
 

 

 
 

JURIDISKA FAKULTETEN 
vid Lunds universitet 

 
 
 

Paulina Ahlgren 
 
 

Har vetorätten ett berättigande inom FN idag? 
En kritisk analys avseende behovet av vetorätt i modern tid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats  
 

Kandidatuppsats på juristprogrammet 
15 högskolepoäng 

 
 

Handledare: Sacharias Voltinius 
 

Termin: VT2020 
 



Innehåll 

SUMMARY 1 

SAMMANFATTNING 2 

FÖRKORTNINGAR 3 

1 INLEDNING 4 

1.1 Bakgrund 4 

1.2 Syfte och frågeställning 5 

1.3 Avgränsning 5 

1.4 Metod, perspektiv och material 6 

1.5 Forskningsläge 6 

1.6 Disposition 7 

2 FN OCH DESS ORGANISATIONSSTRUKTUR 9 

2.1 Säkerhetsrådets roll i FN 9 
2.1.1 Exempel där säkerhetsrådet agerat 10 

2.1.1.1 Medlingen i Kenya 2007 10 
2.1.1.2 Yttrande angående valet i Gambia 2017 11 
2.1.1.3 Fredsinsatsen vid Elfenbenskusten 2011 11 

2.2 Generalförsamlingens roll i FN 12 
2.2.1 Utvidgad befogenhet för generalförsamlingen att behandla ärenden 12 

2.3 Internationella domstolens roll i FN 13 

3 VETORÄTTEN 15 

3.1 Hur vetorätten fungerar 15 

3.2 Användandet av vetorätten 16 

3.3 Hur vetorätten har motiverats historiskt 16 

3.4 Hur vetorätten har motiverats idag 17 

4 KRITIK RIKTAD MOT VETORÄTTEN 19 

4.1 Utebliven diskussion 19 

4.2 Att dra politiska fördelar av vetorätten 19 



4.3 Avsaknaden av inflytande från tredje världen 20 

4.4 Vetorätten i förhållande till R2P 21 

4.5 Användandet av det ”Omvända vetot” 22 

4.6 Användandet av ”dubbla vetot” 22 

4.7 Verkställande av ICJ-dom 23 

5 DISKUSSION 24 

6 SLUTSATS 29 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 31 

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING 35 
 



 1 

Summary 

In order to establish the UN after world war II, the then five great powers of the 

world required to have a veto right in the UN Security Council. The other 

members agreed to this as there were a fundamental need to create a global 

organization of this nature. 

 

The veto right has resulted in that the permanent members of the Security Council 

always have had the ability to vote against proposals and resolutions which have 

been submitted to the Security Council. 

 

The veto right has recently been the subject of criticism from various sources. The 

core of the criticism has been that the permanent members use the veto right out 

of self-interest. As a consequence, the UN has in many cases been restricted to 

take actions, for example initiate peace keeping interventions. This may therefore 

be viewed as counter-productive as the primary goal of the organization is to work 

for a peaceful world. 

 

The veto right has been further criticized because several issues are not up for 

discussion at the Security Council, that developing countries do not have a 

comparable influence even though several decision impact them directly, that 

principles which have evolved within the UN becomes ineffective, that the veto 

right instrument can be abused and that the veto right can be used to stop ICJ 

judgements from being implemented. 

 

Whether the veto right is needed today is a complicated question. On the one 

hand, much of the criticism of the veto right instrument must be viewed as 

justified. The veto right is in many cases an obstacle for the UN to act in critical 

situations. As a consequence, the UN cannot work effectively to against its goals. 

On the other hand, it is extremely difficult to achieve a reform of the veto right 

since certain permanent members of the Security Council are highly critical to 

such a reform and their approval is required. The permanent members are also 

important as they have access to significant resources. 



 2 

Sammanfattning 

För att FN skulle kunna bildas efter andra världskriget fanns det ett krav från de 

fem stormaktsländerna att de skulle få en rätt till veto i FN:s säkerhetsråd. Då 

behovet av en global organisation var stor efter andra världskriget gick övriga 

medlemmar med på att dessa fem länder skulle få en vetorätt.  

 

Vetorätten har inneburit att de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet 

alltid har haft möjlighet att rösta ner förslag eller resolutioner som läggs fram för 

säkerhetsrådet. Vetorätten har brukats flitigt och ofta går det även att utläsa ett 

slags mönster över hur de permanenta medlemmarna ska rösta i en viss fråga.  

 

Vetorätten har under senare tid kritiserats starkt från olika håll. Kanske främst har 

kritik riktats mot att de permanenta medlemmarna lägger veto utifrån egenintresse 

i frågan. Detta innebär i sin tur att FN i många fall inte har möjlighet att agera, 

exempelvis genom att besluta om fredsinsatser. Detta kan därmed anses 

kontraproduktivt då FN som organisation ska arbeta för fred och säkerhet, något 

som är organisationens huvudmål.  

 

Vidare har vetorätten kritiserats från flera perspektiv, t.ex. att många frågor inte 

tas upp för diskussion i säkerhetsrådet, att länder från tredje världen inte får 

jämförande inflytande i trots att många beslut berör dem, att sättet att bruka 

vetorätten kan missbrukas eller att vetorätten kan hindra ICJ-domar från att 

verkställas.  

 

Huruvida vetorätten behövs idag är därför en komplicerad fråga. Å ena sidan finns 

mycket kritik riktad mot vetorätten som måste anses vara befogad. Vetorätten är i 

många fall ett hinder för FN för att kunna agera i situationer. Detta i sin tur 

innebär att FN inte effektivt kan arbeta mot sina uppställda mål. Å andra sidan är 

det oerhört svårt att få till en reform av vetorätten då vissa permanenta 

medlemmar ställer sig starkt kritiskt till detta och det behövs ett godkännande från 

dessa. De permanenta medlemmarna är även viktiga medlemmar på grund av 

deras tillgång till resurser.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Den internationella diskussionen kring FN har under senare år blivit mer 

högljudd. Framförallt framhävs att FN som världssamfund har spelat ut sin roll. 

Stort fokus ligger då på FN:s säkerhetsråd och mer specifikt dess fem permanenta 

medlemmar – USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland.1 Vad som är 

utmärkande med dessa fem länder är att de har en så kallad vetorätt och kan 

blockera beslut eller resolutioner som ligger på säkerhetsrådets bord. Kritiken har 

framförallt betonat att de permanenta medlemmarna använder sin vetorätt på ett 

partiskt sätt och agerar utifrån sitt egenintresse och inte utifrån världssamfundets 

gemensamma intressen. Denna kritik har inte minst kommit från säkerhetsrådet 

självt.2 Det har också diskuterats huruvida dagens system med vetorätt kan anses 

vara demokratiskt med hänsyn till att dessa fem länder får en sådan betydande 

makt i förhållande till övriga länder.3  

 

Trots den omfattande kritik som riktas mot säkerhetsrådet och vetorätten ter det 

sig vara svårt att få till en reform. Detta beror framförallt på att det behövs ett 

godkännande från samtliga permanenta medlemmar och inom dessa finns en 

ovilja att lämna ifrån sig den makt som vetorätten ger.  

