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Abstract

Syftet med denna studie är att finna svar på hur legitim FN:s humanitära

intervention i Sydsudan är utifrån Nicholas J. Wheelers solidaristiska ramverk.

Därefter diskuteras hur väl kriterierna kan avgöra interventionens legitimitet.

Utifrån Wheelers fyra kriterier för vad som är minimikraven för en humanitär

intervention kommer en kvalitativ textanalys utföras med en teorianvändande

metod. Studien slår fast att FN:s närvaro i Sydsudan kan anses legitim utifrån de

tre första kriterierna, men uppfyller däremot inte det fjärde kriteriet. Detta

resulterar i att interventionen inte kan anses legitim. Resultatet av den teoretiska

diskussionen innebär att kriterierna till viss del avgör interventionens legitimitet.

Nyckelord: humanitär intervention, Förenta Nationerna, UNMISS, legitimitet,

Sydsudan

Antal ord: 9660
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1   Inledning

Efter Kalla Krigets slut har forskning i allt större utsträckning avhandlat

humanitära interventioner, inte minst de som görs i de Förenta Nationernas regi.

FN intervenerar allt mer inomstatligt som en konsekvens av den nya tidens krig

där inbördeskrigen får större utrymme och de mer traditionella mellanstatliga

krigen minskar i omfattning (Seybolt, 2008, s. ix). I den nya tidens krig drabbas

civilbefolkningen i stor utsträckning då krigföring inom stater allt mer syftar till

att försvaga hela eller delar av befolkningen på systematiskt vis, till skillnad från

dåtidens historiska krig där majoriteten av offren utgjordes av soldater i arméer.

Dagens krigföring innebär till stor del brott mot mänskligheten i form av sexuellt

våld, etniska rensningar, folkmord och kränkningar av mänskliga rättigheter och

detta motiverar FN:s humanitära interventioner i konfliktdrabbade stater, som

syftar till att skydda statens befolkning (GA, 2005, s. 20-22; 30; Seybolt, 2008, s.

4).

En debatt inom ämnet humanitära interventioner tar plats mellan å ena sidan

pluralismen och värnandet om samt respekten för staters suveränitet och å andra

sidan solidarismens tankar kring omvärldens moraliska skyldighet att inte stå och

se på utan att agera mot olika typer av kränkningar av mänskliga rättigheter.

Världen som den ser ut idag och framväxten av den nya tidens krig innebär att

suveränitetsprincipen överges allt mer för en liberal världsordning vilket lämnar

stort utrymme för just FN att agera (Seybolt, 2008, s. 1). Med det sagt är det inte

alltid humanitära interventioner utförs på ett legitimt sätt, vilket gör humanitära

interventioner återkommande till föremål för debatt (Seybolt, 2008, s. 27-28).

Humanitära interventioner är en av de främsta strategierna för att bekämpa

brott mot mänskligheten då de syftar till att skydda befolkningen i de stater där

det internationella samfundet anser att de mänskliga rättigheterna kränks. Som en

följd av den nya världsordningen och den växande debatten mellan

suveränitetsprincipen respektive moraliska globala värderingar att skydda

mänskliga rättigheter enades FN:s medlemsländer 2005 om instiftandet av
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Responsibility To Protect doktrinen, R2P (GA, 2005, s. 30). Doktrinen antogs

bland annat i det konfliktdrabbade Sydsudan med pågående humanitär kris och

krig (Svenska FN-förbundet, 2021; Utrikespolitiska institutet, 2021).

1.1 Bakgrund

2011 förklarades Sydsudan självständigt från Sudan, och blev då världens yngsta

stat. Sydsudan och Sudan hade vid denna tidpunkt ännu inte klargjort hur

gränsdragningarna mellan staterna skulle se ut samt hur oljan skulle fördelas.

Dessa huvudfrågor låg bakom oroligheter även i det tidigare gemensamma landet

och fortsatte sedan visa sig vara problematiska även efter Sydsudans

självständighet (Utrikespolitiska institutet, 2021). FN deklarerade vid denna

tidpunkt att osäkerheten och instabilitet i staten krävde en fredsinsats från

internationellt håll och United Nations Mission in South Sudan etablerades, vilken

i fortsättningen kommer benämnas som UNMISS. När UNMISS etablerades 2011

rådde samtycke mellan demokratiskt folkvalde president Kiirs regim och FN,

varpå UNMISS avsedde vara en fredsbevarande operation (SC res. 1996, 2011, s.

