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Summary 
On the 4

th
 of April 2017, the Syrian government carried out a gas attack on the Syrian city of 

Khan Shaykun. Three days later, on the 7
th

 of April, the United States launched 59 Tomahawk 

cruise missiles from a U.S. vessel in Mediterranean Sea. The missiles were aimed at the 

Shayrat Airbase, which had been used to carry out the gas attack on Khan Sheykun. The U.S. 

claimed that the attack on Shayrat Airbase was carried out in order to make sure that the 

airbase would not be used as a launching site for any more gas attacks.  

The American attack was carried out without any prior authorization from the UN Security 

Council. The lack of authorization results in the American attack being in violation of 

international law. In spite of this, a large part of the international community supported the 

attacks on the airbase.  

Historically, the international community has shown tendencies to stand behind states and 

international organisations that use military force in order to reach humanitarian ends, even 

though the use of force has been in violation of international law. This type of military 

operations has often been considered to be illegal, but legitimate.  

In this thesis, I investigate the development of the use of force with humanitarian motives. I 

use the liberal and realist theoretical perspectives to analyse the development from illegal 

humanitarian interventions to legal interventions supported by the principle of Responsibility 

to Protect. I also analyse the lack of action from the Security Council concerning the Syrian 

civil war. Finally, I discuss the future of Responsibility to Protect and legal humanitarian 

interventions. 

My analysis leads me to the conclusion that the step from illegal humanitarian interventions to 

legal interventions supported by the principle of Responsibility to Protect was taken due to the 

fact that states, regardless of whether they act in accordance with the realist or the liberal 

perspective, have reason to prefer Responsibility to Protect over illegal humanitarian 

interventions. Further, I draw the conclusion that the future implementation of Responsibility 

to Protect often will be obstructed by permanent members of the Security Council. Finally, I 

conclude that Responsibility to Protect only have a chance to be implemented as originally 

intended if the permanent members of the Security Council finds that allowing the 

implementation of Responsibility to Protect serve their own individual self-interest more than 

not allowing the implementation of Responsibility to Protect.  
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Sammanfattning 
Den 4 april 2017 utförde den syriska staten en gasattack på staden Khan Sheikhun. Attacken 

fick omfattande uppmärksamhet i internationell media, och den 7 april 2017 valde USA att 

avfyra 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat, vilken var den flygbas som använts för 

att genomföra gasattacken. USA sade sig vilja säkerställa att flygbasen inte användes för att 

utföra ytterligare attacker.  

Den amerikanska attacken hade inte föregåtts av godkännande från säkerhetsrådet, vilket 

resulterar i att den bör betraktas som stridig mot internationell rätt. Trots detta ställde sig stora 

delar av världssamfundet bakom attacken.  

Inställningen till den amerikanska bombningen av al-Shayrat speglar en inställning som 

historiskt sett varit vanligt förekommande i samband med folkrättsstridigt mellanstatligt våld 

som företagits av humanitära skäl. Det betraktas som illegalt, men legitimt. 

I det här arbetet undersöker jag utvecklingen av mellanstatligt våld med bakomliggande 

humanitära skäl. Jag använder de teoretiska perspektiven realism och liberalism för att 

analysera steget från illegala humanitära interventioner till interventioner med stöd av 

Responsibility to Protect. Jag analyserar också varför Responsibility to Protect inte kunnat 

tillämpas i samband med det syriska inbördeskriget, samt vad som kan komma att krävas för 

att man ska kunna genomföra lagliga humanitära interventioner i framtiden.  

Analysen leder till slutsatsen att steget från doktrinen om humanitär intervention till 

interventioner i enlighet med Responsibility to Protect togs eftersom stater, oavsett vilket 

teoretiskt perspektiv som appliceras, av flera skäl har anledning att föredra det senare. Vidare 

konstaterar jag att tillämpningen av Responsibility to Protect dessvärre ofta kommer att 

hindras genom veto från säkerhetsrådets medlemmar. Slutligen konstaterar jag att 

förverkligandet av Responsibility to Protect i framtiden kommer att vara avhängigt på att 

säkerhetsrådets permanenta medlemmar bedömer att den förlust de själva drabbas av när de 

använder sitt veto för att blockera agerande i enlighet med Responsibility to Protect i regel är 

större än den potentiella vinsten de kan uppnå av att, för att främja ett egenintresse, blockera 

agerande i enlighet med Responsibility to Protect. En möjlighet för världens övriga stater att 

skapa sådana förutsättningar utgörs av möjligheten för stater att individuellt införa 

handelshinder och ekonomiska sanktioner mot de permanenta medlemmar som på ett 

otillbörligt sätt använder sitt veto emot trovärdiga resolutionsförslag rörande tillämpning av 

Responsibility to Protect. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
År 1999 genomförde NATO en intervention i samband med konflikten i Kosovo. 

Interventionen har i efterhand stämplats som illegal men legitim av en internationell 

oberoende kommission. Enligt denna kommission var interventionen illegal eftersom den inte 

föregicks av godkännande från säkerhetsrådet, samtidigt som den var legitim mot bakgrund av 

att den företogs av humanitära skäl efter det att alla möjligheter till en diplomatisk lösning 

hade uttömts.
1
  

NATOs kontroversiella intervention i Kosovo, samt folkmordet i Rwanda och Srebrenica, 

ledde till en intensifiering av diskussionen rörande hur världssamfundet borde agera och 

reagera när det ställdes inför situationer som involverade omfattande och systematiska 

kränkningar av mänskliga rättigheter. Att tillåta folkmord, såsom man gjort i Rwanda och 

Srebrenica, var varken rimligt eller önskvärt. Det var emellertid inte heller rimligt att förlita 

sig på illegala men legitima interventioner, såsom den som skett i Kosovo.
2
  

Diskussionen ledde så småningom fram till antagandet av principen om Responsibility to 

Protect (hädanefter R2P) av FN:s generalförsamling.
3
 Vid R2P:s antagande framstod det som 

att principen skulle erbjuda en möjlighet att förhindra att det som skett i Rwanda och 

Srebrenica skedde igen. Vidare skulle tillämpningen av R2P innebära att interventioner såsom 

den som företagits av NATO i Kosovo i framtiden inte skulle behövas. Man tog steget från 

illegala men legitima interventioner till legala och legitima interventioner. 

När FN:s säkerhetsråd auktoriserade interventionen i Libyen i samband med det libyska 

inbördeskriget år 2011 stärktes också känslan av att R2P innebar en verklig förändring.
4
 

Genom att auktorisera en intervention som syftade till att förhindra omfattande lidande visade 

världssamfundet, med säkerhetsrådet i spetsen, att det fanns en vilja och möjlighet att 

genomföra interventioner för att förhindra omfattande lidande. Interventionen i Libyen 

påminde på många sätt om interventionen i Kosovo, med den betydande skillnaden att 

interventionen i Libyen var både legal och legitim.  

                                                           
1
 The Independent International Commission on Kosovo (2000) s. 4. 

2
 UN Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect (19 februari 2017). 

3
 A/RES/60/1 (2005) p. 138-140.  

4
 S/RES/1973 (2011).  
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På samma sätt som agerandet i samband med inbördeskriget i Libyen gav sken av att R2P 

innebar en förändring rörande våldsanvändning med humanitära motiv, så har agerandet i 

samband med inbördeskriget i Syrien visat att R2P inte är en princip utan brister. I skrivande 

stund har Ryssland använt sitt veto för att blockera sammanlagt tolv förslag på resolutioner 

som involverat åtgärder avsedda att förhindra eller stoppa det storskaliga lidandet i Syrien. 

Vid sex av dessa tolv tillfällen har även Kina använt sitt veto.
5
 Vetona har inneburit att det 

inte funnits möjlighet att agera i enlighet med R2P i samband med konflikten i Syrien, vilket 

har fått fruktansvärda följder för det syriska folket. 

Till slut resulterade krisen i Syrien i våldsanvändning från en utomstående stat. 

Den 4 april 2017 utförde den syriska staten en gasattack på staden Khan Sheikhun.
6
 Exakt hur 

många som omkom i attacken är oklart, men CNN uppskattar att 92 personer dödades.
7
 

Gasattacken mot Khan Sheikhun ledde till att USA valde att under morgonen den 7 april 2017 

avfyra 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat i Syrien. Flygbasen som attackerades 

var den som använts för att utföra gasattacken i Khan Sheikhun tre dagar tidigare. Den 

amerikanska attacken hade inte föregåtts av någon auktorisering från säkerhetsrådet. 

Amerikanerna uppgav att man genomförde attacken för att säkerställa att flygbasen inte skulle 

kunna användas igen för att genomföra gasattacker. Vidare ville man visa den syriska regimen 

att attacker såsom den i Khan Sheikhun inte kunde genomföras utan konsekvenser.
8
  

Den juridiska analysen rörande den amerikanska attacken har präglats av uppfattningen att 

attacken var illegal. Analysen har också präglats av en diskussion rörande huruvida den 

amerikanska attacken kunde betraktas som illegal, men legitim.
9
 En av många förhoppningar 

vid antagandet av R2P var att den diskussionen aldrig mer skulle behöva föras rörande 

våldsanvändning med humanitära bakomliggande syften. Det här arbetet handlar om varför 

antagandet av R2P inte innebar slutet för diskussionen rörande legitimt men illegalt våld.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det här arbetet syftar till att redogöra för och analysera rättsutvecklingen rörande 

mellanstatligt våld med bakomliggande humanitära syften. Ambitionen är att utröna varför 

                                                           
5
 Se sökresultatet för lista över veto i Dag Hammarskjöld Library (10 april 2018). 

6
 S/2017/904 (2017), p. 46.  

7
 Ward, Munayyer, Abdelaziz och Sibbett (9 maj 2017). 

8
 United Nations meetings coverage and press releases (7 april 2017). 

9
 Se bland annat:  Milanovic (10 april 2017), och 

Forcese (6 april 2017). 
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rättsutvecklingen ser ut som den gör. För att kunna göra detta måste man identifiera 

bakomliggande skäl till varför rättsliga doktriner och principer rörande mellanstatligt 

humanitärt våld har utformats såsom de gjorts. Som läsaren kommer att märka anknyter de 

bakomliggande skälen dels till hur den internationella rätten i övrigt är utformad, men kanske 

ännu mer till vilka intressen som finns hos de stater som både skapar och omfattas av det 

internationella rättssystemet. Mot bakgrund av den roll som stater har spelat i skapandet av 

internationell rätt så har jag valt att utforma mina frågeställningar på så sätt att de besvaras 

utifrån de två teoretiska perspektiven realism och liberalism. Tanken bakom användningen av 

de teoretiska perspektiven kommer utvecklas i det metodavsnitt som följer nedan.  

Mot bakgrund av R2P:s misslyckande i samband med inbördeskriget i Syrien så avser jag 

också analysera varför R2P inte fungerade, samt vad som kan komma att krävas för att det ska 

vara möjligt att på ett ändamålsenligt sätt tillämpa R2P.  

För att uppnå ovan beskrivna målsättningar har jag valt att låta mitt arbete kretsa kring 

följande tre frågeställningar:  

 Varför, sett ur ett realistiskt och ett liberalt perspektiv, finns doktrinen om humanitär 

intervention? 

 

 Varför, sett ur ett realistiskt och liberalt perspektiv, försökte världssamfundet ta steget 

från humanitär intervention till R2P? 

 

 Varför, sett ur ett realistiskt och ett liberalt perspektiv, fungerade inte R2P i praktiken? 

 

1.3 Metod  
Om man vill undersöka varför folkrätten ser ut som den gör, varför den har utvecklats på ett 

visst sätt samt hur den kan komma att utvecklas i framtiden, så bör man inte begränsa sig till 

en typiskt traditionell rättsdogmatisk metod. Att tillämpa en rättsdogmatisk metod innebär att 

man baserar sin undersökning på de traditionella rättskällorna, det vill säga lag och förarbeten, 

prejudikat, sedvana och doktrin.
10

 Detta innebär en begränsning som i min mening inte är 

önskvärd i ett arbete som rör folkrätt. Mot bakgrund av detta har jag valt att använda mig av 

en rättsanalytisk metod. Genom att använda en rättsanalytisk metod begränsar man sig 

nämligen inte till de traditionella rättskällorna.
11

 Man kan istället välja att använda sig av 

                                                           
10

 Sandgren (2015) s. 43. 
11

 Sandgren (2015) s. 45-47. 
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andra typer av material från andra vetenskaper, vilket i min mening resulterar i en djupare och 

mer korrekt analys, samt bättre möjlighet till kritisk granskning. 

Folkrättens primära rättskällor utgörs av traktat och sedvanerätt. Därtill bygger folkrätten 

också på rättspraxis och, i varierande utsträckning, juridisk doktrin. Stater och internationella 

organisationer, varav de med mest inflytande utgörs av stater, är de aktörer som kan sluta 

traktat och skapa sedvana. Detta gör stater till de aktörer som har mest inflytande när det 

kommer till att skapa internationell rätt.  

Med detta i åtanke har jag valt att använda mig av teoretiska perspektiv när jag besvarar 

arbetets frågeställningar. Teoretiska perspektiv är teorier som används för att förklara varför 

internationella system ser ut som de gör, vilka aktörer som har makt i internationell politik 

samt varför aktörerna agerar på ett visst sätt.
12

 

Användningen av teoretiska perspektiv resulterar i att man får ett antal grundpremisser utifrån 

vilka man kan analysera olika beteenden och mönster. De teoretiska perspektiven innebär 

dessutom att analysen får en tydlig vetenskaplig förankring.  

Jag har valt att använda mig av två av de absolut vanligaste teoretiska perspektiven, vilka är 

realism och liberalism. Fokus kommer framförallt att ligga på de olika perspektivens syn på 

mellanstatligt samarbete, internationella organisationer och internationell rätt.  

1.4 Avgränsningar  
I arbetet ges en kort introduktion till regleringen av internationell våldsanvändning. Denna är 

på intet sätt avsedd att vara uttömmande. Jag utgår från att läsaren har en grundläggande 

förståelse av folkrätt och våldsförbudet i FN-stadgan, varför behandlingen av detta ämne hålls 

kortfattat.  

Jag har valt att inte genomföra någon kritisk granskning av de två valda teoretiska 

perspektiven. Jag diskuterar inte heller vilket av perspektiven som bäst kan anses spegla 

verkligheten. Perspektiven är inkluderade för att användas som ett hjälpmedel för att 

genomföra analysen och besvara frågeställningarna. Frågeställningarna är dessutom 

utformade på så sätt att det framgår att svaren kommer präglas av de perspektiven de besvaras 

utifrån.  

                                                           
12

 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 33-35. 
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Det finns ett stort antal konflikter som i någon utsträckning involverat humanitärt motiverat 

mellanstatligt våld. Alla dessa kan, på grund av brist på tid och utrymme, inte tas upp och 

diskuteras i detta arbete. Jag har således valt att ta upp de konflikter som jag anser har haft 

störst betydelse för doktrinen om humanitär intervention och R2P.  

1.5 Material  
Då jag använt mig av en rättsanalytisk metod har jag haft möjlighet att använda mig av många 

olika former av källor och material. Materialet har dock framförallt utgjorts av internationell 

juridisk doktrin och litteratur. Därtill har jag i stor utsträckning använt mig av diverse material 

från FN, främst i form av resolutioner från säkerhetsrådet och generalförsamlingen. Slutligen 

har jag också använt mig av elektroniska källor i form av nyhetsartiklar, blogginlägg och 

elektroniska databaser.  

Vissa källor förtjänar att diskuteras närmre.  

Arbetets avsnitt rörande de teoretiska perspektiven har framförallt baserats på de kapitel som 

finns rörande realism och liberalism i boken Internationella Relationer.
13

 Kapitlet rörande 

realism är skrivet av Martin Hall, som är docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Lunds 

universitet.
14

 Kapitlet rörande liberalism är skrivet av Magnus Ericson, som är fil.dr och 

lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet.
15

 Hall och Ericson ger grundliga och utförliga 

beskrivningar av det realistiska och det liberala perspektivet, vilket gör att ovannämnda 

kapitel fungerade utmärkt som källor till det här arbetets avsnitt rörande teoretisk perspektiv.  

Boken International Law and International Relations utgjorde också en viktig källa för 

avsnittet rörande de teoretiska perspektiven.
16

 I boken utforskas och analyseras förhållandet 

mellan internationell rätt och internationell politik. Boken präglas av en omfattande 

användning av teoretiska perspektiv, vilket gjorde den till en lämplig källa i detta arbete.  

Avsnittet rörande 1971 års konflikt mellan Indien och Pakistan är i all väsentlighet baserad på 

Gary J. Bass artikel The Indian Way of Humanitarian Intervention.
17

 Att basera ett avsnitt på 

endast en källa, på så sätt som jag har gjort i den här uppsatsens avsnitt rörande Indiens 

intervention i Östpakistan, kan vara problematiskt. Det kan finnas en risk för att man får en 

felaktig bild av en händelse om man endast utgår ifrån hur den beskrivs i en enskild artikel. I 

                                                           
13

 Gustavsson och Tallberg (2014). 
14

 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 17. 
15

 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 17.  
16

 Armstrong, Farrell och Lambert (2012).  
17

 Bass (2015) s. 228-294. 
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det här fallet betraktar jag det dock som säkert att basera avsnittet på Bass artikel. Gary J. 

Bass är professor i statsvetenskap och internationella relationer vid Woodrow Wilson School 

of Public and International Affairs, som är en del av Princeton University.
18

 The Indian Way 

of Humanitarian Intervention är det överlägset mest utförliga verket som skrivits rörande den 

indiska interventionen i Östpakistan. Artikeln innehåller tydliga hänvisningar, och de 

faktauppgifter som finns i artikeln överensstämmer med faktauppgifter i andra artiklar som 

berör ämnet. Jag ser inga tecken på att Bass vid författandet av artikeln varit påverkad av, 

eller för den delen avsett bilda, opinion. Mot bakgrund av detta, samt verkets utförlighet och 

omfattning, känner jag mig i det här fallet bekväm med att basera mitt avsnitt på Bass artikel.  

1.6 Forskningsläge  
Regleringen av internationell våldsanvändning har diskuterats i omfattande utsträckning i den 

juridiska doktrinen och litteraturen. Om jag skulle rekommendera ett enskilt verk som ger en 

tydlig bild av hur regleringen av internationell våldsanvändning ser ut, så skulle jag 

rekommendera International Law and the Use of Force av Christine Gray.
19

 

Forskning rörande R2P bedrivs bland annat av The Global Centre for the Responsibility to 

Protect.
20

  

Användning av teoretiska perspektiv för att analysera internationell rätt förekommer i stor 

utsträckning i boken International Law and International Relations.
21

  

Min förhoppning är att detta arbete ska utgöra ett bidrag till den svenska forskningen och 

debatten rörande rättsutvecklingen kring interventioner med humanitära bakomliggande 

syften. Min förhoppning är också att jag, genom arbetet, på ett tydligt sätt ska kunna visa hur 

teoretiska perspektiv kan användas som ett verktyg för att analysera hur och under vilka 

förutsättningar folkrätt skapas.  

1.7 Disposition 
Jag har valt att placera avsnittet rörande de teoretiska perspektiven i inledningen av arbetet. 

Tanken med detta är att läsaren ska kunna ha de teoretiska perspektiven i åtanke när den tar 

del av arbetets övriga beskrivande delar, eftersom det skänker läsningen en extra dimension.  
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Arbetet har byggts upp på så sätt det kan sägas utgöras av tre huvuddelar. Den första delen är 

den beskrivande delen, som utgörs av avsnitt 2-5 och 7-8. I avsnitt 6 kommer en kortare 

sammanfattande analys rörande steget från humanitär intervention till R2P. Normalt placeras 

analyserande delar efter de beskrivande delarna av arbetet. Jag har emellertid valt att placera 

den kortare analyserande delen rörande steget från humanitär intervention till R2P här, 

eftersom den är avsedd att fungera som en bindande länk mellan den delen av arbetet som 

berör humanitär intervention och den som berör R2P.  I avsnitt 9 kommer arbetets 

huvudsakliga analysdel. Därefter följer i avsnitt 10 arbetets avslutande del, vilket är den 

sammanfattande slutsatsen.  

Den beskrivande delen av arbetet bygger på det material som hänvisas till i fotnoterna. Jag har 

inte inkluderat någon egen analys i denna delen av arbetet. Alla resonemang, analyser eller 

teorier rörande exempelvis de konflikter som tas upp hänförliga till de författare som det 

hänvisas till i fotnoterna.  

Analysen och den sammanfattande slutsatsen utgörs av mina egna resonemang, analyser och 

teorier rörande det material som tas upp i arbetets beskrivande del. Emellertid finns det även 

här ett antal hänvisningar till diverse källor. Dessa hänvisningar utgör referenser till vad som 

kan kallas för illustrativa källor. De illustrativa källorna inkluderas för att läsaren på ett så 

enkelt sätt som möjligt ska kunna förstå på vilka grunder den ofta argumenterande delen av 

analysen och slutsatsen har baserats på. När jag till exempel för en diskussion som bygger på 

en jämförelse av demokratins utveckling i de länder som är permanenta medlemmar i 

säkerhetsrådet vill jag att läsaren ska veta vilka uppgifter jämförelsen baseras på, och jag 

väljer därför att placera en fotnot med källhänvisning i anslutning till den jämförelsen.  