 

Som globalt samfund ska FN framförallt arbeta för att upprätthålla internationell 

fred och säkerhet. Detta är även säkerhetsrådets huvudsakliga ansvar.4 Uppsatsen 

kommer därmed huvudsakligen behandla vetorätten, hur den har motiverats, hur 

den påverkar FN:s arbete samt beskriva den kritik som har riktats mot vetorätten.   

 

 

 
1 FN-stadgan, Charter of the United Nations, San Francisco 26 June 1945, Artikel 23. 

2 S/2013/280 of 9 May 2013, p. 22. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-

6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_280.pdf  Hämtad 20-04-15.   

3 Henriksen (2017), s. 265. 

4 Artikel 24 FN-stadgan.  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_280.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_280.pdf
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett kritiskt perspektiv försöka utreda varför 

vetorätten för de fem permanenta medlemmarna är motiverad. Uppsatsen är 

ämnad att ge en nyanserad bild av vetorätten och dess betydelse för FN:s arbete i 

modern tid. För att kunna redogöra för detta kommer min frågeställning vara 

följande:  

 

1. Är vetorätten i FN:s säkerhetsråd motiverad och bör den vara kvar?  

 

För att kunna besvara min huvudsakliga frågeställning är det av vikt att förstå 

vetorätten utifrån ett historiskt perspektiv. Det är också betydelsefullt att förstå 

hur vetorätten används rent praktiskt och hur den i andra avseenden kan få 

effekter för FN:s arbete. Därför kommer jag också i uppsatsen besvara två 

delfrågor, nämligen: 

- Hur har vetorätten för de fem permanenta medlemmarna motiverats utifrån 

ett historiskt perspektiv? 

- Hur används vetorätten rent praktiskt och hur påverkar den FN:s arbete? 

 

1.3 Avgränsning 

Inom ramen för uppsatsens syfte hade jag även kunnat diskutera hur en eventuell 

reform av vetorätten hade kunnat se ut. Med hänsyn till uppsatsens omfång har jag 

dock valt att avgränsa mig på så sätt att jag endast redogör för och diskuterar om 

vetorätten faktiskt är motiverad idag.  

 

För att vidare kunna ge en mångsidig bild av den kritik som riktas mot vetorätten 

och de problem som den kan föra med sig, har jag valt att inte djupgående gå in på 

dessa olika områden utan snarare behandla de mest väsentliga någorlunda 

kortfattat. Detta har jag gjort för att kunna se vetorätten ur flera olika perspektiv.  
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1.4 Metod, perspektiv och material 

För att besvara uppsatsens frågeställningar är det av stor vikt att behandla olika 

perspektiv och värderingar kring ämnet. Uppsatsen kommer därför främst att 

bygga på en rättsanalytisk metod då denna ger utrymme för en analys av rätten.5 

Uppsatsen kommer utgå från ett kritiskt perspektiv för att kunna analysera de 

argument för och emot vetorätten som redogörs för.  

 

För att fastställa och redogöra för gällande rätt har även en rättsdogmatisk metod 

används vilken tillåter analys av lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin.6 Den 

gällande rätt jag använder kommer i princip uteslutande från FN-stadgan. 

Anledningen till detta är att regleringen kring vetorätten och FN till övergripande 

del återfinns i den.  

 

För en djupare förståelse avseende vetorättens roll inom FN och hur den praktiskt 

kan komma att fungera kommer jag att studera praxis på området, resolutioner 

och yttranden från FN-organ. Uppsatsen kommer därmed huvudsakligen bestå av 

material från internationella primärkällor i den mån det är möjligt. För att ge en 

mer nyanserad bild av den kritik som förs mot vetorätten och hur diskussionen 

förs i samhället kommer även relevant litteratur att användas.  

 

Då detta är ett område som är starkt politiskt laddat har jag varit mån om att få en 

allsidig bild av ämnet och därmed hålla mig neutral under skrivandets gång. 

Därmed kommer också uppmärksammas när det är kritik som redogörs för.  

 

 

1.5 Forskningsläge 

Vetorätten har varit internationellt omdiskuterad sedan FN föddes. Det finns 

därför omfattande forskning kring ämnet. I denna uppsats har jag funnit stor hjälp 

av ett flertal framstående forskare inom ämnet, däribland Andreas Zimmerman, i 

form av hans kommentarer till FN-stadgan. Även Bruno Simma har varit 

 
5 Sandgren (2015), s. 45. 

6 Kleineman (2013), s. 24.  
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vägledande genom arbetets gång, också i form av kommentarer till FN-stadgan. 

Med hänsyn till ämnets kontrovers är forskningen även i ständig utveckling.  

 

Med denna uppsats är min förhoppning att kunna bidra med en nyanserad men 

lättförståelig bild av vetorättens betydelse idag. Detta genom att sammanställa de 

huvudsakliga argument för och emot vetorätten som diskuteras från olika håll, för 

att sedan värdera de argument som förts fram. Därmed är min uppsats en 

lättillgänglig källa för att på ett enkelt sätt förstå vetorättens nyanser och betydelse 

idag.  

 

1.6 Disposition 

Dispositionen i denna uppsatsen har delats in i sex olika kapitel. Kapitel ett har 

syftet att ge en överblick kring vetorätten och FN. I inledningen omfattas därmed 

kort bakgrund, syfte och frågeställning, avgränsning, metod och material, 

forskningsläge samt dispositionen.  

 

I kapitel två kommer först och främst redogöras för FN och dess 

organisationsstruktur. Detta för att få en grundläggande förståelse för 

säkerhetsrådet, generalförsamlingens samt internationella domstolens roll. I 

kapitel två kommer jag även ge ett antal tydliga exempel på hur säkerhetsrådets 

arbete kan se ut i praktiken.  

 

I kapitel tre kommer jag att redogöra för vetorätten utifrån olika perspektiv. Först 

kommer jag att beskriva hur vetorätten fungerar. Därefter kommer jag att ge en 

övergripande bild över hur vetorätten har brukats i modern tid. För en djupare 

förståelse för varför det överhuvudtaget finns en vetorätt kommer jag därefter 

beskriva hur vetorätten har motiverats historiskt och även hur den kan motiveras 

idag.  

 

I kapitel fyra kommer jag att beskriva delar av den kritik som har riktas mot 

vetorätten och dess användning. Denna del av uppsatsen kommer därför vara 

vinklad på så sätt att den kommer ha fokus på vetorättens negativa effekter. För en 
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nyanserad bild kommer kapitlet därmed bestå av ett antal underrubriker som 

skiljer sig från varandra med avsikten att ge en bild av ämnets komplexitet. 

 

I kapitel fem kommer jag att föra en diskussion kring om vetorätten är motiverad 

och om den bör vara kvar. Jag kommer värdera de argument som redogjorts för 

under arbetets gång för att slutligen i kapitel sex behandla min slutsats.  
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2 FN och dess organisationsstruktur  

Efter två världskrig under 1900-talet fanns det stort incitament hos stater att 

försöka samarbeta över gränserna. Ett resultat av detta behov blev FN som 

skapades 1945. Vid denna tidpunkt fanns det 51 medlemmar men intresset för 

medlemskap växte sig stort och idag består FN av 193 självständiga stater. Det 

finns inget land som har gått ur organisation.  