1-2). En fredsbevarande operation syftar till att bevara fred och säkerhet, och

utgår från tre huvudprinciper. Principerna innefattar samtycke från regimen,

opartiskhet samt icke-användning av våld med undantag från självförsvar och

våld som försvarar mandatets syfte i enlighet med kapitel VII i FN-stadgan (UN,

2008, s. 31). Trots att UNMISS mandat i början avsåg att vara en fredsbevarande

operation med utgångspunkt i icke-våldsprincipen, gav FN i enlighet med kapitel

VII insatsen mandat att använda våld om nödvändigt. Kapitel VII innefattar som

ovan nämnt två undantagsfall från icke-våldsprincipen, vilken annars genomsyrar

FN:s arbete. Undantagen tillåter våld förutsatt att det är sanktionerat av

säkerhetsrådet, där det ena benämns i artikel 39 i händelse av hot eller brott mot

internationell fred. Det andra undantaget återfinns i artikel 51 och tillåter våld i

händelse av kollektivt eller individuellt självförsvar (FN Stadgan, art. 39; 51).
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2013 bekräftades sedan FN:s farhågor när inbördeskrig bröt ut till följd av

en maktkamp mellan Sydsudans dåvarande president Salva Kiir och dennes

vicepresident Riek Machar, där Kiir anklagade Machar för att planera en

statskupp i försök att bli ensam om makten. Deras parti, Sudan People’s

Liberation Movement, splittrades som en följd av misstänkliggörandet. De två

etniska grupperna som Kiir och Machar representerade, Dinka respektive Nuer,

hamnade i strid med varandra och konflikten i landet intensifierades när den

utöver sina politiska motiv även fick etniska förtecken. Den allt mer infekterade

konflikten mellan de två männen mynnade senare även ut i ett tjugotal olika

väpnade rebellgrupper som stred för ökat inflytande i antingen Kiir eller Machars

namn (Amnesty International, 2014, s. 9-10). Trots att krigets utbrott grundade sig

främst i misstro och kapprustning mellan Machar och Kiir, trappades det snabbt

upp och drabbade civilbefolkningen i hög utsträckning då tusentals civila dödades

och tvingades fly. Mänskliga rättigheter och internationell rätt ignorerades av

regimen, trots att samma regim med president Kiir i spetsen röstat igenom samt

skrivit under ett flertal avtal gällande just dessa (Amnesty International, 2014, s.

7-8; 49; Amnesty International, 2015).

2014 förnyade FN UNMISS mandat på grund av de fortsatta

oroligheterna. Fredsavtal skrevs under mellan Machar och Kiir men bröts snabbt

vilket ledde till att konflikten fortlöpte och att både tvångsfördrivningarna och

dödandet av civila fortgick. UNMISS skiftade 2014 fokus från att primärt

fokusera på det långsiktiga fredsbevarandet i landet till att i stunden skydda civila

och deras mänskliga rättigheter. Detta gjordes med fortsatt betoning på mandatet

att agera och utöva våld om nödvändigt under kapitel VII och mer precist artikel

39 respektive 51 (Amnesty International, 2015). FN startade senare samma år upp

skyddsläger för civilbefolkningen att fly till, vid namn Protection of Civilians

Sites, PoCs. Attacker från både regimens och rebellgruppers håll på FN:s

personal, baser och skyddsläger, la sedan grund för att UNMISS inte bara skiftade

huvudsakligt syfte utan även ökade sin militära närvaro (Amnesty International,

2014, s. 37). 2014 hänvisade FN även till R2P-doktrinen som försvar av sitt

ingripande i Sydsudan, varpå det blev än tydligare att UNMISS främst syftade till

att skydda befolkningen med alla nödvändiga medel (Svenska FN-förbundet,

2021; SC res. 2155, 2014, s. 1-2). R2P-doktrinen erkänner statssuveräniteten och

betonar att det är var stats eget ansvar att skydda sin egen befolkning samt
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garantera att mänskliga rättigheter inte kränks och att brott mot mänskligheten

inte sker, vilket FN syftar till att hjälpa staterna uppnå. R2P avser utöver det även

att om den enskilda staten misslyckas med ovanstående, ges FN inte bara

möjlighet utan även skyldighet att gå in i staten och bistå dess befolkning (GA,

2005, s. 30).

2015 antogs sedan resolution 2206 där FN utöver tidigare befogenheter

även införde sanktioner mot regimen. Regimen, som än idag styrs av president

Kiir, anklagade FN för att samarbeta med rebellgrupperna hos oppositionen och

ett fortsatt infekterat läge mellan UNMISS och Kiirs regim spädde på den osäkra

situationen i landet vars humanitära kris inte såg ett slut. FN-baser blev ett flertal

gånger utsatta för attacker och förhinder i försök att utföra sitt arbete (SC res.

2206, 2015, s. 1-2; Amnesty International, 2014, s. 49). UNMISS har under sin tid

i Sydsudan varit föremål inte bara för regimens utan även för omvärldens kritik

upprepade gånger för att inte göra tillräckligt mycket trots mandat med tanke på

sitt syfte att skydda civila (US Committee, 2021, s. 5-9; SC nr. N1635591, 2016,

s. 5). Civilbefolkningen har drabbats i stor utsträckning trots att UNMISS primära

syfte avsett just skyddandet av mänskliga rättigheter (SC res. 2514, 2020, s. 1).

Från 2013 och framåt leder FN:s ökade militära närvaro, hänvisning till R2P samt

motstånd från regimen UNMISS från att vara en fredsbevarande intervention till

att bli en humanitär intervention enligt uppsatsens definition.