Normalt vill man inte tillföra ny information i en analys och slutsats. Trots detta förekommer 

det i analysen vissa kortare beskrivningar av och diskussioner rörande folkrättsliga 

företeelser, såsom naming and shaming och sanktioner, som inte tagits upp i arbetets 

beskrivande del. Dessa beskrivningar har placerats i analysens löpande text för att jag anser 

att de får ett mycket tydligare sammanhang där, i en naturlig och motiverbar kontext, än i 

arbetets beskrivande del. Alla kortare beskrivningar i analysdelen har försetts med tydliga 

hänvisningar till de källor som beskrivningarna är baserade på.  
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2 Teoretiska perspektiv 

2.1 Realism 
Realism är det äldsta av de teoretiska perspektiven. Perspektivets rötter kan spåras till 

antikens Grekland, men de moderna varianterna av teorin har främst utvecklats under 1900-

talet.
22

 

Det realistiska perspektivet bygger inte på en ensam teori.
23

 Man kan snarare tala om en 

realistisk skola, där det finns flera olika grenar och teorier. De olika grenarna och teorierna 

bygger emellertid i regel på samma grundprinciper, vilket gör att man kan tala om ett 

realistiskt perspektiv, som utgörs av skilda teorier som skapats av tänkare av en realistisk 

skola. Således refererar jag i det här arbetet till ett realistiskt perspektiv, snarare än en 

realistisk teori.  

Det realistiska perspektivet betraktar det internationella systemet som anarkistiskt. Stater är de 

aktörer som har makt och inflytande i det internationella systemet, och därför menar realister 

att stater är de enda viktiga aktörerna i internationell politik.
24

  

Det internationella systemets anarkistiska karaktär resulterar i att stater lever i en kollektiv 

osäkerhet. Stater vill överleva, och deras potential att göra det är avhängig på deras 

individuella förmåga att försvara sig själva från varandra. Förmågan att försvara sig själv är 

relaterad till hur mycket makt man har. Stater drivs därför av en vilja att överleva samt befästa 

och utöka sin makt. När en stat ska fatta utrikespolitiska beslut så fattar staten därför det 

beslut som man bedömer kommer resultera i att ens makt får maximal utökning.
25

  

Om en stat faktiskt utökar sin makt så sker det på bekostnad av en annan stat, då det 

internationella maktspelet är ett nollsummespel. Om en stats makt ökar så måste en annan 

stats makt minska. Dessa förutsättningar resulterar i att stater alltid agerar i egenintresse. Det 

mest tacksamma utfallet av en händelse är att man vinner makt, samtidigt som alla andra 

stater förlorar makt.
26

  

Viljan att överleva gör att makt framförallt gestaltar sig i form av militär kapacitet. Stater 

lägger därför resurser på att rusta upp. Eftersom andra stater i sin tur inte vet om en stat rustar 
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 Walt (1998) s. 31. 
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26
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upp för att genomföra en attack eller för att kunna försvara sig så rustar även de upp, och 

upprustningsspiraler skapas, vilket ökar den kollektiva osäkerheten.
27

  

Trots att det råder en ständig kollektiv osäkerhet så har världens stormakter inte legat i direkt 

krigstillstånd gentemot varandra sedan andra världskrigets slut. Det realistiska perspektivet 

förklarar detta genom att peka på den maktbalans som förelåg mellan öst -och västblocket 

under kalla kriget. Maktbalans uppstår för det fall att stater uppskattar sig ha jämförbara 

militära resurser. Om man då skulle kriga mot varandra är utgången oklar, samtidigt som en 

konflikt garanterat blir kostsam för alla inblandade parter, framförallt i de fall då de 

inblandade har kärnvapen. Att inleda en konflikt i ett sådant läge är alltför riskabelt, och 

således väljer stater att avvakta.
28

  

Realism har en relativt kritisk syn på internationellt samarbete och internationella 

organisationer. Stater samarbetar endast om de bedömer att samarbetet kommer öka deras 

makt och potential att överleva. Om stater samarbetar så gör man det alltså enbart för att man 

kan nå fördelar själv, inte för att hjälpa varandra eller skapa mellanstatliga relationer. Detta 

innebär inte att internationellt samarbete inte förekommer överhuvudtaget. Stater kan 

nämligen uppleva sig nå relativa fördelar genom samarbete. En ekonomiskt stark men militärt 

svag stat kan exempelvis samarbeta med en ekonomisk svag men militärt stark stat. Den 

militärt starka staten erbjuder skydd, medan den ekonomiskt starka staten stödjer den svagare 

statens ekonomi genom ett fördelaktigt handelsavtal.
29

  

När det kommer till internationella organisationer så menar många realister att dessa bör 

betraktas som återspeglingar av de maktförhållanden som råder i det internationella systemet.  

Internationella organisationer används av stormakter för att befästa och utöva makt. Ett 

exempel på detta är FN:s säkerhetsråd, där alla fem permanenta medlemmar har vetorätt. 

Detta ger de permanenta medlemmarna, som var världens fem mäktigaste stater vid 

tidpunkten då säkerhetsrådet bildades, ett enormt inflytande över vilka beslut som ska fattas 

av FN.
30

  

Perspektivets syn på internationell rätt är relativt negativ. Stater kan skapa internationell rätt, 

men rätten som skapas är ett medel för att utöka staternas makt och chans att överleva. För det 

fall att en stat ansluter sig till ett internationellt bindande traktat så kommer traktatet vara av 
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 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 57. 
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 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 63-64. 
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 Gustavsson och Tallberg (2014) s. 59. 
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en sådan natur att det inte innebär att den anslutande statens makt eller suveränitet inskränks i 

någon betydande utsträckning.
31

 

Om en stat trots allt är bunden av internationell rättsregel, som hindrar staten ifrån att agera på 

ett visst sätt som annars legat i statens intresse, så kommer staten att bryta mot den regeln för 

det fall att vinsten av att bryta mot regeln är större än den potentiella förlusten. Det finns 

ingen principiell eller moralisk grund för att respektera internationell rätt eller principen om 

rule of law. Detta resulterar i att stormakter ofta väljer att bortse från internationell rätt, 

eftersom de löper minst risk att straffas för sin icke-efterlevnad. Stormakterna kan nämligen 

vidta åtgärder för att straffa mindre stater för att de inte följer internationell rätt, men mindre 

stater har svårt att straffa stormakter.
32

  

Sammantaget så efterlever stater internationell rätt i den utsträckningen som stater bedömer 

att det ligger i deras intresse att göra så. Eftersom det inte finns en fungerande global 

auktoritet som kan straffa de länder som misslyckas med att efterleva internationell rätt så blir 

brist på efterlevnad ofta konsekvenslös, vilket minskar incitamentet till efterlevnad. 

Den internationella rätt som trots allt existerar gör det för att stater har samtyckt till den, och 

samtycke är den enskilt viktigaste faktorn till att internationell rätt efterlevs. Det ska dock 

noteras att stater faktiskt ofta har anledning till att samtycka till internationell rätt. Ett bra 

exempel på detta gäller internationell rätt rörande våldsanvändning. Efter två världskrig så har 

stater blivit medvetna om att väpnade konflikter medför en oerhörd förstörelse. Denna 

kunskap ledde stater till slutsatsen att begränsningar av möjligheten att använda våld är något 

som gynnar chansen till överlevnad.  Således har stater tillsammans arbetat för att genom 

internationell rätt förbjuda våldsanvändning, exempelvis genom våldsförbudet i artikel 2(4) i 

FN-stadgan. Att våldsförbudet speglar en faktisk önskan blir också tydligt av det faktum att 

många stater ansluter sig till olika konventioner som förbjuder specifika former av 

krigsföring. Sådant agerande hade inte förekommit utan bakomliggande samtycke. Det 

realistiska perspektivet betonar dock att om en stat trots allt anser sig tjäna på att bruka våld 

kommer den också bruka våld, oberoende av våldsförbudet. Det enda sättet att förhindra 

mellanstatligt våld ur ett realistiskt perspektiv är således att garantera att en stat som bryter 

mot våldsförbudet alltid kommer att förlora på det i slutändan.
33
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2.2 Liberalismen 
Det liberala perspektivet på internationella relationer har sina rötter i liberalismen som 

politisk filosofi.
34

 Perspektivets historisk sett kanske mest kända företrädare är Immanuel 

Kant och Woodrow Wilson.
35

 

Precis som det realistiska perspektivet bygger på ett flertal teorier så bygger också det liberala 

perspektivet på ett flertal teorier, utvecklade av flera olika tänkare.
36

 Grundprinciperna och 

utgångspunkterna för de olika teorierna inom det liberala perspektivet är likväl desamma, 

vilket gör att man kan tala om ett liberalt perspektiv.  

Det liberala perspektivet är av uppfattningen att det finns ett flertal olika aktörer som spelar 

viktiga roller i internationell politik. Medan realister menar att stater är de enda aktörerna med 

inflytande, så är liberaler av uppfattningen att stater, men också internationella organisationer, 

företag och till och med enskilda individer har betydande inflytande i internationell politik.
37

  

Liberaler avfärdar också idén om att staters beteende i den internationella politiken enbart 

styrs utifrån en vilja att överleva och utöka sin makt. Istället betonar liberaler att staters 

interna politiska system och uppbyggnad får betydelse för hur stater agerar utåt. Man ser ett 

samband mellan hur en stat fungerar invändigt och hur den agerar utvändigt. Exempelvis 

kommer demokratiskt styrda stater agera annorlunda på den internationella arenan jämfört 

med diktaturstater.
38

  

Traditionellt sett så har liberaler värderat varje stats rätt till självbestämmande högt. 

Liberalismen innehåller emellertid också en universell syn på mänskliga rättigheter. Man 

betraktar mänskliga rättigheter som universellt giltiga, och de mänskliga rättigheternas 

efterlevnad värderas så pass högt att vissa liberala tänkare menar att respekten för dem i 

princip utgör ett villkor för statssuveränitet.
39

  

Vidare förespråkar liberaler ett demokratiskt styrelseskick. Man menar att demokratiskt styrda 

stater lever i fred och harmoni med varandra. Liberala forskare understödjer detta påstående 

genom att peka på att demokratiska stater inte legat i krig med varandra sedan 1815. En av 

förklaringarna till den demokratiska freden grundar sig i det demokratiska styrelseskickets 
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funktion. Krig medför kostnader i form av minskad handel, materiell skada och förlust av liv. 

Det är framförallt folket som bär kostnaden av krig. Politiska ledare som för kostsamma krig 

kommer således inte att bli omvalda av folket, vilket avskräcker ledarna från att inleda 

konflikter med andra stater. Medvetenheten om kostnaderna av krig har dessutom en rent 

preventiv verkan, eftersom folket inte kommer välja en ledare eller ett parti som förespråkar 

konflikt. Således kommer sådana i regel inte till makten överhuvudtaget.
40

  

Ytterligare en liberalistisk förklaring till den demokratiska freden återknyter till det faktum att 

demokratiska stater tenderar att fästa ett högt värde vid vissa normer, såsom mänskliga 

rättigheter. Liberaler pekar på att demokratiska stater uppfattar offensiva krig som något som i 

grunden är illegitimt, då krig kränker individens frihet och rätt till liv. Dessutom är krig ett 

brott mot andra staters rätt till självbestämmande. Denna grundinställning resulterar i att 

demokratiska stater inte inleder krig om de inte har starka skäl. Om krig trots allt inleds av en 

demokratisk stat, så inleds det mot stater som är inte är demokratiska.
41

  

När det kommer till mellanstatliga relationer pekar liberalismen på vikten av att det finns 

internationella institutioner och organisationer, samt på betydelsen av att det råder 

interdependens mellan stater. Interdependens uppstår när stater utnyttjar sina komparativa 

fördelar sett ur ett globalt ekonomiskt perspektiv. Varje stat producerar de varor och tjänster 

som man är bäst lämpad för att producera. En stat som har goda förutsättningar för att bedriva 

jordbruk framställer jordbruksprodukter. En annan stat som har goda förutsättningar till att 

driva en framgångsrik industri bygger exempelvis bilar och traktorer. Därefter handlar 

staterna med varandra. Jordbruksstaten exporterar grödor till industristaten, som i sin tur 

exporterar traktorer till jordbruksstaten. Detta resulterar i att staterna blir beroende av 

varandra.
42

  

Om man då jämför liberalismen med realismen kan man konstatera att deras inställning till 

makt och inflytande skiljer sig starkt. Som beskrivits ovan betraktar realister den 

internationella politiken som ett nollsummespel, där en stats maktvinst måste innebära en 

annan stats maktförlust. Liberaler menar däremot att internationell politik är ett 

plussummespel, där stater kan få ömsesidiga fördelar genom att samarbeta. Detta innebär att 

liberaler som utgångspunkt har en långt mer optimistisk syn på internationellt samarbete 

jämfört med realister.  
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Viljan att behålla goda relationer leder till konfliktlösning genom förhandling och 

kompromisser. Sådana förhandlingar, och generellt mellanstatligt samarbete, kan ofta ske 

genom internationella institutioner och organisationer, vilka enligt det liberala perspektivet 

spelar en betydande roll i internationell politik. Internationella organisationer innebär en 

möjlighet för stater att förankra sitt samarbete. De utgör också ett forum för gemensamt 

beslutsfattande och upprätthållande av normer. Internationella organisationer fungerar även 

som informationsspridare, vilket resulterar i en minskad misstänksamhet stater emellan.
43

  

Eftersom perspektivet bygger på idén om att vissa normer och värderingar är universella, samt 

att det ligger i staters intresse att samarbeta, så fäster det också stor vikt vid betydelsen av 

internationell rätt.
44

 Det liberala perspektivets ambition att sprida mänskliga rättigheter 

förverkligas ofta genom internationell rätt.
45

  

Det liberala perspektivets värdering av interdependens utgör också en anledning till att man 

fäster avseende vid internationell rätts betydelse. Interdependens leder till fred, och 

interdependens frodas i stabila, reglerade system. Liberaler menar att det är denna uppfattning 

som ledde till att man etablerat regler som våldsförbudet i artikel 2(4) i FN-stadgan. Intressant 

att notera är att det här uppstår en konflikt inom perspektivets värderingar. Våldsförbudet 

innebär ett hinder mot att genomföra humanitära interventioner, vilka i regel genomförs för att 

säkerställa efterlevnaden av mänskliga rättigheter. Priset av fred genom stabilitet blir alltså att 

möjligheten att sprida mänskliga rättigheter och säkerställa efterlevnaden av dem begränsas 

kraftigt.
46

  

Rörande efterlevnaden av internationell rätt så kan det konstateras att många av det liberala 

perspektivets följare menar att principen om rule of law gör det enklare att upprätthålla 

internationellt samarbete och internationella relationer.
47

 Det finns således ett starkt skäl till 

att inte bryta mot internationell rätt. De stater som är mest troliga att efterleva internationell 

rätt är de demokratiska staterna, eftersom dessa, jämfört med exempelvis diktaturer, är mer 

angelägna om att leva upp till principen om rule of law.
48
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3 Regleringen av internationell våldsanvändning 

3.1 Förbudet mot våldsanvändning och hot om våld stater emellan 
Huvudregeln rörande internationell våldsanvändning finns i FN-stadgan artikel 2(4). Där sägs 

att alla medlemsstater ska avhålla sig från hot om eller bruk av våld i sina internationella 

förbindelser. Förbudet gäller våld eller hot om våld som en stat riktar mot en annan stats 

territoriella integritet eller politiska oberoende, samt våld eller hot om våld som på annat sätt 

är oförenligt med FN:s ändamål i övrigt.  

Bestämmelsen om våldsförbud i artikel 2(4) anses även ge uttryck för internationell 

sedvana.
49

  

3.2 Våldsanvändning som auktoriserats av säkerhetsrådet 
I FN-stadgan finns två undantag från huvudregeln om våldsförbud stater emellan. Det första 

undantaget finns i kapitel VII i stadgan, vilket inleds med artikel 39. Enligt artikel 39 har 

säkerhetsrådet till uppgift att fastställa om det föreligger ett hot mot freden, ett fredsbrott eller 

en angreppshandling. Om en sådan situation föreligger, så ska säkerhetsrådet fatta beslut om 

vilka åtgärder som ska vidtas, i överensstämmelse med artiklarna 41 och 42, i syfte att 

upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. 

I artikel 41 ges förslag på olika åtgärder som säkerhetsrådet kan vidta för att upprätthålla eller 

återställa internationell fred och säkerhet. Åtgärderna i artikel 41 är sådana som inte innefattar 

bruk av vapenmakt.  

Om säkerhetsrådet bedömer att åtgärder i artikel 41 skulle vara otillräckliga för att uppnå 

åtgärdernas syfte, alternativt om sådana åtgärder visat sig vara otillräckliga, så får 

säkerhetsrådet enligt artikel 42 besluta om åtgärder som innefattar bruk av vapenmakt. Rådet 

kan fatta beslut om bruk av vapenmakt genom luft-, sjö- eller landstridskrafter. Åtgärderna 

ska syfta till att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.  

Beslut om bruk av vapenmakt enligt kapitel VII i stadgan ska alltså fattas av, och kan bara 

fattas av, säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet fattar enligt artikel 27 sina beslut genom omröstning.  

För beslut av säkerhetsrådet i alla frågor, förutom de av procedurkaratär, krävs bifall av nio 

medlemmar. Bland de nio medlemmarna ska alla de permanenta medlemmarna finnas. Denna 

utformning av röstningsproceduren innebär alltså att säkerhetsrådets fem permanenta 

medlemmar, det vill säga USA, Frankrike, Storbritannien, Ryssland och Kina, har vetorätt 
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mot alla betydelsefulla beslut som kan fattas av säkerhetsrådet. Det ska dock noteras att en 

nedlagd röst inte räknas som ett veto. För att veto ska inträda måste alltså en permanent 

medlem aktivt rösta emot ett beslut. 

3.3 Rätten till individuellt och kollektivt självförsvar  
Det andra undantaget från våldsförbudet stadgas i artikel 51. Där sägs att ingen bestämmelse i 

stadgan inskränker den inneboende rätt, som varje stat har, till individuellt eller kollektivt 

självförsvar i händelse av att man utsätts för ett väpnat angrepp. Rätten till självförsvar gäller 

tills dess att säkerhetsrådet vidtagit nödvändiga åtgärder för att upprätthålla internationell fred 

och säkerhet. När en medlemsstat vidtar åtgärder i samband med att man utövar rätten till 

självförsvar så ska medlemsstaten rapportera det till säkerhetsrådet.  Att en medlemsstat 

agerar i självförsvar inverkar inte på den rätt och skyldighet som säkerhetsrådet har att vid 

varje tillfälle handla på sätt, som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet. 
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4 Humanitär intervention  
Begreppet humanitär intervention refererar till en situation där en stat genomför en 

intervention, som inkluderar militärt våld, i en annan stat. En exakt, allmänt accepterad 

definition av vad som utgör en humanitär intervention finns inte. Olika definitioner 

förekommer, men huvuddragen i de olika definitionerna är desamma.
50

 I en rapport från år 

2001 definierade International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) 

humanitär intervention som:  

”... action taken against a state or its leaders, without its or their consent, for purposes which 

are claimed to be humanitarian or protective.‖
51

 

Vaughan Lowe och Antonios Tzanakopoulos beskriver humanitär intervention på följande 

sätt: 

―Humanitarian intervention can then be loosely defined as a threat or use of armed force 

against another State that is motivated by humanitarian considerations.‖
52

 

Oavsett vilken definition man föredrar kan det konstateras att en humanitär intervention är en 

intervention som en stat, eller flera stater, företar i en annan stat. Interventionen ska ha ett 

humanitärt syfte, exempelvis att förhindra ett folkmord eller annat storskaligt lidande.
53

  

Enligt den traditionella doktrinen om humanitär intervention har stater en rätt, snarare än en 

skyldighet, att genomföra en humanitär intervention för att förhindra storskaligt lidande i 

andra stater. Denna traditionella tolkning av doktrinen är mycket kontroversiell, då den 

bygger på en presumtion om att man inte behöver säkerhetsrådets godkännande för att kunna 

genomföra en legal humanitär intervention.
54

 När jag i fortsättningen av detta arbete använder 

begreppet humanitär intervention är det också denna form av humanitär intervention jag syftar 

på, det vill säga: 

 En intervention som företas mot bakgrund av ett humanitärt syfte 

 Som innefattar våld eller hot om våld 

 Som genomförs av en eller flera stater gentemot en annan stat, utan föregående 

samtycke från den stat i vilken man intervenerar 
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 Som genomförs utan föregående auktorisering från FN:s säkerhetsråd 

Den ovan beskrivna formen av doktrinen om humanitär intervention kan knappast anses 

utgöra ett generellt accepterat undantag från det förbud mot våldsanvändning som etablerats i 

FN-stadgan artikel 2(4).
55

 I generalförsamlingens resolution 2625, som man normalt refererar 

till som The Friendly Relations Declaration, sägs att alla stater har en plikt att inte intervenera 

i angelägenheter som ligger inom en annan stats egen jurisdiktion.
56

 Innehållet i The Friendly 

Relations Declaration anses spegla internationell sedvänja.
57

 

Vidare klargörs i resolution 3314 att ingen omständighet, vare sig politisk, ekonomisk, militär 

eller annan, får tjäna som en legitimering för angreppshandlingar.
58
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5 Historiska exempel på humanitär intervention  

5.1 Inledning 
I flera fall har stater förlitat sig på doktrinen om humanitär intervention för att genomföra 

militära interventioner i andra stater. Interventionerna har ibland genomförts utan föregående 

godkännande från säkerhetsrådet, vilket gör att de bör betraktas som illegala, i den 

bemärkelsen att de utgör brott mot våldsförbudet i artikel 2(4) i FN-stadgan. Emellertid 

framstår interventionerna ur viss synvinkel fortfarande som legitima, då de genomförts mot 

bakgrund av humanitära motiv. Nedan följer ett antal exempel på sådana interventioner som 

kan sägas vara illegala, men legitima.  