 

Vad som är speciellt med FN är att FN varken representerar en regering eller ett 

enskilt folk. Alla medlemsstater är suveräna och organisationen kan därför bara 

göra det som medlemmarna bestämmer att den ska göra. FN opererar på olika sätt, 

exempelvis genom att självständiga nationer träffas och diskuterar globala frågor 

som angår dem. Vidare har FN fyra huvudmål som de arbetar utefter och dessa är 

att bevara fred i världen, utveckla vänskapliga förbindelser mellan dess 

medlemmar, hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i 

utvecklingsländerna, främja respekten för människors fri- och rättigheter samt 

vara ett slags forum där länderna kan samarbeta för att nå dessa mål.7  

 

FN består av olika organ med skilda arbetsuppgifter. Deras huvudorgan är 

säkerhetsrådet, generalförsamlingen, internationella domstolen, ekonomiska och 

sociala rådet, förvaltarskapsrådet samt sekretariatet. Nedan kommer en mer 

utförlig beskrivnings av säkerhetsrådet, generalförsamlingen och internationella 

domstolens roll i FN.  

 

2.1 Säkerhetsrådets roll i FN 

Säkerhetsrådet har en viktig roll inom FN och har flera möjligheter att vidta olika 

åtgärder för att behålla stabila internationella relationer. Dels kan rådet agera 

genom att ge olika rekommendationer till medlemsstaterna8, dels kan de fatta 

bindande beslut om det gäller brott mot fred, aggressionshandlingar eller hot mot 

 
7 Från FN:s hemsida, Om FN,  https://unric.org/sv/om-fn/ Hämtad 20-05-02.  

8 Kapitel 6 FN-stadgan, läses i sin helhet. 

https://unric.org/sv/om-fn/
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den internationella freden och säkerheten.9 Detta skulle kunna innebära att rådet 

auktoriserar militära insatser för att upprätthålla beslut eller resolutioner.10 Detta 

är ett betydande undantag från det våldsförbud som FN:s medlemsstater 

egentligen är bundna av.11  

 

För att säkerhetsrådet ska kunna agera i en mellanstatlig tvist krävs två saker. 

Först krävs det att säkerhetsrådet på något sätt fått en tvist hänvisad till sig. Detta 

initiativ kan inte komma från säkerhetsrådet själv utan måste härstamma från 

exempelvis generalförsamlingen, någon av de tvistande staterna eller från FN:s 

generalsekreterare. Sedan krävs det också att tvisten rör en fråga som hotar 

internationell fred och säkerhet, något som säkerhetsrådet dock kan avgöra själv.12  

 

Besluten som tas av säkerhetsrådet måste följas av FN:s medlemmar men i de fall 

säkerhetsrådet auktoriserar våld är medlemsstaterna inte tvungna att följa beslutet 

utan det är snarare ett mandat för länderna att agera.13 Med hänsyn till denna 

befogenhet för säkerhetsrådet att auktorisera fredsinsatser kan sägas att 

säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ.14  

 

2.1.1 Exempel där säkerhetsrådet agerat  

För att ge en tydligare bild av hur säkerhetsrådet arbete kan se ut i praktiken 

kommer det nedan tas upp ett antal fall där rådet agerat genom användande av 

dess olika verktyg. I följande fall har rådet agerat genom antingen medling, lagt 

ett yttrande eller gått in med en fredsinsats. 

 

2.1.1.1 Medlingen i Kenya 2007 

 

 
9 Kapitel 7 FN-stadgan, läses i sin helhet. 

10 Artikel 42 FN-stadgan. 

11 Artikel 2 (4) FN-stadgan. 

12 Linderfalk (2012), s. 126.  

13 Artikel 25 FN-stadgan. 

14 Från Svenska FN:s hemsida, Säkerhetsrådet, 

https://fn.se/fnskola/swemun/konferens/sakerhetsradet/ Hämtad 20-05-03.  

https://fn.se/fnskola/swemun/konferens/sakerhetsradet/
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Det var mycket oroligheter vid valet i Kenya 2007 och det fanns betydande rädsla, 

inte minst från omvärldens sida, att den rådande situationen skulle leda till ett 

storskaligt krig i landet. På franskt initiativ agerade säkerhetsrådet snabbt och ett 

medlingsteam åkte till Kenya för att försöka lösa den rådande krisen. Dels gällde 

det ett omedelbart stopp på våldet och återskapa de grundläggande fri- och 

rättigheterna, dels hur den politiska krisen i landet skulle lösas. Det medlingsteam 

som åkte ner måste sägas lyckades väldigt bra med dess uppgifter då de lyckades 

förhandla fram ett maktdelningsavtal. Genom detta agerande av säkerhetsrådet 

kunde en konflikt undvikas.15  

 

2.1.1.2 Yttrande angående valet i Gambia 2017 

 

Gambia stod i ett mycket politiskt osäkert läge när den sittande presidenten Yahya 

Jammeh tog tillbaka sitt ord om att han skulle lämna över makten till 

oppositionskandidaten Adama Barrow. Säkerhetsrådet antog i samband med detta 

en resolution där de erkände Barrow som valsegrare. Rådet fördömde också 

Jammehs försök att stanna kvar vid makten. Resultatet blev senare att Jammeh 

följde säkerhetsrådet resolution genom att dels lämna över makten till Barrow och 

dels lämnade han landet.16 

 

2.1.1.3 Fredsinsatsen vid Elfenbenskusten 2011 

 

Det rådde politisk osäkerhet efter ett val vid Elfenbenskusten. Detta berodde på att 

den sittande presidenten Laurent Gbagbo, som hade förlorat ett val, inte ville 

lämna över makten till vinnaren av valet. Detta ledde till stora protester och 

Gbagbo beordrade militären att angripa demonstranterna. Säkerhetsrådets roll i 

denna situation var att de gav mandat till en FN-insats på plats i landet att skydda 

civila med alla de medel som krävdes. Genom denna fredsinsats skyddades civila 

 
15 Se FN:s hemsida, Ban Ki-moon to visit strife-torn Kenya (31 January 2008) 
 https://news.un.org/en/story/2008/01/247462-ban-ki-moon-visit-strife-torn-kenya  

16 S.C RES. 2337 (2017) http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-

4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2337.pdf, hämtad 20-04-08. 

https://news.un.org/en/story/2008/01/247462-ban-ki-moon-visit-strife-torn-kenya
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2337.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2337.pdf
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mot våld och landet stabiliserades. Gällande Gbagbo ställdes han inför rätta vid 

den Internationella brottmålsdomstolen.17  

 

2.2 Generalförsamlingens roll i FN 

Generalförsamlingen är också ett av de viktigaste organen i FN. Till skillnad från 

säkerhetsrådet representeras alla FN:s medlemmar i generalförsamlingen, där 

varje land har var sin röst. Likt säkerhetsrådet har dock även generalförsamlingen 

rätt att, i viss mån, engagera sig i frågor som rör upprätthållandet av internationell 

fred och säkerhet. Det är dock fortfarande säkerhetsrådet som har det primära 

ansvaret och generalförsamlingens kompetens är därmed subsidiärt.18 Detta 

innebär i sin tur att generalförsamlingen inte får lägga fram förslag angående 

tvister eller sakfrågor som säkerhetsrådet redan behandlar, förutsatt att inte 

säkerhetsrådet hemställer det.19  

 

Främst kan sägas att generalförsamlingens funktion innefattar att diskutera vilken 

fråga som helst och besluta om rekommendationer (förutom i de frågor som redan 

behandlas av säkerhetsrådet), att diskutera frågor rörande militära konflikter och 

fredsbevarande insatser, granska säkerhetsrådets rapporter samt att diskutera 

hållbar utveckling samt mänskliga rättigheter.20  

 

2.2.1 Utvidgad befogenhet för generalförsamlingen att 

behandla ärenden 

Som redogjordes för i kapitel två ska inte generalförsamlingen lägga fram förslag 

avseende tvist eller sakläge som säkerhetsrådet ska fullgöra, med undantag för om 

rådet uttryckligen ber om det. Därmed uppstod frågan hur generalförsamlingen 

ska agera i de fall då en tvist eller sakläge har hamnat på säkerhetsrådets bord men 

 
17 Se ICC:s hemsida, The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé (2019) 

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gbagbo-goudeEng.pdf, hämtad 20-04-10.  