2016 skrevs ett fredsavtal återigen på mellan Machar och Kiir men

konflikterna i landet fortsatte trots detta, om än i något lugnare form (Amnesty

International, 2016). 2017 tillsattes en övergångsregering, som under samma år

föll samman när Machar motsatte sig denna och strider utbröt i huvudstaden Juba

till följd av ännu ett kollapsat fredsavtal. FN förstärkte då återigen sina styrkor i

landet (Amnesty international, 2017). Även in i 2018 fortsatte strider mellan

regimen och rebellgrupper som drabbade än mer civila i form av

tvångsfördrivningar, dödsfall och i stor utsträckning även av sexuellt våld då detta

användes som krigföring från båda sidor. 2018 hade fyra miljoner sydsudaneser

tvingats på flykt sedan krigets början och flera ur FN:s personal dödats. Samtidigt

förhindrade och försvårade regimen UNMISS arbete genom förföljelse av

FN-personal och sexuella våldsbrott mot kvinnor som lämnade skyddslägrerna en

kort stund. 2018 signerades ett nytt fredsavtal mellan Kiir och Machar men

implementeringen av detta har varit saktfärdig då inget nytt parlamentet tillsatts
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och konflikterna fortlöpt. Som gensvar på detta förlängdes UNMISS mandat

ytterligare (Amnesty International, 2018a). Följaktligen har konflikten i Sydsudan

inte enbart varit en intern konflikt mellan två härsklystna män, utan FN som tredje

part har sedermera spelat en aktiv roll som motståndare och måltavla för stridande

parter.

Under 2020 börjar FN avveckla de läger som skyddat civila, så kallade

PoCs. Dessa läger har utgjort en av UNMISS främsta framgångar sedan

inbördeskrigets början och inneburit en fristad för hundratusentals civila genom

åren, vilket gör att avvecklandet av PoCs har mötts av kritik (US committee,

2021, s. 1-2). Detta inte minst då FN delegerat ansvaret för lägrena till regimen,

samma regim som under Kiir kränkt mänskliga rättigheter i landet i många år. FN

menar att våldsnivån sjunkit sedan det senaste fredsavtalet undertecknas 2018

mellan Machar och Kiir. UNMISS mandat är fortsatt förlängt än idag men till

följd av den sjunkande våldsnivån som FN hänvisar till, minskar UNMISS nu i

storlek (Utrikespolitiska institutet, 2021). Detta trots att dödandet av civila har

ökat mellan 2019-2020 enligt UNMISS Human Rights Division (HRD 2020, s. 1).

1.2 Syfte och frågeställning

Trots att humanitära interventioner primärt ämnar att skydda människor från våld

och kränkning av mänskliga rättigheter, har humanitära interventioner de senaste

årtiondena mött omfattande kritik gällande huruvida de lever upp till detta mål

(Seybolt, 2008, s. 1-2).

Utifrån detta aktuella problemområde syftar uppsatsen primärt till att

empiriskt ta reda på och analysera ifall FN:s humanitära intervention i Sydsudan

kan anses humanitär och således legitim utifrån Nicholas J. Wheelers teoretiska

ramverk som presenteras i Saving Strangers: Humanitarian Intervention in

International Society (2002). På så vis blir UNMISS i första hand ett fall av

FN-ledda humanitära interventioner. Uppsatsens sekundära syfte är att värdera

Wheelers teoretiska ramverk i form av hur väl kriterierna avgör UNMISS
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legitimitet. Detta görs genom en värdering av hur väl kriterierna är anpassade

efter sin samtid. Vidare presenteras konkreta förslag på förbättringar av teorin.

Värderingen av Wheelers ramverk grundas i Oliver Ramsbothams teoretiska

argument i artikeln Humanitarian intervention 1990–5: A need to

reconceptualize? (1997) gällande att konceptet humanitära interventioner behöver

rekonstrueras för att spegla sin samtids krig och krigföring. UNMISS blir på så

sätt även ett fall av den teoretiska problematik som återfinns i Wheelers ramverk.

Här bör förtydligas att uppsatsens första frågeställning är den primära. Uppsatsens

andra frågeställning är en konsekvens av den problematik som under uppsatsens

gång uppdagades i analysen av den primära frågeställningen och därmed utgjorde

ett relevant tillägg till uppsatsen. Utifrån beskrivna syften lyder uppsatsens

frågeställningar som följande:

- Hur legitim kan FN:s humanitära intervention i Sydsudan anses utifrån

Nicholas J. Wheelers fyra kriterier?

- Hur väl avgör kriterierna interventionens legitimitet?

1.3 Tidigare forskning

Något som är talande för forskning om humanitära interventioner är att analys och

opinion skiljer sig åt på många håll, både utifrån normativa och teoretiska

ståndpunkter. Boken Debating Humanitarian Intervention: Should We Try to Save

Strangers? (2017) skriven av docent Bas van der Vossen samt den internationella

advokaten Fernando Tesón som specialiserar sig på humanitära interventioner,

exemplifierar detta då tre kontrasterande syner på humanitära interventioner

framförs; som tillåtna, otillåtna, respektive omoraliska. Vilken aktör som i första

hand är ansvarig och att föredra som intervenerande aktör i en utomstående stat,

diskuterar bland andra James Pattison i sin bok Humanitarian Intervention and

the Responsibility To Protect: Who Should Intervene? (2010). Pattison berör

kopplingen mellan humanitär intervention och R2P men med en annan

6



utgångspunkt än denna studie i form av fokuset på vem som bör vara den

intervenerande aktören, vilket är en aspekt som utelämnas ur denna uppsats.