5.2 Indien och Pakistan 1971 

5.2.1 Konflikten och dess bakgrund 

Fram tills 1971 utgjordes Pakistan av två områden, Östpakistan och Västpakistan. Östpakistan 

var det område som idag utgör staten Bangladesh, och Västpakistan utgjordes av vad man 

idag refererar till när man talar om Pakistan. De två områdena skildes av från varandra av en 

omfattande mängd indiskt territorium.
59

 Tillsammans hade områdena cirka 130 miljoner 

invånare, varav cirka 75 miljoner bodde i Östpakistan.
60

 I Östpakistan utgjordes befolkningen 

framförallt av bengaler, medan Västpakistan framförallt befolkades av människor som 

härstammade från regionen Punjab. Befolkningen i öst talade bengaliska, medan befolkningen 

i väst talade urdu.
61

  

Förhållandet mellan Pakistan och Indien var mycket ansträngt. Sedan dess att länderna blivit 

självständiga hade man krigat mot varandra mellan 1947-1948, samt 1965. Båda krigen hade 

grundats i ländernas konkurrerande anspråk över Kashmirregionen.
62

  

I samband med att det hölls fria val i december 1970 uppstod oroligheter. Det östpakistanska 

Awami-partiet vann så pass överlägset att man i princip hade möjlighet att kontrollera båda 

delarna av landet. Partiet eftersträvade stark autonomi för Östpakistan. Förhandlingar om 

ökad autonomi inleddes med den sittande presidenten och militära ledaren Yahya Khan. 

Förhandlingarna nådde ett dödläge, och Khan vägrade lämna över makten. Detta ledde till att 
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Awami-partiet påbörjade en kampanj som bland annat involverade civil olydnad, vilket 

resulterade i att läget i Östpakistan blev mycket oroligt.
63

 

Den 25 mars 1971 vidtog Yahya Khan, som vägrat lämna över makten, militära medel för att 

slå ner det bengali-nationalistiska upproret i Östpakistan. Militären attackerade personer som 

tillhörde eller stöttade Awami-partiet, och man genomförde massavrättningar. Ett 

inbördeskrig mellan bengaliska gerillastyrkor och militärer som var lojala till Yahya Khan 

inleddes.
64

  

Ingen vet hur många som omkom under krigets gång. Oberoende forskare uppskattar att 

ungefär 300 000-500 000 personer miste sitt liv. Bangladesh regering menar å andra sidan att 

3 miljoner människor omkom. Massavrättningar var vanligt förekommande, och händelserna 

refereras till som ett folkmord.
65

  

Konflikten resulterade också i massiva flyktingströmmar. Tio miljoner människor flydde till 

Indien.
66

 Av dessa uppskattas runt hälften ha varit hinduer, trots att endast 17 % av 

befolkningen i Östpakistan var hinduer vid konfliktens uppkomst. Indiska politiker misstänkte 

att den stora mängden hinduiska flyktingar var en konsekvens av att den västpakistanska 

militären systematisk avrättade hinduer i Östpakistan.
67

  

5.2.2 Indiens rättsliga argumentation för intervention och omvärldens reaktion  

Indien förespråkade genomförandet av en intervention i Östpakistan för att på så sätt stoppa 

oroligheterna. Bass identifierar fyra huvudsakliga argument som Indien använde för att stödja 

sin inställning rörande nödvändigheten och legitimiteten av en intervention i Östpakistan.
68

  

Till att börja med kunde en intervention säkra att mänskliga rättigheter respekterades i 

Östpakistan. Under inbördeskrigets gång hade det förekommit omfattande brott mot 

mänskliga rättigheter. Indien menade att Västpakistans upprepade brott mot FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna
69

, samt artiklarna 55 och 56 i FN-stadgan, innebar 

att FN borde intervenera i Pakistan.
70
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Bara ett år tidigare hade säkerhetsrådet antagit en resolution där man fördömde regimen i 

Sydrhodesia för att den behandlat sitt folk på ett sätt som stred mot grundläggande fri- och 

rättigheter. I samma resolution begärde man också att FN:s medlemsstater gentemot 

Sydrhodesia vidtog de åtgärder som listas i FN-stadgan artikel 41, för att på så sätt framtvinga 

resolutionens efterlevnad.
71

  

Indien arbetade för att uppmärksamma de brott mot mänskliga rättigheter som begicks i 

Östpakistan, men arbetet fick lite effekt. Säkerhetsrådet fördömde inte vad som pågick i 

Östpakistan på samma sätt som man tidigare fördömt vad som pågått i Sydrhodesia. Att 

intervenera i Östpakistan för att på så sätt säkerställa efterlevnaden av mänskliga rättigheter 

sågs år 1971 som en mycket långtgående åtgärd, och således fick Indiens argument rörande 

mänskliga rättigheter inget omfattande resultat.
72

  

Det andra argumentet som Bass identifierar i Indiens argumentation rörande möjligheten att 

intervenera i Östpakistan anknyter till de massavrättningar som genomfördes i Östpakistan år 

1971. Indien ansåg att Västpakistans agerande var att likställa med folkmord. 

Premiärministern Indira Ghandi riktade öppet anklagelser om folkmord mot den pakistanska 

militären, och jämförde händelserna i Östpakistan med Förintelsen under andra världskriget.
73

  

Både Indien och Pakistan var anslutna till Konvention om förebyggande och bestraffning av 

brottet folkmord.
74

 I artikel 8 i konventionen anges att varje konventionsstat stat får begära att 

organ inom FN, i enlighet med bestämmelserna i FN-stadgan, vidtar sådana åtgärder som 

anses lämpliga för att förebygga eller hindra folkmord. Bestämmelsen innebär dock inte att 

FN faktiskt måste göra något bara för att en stat begär det. Vidare innehåller konventionen 

inte någon referens till kapitel VII i FN-stadgan.
75

  

Att ett eventuellt folkmord skulle tvinga säkerhetsrådet att godkänna en intervention var vid 

den aktuella tidpunkten knappast vara självklart. Artikel 8 i konventionen tvingade inte FN att 

agera, och en intervention utan säkerhetsrådets godkännande skulle betraktas som olaglig.
76

  

Indiens tredje argument för att en intervention vore legitimerad och borde genomföras 

anknyter till rätten om självbestämmande. I FN-stadgans första artikel sägs att ett av 
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ändamålen med FN är att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på 

aktning för principen om folkens lika rättigheter och självbestämmanderätt samt vidta andra 

lämpliga åtgärder för att befästa världsfreden.
77

 Rätten till självbestämmande skyddas även i 

den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter(ICCPR), där det 

i den första artikeln sägs att alla folk har rätt till självbestämmande.
78

  

I Montevideokonventionen, som av många anses reflektera internationell sedvänja, uppställs 

fyra krav för att en entitet ska kunna erkännas som en stat. Entiteten ska ha en permanent 

befolkning, ett definierat territorium, en regering samt kapacitet att upprätta och upprätthålla 

internationella relationer med andra stater.
79

  

Indien menade att Östpakistan och dess folk uppfyllde kraven i Montevideokonventionen, och 

att de därför hade en rätt till självbestämmande och självständighet från Västpakistan.
80

  

Att världssamfundet skulle intervenera i Östpakistan för att hjälpa folket i området att bilda en 

egen stat var dock inte troligt. Trots att folkrätten innehåller en rätt till självbestämmande så 

finns det i princip ingen rätt för ett område att bryta sig loss från sin stat för att bilda en egen 

stat. En sådan rätt hade inneburit att många länder hade riskerat att splittras. Det är således 

inte förvånande att många länder inte ville stödja en intervention som kunde få effekten att ett 

område fick bryta sig loss från sin egen stat.
81

  

Det sista indiska argumentet för intervention som Bass identifierar relaterar till Indiens egna 

rätt till självbestämmande och självständighet. Indien menade att det massiva flyktingflödet 

från Östpakistan hade resulterat i osäkerhet och instabilitet i delar av Indien, i den 

bemärkelsen att det under kort tid inkommit 10 miljoner människor som var i behov av mat, 

medicin och annat stöd. Indien menade därför att situationen i Östpakistan utgjorde ett hot 

mot internationell fred och säkerhet. Att betrakta konflikten som ett för Pakistan internt 

problem var orimligt, med tanke på att konflikten fick stora konsekvenser även för andra 

länder. Genom att skapa enorma flyktingflöden hade Pakistan gjort sina interna 

angelägenheter till internationella angelägenheter.
82
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Sammantaget fanns det ett antal skäl för att företa en intervention i Östpakistan. Det skulle 

dock visa sig spela mindre roll om det fanns legitim grund för att företa en intervention i 

Östpakistan, då en sådan intervention, för att vara laglig att genomföra, krävde säkerhetsrådets 

stöd. 

Att få stöd för en intervention från säkerhetsrådet var omöjligt. USA var allierade med 

Pakistan. Kina och Indien hade krigat mot varandra 1962, och relationerna länderna emellan 

var dåliga. Ryssland stöttade visserligen Indien, men det stödet spelade mindre roll, då det var 

uppenbart att ett resolutionsförslag som godkände väpnad intervention i Östpakistan skulle 

blockeras av både USA och Kina genom veto. Om en intervention skulle genomföras i 

Östpakistan skulle den alltså behövas genomföras av Indien på egen hand, utan godkännande 

av säkerhetsrådet. En sådan intervention skulle vara i strid med internationell rätt.
83

  

5.2.3 Genomförandet av interventionen 

Då man bedömde att en intervention inte skulle godkännas av säkerhetsrådet valde Indien 

slutligen att genomföra en intervention på egen hand. Man planerade att attackera Pakistan i 

början på december 1971, men Pakistan skulle komma att vara den stat som attackerade först. 

Den 3 december 1971 valde Pakistan att utföra en förebyggande attack mot indiska flygbaser. 

Krig utbröt därefter mellan de två staterna. I och med att Öst- och Västpakistan låg på varsin 

sida om Indien blev det ett tvåfrontskrig. Indien försvarade sin västra front medan man 

trängde in i Östpakistan.
84

  

Samtidigt som striderna pågick försökte majoriteten av säkerhetsrådet, ledda av USA, att få 

igenom flera resolutioner som innehöll krav om vapenvila mellan Pakistan och Indien. 

Sovjetunionen använde sitt veto för att blockera resolutionerna, då man stod bakom Indien i 

konflikten. Eftersom säkerhetsrådet inte kunde anta någon resolution lämnade man över 

hanteringen av konflikten till generalförsamlingen.
85

 Den 7 december antog 

generalförsamlingen en resolution i vilken man krävde vapenstillestånd mellan Indien och 

Västpakistan.
86

 

Generalförsamlingens resolution fick ingen effekt. Kriget fortgick, och Indien vann snabbt 

mark i Östpakistan. Den pakistanska militären kapitulerade slutligen den 16 december 1971. 
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Kapituleringen innebar slutet för den indiska interventionen. Striderna upphörde på båda 

fronterna, och Östpakistan bildade den självständiga staten Bangladesh.
87

  

5.3 Operation Provide Comfort 

5.3.1 Konflikten och dess bakgrund 

1990 invaderade Irak sitt grannland Kuwait. En koalition av stater, ledda av USA, 

intervenerade i Kuwait och lyckades besegra den irakiska militären, som drog sig tillbaka till 

Irak i början på året 1991.
88

  

Efter Kuwaitkriget utbröt två omfattande uppror i Irak. I de södra delarna av landet gjorde 

shiamuslimer uppror mot Saddam Husseins styre, och i de norra delarna av landet, som 

framförallt befolkades av kurder, gjorde man detsamma. Hussein svarade med att brutalt slå 

ner upproren med militär kraft. I slutet av mars hade den irakiska regeringen slagit ner 

upproret i söder, samt återtagit kontrollen över stora delar av norra Irak.
89

 

Regeringens attacker mot den kurdiska befolkningen i norr var särskilt omfattande. För att 

undkomma våldet flydde många människor till de angränsande länderna Iran och Turkiet. Iran 

och Turkiet vände sig i sin tur till FN:s generalsekreterare för att belysa den humanitära 

katastrof som fortgick i deras gränsområden. Man beräknade att det fanns ungefär en halv 

miljon flyktingar kring gränsområdena, och kilometerlånga köer uppstod vid 

gränskontrollerna.
90

  

5.3.2 Omvärldens reaktion 

Med anledning av situationen i norra Irak så antog säkerhetsrådet den 5 april 1991 resolution 

688. I resolutionens första punkt fördömde säkerhetshetsrådet den irakiska regeringens 

förtryck av civila irakier. Vidare konstaterade man att förtrycket hade fått konsekvenser som 

innebar att freden och säkerheten i regionen var hotad.  

I den andra punkten krävde man att Irak, för att avlägsna hotet mot internationell fred och 

säkerhet, skulle upphöra med förtrycket och inleda en dialog för att säkerställa att de irakiska 

medborgarnas mänskliga och politiska rättigheter respekteras. 
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I den tredje punkten insisterade sedan säkerhetsrådet på att Irak omedelbart skulle ge 

internationella humanitära organisationer tillgång till alla delar av Irak, så att de som var i 

behov av hjälp kunde få det.  

Resolutionen innehöll ingen auktorisering av militär intervention i Irak. Säkerhetsrådet bad 

enbart andra stater att bidra till den humanitära hjälpen som invånarna i Irak samt flyktingarna 

i gränsområdet var i behov av.
91

  

Kuba, Yemen och Zimbabwe röstade emot resolutionen. De tre länderna ansåg att situationen 

i Irak, inkluderat de påstådda kränkningarna av mänskliga rättigheter, var en inre politisk kris, 

vilken föll utanför säkerhetsrådets jurisdiktion. Att anta en resolution som innebar att 

säkerhetsrådet lade sig i ett problem som låg inom Iraks egen behörighet stred mot artikel 2(7) 

i FN stadgan. Länderna som stöttade antagandet av resolutionen menade att krisen i Irak inte 

längre kunde anses utgöra en inre angelägenhet, med tanke på att krisen, genom det massiva 

flyktingflödet till Turkiet och Iran, fått konsekvenser även för andra länderna.
92

  

5.2.3 Genomförandet av interventionen 

Den 17 april 1991 inledde en koalition av stater, ledda av USA, Storbritannien och Frankrike, 

en militär operation i norra Irak. Målet med operationen var att etablera säkra zoner för de 

kurdiska flyktingarna, så att de ohotat kunde återvända till och vistas i Irak. Den amerikanska 

presidenten sa att man hade för avsikt att lämna över administrationen och bevakningen av de 

säkra zonerna till FN så snabbt som möjligt. Irak fördömde operationen, men vidtog inte 

militära åtgärder för att driva tillbaka koalitionen eller hota de säkra zonerna.
93

  

Interventionen fördömdes inte av säkerhetsrådet eller generalförsamlingen.
94

 Den 13 maj 

1991 överlämnade koalitionen hanteringen av de säkra zonerna till UNHCR.
95

  

5.2.4 Koalitionens rättsliga argumentation  

De intervenerande länderna menade att resolution 688 gav stöd för interventionen i norra Irak. 

Vad som är problematiskt är att resolution 688 inte auktoriserade en militär intervention i 

Irak. Den stämplade bara situationen i Irak som ett hot mot internationell fred och säkerhet, 

samt underströk att en humanitär katastrof pågick i området.
96

 En resolution som godkände en 

militär intervention hade troligtvis blockerats av Kina, vilket de andra medlemmarna i 
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säkerhetsrådet var medvetna om.
97

 Mot bakgrund av att resolution 688 inte gav uttryckligt 

stöd för en militär intervention i Irak, så bör interventionen betraktas som illegal. 

5.3 Kosovo 1999 

5.3.1 Konflikten och dess bakgrund 

Kosovoregionen ligger i södra delen av Serbien. Sedan 1600-talet har den dominerande 

folkgruppen i området varit muslimska albaner, vanligtvis kallade kosovoalbaner. Efter andra 

världskriget blev Kosovo en delrepublik i republiken Jugoslavien. I Jugoslaviens författning 

från 1974 gavs regionen ett relativt långtgående självstyre.
98

 

När Slobodan Milosevic tog makten i Jugoslavien inleddes en serbifieringskampanj i Kosovo. 

Kosovos rättigheter och självstyre avskaffades i princip helt under åren 1989-1990. Den 

serbiska minoriteten i Kosovo fick makten i regionen, och den kosovoalbanska befolkningen 

förtrycktes. Bland annat stängdes albanska tidningar och radiostationer ner, undervisning på 

albanska förbjöds och offentligt anställda albaner blev avskedade. Genom att erbjuda gratis 

mark försökte myndigheterna locka etniska serber till att flytta till Kosovo. Vidare arresterade 

polisen kosovoalbaner utan grund. Det förekom också tortyr och fängslande utan rättegång.
99

  

Många kosovoalbaner motsatte sig det serbiska styret. Till en början var motståndet av icke-

våldsam karaktär.
100

  

I december 1995 undertecknades Daytonavtalet. Avtalet innebar fred i Bosnien-

Hercegovina.
101

 Emellertid ledde avtalet inte till någon förändring för folket i Kosovo, vilket 

gjorde att det fredliga, icke-våldsamma motståndet mot de serbiska makthavarna övergick till 

ett motstånd som inkluderade våld. Gerillagruppen Kosovos Befrielsearmé, normalt kallad 

KLA, genomförde attacker riktade mot de serbiska makthavarna och polisen. Serberna 

svarade med att utföra attacker mot civila. En av många attacker riktades mot byn Prekaz, där 

den serbiska militären i slutet av februari och början av mars 1998 dödade 58 personer.
102

 

Från och med februari 1998 utvecklades konflikten i Kosovo till ett inbördeskrig mellan den 

serbiska militären och de kosovoalbanska gerillastyrkorna. Under sommaren genomförde 
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serberna en offensiv, vilken beräknas ha resulterat i att 1500 kosovoalbaner omkom. Vidare 

beräknas cirka 300 000 människor ha lämnat eller fördrivits från sina hem.
103

  

5.3.2 Omvärldens reaktion 

Inbördeskriget uppmärksammades i FN:s säkerhetsråd. Den 31 mars 1998 antogs en 

resolution i vilken säkerhetsrådet fördömde de serbiska polisstyrkornas våld mot civila och 

demonstranter. Man fördömde också de dåd som utförts av KLA, och stämplade dåden som 

terrorism. Vidare uppmanade man parterna att arbeta för en fredlig lösning, och införde ett 

vapenembargo som omfattade konfliktens båda parter.
104

  

Den 23 september 1998 antog säkerhetsrådet resolution 1199. I resolutionen uttryckte man 

djup oro rörande de omfattande våldshandlingarna som de serbiska styrkorna utfört i Kosovo. 

Man uttryckte också oro rörande det faktum att inbördeskriget resulterat i en omfattande 

flyktingström till andra länder i Europa. Därefter krävde säkerhetsrådet, bland annat, att de 

stridande parterna omedelbart inledde ett vapenstillestånd, för att främja möjligheten att nå en 

fredlig lösning, samt förhindra att den humanitära situationen försämrades ytterligare. 