18 Artikel 24 FN-stadgan.  

19 Artikel 12 (1) FN-stadgan. 

20 Från FN:s hemsida, Generalförsamlingen, https://unric.org/sv/generalforsamlingen/ Hämtad 20-

05-03.  

https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/gbagbo-goudeEng.pdf
https://unric.org/sv/generalforsamlingen/
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de har inte kunnat fatta ett beslut då vetorätten har nyttjats.21 Genom antagandet 

av resolutionen ”Uniting for peace” 1950 beslutade generalförsamlingen att om 

säkerhetsrådet inte kan utöva sitt primära ansvar att upprätthålla internationell fred 

och säkerhet, ska generalförsamlingen behandla ärendet omedelbart. Syftet ska 

vara att lämna lämpliga rekommendationer för att återställa eller upprätthålla 

internationell fred och säkerhet.22  

 

Generalförsamlingens ”utvidgade” behörighet exemplifierades genom att en 

resolution som inte antogs av säkerhetsrådet, då Kina och Ryssland lade sina 

veton, ändå kunde hanteras av generalförsamlingen. Resolutionen avsåg 

konflikten i Syrien.23 Nästan den identiska resolutionen antogs senare samma 

månad av generalförsamlingen.24 Att generalförsamlingen på detta sätt kunde 

hantera förslag som redan varit hos säkerhetsrådet bekräftades även av den 

Internationella domstolen i form av ett rådgivande yttrande 2004. Det rådgivande 

yttranden handlade ursprungligen om konflikten mellan Israel och Palestina men 

domstolen inledde yttrandet med att konstatera att generalförsamlingen inte hade 

överskridit sin behörighet när de begärde yttrandet.25 Som nämndes i kapitel två är 

inte domstolens yttranden juridiskt bindande men generellt brukar de respekteras 

av staterna och ger en indikation om hur rättsläget ser ut. 

2.3 Internationella domstolens roll i FN 

Ytterligare ett av FN:s huvudorgan är den internationella domstolen (ICJ).26 

Domstolen har sitt säte i Haag, Nederländerna. Den består av femton permanenta 

medlemmar och normalfallet är att de fem permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet ska vara representerade med var sin domare. Det är 

 
21 Linderfalk (2012) s. 127.  

22 General Assembly resolution 377 (V), Uniting for peace A/RES/377 (V) (3 November 1950) 

23 Security Council Meeting, S/PV.6711 (4 Februari 2012), https://undocs.org/en/S/PV.6711, 

hämtad 20-04-08.  

24 General Assembly resolution A/66/PV.97 (16 Februari 2012) 

25 Advisory opinion from ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory (9 July 2004), para. 14-15.  

26 Artikel 92 FN-stadgan.  

https://undocs.org/en/S/PV.6711
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generalförsamlingen och säkerhetsrådet som utser domarna. För att ett beslut ska 

kunna tas av domstolen krävs att minst nio domare är ense.27  

 

Den internationella domstolen har två huvudsakliga uppgifter vilka består i att 

dels döma tvister mellan två stater och dels avge ett rådgivande yttrande. Det är 

endast stater och inte enskilda individer som kan dra en tvist inför den 

internationella domstolen. De domar som domstolen avkunnar är juridiskt 

bindande mellan parterna till skillnad från de rådgivande yttrandena.28  

 

Domstolens avgöranden och yttranden har haft en betydande roll för den 

internationella rättens utveckling genom exempelvis bildandet av praxis. Även 

med hänsyn till att yttrandena inte är bindande är dessa ofta omsorgsfullt 

utformade och respekteras principiellt.29 

 

 
27 Från FN:s hemsida, Internationella domstolen, https://unric.org/sv/internationella-domstolen/ 

Hämtad 20-05-03.  

28 Artikel 59 ICJ-stadgan. 

29 Henriksen (2017) s. 31.   

https://unric.org/sv/internationella-domstolen/
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3 Vetorätten 

3.1 Hur vetorätten fungerar 

Idag sitter det femton länder i säkerhetsrådet, varav tio är medlemmar som väljs 

för tvåårsperioder av generalförsamlingen. Rätten att lägga in ett veto fungerar 

alltså på så sätt att om en permanent medlem lägger sitt veto kommer resolutionen 

eller beslutet inte att gå igenom. Detta oavsett om det exempelvis skulle vara 

fjorton länder som röstar för resolutionen eller beslutet, en av de fem permanenta 

medlemmarna kan alltid lägga in sitt veto.30 Historiskt har det inte alltid suttit 

femton medlemmar i säkerhetsrådet. Under 1983 utförde generalförsamlingen en 

resolution som innebar en ändring av FN-stadgan och att det därmed lades till fyra 

medlemmar. I samband med detta uppstod det också vissa förändringar gällande 

hur röstsystemet skulle gå till och för att beslut skulle kunna tas inom 

säkerhetsrådet krävdes det nio istället för dåvarande sju röster.31 

 

Det är i FN-stadgan som vetorätten stadgas genom följande betydelse i artikel 27:  

1. Varje medlem av säkerhetsrådet har en röst. 

2. För säkerhetsrådets beslut i procedurfrågor kräves bifall av nio medlemmar.  

3. För beslut av säkerhetsrådet i alla andra frågor kräves bifall av nio 

medlemmar, bland dem de ständiga medlemmarna; dock att vid fattande av beslut 

enligt kapitel VI samt enligt artikel 52, moment 3, part i tvist skall avhålla sig från 

att rösta. 

 

Som kan utläsas av artikeln ovan har de permanenta medlemmarna endast rätt att 

lägga sitt veto i frågor som inte är procedurfrågor, dvs. sakfrågor. En 

procedurfråga innefattar inte själva innehållet i en fråga utan avser framförallt 

beslut som rör antagande av dagordning, organisationsfrågor, processordning, 

inrättandet av underorgan samt val av tid och plats för rådets möten.32 

 
30 Se FN:s hemsida, voting system https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system, 

hämtad: 20-04-08.  