Även gällande specifikt Sydsudan och UNMISS har tidigare forskning

presenterats. Ralph Sundberg diskuterar i artikeln UN Peacekeeping and Forced

Displacement in South Sudan, International Peacekeeping (2019) UNMISS

utifrån en ifrågasättande vinkel men då i form av att statistiskt undersöka

sambandet om ökat antal fredsbevarare minskar andelen av civilbefolkningen som

tvingas på flykt. Sundberg slår fast att så inte är fallet trots att FN hade mandat till

att bruka det våld som hade krävts för att minska tvångsfördrivning av

civilbefolkningen (Sundberg, 2019, s. 211-212). I linje med detta kommer denna

uppsats undersöka FN:s roll i Sydsudan, men snarare från en humanitär vinkel.
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2   Metod och material

2.1 Metodologiska val

Uppsatsen utgår från en teorianvändande metod i form av att Nicholas J. Wheelers

teoretiska ramverk appliceras på det valda fallet UNMISS för att finna svar på

uppsatsens första frågeställning. En teorianvändande metod används för att

analysera fallet utifrån de fyra kriterierna som Wheeler presenterar som

minimikrav för humanitära interventioners legitimitet. En teorianvändande metod

används även kopplat till uppsatsens andra frågeställning. Detta i form av att

Oliver Ramsbothams teoretiska argument ligger till grund för uppsatsens

teoretiska diskussion där Wheelers ramverk värderas utifrån hur väl ramverket

stämmer överens med sin samtid. På så sätt värderas kriterierna efter hur väl de

avgör UNMISS legitimitet (Esaiasson m.fl, 2017, s. 42-43). På så sätt finner

uppsatsen på ett deskriptivt sätt svar på båda frågeställningarna. Uppsatsen

fokuserar endast på en humanitär intervention och är således en fallstudie (Ibid, s.

108-109). I materialinsamlingen används en kvalitativ textanalytisk metod där

granskningen av material syftar till ta reda på vad som sägs i frågan utifrån den

litteratur textanalysen utgår från (Ibid, s. 211-213).

Granskningen av materialet utgår från en avsändarorienterad strategi där

fokus ligger på texternas betydelse när de skrevs och inte på hur de tas emot av

läsaren och vad som i den processen tolkas in i textens innebörd (Bergström &

Boréus, 2018, s. 32). Att grundligt studera en stor mängd text som är noga utvald i

kompletterande informationssyfte är det sätt som ger den information som krävs

för att finna svar på frågeställningarna på ett så träffsäkert sätt som möjligt utifrån

uppsatsens omfattning. Således bidrar den textanalytiska metoden och det valda

materialet till uppsatsens validitet, vilket motiverar de metodologiska valen. Den

kvalitativa textanalytiska metoden i kombination med valet att studera endast ett
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fall skapar även tidsmässigt utrymme för noggrannhet i analysen av materialet.

Tid finns således till att läsa om samma material fler gånger och dessutom var för

sig, vilket bidrar till uppsatsens reliabilitet (Ibid, s. 38-40).

Uppsatsen fyller även både inom-, och utomvetenskaplig relevans där det

förstnämnda behandlas i form av ett informativt bidrag gällande hur pass legitim

den humanitära interventionen i Sydsudan kan anses och följaktligen bidra till

kunskap kring det enskilda fallet. Kunskap kring hur legitim FN:s humanitära

intervention i Sydsudan kan anses, kan även jämföras med resultat från andra

humanitära interventioner. Likheter mellan interventionerna kan senare ligga till

grund för eventuella slutsatser som i sin tur kan leda till lärdomar inom ämnet

humanitära interventioner. Vidare når uppsatsen inomvetenskaplig relevans

utifrån det teoretiska bidrag som uppsatsen ämnar att ge genom att redovisa svar

på hur väl kriterierna avgör interventionens legitimitet. Utomvetenskaplig

relevans nås genom bidrag till den större diskussionen som rymmer reflektion och

debatt kring problematiken gällande humanitära interventioners legitimitet. Likaså

till den större teoretiska diskussionen gällande hur täckande ett teoretiskt ramverk

kan anses vara inom det komplexa området humanitära interventioner (Esaiasson,

2017, s. 32).

Syftet att analysera huruvida FN:s intervention i Sydsudan kan anses

legitim operationaliseras genom att analysera fallet UNMISS utifrån Wheelers

teoretiska ramverk, mer specifikt hans fyra framarbetade kriterier. Legitimitet

operationaliseras i linje med Wheelers egna förståelse av begreppet. Ju fler

kriterier UNMISS lever upp till, desto mer legitim kan interventionen anses

(Wheeler 2002, s. 33). Analysen utgår från Wheelers teoretiska ramverk, vilken

lägger grunden för uppsatsens validitet då kriterierna är välstrukturerade och

därför fördelaktiga att utgå från samt applicera empiri på som därefter analyseras.