Säkerhetsrådet sade sig slutligen vara beredda att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå fred 

och säkerhet i området, om så skulle vara nödvändigt.
105

 

Resolution 1199 fick viss effekt. Den 13 oktober 1998 röstade NATO för att genomföra 

flygräder mot de serbiska styrkorna i Kosovo om de inte drog sig tillbaka från Kosovo inom 

96 timmar. Ett sådant agerande hade visserligen inte auktoriserats av FN i någon av de 

tidigare nämnda resolutionerna, men troligtvis kände sig Milosevic och den serbiska 

regeringen ändå pressade att förhandla med tanke på risken att NATO skulle involvera sig i 

konflikten.
106

  

I mitten av oktober slöts ett avtal mellan Milosevic och en grupp som kallades för Contact 

Group. Contact Group var en diplomatisk grupp som bestod av representanter från Ryssland, 

USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien. Avtalet innebar framförallt att 

Milosevic gick med på att dra tillbaka stora delar av sina styrkor, ge tillträde till 

hjälporganisationer, samt ge tillträdde till 2000 civila observatörer från OSCE som skulle 

övervaka avtalets efterlevnad.
107
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Avtalet presenterades för FN, som bekräftade avtalets bestämmelser i en resolution.
108

 

I slutet av oktober drogs en stor del av de serbiska styrkorna tillbaka. Man begränsade även 

antalet poliser i Kosovo, och gav tillträde till observatörerna från OSCE. Trots att de serbiska 

myndigheterna drog tillbaka sina styrkor så upphörde inte oroligheterna. De kosovoalbanska 

styrkorna utnyttjade situationen och förstärkte sina egna positioner. Mindre strider uppstod 

mellan de kvarvarande serbiska soldaterna och de kosovoalbanska styrkorna. Dessutom 

stationerades serbiska styrkor kring Kosovos gränser, och kosovoalbaner hindrades från att 

lämna regionen. Det fanns misstankar om att serberna avsåg genomföra en etnisk rensning på 

samma sätt som man gjort under kriget i Bosnien. Den 15 januari genomförde serbiska styrkor 

en massaker i byn Racak, då man avrättade 45 personer. UNHCR uppskattade att mellan 

150 000 och 200 000 personer flydde från sina hem mellan januari och mars 1999.
109

  

Den 6 februari 1999 inleddes förhandlingar i Frankrike mellan den serbiska regeringen och de 

kosovoalbanska ledarna. Den 18 mars signerade de kosovoalbanska ledarna ett förslag på en 

lösning av konflikten. Serberna accepterade däremot inte förslaget, och förhandlingarna 

avslutades. Den 19 mars valde OSCE att dra tillbaka sina observatörer från konfliktområdet, 

då man bedömde att läget var alltför osäkert för att man skulle kunna garantera 

observatörernas säkerhet.
110

   

5.3.3 Genomförandet av interventionen 

Den 24 mars 1994 inledde NATO en bombkampanj riktad mot Serbien och de serbiska 

styrkorna. Kampanjen riktades mot mål som fanns i Kosovoregionen såväl som övriga 

Serbien. Den amerikanske presidenten Bill Clinton angav att det fanns ett antal mål man ville 

uppnå genom bombkampanjen. Man ville bland annat hindra Milosevics attacker i Kosovo, 

samt tillfoga den jugoslaviska armén så pass omfattande skador att den inte skulle ha 

kapacitet att föra några större krig i framtiden. De europeiska ledarna angav samma mål för 

bombkampanjen som Clinton, men valde att lägga större betoning på de humanitära skäl som 

låg bakom kampanjen.
111

   

Kampanjen pågick mellan den 24 mars och den 10 juni, och fick på många sätt blandade 

resultat. Under kampanjens gång sökte omkring 863 000 civila tillflykt utanför Kosovos 

gränser. Ytterligare 590 000 internflyktingar fanns innanför Kosovos gränder. Man beräknar 
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att över 90 % av den kosovoalbanska befolkningen fördrevs från sina hem. Av vittnesmål har 

det i efterhand framgått att det i princip undantagslöst var de serbiska styrkorna som fördrev 

kosovoalbanerna från sina hem. I efterhand har man också dragit slutsatsen att serberna hade 

en strategi som gick ut på att fördriva så många kosovoalbaner som möjligt från Kosovo.
112

  

Hur många som omkom under perioden som bombkampanjen företogs är osäkert, men man 

tror att omkring 10 000 personer förlorade livet. Majoriteten av dessa dödades av serbiska 

styrkor. Human Rights Watch (hädanefter HRW) beräknar att cirka 500 civila omkom som en 

direkt konsekvens av NATOs bombningar.
113

 

Det faktum att utrensningen av kosovoalbaner inleddes efter att NATO intervenerat i 

konflikten kan vara ett tecken på att serberna inledde utrensningen som ett svar på 

interventionen. Detta synsätt resulterar i en situation där NATO kan anses ha provocerat fram 

serbernas agerande, snarare än att serberna faktiskt hade planer på att genomföra en 

utrensning. Det finns dock många omständigheter som talar mot att så var fallet. Redan innan 

bombningarna inleddes fanns det tecken på att serberna avsåg vidta drastiska åtgärder för att 

slå ner upproret i Kosovo. Under de tidigare delarna av de jugoslaviska krigen hade serberna 

dessutom redan begått omfattande brott mot mänskligheten, bland annat då man genomförde 

folkmordet i Srebrenica. Mot bakgrund av detta, och de omfattande serbifieringskampanjer 

som vidtagits sedan Milosevic fick makten i slutet på 1980-talet, är det troligt att serberna, 

oberoende av NATOs intåg i konflikten, faktiskt avsåg rensa ut Kosovo från 

kosovoalbaner.
114

  

Att man valde att inleda den storskaliga utrensningen efter att bombkampanjen inleddes bör 

nog snarare anses vara en konsekvens av en kombination av olika faktorer, där NATOs 

inblandning visserligen var en betydande faktor. Dagarna innan NATOs kampanj hade 

observatörerna från OSCE lämnat Kosovo. Att genomföra en fördrivning av befolkningen 

medan observatörerna fanns i landet var inte tilltalande. Således uppstod möjligheten att 

genomföra utrensningen först efter den 19 mars 1999, fem dagar innan bombkampanjen 

inleddes.
115

  

Vidare kunde de serbiska styrkorna inte genomföra motattacker direkt mot NATO, som var 

militärt och teknologiskt överlägsna, och bara genomförde bombräder från hög höjd där 
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serberna inte kunde nå dem. Således kvarstod endast ett alternativ för det serbiska styrkorna, 

vilket var att attackera KLA samt den kosovoalbanska befolkningen. Genom att fördriva 

befolkningen från Kosovo skulle man dessutom uppnå vissa positiva effekter. Dels kunde det 

enorma flyktingflödet orsaka oroligheter i andra länder, vilket kunde resultera i att NATO 

avslutade sin kampanj. Även om flyktingflödet inte fick den effekten, så kvarstod möjligheten 

att de kosovoalbaner som lämnat landet inte återvände, vilket fortfarande var en positiv 

konsekvens ur serbiskt synsätt. Serberna ville inte förlora Kosovoregionen, men man ville 

gärna bli av med de personer i regionen som inte var etniska serber, trots att det i princip var 

alla som bodde i området.
116

  

Den 10 juni avslutades NATOs bombkampanj. En vecka tidigare hade det serbiska 

parlamentet accepterat ett fredsavtal. Avtalet innebar att Serbien drog tillbaka alla sina styrkor 

från Kosovo. FN skulle ta över ansvaret för området, och alla flyktingar skulle tillåtas 

återvända till sina hem. Kosovoregionen och dess invånare skulle åtnjuta en omfattande 

autonomi gentemot Serbien. Viktigt att notera är att fredsavtalet inte sade något om att 

Kosovo så småningom skulle bli helt självständigt från Serbien.
117

 

Samma dag som NATO avslutande sin bombkampanj antog säkerhetsrådet resolution 1244. 

Resolutionen bekräftade innehållet i fredsavtalet, och innebar att Kosovo placerades under 

FN:s administration.
118

 

5.3.4 NATOs rättsliga argumentation 

NATOs intervention i Kosovo företogs utan föregående godkännande från säkerhetsrådet. 

NATO gjorde inte heller något försök att få godkännande. Förklaringen till detta beteende är 

relativt enkel. Ryssland och Kina redan från konfliktens början gjort det tydligt att man avsåg 

använda sina veton för att stoppa en resolution som innebar militär intervention i Serbien.
119

 

NATO visste således att man inte skulle få ett godkännande från säkerhetsrådet, och man 

gjorde därför ett medvetet val att inte söka ett sådant överhuvudtaget.
120

 

Avsaknaden av en resolution som godkände våldsanvändning i Kosovo gör att NATOs 

bombkampanj bör betraktas som illegal. Om man betraktar den som legal måste man i princip 

också betrakta den som ett unikt, nytt fall som dessutom skapade praxis för framtiden. Det är 
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dock tveksamt huruvida NATO faktiskt ville att deras intervention i Kosovo skulle betraktas 

som ny praxis, som andra kunde referera till i framtiden för att rättfärdiga nya interventioner. 

De som försvarar NATOs intervention menar snarare att den bör ses som ett olyckligt, men 

nödvändigt och rimligt undantag från huvudprincipen om våldsförbud.
121

 

Såväl NATO som de länder som stöttade NATOs intervention lade hursomhelst fram ett antal 

argument för att visa att interventionen var laglig, trots bristen på godkännande från 

säkerhetsrådet.  

NATO själva använde framförallt politiska och moraliska argument för att försvara 

interventionen. I uttalanden pekade man på att alla försök till politiska lösningar hade 

misslyckats, samt att man vidtog åtgärder för att stödja världssamfundets politiska mål. 

Vidare ämnade man stoppa det våld som de serbiska styrkorna utövade mot befolkningen i 

Kosovo, samt försvaga Serbiens kapacitet att utvidga den humanitära katastrofen. Gray menar 

att NATOs argument kan tolkas som att man menade att man genomförde en humanitär 

intervention. Vidare menar Gray att NATO förlitade sig på en implicerad auktorisering om 

våldsanvändning från säkerhetsrådet.
122

 Denna syn på NATOs uttalanden delas även av andra 

författare.
123

  

Storbritannien, som var medlem i NATO, presenterade en mer utförlig argumentation för att 

interventionen var laglig. Följande meddelande från Storbritanniens utrikesdepartement 

cirkulerades bland NATOs medlemmar innan interventionen inleddes:  

Security Council authorisation to use force for humanitarian purposes is now widely accepted 

(Bosnia and Somalia provide firm legal precedents). A UNSCR would give a clear legal base 

for NATO action, as well as being politically desirable. 

But force can also be justified on the grounds of overwhelming humanitarian necessity 

without a UNSCR. The following criteria would need to be applied:  

a. that there is convincing evidence, generally accepted by the international community as a 

whole, of extreme humanitarian distress on a large scale, requiring immediate and urgent 

relief;  
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b. that it is objectively clear that there is no practicable alternative to the use of force if lives 

are to be saved; 

c. that the proposed use of force is necessary and proportionate to the aim (the relief of 

humanitarian need) and is strictly limited in time and scope to this aim – i.e. it is the minimum 

necessary to achieve that end. It would also be necessary at the appropriate stage to assess 

the targets against this criterion.  

There is convincing evidence of an impending humanitarian catastrophe (SCR 1199 and the 

UNSG's and UNHCR's reports). We judge on the evidence of FRY handling of Kosovo 

throughout this year that a humanitarian catastrophe cannot be averted unless Milosevic is 

dissuaded from further repressive acts, and that only the proposed threat of force will achieve 

this objective. The UK’s view is therefore that, as matters now stand and if action through the 

Security Council is not possible, military intervention by NATO is lawful on grounds of 

overwhelming humanitarian necessity.
124

 

Storbritanniens resonemang stämmer väl överens med doktrinen om humanitär intervention. 

Den bygger dock på en grundpremiss som knappast är allmänt accepterad, vilket är att en 

intervention kan vara tillåten även utan godkännande från säkerhetsrådet. Storbritanniens väl 

underbyggda argumentation kan alltså inte betraktas som en reflektion av en allmänt rådande 

uppfattning av internationell rätt. I sammanhanget är det intressant att notera att 

Storbritannien har hållit fast vid ovanstående inställning till humanitär intervention. I 

samband med tidigare nämnda syriska gasattacker år 2013 släppte Storbritanniens regering ett 

uttalande, där man angav att humanitär intervention i Syrien vore laglig även i brist på en 

stödjande resolution från säkerhetsrådet.
125

 Argumentation i uttalandet från 2013 följer samma 

modell som argumentationen från 1998. Detta visar visserligen att Storbritannien är 

konsekventa i sin uppfattning av vad som kan utgöra en laglig humanitär intervention. 

Emellertid innebär det inte att deras uppfattning är korrekt.  

Två dagar efter att NATOs bombkampanj inletts träffades säkerhetsrådet för att rösta om en 

resolution som lagts fram av Ryssland, Vitryssland och Indien. Resolutionen innebar att man 

fördömde NATOs bombkampanj och stämplade den som en uppenbar kränkning av 

våldsförbudet i artikel 2(4). Resolutionen fick bara stöd av tre länder, vilka var Ryssland, 
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Namibia och Kina. Resterande tolv säkerhetsrådsmedlemmar röstade emot den föreslagna 

resolutionen, vilket innebar att säkerhetsrådet inte fördömde NATOs bombkampanj.
126
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6 Analys - Steget från humanitär intervention till R2P 
NATOs kontroversiella intervention i Kosovo åskådliggjorde en intressekonflikt som präglat i 

princip alla de humanitära interventioner som genomförts utan säkerhetsrådets godkännande 

under andra halvan av 1900-talet. I ena vågskålen ligger staters och internationella 

organisationers intresse av att agera i enlighet med internationell rätt. I andra vågskålen ligger 

intresset av att förhindra humanitära katastrofer, brott mot mänskligheten, krigsbrott och 

folkmord.  

Interventionen i Kosovo symboliserade också något av en slutpunkt för utvecklingen av och 

inställningen till doktrinen om humanitär intervention. När Indien intervenerade i Östpakistan 

1971 gjorde man det mot bakgrund av humanitära skäl, utan stöd från världssamfundet. 

Månaderna innan interventionen inleddes hade Indien kämpat för att uppmärksamma 

omvärlden på krisen i Pakistan. Omvärlden hade emellertid inte reagerat i någon större 

utsträckning, och framförallt hade säkerhetsrådet inte vidtagit några åtgärder för att stoppa 

den humanitära krisen i Östpakistan. Efter att interventionen trots allt inletts krävde 

generalförsamlingen nästan omgående att den skulle avbrytas.  

Tjugo år senare inledde en koalition av stater, ledda av USA, Storbritannien och Frankrike, 

Operation Provide Comfort i norra Irak. Målet med operationen var att skydda och etablera 

säkra zoner för de kurdiska flyktingar som drivits från sina hem av den irakiska regeringen. 

Med andra ord förelåg det även i det här fallet humanitära skäl för intervention. Till skillnad 

från Indiens intervention hade de intervenerande staterna dock i det här fallet stöd från 

världssamfundet, i den bemärkelse att tre stater som var permanenta medlemmar i 

säkerhetsrådet deltog i interventionen, samtidigt som interventionen inte fördömdes i 

efterhand. Säkerhetsrådet hade också uppmärksammat krisen i Irak innan dess att 

interventionen genomfördes. Emellertid var interventionen i Irak, precis som interventionen i 

Östpakistan, oförenlig med internationell rätt då den genomförts utan föregående 

godkännande från säkerhetsrådet.  

Slutligen genomförde NATO år 1999 interventionen i Kosovo. Interventionen i Kosovo hade 

också humanitära bakomliggande skäl. Den hade föregåtts av omfattande diskussioner, och 

säkerhetsrådet hade antagit flera resolutioner med anledning av den kris som utspelat sig i 

Kosovo. Interventionen genomfördes med omfattande stöd från omvärlden, men utan 

godkännande från säkerhetsrådet. Den var således också oförenlig med internationell rätt.  
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Sammantaget hade humanitära interventioner gått från att vara operationer som genomfördes 

unilateralt utan stöd från omvärlden till att vara operationer som genomfördes av flera stater 

tillsammans med omfattande stöd från omvärlden. Trots att interventionerna hade legitima 

syften, och trots att de interventioner som genomfördes under 1990-talet hade omfattande stöd 

från omvärlden, så kvarstod emellertid det faktum att de var oförenliga med internationell rätt.  

I september 1999 gjorde FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, under sin årliga 

rapport till generalförsamlingen, följande uttalande:  

“The inability of the international community in the case of Kosovo to reconcile these two 

equally compelling interests -- universal legitimacy and effectiveness in defence of human 

rights -- can only be viewed as a tragedy. It has revealed the core challenge to the Security 

Council and to the United Nations as a whole in the next century: to forge unity behind the 

principle that massive and systematic violations of human rights -- wherever they may take 

place -- should not be allowed to stand.”
127

 

Interventionen i Kosovo var inte olaglig för att den genomförts på lagvidriga grunder. 

Ambitionen var inte att erövra ett landområde, att tillintetgöra en fiende eller att hämnas en 

tidigare oförrätt. Ambitionen var att säkerställa upprätthållandet av mänskliga rättigheter, och 

förhindra att det som hänt fyra år tidigare i Srebrenica återupprepades i Kosovo. 

Interventionen var trots detta olaglig eftersom den saknade godkännande från säkerhetsrådet.  

Att en legitim intervention saknar formellt godkännande från säkerhetsrådet kan, ur en rent 

praktisk synvinkel, visserligen tyckas vara mindre problematiskt. NATO intervenerade inte i 

Kosovo för att genomföra ett folkmord. Man intervenerade för att hindra att ett folkmord 

genomfördes. Mot bakgrund av detta kan man tycka att ändamålet i fallet Kosovo helgade 

medlen. Kofi Annan åskådliggjorde emellertid den problematik som uppstod som en 

konsekvens av att interventionen i Kosovo var olaglig i den bemärkelsen att den genomförts 

utan godkännande från säkerhetsrådet:  

” To those for whom the Kosovo action heralded a new era when States and groups of States 

can take military action outside the established mechanisms for enforcing international law, 

one might ask: Is there not a danger of such interventions undermining the imperfect, yet 

resilient, security system created after the Second World War, and of setting dangerous 
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precedents for future interventions without a clear criterion to decide who might invoke these 

precedents, and in what circumstances?‖
128

 

Olagliga interventioner, som de som företagits i exempelvis Östpakistan, Irak och Kosovo, 

underminerar säkerhetsrådet viktiga roll som säkerhetsventil. Huruvida interventionerna har 

legitima motiv eller ej spelar mindre roll i det sammanhanget, eftersom de trots allt innebär att 

säkerhetsrådet kringgås.  

Vidare utvecklas genom interventionerna också en annan form av oönskad praxis. Om NATO 

kan genomföra interventioner utan auktorisering kan också andra internationella 

organisationer, såväl som andra länder, göra det. Detta var NATO medvetna om när de 

genomförde interventionen i Kosovo, vilket framgår av det faktum att de undvek att utveckla 

en doktrin för att berättiga interventionen. Att många av de som försvarar NATOs 

intervention menar att den bör ses som ett olyckligt, men nödvändigt och rimligt undantag 

från huvudprincipen om våldsförbud är också ett tecken på att det fanns en rädsla för att 

NATOs intervention skulle användas som ett rättfärdigande exempel av andra stater och 

organisationer.  

Sammantaget innebar den praxisutveckling som skett i och med interventionen i Kosovo ett 

steg i en riktning som ingen ville ställa sig helt bakom. Säkerhetsrådet vill inte bli kringgått, 

och det ligger egentligen inte heller i enskilda staters eller internationella organisationers 

intresse att underminera säkerhetsrådets roll som säkerhetsventil. Det är mot denna bakgrund 

som Kofi Annan konstaterade att den stora utmaningen för säkerhetsrådet under 2000-talet 

skulle bli att försöka enas bakom principen om att massiva och systematiska brott mot 

mänskliga rättigheter inte skulle få fortgå.  

Att Kofi Annan önskade en utveckling av principen om humanitär intervention blev 

uppenbart även vid senare tillfälle. I rapporten” We the peoples”, som handlade om hur 

Annan såg på FN:s roll under det kommande århundradet, så ställde Annan följande fråga:  

‖ …if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 

should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica—to gross and systematic violations of 

human rights that offend every precept of our common humanity‖
129
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7 Responsibility to protect 
I september 2005 hölls ett världstoppmöte i New York. Vid mötet närvarade över 170 stats- 

och regeringschefer. Under mötet kom man bland annat överens om att anta en ny princip 

som kom att kallas Responsibility to Protect, normalt förkortad till R2P.
130

 Principen 

bekräftades senare av FN:s generalförsamling då man antog en resolution med anledning av 

vad som beslutats under toppmötet.
131

 

Principen om R2P innebär att varje stat har ett ansvar att skydda sin egen befolkning från 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Staten ska genom lämpliga 

och nödvändiga medel förhindra förekomsten av nämnda brott.
132

 

Det ansvar som ligger på staten kan beskrivas som det primära ansvaret. Ett sekundärt ansvar 

ligger på världssamfundet att, genom FN, använda lämpliga diplomatiska, humanitära 

alternativt andra fredliga medel för att skydda befolkningar från folkmord, krigsbrott, etnisk 

rensning och brott mot mänskligheten. För det fall att en enskild stat tydligt misslyckas med 

att skydda sin befolkning, samtidigt som de fredliga medel som världssamfundet kan vidta 

visar sig vara otillräckliga för att förhindra nämnda brott, så finns det möjlighet att vidta 

ytterligare åtgärder. Världssamfundet har möjligheten att, genom FN och i enlighet med FN-

stadgan, vidta andra medel för att säkerställa att en hotad befolkning skyddas. Dessa medel 

inkluderar de åtgärder som listas i kapitel VII i FN-stadgan, det vill säga våldsanvändning. 

Viktigt att notera är att åtgärder som innebär våldsanvändning ska auktoriseras av 

säkerhetsrådet.
133

  

Stater och internationella organisationer kan alltså inte på egen hand genomföra militära 

interventioner med stöd av R2P-principen. Man måste ha godkännande från säkerhetsrådet för 

att en intervention ska vara laglig.  

Principen om R2P är inte på något sätt bindande. Resolutionen som innehöll principen antogs 

av generalförsamlingen, vilken inte kan fatta beslut som är lagligt bindande för FN:s 

medlemmar.
134

  

Vidare kan R2P inte anses ha status som internationellt bindande sedvanerätt. För att en 

princip eller regel ska ha sådan status krävs det att det föreligger statspraxis och opinio juris, 
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vilket inte finns i tillräcklig omfattning i R2P:s fall.
135

 Rimligast är troligen att betrakta R2P 

som en framväxande norm som kan komma att bli internationellt bindande sedvana.
136

 

Principen kan också, med tanke på under vilka former den tillkom, betraktas som ett politiskt 

åtagande som världens länder tillsammans gjort för att förhindra folkmord, krigsbrott, etnisk 

rensning och brott mot mänskligheten.
137

 

7.1 Skillnader mellan humanitär intervention och R2P 
Principen om R2P tillkom i efterskalvet av NATOs humanitära intervention i Kosovo. 

Principen lanserades som en ny, fristående princip, snarare än en utveckling eller 

rationalisering av doktrinen om humanitär intervention. Emellertid framstår den nedan 

beskrivna R2P-stödda operation som NATO år 2011 genomförde i Libyen som mycket lik 

den operation som NATO genomförde i samband med konflikten i Kosovo. Frågan uppstår 

således hur vi bör förhålla oss till principen om R2P, och vilka skillnader som faktiskt finns 

mellan R2P och doktrinen om humanitär intervention.  

