av situationen i Darfur. 

Han menar att reaktionen tog alldeles för lång tid beroende på diskussionerna kring huruvida 

händelserna kunde klassas som folkord eller inte och om det var en fråga om ett hot mot 

internationell fred och säkerhet. Kinas representant tog också upp att det verkar finns stora 

skillnader i olik staters agerande i R2P:s namn, vilket visar på att det råder vissa oklarheter 

kring vad skyldigheten egentligen innebör med hänsyn till vilka åtgärder som den kräver i 

olika situationer. Ytterligare ett problem som utgör hinder för en effektiv tillämpning av R2P 

har vi ett tydligt exempel på vad gäller NATO:s intervention i Libyen. Det uppstod vilda 

diskussioner kring konsekvenserna av denna och detta ledde i sin tur till Brasiliens förslag om 
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"Responsibility while protecting". Den viktigaste frågan att svara på här är hur en intervention 

ska utföras för att syftet med densamma ska anses uppnådd på ett godtagbart sätt och med rätt 

konsekvenser. Sist av allt vill jag påpeka att vetorätten är ett riktigt gissel för principen om 

ansvar att skydda, då den vid ett flertal gånger satt käppar i hjulet för säkerhetsrådet att anta 

resolutioner.  

Mitt slutsats är att opinio juris föreligger vad gäller principen om Skyldigheten att skydda i 

sig. Man ser det mycket tydligt i de sanktioner och andra fredliga åtgärder som vidtas när 

naturen av konflikterna kräver det. Uttalanden och ageranden visar på att syftet med alla 

vidtagna åtgärder är övertygelsen om att man har en skyldighet att skydda. Antagna 

resolutioner tyder på att ett konsensus finns avseende principen och antagande och ratificering 

av ATT visar på att man inser problematiken med den okontrollerade vapenhandeln, samt 

vilka konsekvenser den kan få i en väpnad konflikt, samt att de som drabbas är de civila 

befolkningarna.  

Jag vill ändå påpeka att principen om Skyldighet att Skydda så att säga är villkorad av att man 

utarbetar mycket tydligare definitioner kring gränsvärden utifrån vilka man definierar de fyra 

brotten som omfattas av R2P. Samtidigt måste ingripanden kunna ske snabbt och beslutsamt 

för att begränsa skadorna så långt det går. Det är alltså en mycket svår balansgång. Fokuset 

bör ligga på att forska kring hur man genom diplomatiska åtgärder tidigt kan intervenera på 

ett effektivt sätt. Där är riskerna för att en reaktion kan få motsatta konsekvenser mycket liten, 

dessutom verkar dessa typer av åtgärder mycket effektiva. Vid de tillfällen då man använd sig 

av regionala eller subregionala grupper för att avhjälpa en situation, men också vid 

förebyggande, har effekten varit många gånger varit mycket bra. Det tyder på att detta 

samarbete borde användas så långt som möjligt. Dessa grupper har en god insyn i 

konflikternas natur, då de befinner sig nära dem och på ett bättre sätt kan utvärdera vilka 

åtgärder det är som krävs, då detta varierar från fall till fall.  
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