Det teoretiska ramverket leder uppsatsen genom en analys fram till svar på första

frågeställningen och på så sätt försäkras att uppsatsen analyserar det som den

syftar till att analysera med hjälp av dessa kriterier, vilket stärker uppsatsens

validitet (Esaiasson 2017, s. 64-65). Resultatet från den första frågeställningen

tillsammans med Ramsbothams argument för att konceptet humanitära

interventioners ska rekonstrueras utefter sin samtid, ligger till grund för den

teoretiska diskussion som följer. Syftet att värdera hur väl Wheelers kriterier
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avgör UNMISS legitimitet operationaliseras genom att analysera hur väl

kriterierna är anpassade efter sin samtid, med UNMISS som fall.

Uppsatsens primära fall är FN:s humanitära intervention i Sydsudan, vilket

kräver en definition av begreppet humanitär intervention. Wheeler presenterar inte

någon definition på vad en humanitär intervention är. Samtidigt används

Ramsbothams idéer endast i form av teoretiskt stöd till uppsatsens senare

teoretiska diskussion, inte i egenskap av teoretiskt ramverk. Således hade

uppsatsens validitet skadats ifall Ramsbothams definition hade legat till grund för

uppsatsen. Detta skapar ett behov för en utomstående definition. Nedan

tydliggörs den teoretiskt obundna definitionen på humanitära interventioner som

uppsatsen utgår ifrån, för en ökad förståelse för vilken typ av fall uppsatsen

primärt ämnar att undersöka. Taylor B. Seybolt är en etablerad professor inom

internationella relationer och humanitära interventioner samt en nutida forskare

som har en anpassad definition till dagens krig. Seybolts definition av humanitär

intervention som presenteras i hans bok Humanitarian Military Intervention The

Conditions for Success and Failure (2008), lyder:

“the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed

at preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human

rights of individuals other than its own citizens [due to violence], without the

permission of the state within whose territory force is applied’, and the use of

military personnel to assist the delivery of humanitarian aid to people in need”

(Seybolt, 2008, s. 6).

Medvetenhet finns kring att det optimala utifrån uppsatsens begreppsvaliditet

hade varit ifall Wheeler själv hade presenterat en definition av humanitär

intervention för uppsatsen att utgå ifrån. I avsaknad av detta är ovanstående

definition vald utifrån följande aspekter, med syfte att stärka uppsatsens

begreppsvaliditet (Esaiasson, 2017, s. 64-65). Seybolt argumenterar i sin bok för

att humanitära interventioner endast kan anses rättfärdigade och legitima när

beslutsfattarna anser att interventionen kommer att göra mer humanitär nytta än

skada (Seybolt, 2008), vilket går i linje med Wheelers teoretiska ramverk som

uppsatsen utgår från (Wheeler, 2002, s. 33-34). Även faktumet att Seybolt

använder sig av traditionen Just war tradition i sin argumentation stärker

kopplingen mellan Seybolt och Wheeler (Seybolt 2002, s. 8, 11). På så vis
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bekräftar Wheeler och Seybolt varandra, vilket stärker uppsatsens

begreppsvaliditet. Samtidigt uttalar sig både Wheeler, Seybolt och Ramsbotham

om att internationella konflikter har ändrat form i modern tid (Wheeler, 2002, s.

1-2; Seybolt, 2008, s. ix; Ramsbotham, 1997, s. 445). Uppsatsens

begreppsvaliditet stärks vidare av att Wheeler i sin bok refererar återkommande

till Oliver Ramsbotham, som ligger bakom de argument som den teoretiska

diskussionen senare tar sin utgångspunkt i (Esaiasson, 2017, s. 64-65).

2.2 Metodologiska reflektioner

På grund av valet att genom en fallstudiemetod djupdyka i en specifik humanitär

intervention ämnar uppsatsen inte att bidra med generella slutsatser i tid och rum

kring interventioner i stort, då det hade krävt annorlunda metod och syfte. För att

kunna bidra med generella slutsatser krävs hänsynstagande till fler interventioner,

i andra stater och under en längre tidsperiod samt en förklarande ansats vilket

uppsatsen inte har (Esaiasson m.fl, 2017, s. 77-78). Valet av fallstudiemetod

bidrar däremot till utrymme för mer välgrundade slutsatser kring det enskilda

fallet, vilket är lämpligt utifrån uppsatsens omfång (Esaiasson, 2017, s. 108-109).

Vidare finns det en risk med att använda en kvalitativ textanalytisk metod i

materialinsamlingen då det är skribentens uppfattning av materialet som analysen

bygger på, oavsett avsändarorienterad strategi. Däremot finns det inga svårigheter

att på ett objektivt sätt förstå texternas innebörd och mening vad gäller

tidsmässiga, sociala och kulturella aspekter då texterna som ska analyseras är

skrivna på språk skribenterna förstår, i närtid och i en bekant kontext utifrån

utbildning (Esaiasson m.fl, 2017, s. 226). Samtidigt bidrar begreppsvaliditeten

ovan redogjord för till välgrundade resultat.
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2.3 Avgränsning