31General Assembly resolution A/RES/1991 XVIII 

32 Zimmermann (2012) s. 880.  

https://www.un.org/securitycouncil/content/voting-system
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3.2 Användandet av vetorätten 

Det finns inga direkta regler eller riktlinjer kring när de permanenta medlemmarna 

får utnyttja sin vetorätt men länderna ska inte använda rätten till deras egen 

vinning utan de ska ta samtliga medlemmars intresse i beaktning. Vetorätten 

brukas dock flitigt och användandet av vetot har ökat under senare decennier. Det 

har också uppstått ett någorlunda tydligt mönster avseende hur de permanenta 

medlemmarna använder sin vetorätt. Detta kan ses genom exempelvis Rysslands 

och Kinas användande av veto kring beslut rörande Syrienkonflikten eller USA:s 

veto avseende konflikten i Israel/Palestina. För att förtydliga har exempelvis 

Ryssland sedan 2011 lagt 19 veton varav 14 gällande Syrien, Kina har lagt 9 

veton varav 8 gällande Syrien och slutligen USA som har lagt 3 veton varav alla 

gällde konflikten i Palestina/Israel. Frankrike har i modern tid valt att inte lägga 

några veton då de varit mycket kritiska till dagens system, likaså gällande 

England som inte lagt några veton sedan 1988.33 

 

3.3 Hur vetorätten har motiverats historiskt  

Rätten att lägga veto återfinns i FN:s säkerhetsråd och mer specifikt för dess fem 

permanenta medlemmar. Som nämndes i inledningen är dessa Frankrike, 

Ryssland, England, Kina och USA. Främsta anledningen till att det är dessa länder 

som sitter permanent i säkerhetsrådet är att det var de som spelade en stor roll i 

bildandet av FN. De fem stormaktsländerna var en bidragande faktor till andra 

världskrigets slut och därmed tycktes det vara klokt att dessa länder i 

fortsättningen skulle ha en viktig roll avseende upprätthållandet av internationell 

fred och säkerhet. De fem stormaktsländerna garanterades därför permanent 

medlemskap i säkerhetsrådet. Utöver det permanenta medlemskapet fick de även 

rätten att lägga in veto vid antagandet av ett beslut eller resolution.  

 

 
33 Security Council Report, The Security Council Veto (updated 7 March 2020) 

 https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf, Hämtad 20-04-09. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf
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Debatten om huruvida de fem stormaktländerna skulle få vetorätt var inte smärtfri. 

De mindre makterna menade att när en av länderna med vetorätt hotade freden 

skulle säkerhetsrådet vara oförmögna att agera medan i händelse av konflikt 

mellan andra länder skulle de däremot kunna agera godtyckligt. Då intresset av att 

inrätta en världsorganisation var så pass stor fick de mindre makterna vika sig då 

de fem stormaktsländerna enhälligt insisterade på att vetorätten var avgörande för 

bildandet. Stormaktsländerna var även dem som hade tillgång till resurser och 

därmed hade huvudansvaret för FN:s finansiering. 34  

 

Ett annat argument som belyser vetorättens betydelse historiskt avsåg de 

permanenta medlemmarnas tillgång till kärnvapen. Detta var speciellt viktigt 

under kalla kriget och vetorätten var därför nödvändig så att förslag i 

säkerhetsrådet kunde stoppas för att undvika ett kärnvapenkrig. Idag finns det 

även icke-permanenta medlemmar med kärnvapen men inte i samma omfattning 

som de permanenta stormaktsländerna.35  

 

3.4 Hur vetorätten har motiverats idag 

En av anledningarna till varför det just är dagens fem permanenta medlemmar 

som innehar vetorätt berodde ju på att det var dessa länder som hade en viktig roll 

för FN:s bildande samt andra världskrigets slut. De var och är än idag 

stormaktsländer. Med hänsyn till detta menar röster på att resolutionsförslag inte 

kan fungera effektivt om inte de permanenta medlemmarna aktivt stödjer 

förslagen. Främst kanske med hänsyn till dessa länders stora inflytande i 

världsorganisationen. De innehar makt på olika sätt, kanske av störst betydelse 

deras tillgångar till finansiella resurser. FN är väldigt beroende av de permanenta 

medlemmarnas finanser och därmed är vetorätten en garanti för dessa länders 

kvarvarande i FN.  

 

 
34 Se FN:s hemsida, Charter of the United Nations https://www.un.org/en/sections/history-united-

nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html, hämtad 20-04-14.  

35 Fn:s hemsida, Säkerhetsrådet och vetot. https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/Aktion-FN-

för-fred-Talmanus-till-PP-om-säkerhetsrådet.pdf  Hämtad 20-04-27.  

https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html
https://www.un.org/en/sections/history-united-nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/Aktion-FN-för-fred-Talmanus-till-PP-om-säkerhetsrådet.pdf
https://fn.se/wp-content/uploads/2018/03/Aktion-FN-för-fred-Talmanus-till-PP-om-säkerhetsrådet.pdf
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Risken skulle kunna finnas att de permanenta medlemmarna väljer att lämna FN 

och istället verka, i exempelvis, det så kallade G7-samarbetet som består av 

världens största industriländer - Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, 

Tyskland och USA. För FN:s fortsatta överlevnad kan det därför vara av stor vikt 

att vetorätten behålls.36  

 

 

 

 

 

 
36 Tadokoro, (1997), s. 127.  
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4 Kritik riktad mot vetorätten  

Som nämndes i kapitel tre har vetorätten brukats flitigt under de senare årtionden. 

Vetorätten har också varit ämne för omfattande kritik. I detta fjärde kapitel 

kommer den huvudsakliga kritik som riktats mot vetorätten beskrivas.  

4.1 Utebliven diskussion 

Genom att granska hur de fem permanenta medlemmarna har lagt sina veton 

historiskt går det att få en någorlunda tydlig bild över hur de kommer agera i 

framtiden. Detta kan innebära att vissa förslag eller frågor inte kommer tas upp i 

säkerhetsrådet då sannolikheten för att ett veto läggs är betydande. 

Säkerhetsrådets agenda kan därför starkt påverkas av var de permanenta 

medlemmarnas intresse ligger rent politiskt. Detta innebär i sin tur att det är 

många frågor som inte tas upp i säkerhetsrådet eftersom själva hotet om att ett 

veto sannolikt kommer att läggas har en tillbakahållande effekt. För att ge ett 

exempel kan nämnas att kärnvapennedrustning inte diskuteras i säkerhetsrådet då 

de fem erkända kärnvapenstaterna är samma som de permanenta medlemmarna. 

Det kan därför verka meningslöst att dra upp denna fråga på agendan då hotet om 

att veto läggs bidrar till att det ter sig tidskrävande och omotiverat.  

 

4.2 Att dra politiska fördelar av vetorätten  

De permanenta medlemmarnas politiska intressen kan också i många fall avgöra 

hur de tänker rösta och detta kan de använda till sin fördel vid beslutsprocesserna. 