Simon Adams, som leder Global Centre for the Responsibility to Protect, menar att det finns 

betydande skillnader. Till att börja med är humanitär intervention en åtgärd som vidtas för att 

förhindra lidande på stor skala. Detta innebär att doktrinen har en större räckvidd än principen 

om R2P, eftersom R2P endast fokuserar på att förhindra folkmord, krigsbrott, etnisk rensning 

och brott mot mänskligheten.
138

  

Vidare konstaterar Adams att användningen av humanitär intervention i princip alltid innebär 

att man genomför en militär intervention. En stat, alternativt en grupp av stater, intervenerar i 

ett annat land, mot det landets vilja. R2P innefattar också möjligheten till militär intervention, 

men bara som en sista åtgärd för att förhindra ovannämnda brott. Huvuddelen av R2P 

fokuserar istället på preventiva åtgärder samt åtgärder som inte innefattar våldsanvändning.
139

 

I Libyens fall vidtog man exempelvis åtgärder i form av reseförbud, vapenembargo, frysning 

av tillgångar och anhängiggörande av situationen till ICC innan man slutligen valde att 

använda sig av militär kraft.
140

 R2P erbjuder alltså ett mycket bredare spektrum av åtgärder, 

jämfört med humanitär intervention.  
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Slutligen pekar Adams på att humanitär intervention bygger på idén om att den 

intervenerande enheten har en rätt att intervenera. Att man har en rätt att intervenera innebär 

att man inte behöver godkännande från säkerhetsrådet, eller för den delen från det land man 

intervenerar i. Intervention enligt principen om R2P måste däremot föregås av godkännande 

från säkerhetsrådet. Skillnaden blir i praktiken att intervention i R2P:s bemärkelse alltid är 

laglig eftersom den är godkänd av säkerhetsrådet, medan en humanitär intervention, förutsatt 

att den grundas på rätten att intervenera snarare än auktorisering från säkerhetsrådet, bör 

betraktas som olaglig.
141

 

En annan viktigt skillnad mellan R2P och humanitär intervention grundar sig i R2P:s tolkning 

av suveränitetsprincipen. Lanseringen av R2P innebar nämligen också lanseringen av en ny 

innebörd av statssuveränitet. Som nämnts ovan så innebär principen om R2P att varje stat har 

ett ansvar att skydda sin egen befolkning från folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott 

mot mänskligheten. Om man uppenbart misslyckas med att skydda sin befolkning så har 

andra stater en skyldighet att vidta åtgärder för att säkerställa att befolkningen skyddas. Med 

andra ord krävs det att en stat fullgör sitt ansvar för att statens suveränitet ska respekteras fullt 

ut. Misslyckas man med detta kan ens suveränitet kränkas, ytterst genom en intervention. 

Statssuveräniteten är alltså inte längre absolut i den bemärkelse att man som stat kan göra vad 

man vill så länge man inte inkräktar på någon annan stats suveränitet. Den är istället villkorad 

på att man skyddar sin egen befolkning.
142

  

Om man misslyckas med att skydda sin befolkning, och blir intervenerad i av andra länder, så 

grundar sig deras intervention i sin tur på det faktum att de enligt principen om R2P har ett 

ansvar att agera. Här skiljer sig R2P från humanitär intervention på ett viktigt sätt. En stat som 

genomför en humanitär intervention anser sig ha en rätt att göra så.
143

 Stater som genomför en 

intervention mot bakgrund av R2P gör inte det för att man anser sig ha en rätt att göra så, utan 

för att man har ett ansvar att göra så. En rätt legitimerar humanitär intervention, medan ett 

ansvar, som är ett resultat av en nytolkning av statssuveräniteten, legitimerar R2P. Kort sagt 

är R2P inte baserad på utomstående staters rätt att intervenera, utan på utomstående staters 

ansvar att skydda andra staters befolkningar.  
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7.2 Tillämpningen av R2P i samband med inbördeskriget i Libyen 2011 

7.2.1 Konflikten och dess bakgrund 

I mitten av februari 2011, då den arabiska våren spred sig över arabvärlden, uppstod 

oroligheter i Libyen. Den 15 februari demonstrerade cirka 200 personer i huvudstaden 

Benghazi för att kräva en frigivning av en känd människorättsadvokat. Demonstrationen 

avbröts snabbt då libyska säkerhetsstyrkor ingrep, och flera människor skadades.
144

  

Nästa dag följde flera demonstrationer i olika städer. Även dessa slogs ner av libyska 

säkerhetsstyrkor, och 14 personer omkom i samband med säkerhetsstyrkornas ingripande. 

Detta ledde i sin tur till ytterligare och mer omfattande demonstrationer i alla större libyska 

städer den 17 februari. I samband med dessa uppskattas ytterligare 24 personer ha dödats. 

Missnöjet tilltog, och ett landsomspännande uppror mot den långvarige diktatorn Muammar 

Gaddafi inleddes. Gaddafi svarade med att fortsätta slå ner demonstrationerna med hjälp av 

sina säkerhetsstyrkor, och under de nästkommande dagarna beräknas 173 ha personer dödats i 

samband med protesterna.
145

  

I samband med att demonstrationerna ökade blev våldet mer och mer omfattande. 

Oppositionsgrupper började beväpna sig och formera milisgrupper. Gaddafi uppmanade i sin 

tur sina anhängare att attackera oppositionens anhängare, samtidigt som han sade sig avse att 

”hus för hus” rensa ut Libyen från oppositionsgrupperna. Upproret fortgick, och i efterhand 

har det uppskattats att mellan 500-700 civila omkom under andra halvan av februari.
146

  

7.2.2 Omvärldens reaktion 

Den 26 februari 2011 antog säkerhetsrådet resolution 1970. I resolutionen uttryckte man djup 

oro rörande situationen i Libyen, och fördömde det våld som regimen använt mot civila. Man 

påminde regimen om att de hade ansvar för att beskydda sin befolkning. Vidare krävde man 

att våldsamheterna upphörde, och hänförde händelserna i Libyen till ICC för utredning. Man 

införde också ett vapenembargo. Slutligen införde man ett reseförbud för vissa personer inom 

regimen, och frös andra personers tillgångar.
147

  

Resolution 1970 innebar dessvärre inte att oroligheterna i Libyen upphörde. Våldet fortgick, 

bland annat genom strider mellan oppositionens milis och regimens styrkor. Den 16 mars 

närmade sig Gaddafis styrkor oppositionskontrollerade Benghazi. Gaddafistyrkorna hade för 
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avsikt att rensa ut staden från alla som stödde oppositionen. Risken för att en massaker skulle 

genomföras i Benghazi bedömdes vara överhängande.
148

  

Den 17 mars antog säkerhetsrådet ytterligare en resolution. Resolutionen innebar att 

säkerhetsrådet godkände att FN:s medlemsstater, antingen genom enskilt agerande eller 

genom internationella koalitioner, vidtog alla nödvändiga åtgärder, förutom insättandet av en 

ockupationsstyrka på libysk mark, för att säkerställa att den libyska civilbefolkningen 

skyddades. Vidare infördes genom resolutionen en flygförbudszon över Libyen.
149

 

Resolutionen antogs med stöd från tio stater, samtidigt som övriga fem medlemmar i 

säkerhetsrådet avstod från att rösta. Bland de fem medlemmarna fanns Ryssland och Kina.
150

 

7.2.3 Genomförandet av interventionen 

Implementeringen av resolutionen påbörjades den 19 mars, då en flygstyrka från NATO 

inledde flygbombningar mot Gaddafis styrkor. Frankrike, Storbritannien och USA var de 

främsta initiativtagarna till NATOs operation, i vilken totalt 18 länder skulle komma att delta. 

Flygbombningarna fokuserades inledningsvis på de styrkor som hotade att ta över Benghazi, 

för att senare övergå till strategiska bombningar som genomfördes för att skydda 

civilbefolkningen. I praktiken innebar detta att NATO genomförde flygbombningar mot 

Gaddafis styrkor. Det förekom civila offer som en konsekvens av bombningarna, men de var 

relativt få. NATOs generalsekreterare menade att bombkampanjen som genomförts i Libyen 

var den mest träffsäkra, och mest noggranna i eftersträvan att undvika civila offer, som 

någonsin genomförts.
151

  

NATOs intervention gav att oppositionsstyrkorna ett stöd som innebar att de började vinna 

striderna mot Gaddafis styrkor. I augusti erövrade man Tripoli. Gaddafi flydde då till Sirte. I 

oktober närmade sig oppositionsstyrkor sig Sirte, varpå Gaddafi den 20 oktober valde att 

återigen fly. Gaddafis flyktkonvoj bombades av NATO, som var ovetande om att Gaddafi 

fanns i ett av fordonen. Gaddafi överlevde bombningen, men tvingades lämna konvojen. Han 

fångades samma dag av oppositionsstyrkor, som avrättade honom.
152

 Den 31 oktober 

avslutade NATO sin flygkampanj i Libyen.
153
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8 Det syriska inbördeskriget 

8.1 Inledning 
Det syriska inbördeskriget är en i skrivandets stund pågående väpnad konflikt mellan den 

syriska staten, ledd av Bashar al-Assads regim, och flera oppositionsgrupper. Konflikten 

inleddes år 2011 i samband med att den arabiska våren nådde landet. Oppositionsgrupperna 

har under krigets gång även stridit mot varandra.
154

  

Uppgifterna rörande hur många som har omkommit i samband med det syriska inbördeskriget 

varierar.
155

 I februari 2016 uppskattades konflikten har resulterat i upptill 470 000 dödsfall. 

Vidare uppskattades det att 4,8 miljoner personer lämnat landet i flykt från kriget. Slutligen 

fanns det även 6,1 miljoner internflyktingar inom Syriens gränser.
156

   

8.2 Gasattacken i Ghouta 
Den 21 augusti 2013 utfördes en storskalig gasattack på Ghoutaområdet nära Damaskus. 

Området besköts med ett flertal raketer, vilka senare visade sig ha innehållit saringas. Det är 

oklart hur många som omkom i attacken, men HRW uppskattar att hundratals civila omkom. 

Den syriska staten förnekade att man varit ansvarig för attackerna. Man pekade istället ut 

oppositionskrafterna som skyldiga.
157

 Emellertid har Independent International Commission 

of Inquiry on the Syrian Arab Republic i en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter 

konstaterat att den som utförde attacken troligtvis hade tillgång till den syriska militärens 

förråd på kemiska vapen, såväl som expertis och annan utrustning nödvändig för att utföra en 

storskalig gasattack.
158

 Även HRW har konstaterat att den syriska regimen sannolikt var 

ansvarig för attackerna.
159

  

Den internationella reaktionen på gasattackerna var omfattande. Den 27 september 2013 

antog FN:s säkerhetsråd en resolution i vilken man beslöt att Syrien skulle göra sig av med 

landets alla kemiska vapen. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 

(hädanefter OPCW) skulle övervaka att avrustningen tillsammans med FN.
160
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Resolutionen accepterades av Syrien, vilka enligt utrikesministern Walid al-Muallem var fast 

beslutna att leva upp till de krav som ställdes i resolutionen.
161

 

Mot bakgrund av de internationella påtryckningar som uppstod efter gasattacken i Ghouta 

gick Assad även med på att ansluta sig till konventionen om förbud mot kemiska vapen.
162

  

I april 2014 rapporterade OPCW att man uppskattade att 92,5% av alla kemiska vapen i 

Syrien hade förstörts eller transporterats ut ur landet för att förstöras.
163

 

Den 7 augusti 2015 antog säkerhetsrådet ytterligare en resolution med anledning av de 

gasattacker som förekommit i Syrien. Resolutionen innebar att man etablerade 

utredningsgruppen OPCW-United Nations Joint Investigative Mechanism, vanligtvis kallad 

OPCW-UN JIM. Gruppen fick i uppdrag att, i de fall OPCW Fact Finding Mission 

(hädanefter OPCW FFM) bedömt att det använts kemiska vapen i Syrien, identifiera de 

aktörer som låg bakom eller på något sätt var involverade i användningen. OPCW-UN JIMs 

uppdrag gällde i ett år, men kunde förlängas av säkerhetsrådet.
164

 Säkerhetsrådet kom också 

att förlänga uppdraget genom att anta en ny resolution den 17 november 2016. Resolutionen 

innebar att OPCW-UN JIMs uppdrag förlängdes med ytterligare ett år från och med den 17 

november 2016.
165

 

8.3 Gasattacken i Khan Sheikhun 
Den 4 april 2017 utsattes staden Khan Sheikhun för en gasattack.

166
 Exakt hur många som 

omkom i attacken är oklart, men CNN uppskattar att 92 personer dödades.
167

 

Den syriska regimen hade efter attacken på Ghouta nedrustad sitt kemiska vapenförråd, samt 

ratificerat konventionen om förbud mot kemiska vapen. Trots detta hade mindre gasattacker, 

vilka hänförts till oppositionsstyrkor, förekommit även efter 2013.
168

 

Attacken i Khan Sheikhun var dock den mest omfattande sen 2013. Även den här gången 

framkallade gasattacken en omfattande reaktion från omvärlden. Den 5 april sammanträdde 

säkerhetsrådet med anledning av attacken. Under det mötet riktades hård kritik mot den 

syriska staten. USA:s representant Nikki Haley kallade attacken för ett nytt lågvattenmärke 
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för den syriska regimen. Haley riktade även starkt kritik mot Ryssland för att de blockerat 

tidigare resolutioner rörande aktioner mot Assadregimen. Representanten sade slutligen att 

om FN:s inaktivitet fortsatte, så kunde det tvinga USA att agera individuellt.
169

 

Storbritanniens representant var av uppfattningen att gasattackerna bar Assadregimens 

kännetecken. Man menade också att gasattacken var en konsekvens av att Ryssland och Kina 

systematiskt använt sina veton för att skydda Assadregimen. Representanten uppmanade nu 

Ryssland och Kina att inte stoppa det planerade förslaget på en ny resolution.
170

  

Rysslands representant ansåg att de som var ansvariga för gasattackerna måste hållas 

ansvariga. Rysslands representant betonande också att det fanns möjligheter att 

oppositionsgrupperna låg bakom attackerna, då de hade tillgång till kemiska vapen. Vidare 

fördömde Ryssland de uttalanden som den brittiska representanten gjort rörande Rysslands 

och Kinas veton mot tidigare föreslagna resolutioner. Man ansåg också att det inte behövdes 

anta en ny resolution, då tidigare antagna resolutioner redan möjliggjorde en utredning över 

vad som hade hänt.
171

  

8.4 USA bombar Shayrat 
Morgonen den 7 april 2017 avfyrade USA 59 kryssningsrobotar mot flygbasen al-Shayrat i 

Syrien. Angreppet resulterade framförallt i materiella skador. Enligt uppgifter från den syriska 

staten omkom åtminstone 6 personer i samband med angreppet. USA angav att man utförde 

attacken som ett svar på den gasattack som man menade att den syriska regimen utfört i Khan 

Sheikhun tre dagar tidigare. Flygfältet som attackerades hade använts som bas för de flygplan 

som släppte ut gasen. USA angav också att man på förhand hade informerat Ryssland om sin 

intention att attackera flygfältet, för att på så sätt minimera risken för syriska och eventuella 

ryska dödsfall.
172

  

8.5 Efterspelet i säkerhetsrådet 

Det amerikanska angreppet på al-Shayrat flygbasen hade inte föregåtts av någon resolution 

från säkerhetsrådet som godkände våldsbruk i Syrien. Attacken utfördes på morgonen den 7 

april 2017, och senare samma dag sammanträdde säkerhetsrådet i ett extrainsatt möte.   

Reaktionerna på den amerikanska attacken var blandade. Vissa uttryckte stark kritik mot 

USA:s agerande, och menade att attacken utgjorde en ensidig angreppshandling, samt att 
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säkerhetsrådet måste auktorisera en sådan handling för att den ska vara laglig. Andra ställde 

sig bakom attacken, och menade att den var ett proportionerligt svar på gasattackerna.
173

  

Ryssland fördömde attacken och varnade för att den kunde komma att få allvarliga 

konsekvenser. Man menade att attackens primära konsekvens var att de terroristgrupper som 

fanns i Syrien hade fått en starkare position. Vidare var Ryssland av åsikten att de som 

genomfört attacken inte var intresserade av en oberoende utredning av vad som hänt i Khan 

Sheikhun, utan snarare var rädda för att en sådan skulle visa att regeringen inte låg bakom 

gasattacken.
174

  

Storbritanniens representant uttryckte stöd för attacken. Man ansåg att attacken utförts för att 

rädda liv, genom att säkerställa att flygfältet inte skulle kunna användas för ytterligare 

gasattacker.
175

  

Den syriska representanten refererade till attacken som en barbarisk angreppshandling. Vidare 

ansåg man att USA, då man genomfört attacken, brutit mot FN-stadgan. Representanten 

anförde också att USA, genom attacken, använt fabricerade bevis för att rättfärdiga sina 

handlingar och sprida hegemoni över världen.
176

  

Den amerikanska representanten Nikki Haley inledde med att konstatera att Assadregimen 

under krigets gång mördat hundratusentals människor och kontinuerligt begått olika brott mot 

internationell rätt. Man ansåg att regimen utfört gasattacken den 4 april då man bedömde att 

attacken skulle bli konsekvenslös, eftersom Ryssland skyddade Syrien genom att blockera 

beslut om ingripande i säkerhetsrådet. Då USA attackerade flygbasen visade man Syrien att så 

inte var fallet. Haley underströk också att man tidigare varnat för att fortsatt inaktivitet från 

FN:s sida kunde tvinga USA att agera individuellt. Vidare menade representanten att det låg 

inom USA:s egna internationella säkerhetsintresse att stoppa användningen och spridningen 

av kemiska vapen. Då attacken mot flygbasen var ämnad att åstadkomma detta betraktade 

man attacken som helt rättfärdigad. Haley avslutade sitt yttrande med att konstatera att 

Ryssland såväl som Iran bar stor skuld för vad som hade skett i Syrien. Ryssland hade, genom 

att systematiskt använda sitt veto för att blockera resolutioner avsedda att ingripa mot 
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regimen, gjort det känt att de skyddade Assad. Iran hade stöttat Assadregimen i flera år och 

därmed spelat en roll i det blodbad som regimen åstadkommit.
177

  

Den 12 april sammanträdde säkerhetsrådet återigen för att diskutera gasattacken i Syrien.
178

 

USA, Storbritannien och Frankrike lade tillsammans fram ett förslag på en resolution. Den 

föreslagna resolutionen innehöll, bland annat, ett fördömande av användningen av kemiska 

vapen i Syrien. Vidare uttryckte resolutionen stöd till OPCW FFM, och krävde att alla parter i 

konflikten tillhandahöll fri och säkert tillträde till alla platser som OPCW FFM och behövde 

besöka för att utreda huruvida attacken på Khan Sheikhun.
179

  

Ryssland blockerade den föreslagna resolutionen genom att använda sitt veto. Ryssland 

menade att resolutionen på förhand pekade ut den syriska regimen som skyldig till 

gasattacken. Detta var den åttonde gången Ryssland använde sitt veto för att blockera en 

resolution i samband med det syriska inbördeskriget.
180

  

Rysslands veto innebar dock inte att en undersökning inte kunde genomföras överhuvudtaget. 

I och med att OPCW-UN JIM genom tidigare nämnda resolution 2235 och resolution 2319 

redan getts i uppdrag att identifiera de aktörer som låg bakom eller på något sätt var 

involverade i användningen av kemiska vapen fanns det möjlighet att genomföra en utredning 

trots Rysslands veto. Den 26 oktober 2017 släppte OPCW-UN JIM sin sjunde rapport rörande 

användningen av kemvapen i Syrien. I rapporten angavs att saringas släppts ut över Khan 

Sheikhun, och att den syriska regimen låg bakom attacken.
181

 Den 16 och 17 november 2017 

använde Ryssland sitt veto för att stoppa en ny förlängning av OPCW-UN JIMs uppdrag i 

Syrien.
182

 

8.6 R2P:s misslyckande i Syrien 
Den syriska staten har sedan konfliktens utbrott 2011 systematisk misslyckats med att leva 

upp till de krav som ställs i principen om R2P. Istället för att skydda sin befolkning från 

krigsbrott och brott mot mänskligheten så har den syriska staten själva begått dessa brott mot 
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sin befolkning. Kemgasattackerna i Ghouta och Khan Sheikhun är kanske de tydligaste 

exemplen på den syriska statens misslyckande.
183

  

Ovan har det förklarats att principen om R2P innebär att världssamfundet, för det fall att en 

enskild stat inte skyddar sin befolkning, har ett sekundärt ansvar att skydda befolkningar från 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Om de fredliga medel som 

världssamfundet kan vidta visar sig vara otillräckliga för att förhindra nämnda brott, så finns 

det möjlighet att vidta åtgärder som inkluderar våldsanvändning.  

Med tanke på den syriska statens agerande under inbördeskriget framstår det som uppenbart 

att världssamfundet, för att leva upp till de krav som ställs enligt R2P, borde ha agerat för att 

säkra att den syriska befolkningen skyddas. Mot bakgrund av hur snabbt man valde att 

genomföra interventionen i Libyen vore det knappast otänkbart att man till och med 

genomförde en intervention i Syrien. Dessvärre har världssamfundet, med FN:s säkerhetsråd i 

spetsen, inte vidtagit några omfattande åtgärder med anledning av konflikten i Syrien. Istället 

har säkerhetsrådet varit handlingsförlamat, framförallt på grund av oenighet mellan de fem 

permanenta medlemmarna.  