Uppsatsen innehar ett flertal avgränsningar med hänseende till olika aspekter. Ur

geografisk aspekt är uppsatsen begränsad till enbart interventionen i Sydsudan att

centrera analysen kring för att inom uppsatsens omfång kunna presentera en

rättvisande analys. Ur tidsaspekt tar analysen hänsyn till åren 2013-2020. Åren

mellan 2011-2013 diskuteras kort i bakgrund för ökad förståelse för

interventionens bakgrund då UNMISS under dessa år endast var en

fredsbevarande insats. 2011-2013 kan UNMISS således inte anses vara en

humanitär intervention, vilket är ett villkor för det teoretiska ramverk uppsatsen

ämnar att använda. Anledningen till att uppsatsen behandlar åren 2013 fram till

slutet av 2020 är för att möjliggöra en analys utifrån teori av eventuella resultat av

hela den humanitära interventionen, då slutsatser av resultat hade blivit ogrundade

ifall hänsyn inte togs till både den humanitära interventionens start 2013 och den

avveckling av UNMISS som påbörjades 2020. För tydlighetens skull utelämnas

2021 från analysen då året kommer innebära nya händelser i interventionen, vilket

hade skadat uppsatsens validitet (Esaiasson, 2017, s. 64-65).

Till följd av uppsatsen omfattning bortses även från andra organisationer och

nätverk på plats i Sydsudan under denna tid som även varit närvarande och

påverkat landets utveckling såsom Afrikanska Unionen, Intergovernmental

Authority on Development, m.fl (Amnesty International, 2014, s. 55). Även

Sudan och Uganda har i egenskap av grannländer spelat roll i fredsarbetet i

Sydsudan (Regeringskansliet, 2019, s. 1), vilka likaså avgränsas från uppsatsen.

Eftersom uppsatsen berör specifikt FN:s insats UNMISS i just Sydsudan skadar

inte denna avgränsning resultatet av studien. Uppsatsen kommer inte heller att

fokusera på intentionen bakom interventionen utan begränsas till resultaten av

UNMISS mellan 2013-2020.
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2.4 Material och källkritik

Från Taylor B. Seybolts bok Humanitarian Military Intervention: the conditions

for success and failure hämtas definitionen av humanitär intervention samt en del

övrig information vad gäller humanitära interventioner i stort. Som ovan redogjort

för bidrar Seybolts akademiska ställning och således välgrundade kunskap till

uppsatsens trovärdighet. Resterande material utgör grunden för uppsatsens

textanalys, vilket utgörs av bland annat interna rapporter och resolutioner från FN

såväl som FN-stadgan. Valet av detta material motiveras av att FN figurerar som

huvudaktör i interventionen i Sydsudan och FN-dokumenten återger hur FN själva

ser på sin närvaro i landet. FN:s egna perspektiv är relevant då de som huvudaktör

analyseras utifrån eget publicerat material där de framställer sin bild av fallet

UNMISS. Dessa texter analyseras sedan parallellt med externt material. FN:s

egna källor skulle trots organisationens erkända plats i det internationella systemet

kunna anses tendentiösa då de kan dra nytta av att belysa resultat på ett visst sätt.

Detta kan förstås av subjektiviteten kopplat till textanalys i och med det

metodologiska valet att analysera FN:s egna rapporter, på grund av

organisationens makt över hur händelser i dessa texter framställs (Bergström &

Boréus 2018, s. 18-19; Esaiasson 2017, s. 294). Även om detta inte är troligt i

FN:s fall har textanalysen kompletterats i form av extern litteratur.

Extern litteratur utgörs främst av årsrapporter och andra rapporter från

Amnesty International för att få en heltäckande bild av interventionen under de år

som uppsatsen behandlar. Information om läget i Sydsudan 2013-2019 hämtas

även från Regeringskansliets sammanställda rapport Sydsudan: Mänskliga

rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 30 juni 2019

(2019). Utöver dessa rapporter analyseras i FN-kritiskt syfte The UN Mission in

South Sudan is Failing Sexual Assault Victims: An Interview with Angelina of

Hope Restoration South Sudan av US Committee for Refugees and Immigrants

(2021), vilket bidrar till samtidighet men även objektivitet då information hämtad

här har visat sig bekräfta information från Amnesty International (Esaiasson m.fl,

2017, 292-295). Även en extern utredning beställd av FN:s dåvarande

generalsekreterare Ban Ki-Moon analyseras gällande FN:s agerande utifrån en
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mer kritisk ansats (SC nr. N1635591, 2016). Valet att analysera text från flertal

olika år och aktörer vars information bekräftar varandra oavsett mer eller mindre

kritisk ansats, leder uppsatsen till välgrundade slutsatser utarbetade efter

oberoende och således trovärdigt material (Esaiasson m.fl, 2017, 292-293). Övrigt

material analyseras inte i linje med den textanalytiska metoden utan fyller endast

ett faktamässigt syfte i att fylla de få kunskapsluckor som finns i det primära

materialet.

Det material som analyseras är inte beroende av uppsatsens valda teoretiska

ramverk eller argument, vilket gör att texterna som analyseras varken gynnar eller

missgynnar studiens teoretiska del. Trots det ger materialet uppsatsen den

information som krävs för att kunna svara på båda frågeställningarna utifrån vald

teori och svarar på så sätt väl till uppsatsens syften. Att material och teori är

frikopplade från varandra möjliggör en rättvisande värdering av Wheelers teori.