Ett tydligt exempel på detta är när Kina 1997 la ett veto gällande förslag om att 

placera ut FN-observatörer i Guatemala. Dessa var placerade där för att övervaka 

genomförandet av ett fredsavtal. Kina motiverade vetot med att påpeka att de ville 

stödja Guatemalas fredsprocess men med anledning av att Guatemalas 

myndigheter upprätthöll vissa förbindelser med Taiwan, kunde inte de förvänta 

sig Kinas samarbete i rådet då de samtidigt vidtar åtgärder för att kränka Kinas 
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suveränitet och territoriella integritet.37 Bakgrunden till detta är att Kina och 

Taiwan har varit i konflikt sedan mitten av 1900-talet. Kinas representant valde 

ändå att lämna dörren öppen för att se över utkastet till resolution och nämnde i 

sammanhanget att Kina kan ompröva förslaget om Guatemala ta bort de hindren 

som sätter käppar i hjulet, dvs. Guatemalas förbindelser med Taiwan. När 

säkerhetsrådet tog upp saken tio dagar senare rapporterade Kinas representant att 

Kina och Guatemala hade hittat en lösning som var acceptabel och då de 

”hindren” som stod i vägen nu var borta kunde Kina rösta för resolutionen, som i 

sak inte ändrats väsentligt.38  

 

4.3 Avsaknaden av inflytande från tredje världen  

Under den senare delen av 1900-talet började det alltmer diskuteras om 

representationen i säkerhetsrådet. Anledningen till detta var att man inte tyckte 

säkerhetsrådet hade en rättvis representation. Efter kalla kriget fick rådet en mer 

aktiv roll samtidigt som länder från tredje världen, dvs. ofta fattiga länder från 

Afrika, Asien och Sydamerika, i väldigt liten utsträckning representerades i 

säkerhetsrådet. Vad gäller de permanenta medlemmarna har de ingen 

representation överhuvudtaget och därmed ingen möjlighet att lägga veto. Detta 

har kritiserades starkt. Det framfördes bland annat kritik som menade att det är 

orättvist att länder från tredje världen inte har samma makt som de permanenta 

medlemmarna trots att stor del av de arbete som säkerhetsrådet fattar sig med 

berör länder från tredje världen.39  

 

Kritiken härrör inte minst från berörda utvecklingsländer. Dessa menar bland 

annat att de permanenta medlemmarnas vetorätt har förlamat FN genom att FN i 

många fall inte kan agera på grund av lagda veton. De permanenta medlemmarnas 

 
37 Security Council Meeting, S/PV.3730 of 10 January 1997 

https://digitallibrary.un.org/record/230239, hämtad 20-04-08.   

38 Security Council Meeting, S/PV.3732 of 20 January 1997 

https://digitallibrary.un.org/record/230451?ln=ar hämtad 20-04-08.  
39 Zimmermann (2012), s. 756, 757.  

https://digitallibrary.un.org/record/230239
https://digitallibrary.un.org/record/230451?ln=ar
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betydande makt, i förhållande till övriga stater, är därför inte legitimt och 

innefattar bristande global balans.40  

4.4 Vetorätten i förhållande till R2P 

Principen om Responsibility to Protect (R2P) innebär att alla stater har en 

skyldighet att skydda sin egen befolkning. Kan staterna inte garantera sina 

medborgares säkerhet ska annars världssamfundet få större möjlighet att ingripa 

när människor utsätts för folkmord eller andra grymheter. Principen om R2P är 

inte legalt bindande för staterna men generalförsamlingen antog en deklaration 

2005 i vilken principen fastslogs. I denna deklaration fastställdes att det fortsatt är 

säkerhetsrådet som ska vara den enda aktör som har rätt att fatta beslut om 

militära interventioner.41  

 

Med hänsyn till att det fortfarande är upp till säkerhetsrådet att slutligen bedöma 

om militära interventioner menar kritiker att principen blir urvattnad. Inte minst 

har detta kritiserats av FN:s generalsekreterare. I en rapport från 2016 kritiserade 

generalsekreteraren hur omvärlden har agerat i olika konflikter, i synnerhet 

Syrienkonflikten. Rapporten la stort fokus på hur de permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet brukat sin vetorätt och därigenom inte har kunnat ingripa i 

konflikterna.42  

 

Vidare menade kritiker att principen om R2P inte kan uppfylla sitt syfte då de 

permanenta medlemmarnas vetorätt alltid kan sätta stopp för en intervention. 

Principen menar dem därmed blir, till viss del, betydelselös. Detta då de 

permanenta medlemmarnas politiska intressen fortsättningsvis kan vara avgörande 

för hur de röstar i säkerhetsrådet.43   

 
40 FN:s hemsida, Leaders of small island developing states call for bigger voice in UN decision-

making (25 september 2014).  

 https://news.un.org/en/story/2014/09/478882-leaders-small-island-developing-states-call-bigger-

voice-un-decision-making Hämtad 20-04-27.  

41 A/RES/60/1, World Summit Outcome Document, 2005, p. 138–140. 

42 Ki-Moon, Ban, ́Mobilizing collective action: the next decade of the responsibility to protect ́, 

2016. 

43 Barnes, John, The Responsibility to Protect: The Failure of the UN to Stop Mass Atrocity 

Crimes in Syria, 2013, s. 12.  

https://news.un.org/en/story/2014/09/478882-leaders-small-island-developing-states-call-bigger-voice-un-decision-making
https://news.un.org/en/story/2014/09/478882-leaders-small-island-developing-states-call-bigger-voice-un-decision-making
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4.5 Användandet av det ”Omvända vetot” 

En kritik som har riktas mot vetorätten gäller att avbryta åtgärder som har 

utfärdats av säkerhetsrådet. Dessa brukar gälla under en obegränsad tidsperiod och 

det krävs därför ett positivt beslut av säkerhetsrådet får att åtgärderna ska kunna 

avslutas. Detta kan utnyttjas av de permanenta medlemmarna genom att de 

motsätter sig ett avslutande eller lindring av de åtgärder de utfärdat. Detta var 

exempelvis fallet avseende Irak på 1990-talet då två permanenta medlemmar 

motsatte sig lindring av sanktioner som var beslutade. För att undvika dessa 

problem svarade säkerhetsrådet med att dels använda sig av tidsbegränsade 

åtgärder som för att fortgå kräver ett positivt beslut, dels att generalsekreteraren 

ska avgöra om målen för en viss åtgärd har uppfyllts och då ska åtgärden upphöra 

automatiskt. Lösningarna har dock inte fungerat helt tillfredställande. Gällande 

den första lösningar har denna brukats inom området militära åtgärder men inte i 

alls i samma utsträckning gällande ekonomiska sanktioner.44 

 

4.6 Användandet av ”dubbla vetot” 

Som nämnts ovan finns det en skillnad gällande beslut som tas avseende 

procedurfrågor och andra frågor. Det kan dock uppstå problem med att avgöra om 

en fråga är av tidigare eller senare kategori. Att veta vilken typ av fråga det 

handlar om är av vikt då det spelar roll med hänsyn till vem som ska avgöra 

frågan, dvs. säkerhetsrådet som helhet eller dess ordförande, och om med det förra 

fallet, med vilken majoritet denna preliminära fråga borde avgöras. Om två 

permanenta medlemmar vill kan dessa genom ett dubbelt veto förhindra en 

majoritet av nio stater i säkerhetsrådet från att klassificera en procedurfråga som 

sådan. Genom användandet av det dubbla vetot kan därigenom de permanenta 

medlemmarna undergräva den förstnämnda rätten att ha en beslutsfråga i enlighet 

med art. 27 (2) FN-stadgan.45 Detta är något som också har kritiserats starkt.46 

 

44 Bruno Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, Volume II (3rd Edition) 

(Oxford university press, Oxford Commentaries on International Law, 2012), s. 1268. 
45Zimmermann (2012), s. 903.  