I samband med kriget i Syrien så har Ryssland, i skrivandets stund, använt sitt veto för att 

blockera sammanlagt tolv resolutioner. Vid sex av dessa tolv tillfällen har även Kina använt 

sitt veto. Vetot har använts från att blockera resolutioner av olika natur.
184

 Bland annat har 

man vid ett flertal tillfällen blockerat resolutioner som hade inneburit att säkerhetsrådet 

fördömde den syriska statens handlingar i samband med kriget.
185

 Man har också förhindrat 

att situationen i Syrien hänförts till ICC för utredning av brott.
186

 Som tidigare nämnts så 

använde Ryssland också sitt veto den 16 och 17 november 2017 för att stoppa fortsatta 

utredningar av OPCW-UN JIM rörande användning av kemvapen i Syrien.
187

 

Rysslands agerande i säkerhetsrådet är en konsekvens av landet har varit allierade med Syrien 

ända sedan 1960-talet, då Sovjetunionen på olika sätt hjälpte Syrien att utveckla och 

modernisera industri såväl som jordbruk. 1971 etablerade Sovjetunionen en flottbas i den 

syriska staden Tartus. Flottbasen innebar att Sovjetunionen fick fotfäste i Mellanöstern, såväl 
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som tillgång till Medelhavet. Vänskapen mellan länderna har sedan, trots att det tidvis rått 

viss oenighet rörande regionala politiska frågor i Mellanöstern, fortgått.
188

 År 2005 

efterskänkte Vladimir Putin nästan 73 % av vad som kvarstod av en statsskuld som Syrien 

haft till Sovjetunionen. I samband med detta blev också Ryssland Syriens främsta 

tillhandahållare av militär utrustning.
189

  

Under inbördeskrigets gång har Ryssland fortsatt att stötta Assad. Sedan hösten 2015 har 

ryska stridsplan utfört attacker mot oppositionen i Syrien. Ryska specialförband har även 

deltagit i markstrider.
190

  

I januari 2018 slöt Ryssland och Syrien ett avtal som innebar att Ryssland får utvidga 

flottbasen i Tartus, samt fortsätta använda den i ytterligare 49 år, med möjlighet till 

förlängning. Flottbasen i Tartus är idag Rysslands enda bas med tillgång till Medelhavet.
191

  

Genom att stödja Assad har Ryssland även uppnått politiska mål. För det fall att Assad hade 

störtats på samma sätt som Muammar Gaddafi störtades i Libyen, så hade det inneburit att 

Rysslands status som internationell stormakt hade underminerats. Ryssland hade uppfattats 

som en svag allierad eftersom man, för det fall att Assad tvingats lämna makten, visat sig 

oförmögna att skydda sina egna allierade. Ryssland har således gjort allt i sin makt för att 

stödja Assad, inte bara för att skydda sina egna intressen i Syrien, utan också för att stärka sin 

ställning som en relevant internationell stormakt.
192
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9 Analys 
Debatten kring doktrinen om humanitär intervention kretsar i regel kring frågor rörande 

huruvida det är, eller åtminstone borde vara, förenligt med folkrätten att genomföra en 

humanitär intervention utan säkerhetsrådets godkännande. Att det hursomhelst finns en 

doktrin om humanitär intervention som använts av flera olika aktörer vid ett flertal olika 

tillfällen är dock obestridligt. Det är mot denna bakgrund jag har valt att försöka besvara 

nedanstående frågeställning.  

9.1 Varför, sett ur ett realistiskt och ett liberalt perspektiv, finns doktrinen 

om humanitär intervention? 

9.1.1 Det realistiska perspektivet 

Realister skulle troligtvis mena att doktrinen om humanitär intervention skapades för att stater 

skulle ha ett rättsligt svepskäl för att genomföra annars uppenbart olagliga interventioner. 

Eftersom realister menar att stater endast agerar i egenintresse, så kan man konstatera att en 

stat som genomför en humanitär intervention förmodligen inte, åtminstone primärt, är ute 

efter att stoppa storskaligt lidande. Staten är snarare ute efter att utöka sin makt eller på annat 

sätt tillfredsställa ett egenintresse. Den humanitära sidan av interventionen utgör bara en 

täckmantel för, alternativt en biprodukt av, interventionen, som egentligen vidtas av andra, 

mer själviska skäl. Det finns också exempel som visar att intervenerande stater själva har 

gynnats av ett genomföra humanitära interventioner i andra stater. 

Om man ser på den indiska interventionen av Bangladesh, så resulterade den i att Bangladesh 

blev självständigt från resten av Pakistan. Indien och Bangladesh har därefter blivit allierade. I 

samband med att Bangladesh premiärminister besökte Indien 2017 slöts 22 stycken 

samarbetsavtal länderna emellan, rörande bland annat försvar och kärnkraft.
193

 Samtidigt som 

interventionen resulterade i att Indien fick en allierad, resulterade den också i att Indiens 

historiska fiende Pakistan förlorade en betydande del av sitt landområde och sin befolkning. 

Kort sammanfattad blev Indien, genom den humanitära interventionen, starkare, samtidigt 

som deras fiende blev svagare.  

På samma sätt hade en realist pekat på interventionen i norra Irak 1991 och menat att det 

också var egenintresse som låg bakom den. Fördelarna för de intervenerande länderna är 

emellertid inte lika uppenbara i det fallet. Interventionen företogs av koalition av stater, ledda 

av USA, Storbritannien och Frankrike. Den resulterade inte i att Irak förlorade land, eller att 
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Saddam Hussein förlorade makten. Man kan likväl konstatera att den gruppen som skyddades 

genom interventionen, det vill säga kurderna, senare kom att bli USA och Storbritanniens 

allierade.
194

 I samband med Irakkriget 2003 så slogs kurderna tillsammans med de 

amerikanska och brittiska styrkorna mot Saddam Hussein. I samband med kriget i Syrien så 

har kurdiska grupper, beväpnade och stöttade av USA, slagits mot ISIS.
195

 Genom 

interventionen 1991 så stärktes alltså banden mellan kurderna och de intervenerande länderna, 

vilket senare kom att gagna de intervenerande länderna.  

Interventionen i Kosovo kan också motiveras ur ett realistiskt perspektiv. Den serbiska 

regeringen var allierad med Ryssland. De länder som intervenerade i Kosovo var Rysslands 

traditionella fiender. Visserligen hade relationen mellan öst och väst varit betydligt frostigare 

innan Sovjetunionens sönderfall, men Ryssland och västvärlden var fortfarande att betrakta 

som motpoler under 1990-talet. 

På samma sätt som Kosovoregionen sökte självständighet från Serbien sökte Tjetjenien under 

1990-talet självständighet från Ryssland, vilket resulterade i Tjetjenienkrigen.
196

 Ryssland var 

alltså på många sätt i en situation som påminde om Serbiens situation. Om Serbien förlorade 

Kosovo skulle det således inte bara innebära att Rysslands allierade blev försvagad. Det skulle 

också innebära att ryska potentiella utbrytarrepubliker kunde bli inspirerade av Kosovo och 

uppmuntras i sin kamp för självständighet. Att ett självständigt Kosovo vore, och fortfarande 

är, en obekväm omständighet för Ryssland framgår av uttalanden som Putin gjorde i samband 

med en intervju i juni 2007, där han sade följande rörande Kosovos krav på självständighet:  

” It would be hard for us to explain to the different peoples of the North Caucasus why people 

in one part of Europe have this right, but they do not. You have, for example, the situation 

where part of the Ossetian people lives in Russia and the other part lives on Georgian 

territory and consider themselves an independent state, and how do we explain 

to the Ossetians why they cannot enjoy the same rights as other peoples in Europe, why 

Albanians are allowed to enjoy these rights but not Ossetians?‖
197

 

De potentiella utfallen av en intervention skulle alltså troligtvis vara gynnsamma för de 

intervenerande länderna. I bästa fall, sett ut de intervenerande staternas perspektiv, skulle en 

intervention bidra till att Kosovo blev självständigt. Även om Kosovo inte blev självständigt, 
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så skulle en intervention innebära att Serbien, vilka var Rysslands allierade, blev försvagade. 

Samtidigt är det svårt att se hur de intervenerande staterna själva skulle kunna skadas av att 

intervenera i Kosovo. Stora delar av världssamfundet stöttade interventionen, och serberna 

hade inte den militära kapacitet som krävdes för att försvara sig mot NATO. Sett ur ett 

realistiskt perspektiv, som betraktar den internationella politiken som ett nollsummespel, 

skulle en intervention alltså innebära vinning för de intervenerande länderna, samt förlust för 

de intervenerande ländernas fiender. En realist skulle också mena att detta var det 

huvudsakliga och avgörande bakomliggande skälet till att man genomförde interventionen.  

Själva utformningen av doktrinen om humanitär intervention kan också förklaras ur ett 

realistiskt perspektiv. Som beskrivits i arbetets tidigare delar så förutsätter doktrinen om 

humanitär intervention inte föregående auktorisering av säkerhetsrådet för att interventionen 

ska betraktas som laglig. Man talar istället om en rätt till humanitär intervention för den 

intervenerande staten eller staterna. Denna uppfattning rörande våldsförbudet i artikel 2(4) i 

FN-stadgan och säkerhetsrådets roll som auktoriserande organ av våldsanvändning får sägas 

vara i strid med den normalt rådande uppfattningen, som är att våld i form av intervention i en 

annan stat utan auktorisering alltid är i strid med internationell rätt. Det realistiska 

perspektivet menar dock att stater endast efterlever internationell rätt i den utsträckningen 

som stater bedömer att det ligger i deras intresse att göra så. Om en stat är bunden av 

internationell rättsregel, som hindrar staten ifrån att agera på ett visst sätt som annars legat i 

statens intresse, så kommer staten att bryta mot den regeln för det fall att vinsten av att bryta 

mot regeln är större än den potentiella förlusten. Denna attityd gentemot internationell rätt 

speglas också i den utformning som doktrinen om humanitär intervention har fått. Doktrinen 

innehåller element som är oförenliga med internationell rätt, men det är, sett ur ett realistiskt 

perspektiv, en naturlig konsekvens av att stater inte fäster något större avseende vid att följa 

internationell rätt hursomhelst. 

Vad som då kan ifrågasättas är varför doktrinen om humanitär intervention överhuvudtaget 

uppstod. Doktrinen utgör trots allt ett försök att ge humanitär intervention utan auktorisering 

från säkerhetsrådet en rättslig form och skepnad. Varför vill en stat framstå som laglydig, trots 

att den, och alla andra stater för den delen, egentligen inte är av uppfattningen att det inte 

finns någon principiell eller moralisk grund för att respektera internationell rätt eller principen 

om rule of law? 
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Ett möjligt svar på denna fråga finns i en kommentar som Jack Goldsmith gav angående 

Storbritanniens rättsliga ställningstagande rörande humanitär intervention i Syrien:  

‖... it is always better for nations to offer a poor or weak legal justification than no 

justification at all. For nations that show indifference to international law when violating it 

are viewed in an even worse light than nations that offer weak or poor justifications for 

violating international law.”
198

 

Uttalandet passar in oavsett om man har ett realistiskt eller liberalt perspektiv på 

internationella relationer. Att en stat, även sett ur ett realistiskt perspektiv, har ett intresse av 

att framstå som god och laglydig är ett helt rimligt antagande. Genom doktrinen om humanitär 

intervention kan stater antingen övertyga andra stater om att de agerar i enlighet med 

internationell rätt, eller åtminstone framstå som att de själva är av uppfattningen att de agerar i 

enlighet med internationell rätt, vilket är att föredra framför att framstå som att man inte bryr 

sig om internationell rätt överhuvudtaget.  

9.1.2 Det liberala perspektivet 

Det liberala perspektivet har ett, jämfört med det realistiska perspektivet, mycket annorlunda 

synsätt på varför det finns en doktrin om humanitär intervention. Som beskrivits tidigare så 

betraktar det liberala perspektivet mänskliga rättigheter som universellt giltiga, och de 

mänskliga rättigheternas efterlevnad värderas så pass högt att visa liberala tänkare menar att 

deras efterlevnad i princip utgör ett villkor för statssuveränitet. Mot bakgrund av denna 

grundprincip är det också rimligt att stater är beredda och villiga att genomföra interventioner 

enbart av humanitära skäl. Angående eventuella bieffekter av interventioner, exempelvis att 

en fiende försvagas eller att man lyckas inleda gynnsam handel med de människor som man 

skyddat genom interventionen, så skulle liberaler, på samma sätt som realister menar att den 

humanitära sidan av interventioner enbart är en biprodukt av att en stat agerar för att utöka sin 

makt, säga att en intervenerande stats eventuella maktökning enbart är en biprodukt av att 

staten agerar mot bakgrund av humanitära skäl.  

Att de humanitära interventionerna som beskrivits i detta arbete också har företagits med det 

primära målet att förbättra den humanitära situationen, alternativt förhindra att den 

humanitära situationen försämras ytterligare är också troligt, åtminstone mot bakgrund av de 

resultat som interventionerna fick. 
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Interventionen i Östpakistan resulterade i att massavrättningarna upphörde, och att 

flyktingflödet minskade. Interventionen i norra Irak gav de kurder som flytt mot Iran och 

Turkiet en möjlighet att återvända hem, vilket de också gjorde.  

Interventionen i Kosovo kan ifrågasättas. Dödandet av civila intensifierades efter det att 

interventionen inleddes. Flyktingströmmen tilltog också drastiskt. Som beskrivits i tidigare 

delar av arbetet finns det emellertid mycket som pekar på att serberna avsåg försöka 

genomföra en utrensning av kosovoalbaner oavsett om NATO intervenerat eller ej. Att 

skuldbelägga NATO för serbernas agerande är således orimligt. Interventionen förhindrade 

hursomhelst att utrensningen skedde på samma sätt som den skett i Bosnien-Hercegovina 

under jugoslavienkrigens tidigare skedde.  

Sammantaget är doktrinen om humanitär intervention på många sätt en naturlig konsekvens 

av det liberala perspektivets värderingar av mänskliga rättigheter. Detta innebär att doktrinen 

om humanitär intervention tjänar staters intressen oavsett om man ser på den ur ett realistiskt 

eller liberalt perspektiv. Trots detta valde världssamfundet ändå att försöka överge doktrinen 

om humanitär intervention till förmån för principen om R2P. Det är detta val som nästa 

frågeställning kretsar kring. 

9.2 Varför, sett ur ett realistiskt och liberalt perspektiv, försökte 

världssamfundet ta steget från humanitär intervention till R2P? 

9.2.1 Det realistiska perspektivet 

Även om doktrinen om humanitär intervention sett från ett realistiskt perspektiv tjänar stater 

relativt väl genom att tillhandahålla en rättslig argumentation och princip för interventioner 

som egentligen företas av egenintresse, så finns också, sett från det realistiska perspektivet, 

vissa uppenbara nackdelar med doktrinen.  

Till att börja med innebär doktrinen om humanitär intervention ett avsteg, om än inte ett 

absolut sådant, från utgångspunkten att alla stater ska avhålla sig från bruk av våld i sina 

internationella förbindelser. Om stater har en rätt att genomföra humanitära interventioner 

utan godkännande från säkerhetsrådet så innebär det ett steg från våldsförbudet mot något 

som mer påminner om ett naturtillstånd. Detta steg är inte något som realistiska stater vill ta. 

De är nämligen medvetna om att krig medför oerhörd förstörelse, och att begränsningar av 

möjligheten att använda våld därmed är något som i regel gynnar chansen till överlevnad. 

Även om utgångspunkten om våldsförbud sett ur ett realistiskt perspektiv i mångt och mycket 

bara är en illusion, så är den illusionen att föredra framför ett uttalat naturtillstånd. Vidare 
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resulterar en regel som förbjuder våldsanvändning i viss förutsägbarhet, vilket gör att stater i 

större utsträckning kan förlita sig på långsiktiga strategier för överlevnad och maktutökning.  

Antagandet av R2P innebar ett tydligt steg bort ifrån det naturtillstånd som doktrinen om 

humanitär intervention medförde, eftersom R2P inte tillåter att enskilda stater genomför 

interventioner utan auktorisering från säkerhetsrådet. Att auktorisering från säkerhetsrådet 

krävs innebär dessutom att förutsebarheten ökar, då stater kan räkna med att deras allierade i 

säkerhetsrådet skyddar dem genom att använda sig av veto. För det fall att doktrinen om 

humanitär intervention gällde istället för R2P så hade Syrien knappast lika säkert kunnat 

räkna med att slippa intervention från omvärlden. När R2P tillämpas är Syrien däremot 

relativt säkra, med tanke på att Ryssland kommer blockera alla resolutioner som föreslår en 

sådan.  

Genom att doktrinen om humanitär intervention ger en möjlighet att bortse från 

säkerhetsrådets auktorisering av våld innebär den också en urholkning av den makt som 

säkerhetsrådets permanenta medlemmar besitter. Säkerhetsrådets permanenta medlemmar 

utgörs av de individuellt kanske mäktigaste staterna i världen.
199

 Rådet har ansvar för 

bevarandet av internationell fred och säkerhet, och det är också det enda organ inom FN, och i 

världen, som kan godkänna våldsanvändning och göra sådan laglig. Detta innebär givetvis en 

enorm makt, men den absolut största makten för de enskilda permanenta 

säkerhetsrådsmedlemmarna ligger i möjligheten att blockera beslut om våldsanvändning 

genom veto. Möjligheten att använda veto är en enorm tillgång för de permanenta 

medlemmarna, men denna tillgång hotas av doktrinen om humanitär intervention. Detta 

framgår också av flera av de exempel på interventioner som tagits upp i arbetet. Ett 

resolutionsförslag som godkände Indiens intervention i Östpakistan hade med största 

sannolikhet blockerats av både USA och Kina genom veto. Interventionen i Irak hade 

troligtvis blockerats av Kina. Slutligen hade ett förslag om intervention i Kosovokonflikten 

blockerats av Ryssland om det tagits upp i säkerhetsrådet. Det finns alltså tydliga exempel på 

hur mäktiga stater berövats möjligheten att använda sin vetorätt, och därmed sin makt och sitt 

inflytande, i samband med användning av doktrinen om humanitär intervention. På samma 

sätt som doktrinen kunde utgöra ett medel för mäktiga stater kunde den också vändas mot 

dem.  
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Antagandet av R2P medförde att den risk för urholkning av säkerhetsrådsmedlemmarnas 

makt, som en fortsatt och mer omfattande användning av doktrinen om humanitär intervention 

hade inneburit, i stor mån försvann. De permanenta säkerhetsrådsmedlemmarnas möjlighet att 

blockera beslut om våldsanvändning genom veto kvarstår vid användningen av R2P. Det 

tydligaste exemplet på konsekvenserna av detta är konflikten i Syrien, där Ryssland 

systematiskt kunnat skydda sin allierade genom att blockera resolutioner.  

Den maktförlust som drabbar säkerhetsrådets permanenta medlemmar genom doktrinen om 

humanitär intervention sker dock inte enbart genom att de berövas möjligheten att utnyttja 

vetorätten, utan också genom att mindre staters kontroll över det rättsliga mellanstatliga våldet 

förstärks, vilket sker på bekostnad av säkerhetsrådets permanenta medlemmars kontroll. 

Doktrinen innebär nämligen en maktförskjutning från de permanenta medlemmarna till andra, 

mindre mäktiga stater. 

För att förstå detta resonemang måste man inledningsvis föreställa sig en värld utan doktrinen 

om humanitär intervention. I en sådan värld råder endast de i FN-stadgan etablerade 

undantagen från våldsförbudet. Det ena undantaget är våld auktoriserat av säkerhetsrådet, det 

vill säga våld som säkerhetsrådets permanenta medlemmar kan kontrollera i relativt stor 

utsträckning genom veto. Det andra undantaget gäller våld i självförsvar, vilket förutsätter att 

en stat blir utsatt för ett väpnat angrepp. I frånvaron av doktrinen om humanitär intervention 

har alltså säkerhetsrådets permanenta medlemmar en omfattande kontroll över det rättsliga 

mellanstatliga våldet. 

Om man då adderar doktrinen om humanitär intervention rubbas de permanenta 

medlemmarnas kontroll. För det fall att man anser att en humanitär intervention som 

genomförs med stöd av doktrinen om humanitär intervention är rättsligt giltig, så innebär det 

att alla stater i världen har juridisk rätt och möjlighet att genomföra humanitära interventioner. 

Även om man inte anser att doktrinen är rättsligt giltig, så finns det säkerligen andra stater 

som gör det, alternativt andra stater som vill använda doktrinen som ett legalt svepskäl för 

intervention. Oavsett synsätt så ger doktrinen andra stater än de permanenta medlemmarna 

mer inflytande över det mellanstatliga våldet. Det realistiska perspektivet betraktar 

internationell politik som ett nollsummespel, och således har de mindre staternas ökade 

inflytande skett på bekostnad de permanenta medlemmarnas inflytande. Annorlunda uttryckt 

kan man säga att de mindre staternas makt ökar på bekostnad av stormakterna, vilka i det här 

fallet utgörs av de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Detta är ett utfall som knappast 
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tilltalar de permanenta medlemmarna, vilka således har anledning till att föredra R2P framför 

doktrinen om humanitär intervention.  

Den maktförskjutning från stormakter till mindre mäktiga stater som skett genom doktrinen 

om humanitär intervention upphör nämligen om man istället tillämpar R2P. Möjligheten att 

företa interventioner på eget initiativ, det vill säga staters möjlighet att på egen hand 

genomföra interventioner, finns inte i principen om R2P. Istället ställer R2P tydliga krav om 

auktorisering från säkerhetsrådet, det vill säga stormakterna, som därmed återerövrar den 

rättsliga makten över mellanstatligt våld.  

Sammantaget kan man konstatera att det fanns ett flertal problem med doktrinen om 

humanitär intervention, sett ur ett realistiskt perspektiv. Alla problemen löstes genom att man 

antog R2P, då R2P återförde makten över det rättsliga mellanstatliga våldet till säkerhetsrådet.  