Medvetenhet finns dock kring att ett annat empiriskt material från andra aktörer

eventuellt hade lett uppsatsen till annorlunda resultat.
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3   Teori

3.1 Teoretisk introduktion

Inom ramverket för English School råder debatt mellan pluralister och solidarister

gällande humanitära interventioner. Pluralister förespråkar icke-intervention samt

lägger tyngd vid staters suveränitet medan solidarister förespråkar internationell

samordning med fokus på internationell gemenskap och mänskliga rättigheter

samt understryker ansvaret att skydda dessa oavsett statsgränser. Solidaristers

grundidéer kan användas som argument för interventioner. De två teoretiska

inriktningarna utgör på detta sätt den återkommande teoretiska debatten inom

internationella relationer som är väl applicerbar inom området humanitära

interventioner, då dessa tenderar att präglas av balansgången mellan å ena sidan

respekten för staters suveränitet, och å andra sidan det globala ansvaret att skydda

mänskliga rättigheter (Wheeler, 2002, s. 6; 27-28).

Uppsatsens teoretiska grund utgörs av Nicholas J. Wheelers ramverk i form

av hans fyra kriterier som utgör fyra minimikrav på när humanitära interventioner

kan anses legitima. Wheelers teoretiska ståndpunkter grundar sig i solidarismen

och härstammar från Just War Tradition (Wheeler, 2002, s. 33-34). Just War

Tradition baseras på idén om att det endast är under specifika förhållanden som

krig kan vara moraliskt rättfärdigat och bygger vidare på en gemensam grund i

debatten mellan pacifistiska och realistiska argument. Traditionen har länge

präglat internationella relationer vad gäller vilka förhållanden som rättfärdigar

krig (jus ad bellum), samt vilka regler som gäller när kriget väl har startat (jus in

bello). Traditionen används i stor utsträckning för att diskutera rättfärdigandet av

humanitära interventioner idag (Silverstone, 2018), vilket Wheeler tar avstamp i

när han förklarar hur humanitära interventioner har ändrat form efter andra

världskrigets slut. Wheeler menar i sin bok att det internationella systemet innan
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1945 genomsyrades av ett pluralistiskt tänk med fokus på statssuveränitet men att

internationella normer idag genomsyras av en mer solidaristisk förståelse kring

mänskliga rättigheter som innebär ett gemensamt ansvar att hantera regimer som

strider mot dessa. En humanitär intervention kan på så sätt vara det enda sättet att

skydda människor från våld utövat av landets egna regim. Denna nya mer

solidaristiska syn på humanitära interventioner tar även den avstamp i debatten

mellan staters suveränitet och det globala ansvaret gentemot människor som far

illa under former av brott mot mänskligheten. Solidarismen i Wheelers mening är

dock inte lika långtgående i sitt försvar av suveränitetsprincipen som den

renodlade pluralismen (Wheeler, 2002, s. 1-2; 27-28).

Wheeler refererar till Raymond John Vincents och Michael Walzers

solidaristiska ståndpunkter (Wheeler, 2002, s. 29). Wheeler redogör för Vincents

argument att om regimen systematiskt utövar våld på sin befolkning och på så sätt

kränker mänskliga rättigheter har det internationella samfundet ett ansvar att

intervenera på humanitära grunder (Vincent, 1986, s. 127). Vidare förklarar

Wheeler Walzers argument som betonar statssuveränitet och icke-intervention

som utgångspunkt i det internationella systemet. Däremot menar även Walzer att

när regimen utför brott mot mänskligheten genom exempelvis massmord, bör

regimen inte kunna skydda sig bakom den internationella ordningen präglad av

statssuveränitet utan humanitär intervention ska då på dessa grunder anses legitim

(Walzer, 1978, s. 106). Således innebär det som Wheeler framställer som den

solidaristiska utgångspunkten att det globala humanitära ansvaret för att skydda

människors mänskliga rättigheter från att bli kränkta väger tyngre än staters

suveränitet. På så sätt rättfärdigas och legitimeras humanitära interventioner som

en sista utväg för att få stopp på mänskligt lidande.

Wheeler frågar sig utifrån både en deskriptiv och normativ utgångspunkt i

vilken utsträckning som humanitära interventioner kan anses legitima, vilket han

mäter i humanitära termer. Vidare presenterar Wheeler fyra olika kriterier som ska

uppfyllas för att en intervention ska anses humanitär och därmed legitim, vilka

uppsatsen ämnar att fokusera på för att besvara den första frågeställningen.

Wheeler presenterar ett ramverk som syftar till att definiera minimikrav för att en

intervention ska anses legitim. Han betonar att dessa är minimikrav och att

samtliga fyra måste uppfyllas för att den humanitära interventionen ska anses
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legitim (Wheeler, 2002, s. 33-34).