46 Zimmermann (2012), s. 928.  

https://opil-ouplaw-com.ludwig.lub.lu.se/view/10.1093/law/9780199639779.001.0001/law-9780199639779
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4.7 Verkställande av ICJ-dom  

Generellt sätt är det väldigt hög frivillig efterlevnad av ICJ-domar. Skulle en part 

däremot inte verkställa domen kan den andre parten vända sig till säkerhetsrådet 

för att få ett beslut om verkställande.47 Vid verkställighetsbeslut gäller vetorätten 

och skulle en permanent medlem vara part i tvisten kan denna därmed lägga in 

veto mot verkställighetsbeslutet. Denna situation uppstod mellan USA och 

Nicaragua 1986 gällande en tvist parterna emellan.48 Nicaragua begärde 

verkställighet av en ICJ-dom mot USA men något verkställighetsbeslut kunde inte 

tas då USA la in sitt veto.49 Här kan dock poängteras att en dom från ICJ inte blir 

verkningslös bara för att ett veto lagts för att hindra verkställighet. Även om inte 

något rättsligt erkännande blir av så är omvärldens fördömande ett högt pris att 

betala rent politiskt.  

 

 

 

 
47 Artikel 94 FN-stadgan. 

48 Se Nicaragua v. United states of America. 

49 Security council report, The Security Council Veto, p. 6.  (Updated 7 March 2020) 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf, Hämtad 20-04-08.  

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/working_methods_veto.pdf
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5 Diskussion  

Uppsatsen var ämnad att belysa vetorätten utifrån olika perspektiv för att sedan 

försöka göra en analys kring om vetorätten faktiskt är motiverad idag. Viktigt har 

därför varit att undersöka dess historiska motiv och om dessa fortfarande kan 

anses vara applicerbara idag. Det har inte bara varit nödvändigt att undersöka 

vetorättens historiska motiv utan stor vikt har även lagts vid att undersöka hur 

vetorätten har effekt på FN:s arbete samt undersöka den kritik som riktats mot 

vetorätten underfrämst modern tid. Då vetorätten var ett nytt koncept vid FN:s 

bildande fanns det inte särskilt mycket kunskap eller erfarenhet om hur den skulle 

kunna komma att utnyttjas och påverka FN:s arbete. Det har därför varit av 

intresse att undersöka om vetorätten idag kan anses vara motiverad.  

 

Att vetorätten har varit av stor betydelse rent historiskt råder det inga tvivel om. 

Vetorätten var rent ut sagt en förutsättning för att FN som världsorganisation 

skulle kunna skapas. För att FN skulle kunna fungera effektivt var det av vikt att 

dagens permanenta medlemmar fick åtnjuta en vetorätt. Detta för att det var dessa 

länder som var stormaktsländer samt att de hade tillgång till resurser som FN hade 

behov av. De permanenta medlemmarna menade på att det var viktigt att 

stormakterna agerade tillsammans samtidigt som de också ville skydda sina egna 

suveräna rättigheter och nationella intressen. Förutom ovanstående argument 

ställde de permanenta medlemmarna själva krav på att de skulle få vetorätt i 

säkerhetsrådet. Det var närmare sagt en premiss för att de skulle gå med i FN. 

Med hänsyn till det rådande världsläget på denna tid, dvs. en osäker värld som 

nyligen hade avslutat ett förödande världskrig, var behovet av att skapa en 

världsorganisation så pass stor att det inte fanns många andra val än att ge 

stormaktsländerna sin vetorätt. Det stod slutligen mellan valet att ge 

stormaktsländerna vetorätt alternativt att inte skapa den stabilitet som ett FN med 

stormaktländerna som medlemmar skulle innebära. Det förra vann. 

 

Utifrån ett historiskt perspektiv har vetorätten således varit av största betydelse för 

att FN överhuvudtaget skulle kunna skapas. Den var möjligtvis inte nödvändig för 

att FN skulle kunna arbeta mot sina mål men fortfarande en förutsättning för FN:s 
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bildande. Att vetorätten på detta sätt motiverats rent historiskt innebär inte att 

vetorätten är motiverad idag. För att få en tydligare bild av vetorättens behov idag 

är det av vikt att väga dess för- och nackdelar emot varandra.  

 

Det står således någorlunda klart att vetorätten en gång i tiden har varit motiverad. 

Idag kan vetorätten också ses som en viktig komponent för FN:s fortsatta arbete. 

Dagens permanenta medlemmar var och är fortfarande stormaktsländer med 

tillgång till resurser. De är därför av vikt att dessa länder inte lämnar samarbetet. 

Det är oklart hur FN skulle klara sig utan medlemskap från dessa länder men 

sannolikheten är stor att det skulle uppstå brister i det fortsatta arbetet, kanske 

framförallt på grund av bristande resurser. Utifrån detta perspektiv kan vetorätten 

därför ses som en motiverad beståndsdel i säkerhetsrådet. Det skulle annars kunna 

uppstå en betydande risk för att en eller flera av stormaktsländerna väljer att säga 

upp sitt medlemskap och istället, som exempel, huvudsakligen operera i det så 

kallade G7-samarbetet.  

 

Vad som är av intressant är att undersöka om vetorättens historiska motiv även 

kan legitimera vetorätten idag. Sedan FN skapades och fram tills idag har det 

uppstått viss problematik avseende vetorätten. Det har blivit tydligt att vetorätten 

inte kan operera helt smärtfritt. Detta har tagit sig uttryck i många olika former. 

Framförallt kanske det syns i ljuset av hur de permanenta medlemmarna faktiskt 

brukar sin vetorätt, men inte desto mindre avseende hur vetorätten kan ha effekt 

även i fall där vetorätten inte läggs rent praktiskt.  

 

Först och främst kan diskuteras huruvida kritiken, som riktar sig mot det omvända 

och dubbla vetot, är ett påtagligt problem. Gällande det omvända vetot kan 

anmärkas att både säkerhetsrådet och generalsekreteraren på ett tämligen 

tillfredställande sätt löst detta problem genom dels tidsbegränsade åtgärder, dels 

generalsekreterarens beslut om att en åtgärd har uppfyllts. Vad istället gäller det 

dubbla vetot kan detta anses vara ett större problem. Att två permanenta 

medlemmar kan hindra att en procedurfråga klassificeras som sådan skulle kunna 

innebära att klassificeringen av frågor i säkerhetsrådet hamnar ur balans. Som 

exempel på grund av att två permanenta medlemmar gärna inte vill att en 
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procedurfråga klassas som detta. Just denna kritik mot vetorätten tycks dock inte 

vara den mest oroande.  

 

Det bör också diskuteras kring det förhållande att länder från den tredje världen, 

eller så kallade utvecklingsländer, inte i samma grad representeras i säkerhetsrådet 

och inte har någon vetorätt. Det som kanske främst kan anses problematiskt är att 

betydande del av de frågor som diskuteras i säkerhetsrådet faktiskt berör dessa 

länder. Trots detta har de en marginell makt jämfört med dagens permanenta 

medlemmar. Vad som kan bli ett stort bekymmer här gäller det förhållande att de 

permanenta medlemmarna kan låta deras politiska intressen få företräda när de 

röstar för eller emot beslut i säkerhetsrådet. Som exemplifierades i tidigare kapitel 

är det många frågor som inte ens tas upp i säkerhetsrådet med hotet om veto. 