9.2.2 Det liberala perspektivet 

Trots att syftet med en humanitär intervention överensstämmer med det liberala perspektivets 

värderingar, så finns det också ur ett liberalt perspektiv betydande brister och nackdelar med 

doktrinen. Den mest fundamentala bristen med doktrinen ligger i dess rättsliga status. 

Doktrinen om humanitär intervention har inget starkt rättsligt stöd, vilket resulterar i att 

humanitära interventioner utan auktorisering från säkerhetsrådet i regel betraktas som brott 

mot internationell rätt. Samtidigt som interventionerna är olagliga så är avsikten med 

interventionerna fullt godtagbara. Det är dessa omständigheter som gör att humanitära 

interventioner såsom den som företogs i Kosovo ofta beskrivs som illegala, men legitima.  

Om man då ser på doktrinen om humanitär intervention och dess användning utifrån ett 

liberalt perspektiv så finns det en uppenbar intressekonflikt. Liberaler menar att mänskliga 

rättigheter ska betraktas som universellt giltiga. Mänskliga rättigheter i kombination med 

demokratiskt styrelseskick är de viktigaste grundstenarna för internationell fred och 

samarbete. Det är således också helt naturligt att liberala stater vill säkerställa efterlevnaden 

av mänskliga rättigheter, vilket i princip är syftet med att genomföra humanitära 

interventioner. Enligt det liberala perspektivet eftersträvar stater emellertid också, av flera 

skäl, att agera i enlighet med internationell rätt. Man kan därför inte bortse från den 

omständigheten att våldsanvändning är illegal bara för att den är legitim. För att liberala stater 

skulle vara verkligt bekväma med att genomföra humanitära interventioner krävdes det därför 

antingen att man gav doktrinen om humanitär intervention verkligt rättsligt erkännande, 
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alternativt att man ersatte den med en annan, rättsligt erkänd, doktrin som uppfyllde samma 

humanitära syfte. 

Antagandet av R2P innebar att man valde att försöka göra doktrinen om humanitär 

intervention överflödig genom att ersätta den med en ny doktrin som överensstämde med 

internationell rätt i övrigt. En intervention i enlighet med R2P ska nämligen, till skillnad från 

doktrinen om humanitär intervention, föregås av säkerhetsrådets godkännande. Om försöket 

att ersätta doktrinen om humanitär intervention med R2P skulle lyckas, så skulle det resultera 

i att den intressekonflikt som tidigare funnits mellan viljan att säkerställa efterlevnaden av 

mänskliga rättigheter och viljan att agera i enlighet med internationell rätt försvann. Man 

skulle istället ha ett lagligt medel för att säkerställa efterlevnaden av vissa fundamentala 

mänskliga rättigheter. Vad som dessutom troligen betraktades som positivt, sett ur ett liberalt 

perspektiv, var att de interventioner som kunde genomföras med hjälp av R2P säkerligen 

skulle vara interventioner som genomfördes mot icke-demokratiska stater. Det är nämligen 

icke-demokratiska stater som i regel misslyckas med att skydda sin egen befolkning från 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Ett tydligt exempel på 

detta är att alla interventioner som tagits upp i detta arbete har riktats mot icke-demokratier. 

Därmed utgjorde R2P också en indirekt möjlighet att sprida demokrati. Det fanns visserligen 

ingenting i doktrinen som talade för att en intervention skulle innebära etablering av 

demokrati, eller ens maktskifte i det land i vilket man intervenerade. Maktskifte tenderar dock 

att vara en vanlig, om än inte konstant, konsekvens av intervention. Indiens intervention i 

Östpakistan resulterade i att Östpakistan blev självständigt, med den naturliga följden att 

Yahya Khan förlorade makten över territoriet. Tanzanias intervention i Uganda 1979, vilken 

visserligen inte bör betraktas som en renodlad humanitär intervention, ledde till att Idi Amin 

förlorade makten i Uganda.
200

 Lite mer än ett år efter att NATO intervenerat i Kosovo 

tvingades Slobodan Milosevic, som suttit vid makten i Jugoslavien och därefter Serbien i över 

tio år, att lämna presidentskapet.
201

 I samband med NATOs intervention i Libyen förlorade 

Gaddafi kontrollen över landet, för att sedan mördas av oppositionsstyrkor under ett 

flyktförsök. Sammantaget finns det ett tydligt samband mellan intervention och maktutbyte. 

Maktutbyte måste inte innebära etablering av demokrati, men det utgör hursomhelst en 

möjlighet till demokrati, vilket är tilltalande ur ett liberalt perspektiv.  
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Vidare var det ur ett liberalt perspektiv önskvärt att förändra, alternativt ersätta, doktrinen om 

humanitär intervention så snabbt som möjligt. Intresset för en snabb förändring fanns av flera 

skäl. Det främsta skälet var givetvis att liberala stater så fort som möjligt ville ha möjlighet att 

med rättsligt stöd genomföra interventioner för att säkerställa efterlevnaden av mänskliga 

rättigheter. Ett annat skäl anknöt till det hot som användningen av doktrinen om humanitär 

intervention utgjorde mot principen om rule of law. Som konstaterats i arbetets tidigare delar 

så menar många av det liberala perspektivets förespråkare att principen om rule of law gör det 

enklare att upprätthålla interdependensskapande fenomen såsom internationellt samarbete och 

internationella relationer. Det är därför viktigt att skydda och bevara principen om rule of law. 

Upprepade brott mot en norm underminerar dessvärre principen om rule of law. I nationell 

rätt förhindras alternativt bestraffas underminering i form av lagbrott genom att det finns 

möjlighet att straffa de som inte efterlever lagen. Denna möjlighet finns dessvärre ofta inte när 

det kommer till internationell rätt, som i mångt och mycket är tvingad att hoppas på, snarare 

än försäkra sig om, efterlevnad. Detta gör att principen om rule of law i kontexten 

internationell rätt är mycket känsligare jämfört med principen i kontexten nationell rätt. 

Användning av doktrinen om humanitär intervention innebar ett brott mot internationell rätt, 

och därmed också ett hot mot principen om rule of law i kontexten internationell rätt. Varje 

intervention som företogs under doktrinen om humanitär intervention innebar ett ökat hot mot 

principen om rule of law, och det fanns således ett liberalt intresse att förändra, alternativt 

ersätta, doktrinen om humanitär intervention så snabbt som möjligt.  

När R2P antogs framstod det som att det hot mot principen om rule of law, som användningen 

av doktrinen om humanitär intervention hade utgjort, skulle försvinna. Det fanns nu istället en 

konsensus mellan världens länder om att interventioner, med rättsligt stöd i form av R2P, 

skulle genomföras i de fall stater misslyckades med att skydda sin egen befolkning från 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Denna konsensus innebar 

att doktrinen om humanitär intervention blev överflödig. Man skulle istället kunna gå genom 

säkerhetsrådet och kunna räkna med att interventioner med humanitära syften godkändes.  

Ytterligare en negativ aspekt med doktrinen om humanitär intervention låg i det faktum att det 

var svårt att förutsäga hur den skulle användas, eftersom ett av doktrinens särdrag var dess 

brist på reglering och säkerhetsventiler. Doktrinen tillät att stater enskilt beslöt om och 

genomförde humanitära interventioner. Den ställde dessutom inga tydliga krav på att en stats 

beslut om humanitär intervention godkändes av andra stater, alternativt av någon 

internationell samarbetsorganisation. Med andra ord var beslutsfattandet om humanitär 
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intervention helt oreglerat och fundamentalt odemokratiskt. Enligt liberaler frodas fred under 

motsatta förutsättningar, det vill säga i stabila, reglerade och demokratiska system. Det vore 

därför önskvärt att doktrinen om humanitär intervention fick en tydligare reglering, och att 

beslut om humanitär intervention fattades i forum som omfattade mer än en stat. 

Även denna brist i doktrinen om humanitär intervention avhjälptes till stor del då man antog 

R2P. Till att börja med ställer R2P, till skillnad från doktrinen om humanitär intervention, upp 

relativt tydliga villkor för när en humanitär intervention bör genomföras. Dessutom kräver en 

intervention i enlighet med R2P ett föregående godkännande från säkerhetsrådet. 

Säkerhetsrådet fungerar således som säkerhetsventil, samtidigt som det utgör ett forum som 

omfattar mer än en stat. Detta innebär att beslutsfattandet rörande R2P fick mer reglerade 

former än beslutfattandet rörande humanitär intervention. Det finns dock en fundamental brist 

som kvarstod. Beslutsfattandet rörande R2P är, jämfört med beslutsfattandet rörande 

doktrinen om humanitär intervention, mer stabilt och mer reglerat. Emellertid är 

beslutsfattandet fortfarande inte av demokratisk karaktär, eftersom säkerhetsrådet är den 

instans som i slutändan har auktoritet att besluta om huruvida en intervention skulle 

genomföras eller ej.  

I och med konflikten i Syrien har det blivit tydligt att R2P, trots principens många fördelar, 

inte lyckades fullgöra det syfte som många hade hoppats på. Även om R2P erbjuder en, 

åtminstone vid första anblick, bättre variant av humanitär intervention jämfört med doktrinen 

om humanitär intervention, så kvarstår det faktum att R2P inte erbjuder en tillräckligt bra 

variant av humanitär intervention. R2P:s misslyckande i samband med konflikten i Syrien 

leder oss till nästa frågeställning. 

9.3 Varför, sett ur ett realistiskt och ett liberalt perspektiv, fungerade inte 

R2P inte i praktiken? 

9.3.1 Det realistiska perspektivet 

För att besvara denna fråga måste först något sägas om R2P:s rättsliga status, eller snarare 

brist på rättslig status. I tidigare avsnitt har jag konstaterat att R2P kan betraktas antingen som 

en framväxande norm som kan komma att bli internationellt bindande sedvana, alternativt 

som ett politiskt åtagande som världens länder tillsammans gjort för att förhindra folkmord, 

krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten. Oavsett hur man betraktar principen 

är det uppenbart att den inte på något sätt är rättsligt bindande för någon. Vissa beståndsdelar, 

exempelvis den del av principen som säger att stater ska skydda, och därmed inte själva 



 

62 
 

utsätta, sina medborgare från folkmord och etnisk rensning, är rättsligt bindande. Den rättsliga 

bundenheten är dock en konsekvens av att folkmord och brott mot mänskligheten redan 

förbjudits i andra rättsligt bindande dokument, såsom Konvention om förebyggande och 

bestraffning av brottet folkmord och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Ur en rättslig synvinkel innebär således R2P inga nya, bindande rättsregler, 

utan enbart en omskrivning av redan etablerad rätt. De delar av doktrinen som inte utgör en 

repetition av redan bindande internationell rätt är inte rättsligt bindande.  

Om man då applicerar ett realistiskt perspektiv så är det inte förvånande att R2P inte har 

fungerat såsom man avsåg vid dess antagande. Enligt det realistiska perspektivet så kommer 

stater att bryta mot internationell rätt för det fall att vinsten av att bryta mot en regel är större 

än den potentiella förlusten. Huruvida det finns en potentiell förlust, och hur stor den 

potentiella förlusten i så fall är, är en fråga som måste avgöras från fall till fall. När Libyen 

bröt mot internationell rätt genom att begå olika former av övergrepp mot sin egen befolkning 

blev förlusten stor. Övergreppen ledde till att FN auktoriserade NATOs intervention, vilken i 

sin tur ledde till att Gaddafiregimen föll. När USA genomförde missilattacken mot de syriska 

flygfälten i samband med gasattackerna i Khan Sheikhun blev förlusten däremot liten, då 

många betraktade missilattacken som illegal, men legitim. Förlusten som USA led var ytterst 

begränsad, och utgjordes egentligen framförallt den badwill som trots allt drabbar stater som 

begår brott mot internationell rätt.  

I de fall som tillämpningen av R2P har blockerats genom att en säkerhetsrådsmedlem har 

använt veto så har staten emellertid inte ens behövt bryta mot internationell rätt, då R2P inte 

är rättsligt bindande. Den förlust som drabbar den blockerande säkerhetsrådsmedlemmen är 

således bara en förlust i form av ogillande från andra stater och eventuell stigmatisering. 

Vinsten av att säkra sina egna intressen genom att blockera agerande i enlighet med R2P 

kommer således i regel vara större än den potentiella förlusten. För att R2P ska fungera måste 

förhållandena i princip vara de motsatta, det vill säga, förlusten av att inte agera i enlighet 

med R2P måste i regel vara större än den potentiella vinsten.  

Hur man bör utveckla R2P för att nå en situation där förlusten av att inte agera i enlighet med 

R2P i regel är större än den potentiella vinsten är en komplicerad fråga. Den givna 

startpunkten borde vara att ge R2P status som bindande internationell rätt, snarare än politiskt 

åtagande.  
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Att ge R2P, i den formen som doktrinen idag har, status som bindande internationell rätt 

räcker emellertid inte för att försäkra sig om att säkerhetsrådets medlemmar avstår från att, på 

orättfärdiga grunder, använda sitt veto för att hindra användningen av R2P. R2P stipulerar 

nämligen att beslut om åtgärd som involverar våldsanvändning måste gå genom 

säkerhetsrådet, men samtidigt innehåller inte R2P någon del som anger att säkerhetsrådets 

medlemmar måste rösta på ett visst sätt. De har alltid den i stadgan etablerade rätten att 

använda sitt veto. En stat som använder sitt veto kommer dessutom alltid hävda att den gör så 

för att blockera en resolution som innefattar åtgärder som av ett eller annat skäl vore 

olämpliga.  

Oavsett om R2P i dess nuvarande form har status som bindande rätt eller inte så kvarstår 

alltså fortfarande en möjlighet för de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet att blockera 

agerande i enlighet med R2P genom att använda sitt veto. För att nå en situation där förlusten 

av att inte agera i enlighet med R2P i regel är större än den potentiella vinsten krävs således 

andra åtgärder. Oavsett R2Ps rättsliga status så måste de permanenta medlemmarna på ett 

eller annat sätt tvingas att avstå från att använda sitt veto emot trovärdiga resolutionsförslag 

som lagts fram för att förebygga eller stoppa folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott 

mot mänskligheten. 

En åtgärd som kan vidtas för att förmå de permanenta medlemmarna att avstå från att använda 

sitt veto i ovannämnda fall utgörs av ekonomiska sanktioner. Tanken är att en stat som 

använder sitt veto för att blockera agerande som vore i enlighet med R2P kan straffas av andra 

stater, genom att dessa inför ekonomiska sanktioner mot den blockerande staten.  

Att använda sanktioner för att påverka en permanents säkerhetsrådsmedlems användning av 

veto är av flera skäl inte helt oproblematiskt. Till att börja med kommer säkerhetsrådet inte 

kunna besluta om sanktioner mot den stat som använder sitt veto, eftersom beslut av sådana 

sanktioner kommer att blockeras genom veto av samma stat. Stater kan likväl fortfarande på 

egen hand införa egna, autonoma sanktioner.
202

 För att nämna några av de autonoma 

sanktioner som införts alternativt varit i kraft under de senaste åren kan man bland annat 

konstatera att EU har infört sanktioner som i skrivandets stund är gällande mot, bland andra, 

Ryssland och Syrien.
203

 USA har i nuläget sanktioner som är i kraft gentemot bland andra 
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Ryssland, Syrien, Kuba och Iran.
204

 Norge har, trots att de inte är med i EU, valt att införa 

sanktioner gentemot Ryssland som ett svar på Rysslands agerande i Ukraina.
205

 Ryssland har i 

sin tur, som svar på de sanktioner som införts mot dem, valt att införa sanktioner mot ett 

flertal länder.
206

 

Det finns emellertid ytterligare negativa aspekter med ekonomiska sanktioner. De medför 

bland annat en kostnad för landet som utfärdar sanktionerna såväl som för landet som 

sanktionerna riktas mot. Exempelvis visar en österrikisk undersökning från 2017 att de 

sanktioner som EU införde mot Ryssland i samband med Rysslands annektering av Krim och 

Sevastopol kan ha kostat EU upp till 30 miljarder euro.
207

 Vidare tenderar sanktioner att 

hårdast drabba den delen av en stats civila befolkning som har minst möjlighet att påverka en 

stats utrikespolitiska agerande hårdast.
208

  

Ekonomiska sanktioner som riktas mot en säkerhetsrådsmedlem kommer garanterat vara 

kostsamma för de stater som inför sanktionerna, då de fem permanenta 

säkerhetsrådsmedlemmarna alla är ekonomiskt starka stater.
209

 Om det dessutom är flera 

stater som blockerar användningen av R2P ökar kostnaderna ytterligare. I det långa loppet 

kommer stater kanske inte vara villiga att frivilligt bära den kostnaden om de inte är tvingade 

till det genom en resolution från säkerhetsrådet. Sammantaget kan det dock konstateras att 

ekonomiska sanktioner, trots ovannämnda brister, utgör ett av få och dessutom kanske det 

mest potentiella medel som finns tillgängligt för att förmå stater att avstå från att använda sitt 

veto emot trovärdiga resolutionsförslag som lagts fram för att förebygga eller stoppa 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.  

En annan form av förlust som kan komma att drabba en stat som förhindrar användningen av 

R2P anknyter till den förbrytande statens anseende och rykte. Stater fäster i regel avseende 

vid att ha ett gott rykte och anseende. För att framtvinga efterlevnad av internationell rätt har 

man ibland dragit nytta av denna vilja genom att använda sig av vad som inom doktrin kallas 

för ”naming and shaming”. Naming and shaming är en metod som går ut på att mellanstatliga 

organisationer såväl som ickestatliga organisationer och massmedia pekar ut och riktar 

uppmärksamhet mot stater som inte agerar i enlighet med internationell rätt. Förhoppningen är 
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att den negativa uppmärksamheten och publiciteten ska förmå staterna till efterlevnad, då 

stater trots allt i regel fäster avseende vid att ha ett gott anseende och rykte. Ett typiskt område 

där naming and shaming kan användas för att framtvinga efterlevnad är mänskliga 

rättigheter.
210

  

Att förlita sig på naming and shaming för att förmå säkerhetsrådets permanenta medlemmar 

att inte använda sitt veto för att främja egenintressen framstår dock som naivt. På samma sätt 

som man genom metoden uppnått positiva resultat, så har metoden i vissa fall fått ingen, eller 

till och med motsatt effekt. Metoden fungerar dessutom som bäst när den används direkt mot 

en part som agerat i strid med internationell rätt.
211

 När en stat blockerar intervention enligt 

R2P agerar den inte i strid med internationell rätt. Om man ser till vad som skett i 

säkerhetsrådet i samband med Syrienkonflikten kan man konstatera att Ryssland och Kina 

visserligen inte agerat i enlighet med doktrinen om R2P när de blockerat resolutioner och 

därmed begränsat säkerhetsrådets kapacitet att vidta åtgärder för att förbättra situationen i 

Syrien. Ryssland och Kina är emellertid inte de aktörer som begått de faktiska brotten i 

Syrien. De kan alltså endast skambeläggas för att de agerat på ett lagligt, men moraliskt 

klandervärt sätt då de förhindrat att situationen i landet förbättras, och då kvarstår hursomhelst 

möjligheten för de två staterna att hävda att man blockerat resolutionerna för att man bedömt 

att de hade fått en negativ, snarare än positiv, effekt för den humanitära situationen i Syrien. 

Vidare kan man konstatera att Ryssland inte i någon större utsträckning har reagerat på 

omvärldens kritik mot annekteringen av Krim. Att man då skulle låta sig påverkas av 

skambeläggning för vad som endast utgör ett politiskt ställningstagande i Syrienfrågan 

framstår som osannolikt.  

Sammantaget är det lätt att, sett ur ett realistiskt perspektiv, konstatera att R2P i många fall 

inte kommer att fungera såsom man avsåg vid doktrinens antagande. Förlusten av att främja 

sina egenintressen genom att använda sitt veto för att blockera agerande i enlighet med R2P 

måste bli mer omfattande för att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet ska avstå från 

att missbruka sin vetorätt.  

9.3.2 Det liberala perspektivet 

Doktrinen om R2P utgör på många sätt den perfekta liberala produkten. Den förkroppsligar 

det liberala perspektivets värderingar rörande mänskliga rättigheter, mellanstatligt samarbete 

och ambitionen att agera i enlighet med internationell rätt. Syrienkrisen har dessvärre gjort det 
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tydligt att R2P, trots sin status som en perfekt liberal produkt, faktiskt inte alltid fungerar i 

praktiken.  

Svaret på frågan rörande varför, sett ur ett liberalt perspektiv, R2P inte fungerade i praktiken, 

grundar sig i det faktum att R2P är en produkt av en liberal världsåskådning som faktiskt inte 

speglar den riktiga världen. För att R2P, såsom doktrinen i dagsläget är utformad och avsedd 

att tillämpas, ska kunna fungera så måste också världen i övrigt fungera i enlighet med det 

liberala perspektivet. Det är dessvärre tydligt att världen inte utgör en reflektion av det 

liberala perspektivet. Man kan således tala om något av en inkompabilitet mellan R2P och 

miljön som R2P är avsedd att fungera i. 

Om man då bryter ned R2P i olika tillämpningsfaser kan man också identifiera var 

inkompabiliteten börjar utgöra ett hinder för doktrinens användning. Det blir då snart tydligt 

att det är när säkerhetsrådet kommer in i bilden som användningen av R2P stoppas, genom att 

rådets medlemmar använder sitt veto. Det är ingen slump att det är säkerhetsrådet som utgör 

det största hindret för R2P. Tidigare i arbetet beskrevs hur utformningen av säkerhetsrådet 

mycket enkelt kan förklaras ur ett realistiskt perspektiv. Realismen menar att internationella 

organisationer används av stormakter för att befästa och utöva makt. Genom säkerhetsrådets 

utformning och vetorätten gavs också de fem mäktigaste staterna i världen år 1945 en enorm 

makt. Med andra ord överensstämmer det realistiska perspektivets teorier rörande 

internationella organisationer med säkerhetsrådets utformning, på samma sätt som det liberala 

perspektivets värderingar överensstämmer med utformningen av R2P. Vi har då en typiskt 

realistisk produkt och en typiskt liberal produkt, och föga förvånande fungerar inte de två 

tillsammans. De är inkompatibla, och det resulterar i att R2P inte kan användas såsom man 

avsåg vid dess antagande.  

Säkerhetsrådet är alltså att betrakta som en typiskt realistisk produkt. Om säkerhetsrådets 

permanenta medlemmar hade varit stater med genomgående liberala värderingar, så pekar 

emellertid mycket på att R2P trots allt i regel hade fungerat. En inom säkerhetsrådet delad 

liberal attityd hade inneburit en minskad risk för att tillämpningen av R2P skulle blockeras 

genom användningen av veto. Dessvärre så präglas inte alla av säkerhetsrådets permanenta 

medlemmar av de typiskt liberala värderingarna.   

Ett bra exempel på säkerhetsrådets medlemmars brist på liberala värderingar framgår om man 

tittar på hur deras inhemska styrelseskick ser ut. Man kan som utgångspunkt konstatera att en 

typiskt liberal stat bör vara demokratisk, eftersom demokratiska stater tenderar att respektera 
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mänskliga rättigheter, samtidigt som de lever i fred och harmoni med andra demokratiska 

stater.  

Tidskriften The Economist släpper årligen en rapport som kallas Democracy Index. I 

rapporten granskas demokratins utveckling i 165 av världens stater.
212

 Staterna tilldelas poäng 

som baseras på hur välutvecklad deras demokrati är. Poängskalan går från 0 till 10. Högsta 

poängen år 2017 gavs till Norge, som fick 9,87. Lägsta gavs till Nordkorea, som fick 1,08.
213

  

Säkerhetsrådets medlemmar fick följande världsrank och poäng:
214

  

Världsrank Stat Poäng Kategori 

14 Storbritannien 8.53 Full demokrati 

21 USA 7.98 Bristfällig demokrati 

29 Frankrike 7.80 Bristfällig demokrati 

135 Ryssland 3.17 Auktoritär stat 

139 Kina 3.10 Auktoritär stat 

 

Utav säkerhetsrådets fem medlemmar anses alltså endast en vara en fullvärdig demokrati. 

USA och Frankrike räknas som bristfälliga demokratier, medan Ryssland och Kina är 

auktoritära stater. Ett av de mest fundamentala kriterierna för en liberal stat är alltså endast 

helt uppfylld i en av fem stater. I två stater råder vad som kan betraktas som demokratins 

motsatts, det vill säga ett auktoritärt styrelseskick.  

En annat typiskt drag för en liberal stat är att den värderar mänskliga rättigheter högt. Även på 

detta område uppvisar säkerhetsrådets permanenta medlemmar vissa brister.  

Sedan 2015 publiceras årligen rapporten Human Freedom Index. I rapporten bedöms den 

mänskliga frihetens status i 159 länder över hela världen. Bedömningen görs utifrån ett brett 

antal faktorer som alla på något sätt anknyter till mänskliga rättigheter. Man tittar bland annat 

på faktorer som rule of law, säkerhet och trygghet, fri rörlighet, religionsfrihet, 

associationsfrihet och föreningsfrihet, yttrande- och informationsfrihet samt rättssystem.
215
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Ovannämnda faktorer delas in i tre olika huvudklasser, vilka är personlig frihet, ekonomisk 

frihet samt mänsklig frihet. De tre huvudklasserna tilldelas poäng på en skala från 1-10 där 10 

representerar maximal frihet. För att ranka de olika länderna gentemot varandra kan man 

sedan lägga samman de tre huvudklasserna för att få fram ett totalt betyg.  

Säkerhetsrådets permanenta medlemmar fick följande poäng och världsrank i 2017 års 

rapport: 
216

 

 

Världsrank Stat Personlig frihet Ekonomisk frihet  Mänsklig frihet Total 

9 Storbritannien 9.05  8.05 8.55 25.65 

17 USA 8.83  7.94 8.39 25.16 

33 Frankrike 8.74  7.33  8.04 24.11 

126 Ryssland 5.63  6.60 6.11 18.34 

130 Kina 5.62 6.40 6.01 18.03 

 
 
Man kan konstatera att Storbritannien, USA och Frankrike får anses vara länder som alla 

präglas av personlig, ekonomisk samt mänsklig frihet. Vad som är iögonfallande, om än inte 

förvånande, är de oerhört låga poäng som både Ryssland och Kina tilldelas. För att en stat ska 

anses vara av liberal karaktär måste den vara långt mer utvecklad på de områden som bedöms 

i Human Freedom Index-rapporten.  

Sammanfattningsvis kan det utifrån ovan redovisade rapporter konstateras att Storbritannien, 

Frankrike och USA uppvisar kvalitéer och egenskaper som gör att de rimligtvis kan refereras 

till som liberala stater. Ryssland och Kina saknar de drag som kännetecknar en typiskt liberal 

stat. Detta innebär inte att Ryssland och Kina därmed bör klassificeras som typiska realistiska 

stater. Emellertid är chansen att icke-liberala stater systematiskt ska godkänna beslut som är 

fattade efter en typiskt liberal doktrin relativt liten. Frånvaron av en delad liberal värdegrund 

innebär alltså en ökad risk för att tillämpningen av R2P kommer att blockeras genom 

användningen av veto, såsom skett i fallet Syrien.  
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10 Sammanfattande slutsats 

Genom världssamfundets brist på agerande i samband med Syrienkonflikten har det blivit 

uppenbart att det i dagsläget inte finns en doktrin som undantagslöst fungerar för att förhindra 

omfattande mänskligt lidande. Att utforma en doktrin som fungerar utan undantag är 

visserligen ett mycket högt ställt krav. Höga krav är emellertid helt nödvändiga, då kostnaden 

för brister i doktrinerna rörande förhindrandet av mänskligt lidande är hög. I Syrien har 

exempelvis världssamfundets misslyckande med att utforma och tillämpa en undantagslöst 

fungerande doktrin kostat på 470 000 människoliv.   

Den ovan genomförda analysen av rättsutvecklingen rörande doktrinen om humanitär 

intervention och R2P åskådliggör många av de hinder som måste övervinnas för att utforma 

en doktrin som på ett framgångsrikt och lagenligt sätt kan förhindra omfattande mänskligt 

lidande. För att sammanfatta de slutsatser som drogs i analysen kan man inledningsvis 

konstatera att det ur ett realistiskt såväl som liberalt perspektiv finns positiva drag i doktrinen 

om humanitär intervention. Doktrinen om humanitär intervention har dessvärre också många 

negativa drag. Ur ett realistiskt perspektiv gick det, bland annat, att konstatera att doktrinen 

innebär en förskjutning av makt från stormakter till mindre mäktiga stater. Ur ett liberalt 

perspektiv gick det samtidigt inte att bortse från doktrinens brist på rättslig status, samt det 

faktum att användningen av doktrinen hotade principen om rule of law i internationell rätt. 

Oavsett perspektiv fanns det alltså skäl att försöka ersätta doktrinen om humanitär 

intervention med något annat.  

Ersättaren kom i form av R2P, som på ett effektivt sätt avhjälpte de brister som fanns i 

doktrinen om humanitär intervention. Användningen av R2P innebar, bland annat, att 

maktförskjutningen från stormakter till mindre stater upphörde. Antagandet av R2P innebar 

också att man ersatte doktrinen om humanitär intervention med en doktrin som överensstämde 

med internationell rätt i övrigt. Således försvann också risken för urholkningen av principen 

om rule of law i internationell rätt. 

I efterhand kan man konstatera att det är vid denna tidpunkt som varningsklockor borde ha 

ringt. Det realistiska och det liberala perspektivet utgör varandras motpoler. Att tillfredsställa 

båda perspektivens önskemål borde vara omöjligt, men på pappret framstod det ändå som att 

det var just detta man lyckats göra genom R2P. Problematiken ligger dessvärre i det faktum 

att R2P fungerar på pappret, men inte i praktiken.  
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Den sista frågeställningen kretsade just kring varför R2P inte fungerade i praktiken. Ur ett 

liberalt perspektiv fanns det två huvudsakliga skäl till R2P:s misslyckande. Det första skälet 

var den inkompabilitet som råder mellan den typiskt liberala produkten R2P och den typiskt 

realistiska produkten säkerhetsrådet. Det andra skälet anknöt till det faktum att de permanenta 

säkerhetsrådsmedlemmarna inte alla kan klassas som liberala stater. Framförallt Ryssland och 

Kina kan konstateras sakna många av de drag och värderingar som karaktäriserar en liberal 

stat. 

Det realistiska svaret på frågan grundades i det faktum att R2P inte har status som 

internationellt bindande rätt. Vad som emellertid utgjorde ett ännu större problem var det 

faktum att mycket pekar på att det hursomhelst inte vore tillräckligt att ge R2P status som 

internationellt bindande rätt. Stater kommer fortfarande använda sitt veto för att blockera 

agerande i enlighet med R2P, så länge vinsten av att säkra sina egna intressen genom att 

blockera agerande i enlighet med R2P är större än den potentiella förlusten. För att R2P ska 

fungera måste förhållandena i princip vara de motsatta, det vill säga, förlusten av att inte agera 

i enlighet med R2P måste i regel vara större än den potentiella vinsten. 

När vi nu har identifierat de bakomliggande skälen till R2P:s misslyckande är det också 

lämpligt att diskutera om det överhuvudtaget finns en möjlighet att få R2P att fungera som ett 

effektivt medel för att förhindra folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot 

mänskligheten. För att det ska vara möjligt så måste de bakomliggande problemen till R2P:s 

misslyckande först avhjälpas. Huruvida det är möjligt att avhjälpa de problemen ska nu 

diskuteras.  

Sett ur det liberala perspektivet utgjordes ett hinder av det faktum att de permanenta 

säkerhetsrådsmedlemmarna inte alla kan klassas som liberala stater. Framförallt Ryssland och 

Kina präglas av en frånvaro av vad som kan anses vara en typisk liberal värdegrund. Den 

enkla slutsatsen är således att om Ryssland och Kina får en liberal värdegrund, så kommer 

R2P att kunna tillämpas såsom doktrinen är avsedd att tillämpas. Oavsett om denna slutsats är 

riktig eller ej, så kvarstår ett stort problem. Till att börja med så vet ingen om Ryssland och 

Kina någonsin kommer att vara länder som präglas av en liberal värdegrund. Om vi trots allt 

utgår från att de så småningom kommer att bli länder som präglas av en liberal värdegrund, så 

kvarstår det faktum att ingen vet hur lång tid det kommer att gå innan de blir det. Man kan 

konstatera att varken Ryssland eller Kina någonsin haft ett långvarigt och fungerande 

demokratiskt styrelseskick, samt att de båda i dagsläget är stater med ett auktoritärt styre. Mot 
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bakgrund av detta ter det sig som otillfredsställande att nöja sig med att förhoppningsfullt 

vänta på att Ryssland och Kina blir liberala stater.  

Det andra liberalistiska skälet till R2P:s misslyckande anknöt till den inkompabilitet som 

råder mellan den typiskt liberala produkten R2P och den typiskt realistiska produkten 

säkerhetsrådet. Detta problem kan inte lösas genom att man gör om innehållet i R2P för att på 

så sätt få en realistisk produkt och därmed uppnå kompabilitet med säkerhetsrådet. R2P:s 

innehåll bygger i alla bemärkelser på liberala värderingar, och doktrinen kommer därför inte 

kunna förbli syftesenlig samtidigt som den blir realistisk.  

Möjligheten att förändra säkerhetsrådets funktionssätt kvarstår fortfarande. Närmare bestämt 

krävs det att de permanenta medlemmarnas vetorätt rörande beslut som fattas i säkerhetsrådet 

påverkas eller förändras på så sätt att den inte kan användas för att blockera tillämpningen av 

R2P. Det naturliga sättet att åstadkomma denna förändring är att frånta de permanenta 

medlemmarna vetorätten genom att införa en ändring i FN-stadgan. För att en ändring av 

stadgan ska genomföras krävs enligt artikel 108 i stadgan att två tredjedelar av 

generalförsamlingen stödjer en sådan förändring. Vidare måste den föreslagna förändringen 

accepteras av alla fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet. De fem permanenta 

medlemmarna har alltså vetorätt mot alla förslag av ändring av FN-stadgan.  

De fem permanenta medlemmarna måste alltså själva ge upp delar av sin vetorätt för att R2P 

ska ha en möjlighet att fungera syftesenligt. Att de frivilligt skulle ge upp delar av vetorätten 

ter sig dessvärre som otroligt. Således kan det konstateras att möjligheten att påverka eller 

förändra de permanenta medlemmarnas användning av veto genom att införa en ändring i FN-

stadgan är relativt begränsad. 

Ett annat tillvägagångssätt för att påverka alternativt förändra användningen av vetorätten på 

så sätt att den inte används för att blockera tillämpningen av R2P grundar sig i tanken att man 

kan förändra de permanenta medlemmarnas beteende genom att introducera en så kallad code 

of conduct(uppförandekod). Under de senaste åren har två sådana initiativ tagits, och de har 

båda fått omfattande stöd från FN:s medlemsstater.  

I augusti 2015 lanserade Frankrike och Mexiko ett förslag på en ”Political Declaration on 

Suspension of Veto Powers in Cases of Mass Atrocity”. Målsättningen med deklarationen var 

att förmå säkerhetsrådets permanenta medlemmar att frivilligt avstå från att använda veto i de 

fall då säkerhetsrådet hanterar situationer som innefattar folkmord, krigsbrott, etnisk rensning 
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och brott mot mänskligheten.
217

 Deklarationen hade i juni 2017 signerats av 96 av FN:s 

medlemsstater.
218

  

Ett liknande initiativ lanserades i juli 2015 av en grupp som kallas The Accountability, 

Coherence and Transparency Group (hädanefter ACT Group). ACT Group lanserade ett 

förslag på en ny uppförandekod för säkerhetsrådets medlemmar. Uppförandekoden går ut på 

att de valda såväl som de permanenta medlemmarna ska avstå från att rösta emot eller 

använda veto emot trovärdiga resolutionsförslag som lagts fram för att förebygga eller stoppa 

folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot mänskligheten.
219

 Uppförandekoden har i 

nuläget signerats av 114 av FN:s medlemsstater. Frankrike och Storbritannien är de enda 

permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna som signerat uppförandekoden.
220

  

Tanken på att undvika att genomföra en ändring i FN-stadgan genom att istället introducera 

en uppförandekod för att påverka användningen av vetorätten är på många sätt en god idé. 

Man slipper genomföra en definitiv förändring av FN-stadgan, samtidigt som man inte 

avskaffar vetorätten i sin helhet. Detta är troligtvis en lösning som de permanenta 

medlemmarna hade föredragit framför att förändra FN-stadgan.  

Problematiken med förslaget ligger dessvärre i att det, på samma sätt som förslaget rörande en 

förändring av FN-stadgan, i praktiken bygger på att de permanenta medlemmarna frivilligt 

avsäger sig delar av sin vetorätt. Det blir inte samma definitiva avsägning om man inför en 

uppförandekod istället för att ändra stadgan, men om uppförandekoden ska få önskad effekt så 

krävs hursomhelst samma uppoffring från de permanenta medlemmarna. Att de frivilligt 

skulle göra denna uppoffring i praktiken är lika otroligt som att de skulle acceptera en ändring 

av FN-stadgan.  

Sammanfattningsvis har vi hittills konstaterat att det ter sig som otillfredsställande att nöja sig 

med att förhoppningsfullt vänta på att Ryssland och Kina blir stater med liberala 

värdegrunder. Vidare kan R2P inte förändras och samtidigt förbli syftesenligt. Slutligen är det 

osannolikt att de permanenta medlemmarna kommer acceptera att de fråntas vetorätten, vare 

sig så sker genom en ändring av stadgan eller genom införandet av en ny uppförandekod. 

Detta innebär att vi inte funnit en trovärdig lösning på de hinder för R2P som existerade sett 
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ur det liberala perspektivet. Vi går nu vidare till det hinder som fanns sett ur ett realistiskt 

perspektiv.  

Det största hindret som identifierades i samband med analysen av R2P:s misslyckade sett ur 

ett realistiskt perspektiv utgjordes av det faktum stater kommer använda sitt veto för att 

blockera agerande i enlighet med R2P, så länge vinsten av att främja sina egna intressen 

genom att blockera agerande i enlighet med R2P är större än den potentiella förlusten. För att 

R2P ska fungera på avsett vis måste förhållandena vara de motsatta. Den potentiella förlusten 

av att främja sina egenintressen, genom att använda sitt veto för att blockera agerande i 

enlighet med R2P, måste vara så pass stor att de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet 

undantagslöst avstår från att göra så. 

I analysen diskuterades olika former av metoder som kunde vidtas för att säkerställa att en stat 

bedömer att den kommer drabbas av en förlust för det fall att den missbrukar sitt veto. Den 

metod som bedömdes ha störst potential säkerställa att en stat gör denna bedömning var 

ekonomiska sanktioner. Sanktionerna måste vara av autonom karaktär då de inte kommer 

kunna antas genom resolutioner från säkerhetsrådet.  

Problematiken med ekonomiska sanktioner var, bland annat, att de innebär en omfattande 

kostnad för den som drabbas av dem såväl som de stater som inför dem. Denna kostnad 

innebär att vissa stater i det långa loppet kanske inte kommer vara villiga eller ha möjlighet att 

upprätthålla sanktioner. Vidare konstaterades att sanktioner tenderar att hårdast drabba den 

delen av en stats civila befolkning som har minst möjlighet att påverka en stats 

utrikespolitiska agerande. Detta gäller framförallt i auktoritära stater som Ryssland och Kina, 

eftersom befolkningarna där inte kan utnyttja demokratiska val för att avsätta oönskade 

ledare.  

I den konflikt som står i centrum för det här arbetet, det vill säga det syriska inbördeskriget, så 

har det framförallt varit Ryssland som använt sitt veto för att blockera resolutioner som annars 

hade inneburit att åtgärder vidtogs i enlighet med R2P. Ryssland får således stå som exempel i 

den fortsatta diskussionen rörande hur pass effektiva ekonomiska sanktioner kan vara.  

Det är omöjligt för mig att avgöra exakt hur mycket och på vilket sätt ekonomiska sanktioner 

hade påverkat Ryssland. En sådan undersökning hade krävt kompetens och utrymme jag inte 

besitter. En kort överblick över den ryska importen och exporten under år 2016 ger emellertid 

viss indikation om vilka skador som ekonomiska sanktioner hade kunnat åstadkomma.  
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År 2016 exporterade Ryssland varor till ett värde av 282 miljarder dollar, samtidigt som man 

importerade varor till ett värde av 180 miljarder dollar.
221

 Mer än hälften av exporten skedde 

till länder som skrivit under tidigare nämnda uppförandekod som ACT-Group lanserade år 

2015.
222

 Något mindre än hälften av importen skedde från länder som skrivit under 

uppförandekoden.
223

 Med andra ord är Ryssland starkt beroende av handel med stater som, 

mot bakgrund av att de skrivit under ACT-Groups uppförandekod, får antas motsätta sig 

Rysslands användning av veto i samband med Syrienkonflikten.  

Om alla stater som skrivit under uppförandekoden införde ett totalt handelsförbud med 

Ryssland, så hade det med största sannolikhet inneburit så pass omfattande ekonomiska 

skador för Ryssland att de tvingats agera i enlighet med uppförandekoden. Det är dock inte 

troligt att alla stater som skrivit under uppförandekoden går med på att införa ett totalt 

handelsförbud med Ryssland. Det är också svårt att avgöra hur pass omfattande sanktioner 

eller handelshinder som skulle krävas för att Ryssland ska avstå från att använda sitt veto. Det 

är bara Ryssland som vet hur högt Ryssland värderar sin relation med den syriska staten.  

Det finns dock vissa positiva aspekter rörande möjligheten att vidta sanktioner mot just 

Ryssland. Ryssland är den svagaste ekonomin av de fem permanenta medlemmarna. För 

många länder borde det således vara enklare att avstå från att handla med Ryssland, jämfört 

med övriga permanenta medlemmar i säkerhetsrådet.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att mycket tyder på att storskaliga sanktioner eller andra 

handelshinder mot Ryssland har goda chanser att resultera i att den ryska staten hade tvingats 

att omvärdera sitt agerande i säkerhetsrådet. Min egen bedömning är att sanktioner eller 

handelshinder är den enda metoden som faktiskt har en trovärdig chans att fungera som ett 

medel för att förmå Ryssland att avstå från att använda sitt veto. Att tillräckligt omfattande 

sanktioner eller andra handelshinder införs är helt avhängigt på att världens stater i övrigt är 

beredda att, av egen vilja, göra vissa uppoffringar, eftersom de också kommer lida ekonomisk 

skada om handeln med Ryssland upphör. Huruvida tillräckligt många stater är villiga att göra 

de nödvändiga uppoffringarna som medföljer avbruten handel är svårt att säga, men om det 
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222
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finns någon stat bland de permanenta säkerhetsrådsmedlemmarna som man möjligen skulle 

kunna avstå från att handla med, så borde det för de allra flesta vara Ryssland.  
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