Vidare finns det också tydliga mönster på hur de permanenta medlemmarna 

lägger sitt veto i vissa specifika frågor, som exempel hur Ryssland och Kina 

ständigt lägger veto vid beslut som rör krisen i Syrien eller hur USA lägger veto 

vid beslut som är till nackdel för Israel gällande konflikten mellan Israel och 

Palestina. Vetorätten måste här sägas förlama FN genom att de är förhindrade att 

agera, precis som kritiken från utvecklingsländerna menade. Dessa är också 

långdragna konflikter och detta har med stor chans bakgrund i att FN har varit 

förhindrade att agera. 

 

Trots att det kan anses vara ett stort problem att vissa frågor inte når 

säkerhetsrådet eller ständigt röstas ned, är det en liten tröst att 

generalförsamlingen genom resolutionen ”Uniting for peace”, fått en utvidgad 

behörighet att befatta sig med frågor som redan varit uppe på säkerhetsrådets 

bord. Detta kan då innebära att även politiskt känsliga frågor tas upp för 

diskussion och inte fullständigt hamnar i ett låst, förlamat läge. 

Generalförsamlingen kan då lämna rekommendationer och även den 

internationella domstolen kan lämna rådgivande yttrande. Även fast dessa 

åtgärder inte väger lika tungt som beslut tagna av säkerhetsrådet, eller för den del 

är bindande, visar det ändå på att FN inte är helt förhindrade att agera trots att veto 

lagts i vissa frågor.  

 



 27 

Hur de permanenta medlemmarna annars också kan dra politiska fördelar av 

vetorätten exemplifierades av situationen mellan Kina och Guatemala, vilken 

beskrevs i kapitel fyra. Kina ville där inte stödja en fredsprocess i Guatemala om 

inte Guatemala bröt deras myndigheters förbindelser med Taiwan. Problemet som 

kan ses i denna situation gäller det faktum att Kina inte lade sitt veto på grund av 

brister i själva resolutionen, då samma resolution antogs efter att Guatemala brutit 

förbindelserna med Taiwan. Vetorätten var här snarare ett verktyg för Kina att 

gynna sina egna politiska intressen, ett intresse som fick företräde framför en 

fredsprocess i Guatemala. Trots att resolutionen senare röstades igenom är det ett 

bra exempel på hur vetorätten kan utnyttjas av de permanenta medlemmarna för 

att gynna deras egna politiska intressen. 

 

Vidare är det också av vikt att diskutera hur principen R2P förhåller sig till 

vetorätten. Trots att principen idag inte är legalt bindande för medlemsstaterna är 

det ändå en princip som fått mycket stöd och växt sig större med åren. Principen 

måste också sägas ha någon typ av grund i FN:s syfte som organisation, nämligen 

att jobba för en värld i fred och garantera människors säkerhet samt fri- och 

rättigheter. Det blir dock svårt för en fastslagen princip att uppfylla sitt syfte när 

det slutligen alltid är upp till säkerhetsrådet att bestämma när man ska agera. Det 

kan därför konstaterats att vetorätten kan hindra att principen uppfyller sitt 

huvudsakliga syfte. Precis som diskuterades tidigare kan de permanenta 

medlemmarnas politiska intressen ha företräde, i detta fall gällande principen om 

R2P. Kanske framförallt har detta blivit tydligt gällande Syrienkonflikten. 

Nämnda konflikt borde anses vara ett bra exempel på när FN ska agera utifrån 

principen R2P, dvs. när staten inte själv kan garantera människornas säkerhet. 

Trots att principen torde vara tillämplig hindrar detta inte en permanent medlem, i 

detta fall i synnerhet Ryssland, lägger sitt veto och därigenom hindrar FN från att 

agera.  

 

Slutligen är det värt att påpeka att principen om R2P inte är meningslös trots att 

vetorätten kan förhindra ett agerande. Principen respekteras ändå av 

medlemsstaterna och kan sägas ge uttryck för vad FN är för typ av organisation 

och mot vilka mål de jobbar mot. Detta är också fallet gällande ICJ-domar, dvs. 
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att en medlemsstat kan hindra verkställighet genom veto. Trots att ett veto lagts 

och därigenom hindrat verkställighet är omvärldens fördömande ett högt pris att 

betala rent politiskt. Vetorätten är i dessa fall ett hinder men inte helt avgörande. 

Detta gäller också de yttranden som ICJ kan lämna. Som tydligt exempel deras 

yttrande angående Israels ockupation av Palestina. Trots att det inte innebär att FN 

kan ingripa så visar uttalandet på hur FN rent generellt ser på konflikten och kan 

sätta press på utpekade part, i detta fall Israel, att agera annorlunda.  
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6 Slutsats 

Det förefaller vara tydligt att vetorätten är föremål för omfattande kritik. Till 

största del tycks denna kritik vara befogad. Det tycks finnas ett tydligt mönster 

avseende hur vetorätten i många fall hindrar FN från att dels agera i olika 

situationer, dels arbeta mot sina uppställda mål. Främst är kanske vetorätten 

problematisk då FN inte kan ingripa i länder som är hårt drabbade av krig och 

konflikter. En av FN:s huvudmål är att arbeta för en värld i fred men arbetet mot 

detta mål tycks bromsas av när medlemsstater genom vetoläggande förhindrar 

ingripande.  

 

Det går dock inte att bortse från det faktum att de permanenta medlemmarnas 

medlemskap i FN är av väsentlig betydelse. De är stormaktsländer med mycket 

resurser och FN förlitar sig mycket på tillgången till dessa. Det går därför att 

konstatera att vetorätten historiska motiv även, i viss mån, går att applicera idag. 

Utifrån detta synsätt är vetorätten fortfarande motiverad. Inte minst med hänsyn 

till att det utifrån de permanenta medlemmarnas håll fortfarande är ett krav att de 

har sin vetorätt. Trots att vissa av medlemmarna förhåller sig kritiska till 

vetorätten gäller det inte alla.  

 

Vetorätten kan därför sägas vara motiverad idag på grund av en internationell 

gemensam vilja att FN som organisation ska fortleva med dagens medlemmar. 

Vetorätten tycks dock inte vara motiverad för att FN ska kunna fullfölja sina 

huvudmål. Snarare tycks vetorätten här sätta käppar i hjulet för FN:s arbete. Det 

uppstår därmed ett slags dilemma kring om det är mest angeläget att FN som 

organisation fortskrider med dagens medlemmar eller om det inte är det med 

hänsyn till att vetorätten ändå i många fall hindrar FN från att arbeta mot sina mål.  

 

Som avslut vill därför sägas att det, som det ser ut idag, är av betydande vikt att 

FN fortsätter vara en global organisation med dagens medlemmar. FN gör mycket 

gott för världens länder och om vetorätten är en garanti för de permanenta 

medlemmarnas medlemskap torde den utifrån detta synsätt vara motiverad. 

Vetorätten kan därför sägas vara motiverad fram till dess att de permanenta 



 30 

medlemmarna godkänner någon slags reform av vetorätten alternativt att de 

permanenta medlemmarnas medlemskap inte har en sådan betydande roll för FN.   
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