3.1.1 Humanitär kris

Wheelers första kriterium återfinns i kravet på att det måste finnas en legitim

anledning till att intervenera, vilket han mäter i att det måste råda en humanitär

kris i den aktuella staten. Wheeler diskuterar svårigheten med att konkret och

objektivt definiera vad en humanitär kris är. Han fastställer dock att det inte finns

något syfte i att definiera ett nödläge utifrån hur många som har dött eftersom det

är för svårt att mäta. En humanitär kris definieras istället av att det enda lösningen

för att kunna rädda människoliv är utomstatlig inblandning i den drabbade staten.

Wheeler förklarar vidare att en humanitär kris dels tar formen av återkommande

mer vardagliga kränkningar av mänskliga rättigheter i världen, samt dels de

extraordinära massmorden och våldet som utövas av regimen som klassificeras

som brott mot mänskligheten. Även statskollaps i olika former utgör legitim

anledning att intervenera enligt Wheeler (Wheeler, 2002, s. 34-35).

3.1.2 Våld som sista utväg

Wheelers andra kriterium innebär en nödvändighetsprincip kopplad till

våldsutövande. Han förklarar att våld måste vara sista åtgärden den

intervenerande parten tar till och att alla former av onödigt våld bör undvikas

(Wheeler, 2002, s. 35). I detta kriterium betonar Wheeler Nigel Rodleys

argument. Rodley som internationell advokat specialiserad på mänskliga

rättigheter menar att våld är rättfärdigat endast när inget annat än tillämpningen av

väpnade styrkor är tillräckligt för att skydda mänskliga rättigheter. Rodley

argumenterar för att såvida inte ett avvaktande med våld innebär obotlig skada,

ska den intervenerande parten försöka uttömma alla fredliga medel innan våld

används (Rodley, 1992, s. 37). Wheeler menar i linje med detta att om det råder

tvivel på att våldsanvändningen är legitim i förhållande till graden av humanitär
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katastrof med befolkningen i fokus, bör den intervenerande parten skala ner

våldsanvändandet tills dess att det är säkerhetsställt att våld faktiskt krävs och att

våldet övervägande leder till något gott (Wheeler, 2002, s. 35).

3.1.3 Proportionerligt våld

Wheelers tredje kriterium innebär att det våld som används måste vara

proportionerligt. Han menar att om några tvivel råder om att våldsutövandet är

oproportionerligt, måste våldsanvändningen omvärderas och befogenheter

förändras. Wheeler lyfter även frågan om våldsanvändning någonsin är befogat i

humanitära insatser och ifall våld någonsin kan bidra till att uppnå humanitära

mål, men lämnar frågan obesvarad (Wheeler, 2002, s. 35-36). Wheeler återger

Rodleys argument att omfattningen av den intervenerande partens överträdelser

måste stå i proportion till förlusten av liv, egendom och förödelsen av resurser

(Rodley, 1992, s. 37). Våldet som används av den intervenerande parten får

således inte överstiga skadan som det våldet syftar till att förhindra. På så vis mäts

proportionalitet (Wheeler, 2002, s. 36).

3.1.4 Positivt humanitärt resultat

Wheelers fjärde kriterium handlar om att den humanitära nyttan som

interventionen resulterar i måste vara större än den humanitära skadan för att

interventionen ska anses legitim. Han betonar humanitära interventioners syfte

med att skydda civila och menar på att även om goda humanitära intentioner finns

är det inte en självklarhet att resultatet går i linje med detta när pressen ökar på de

aktörer som är på plats. Wheeler fokuserar främst på befolkningen snarare än

staten och genom att göra befolkningen till den främsta analysenheten läggs tyngd

vid att det är befolkningen som främst ska skyddas. Wheeler medger att det är

omöjligt att innan en intervention garantera att fler liv kommer att räddas än

förloras samt efteråt garantera att en intervention bidrog med mer nytta än vad det

hade gjort att inte intervenera alls (Wheeler, 2002, s. 37).

Vidare närmar sig Wheeler en slutsats kring vad ett humanitärt resultat av en
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intervention innebär. Wheeler erkänner Fernando Tesons argument att ett positivt

utfall av en humanitär intervention bestäms av ifall den intervenerande parten har

räddat befolkningen från förtryck (Teson, 1988, s. 106). Tesons argument kräver

dock att mänskliga rättigheter respekteras innan konfliktens start då han menar att

den intervenerande statens syfte är att återställa dessa rättigheter, vilket inte alltid

är fallet i de drabbade staterna. Wheeler utvecklar vidare Tesons idé med

argumentet att det räcker att den intervenerande parten etablerar en politisk

ordning som därefter skyddar de mänskliga rättigheterna i landet. Wheeler slår

fast att interventionens resultat på så vis kan mätas både i ett kortsiktigt och ett

långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt bör den humanitära interventionen lyckas med

att avsluta den humanitära krisen och därmed lyckas skydda civila från förtryck

och våld. Långsiktigt bör den politiska demokratiska ordningen man syftat till att

etablera fått fäste och motverkat de underliggande politiska problemen som

tidigare låg bakom kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta menar Wheeler

tydliggörs när den intervenerande staten börjar drar sig ur landet (Wheeler, 2002,

s. 37).

3.2 Teoretisk kritik

För att studien ska nå ett svar på sin andra frågeställning med en teoretisk grund

att stå på tar den teoretiska diskussionen sin utgångspunkt i Oliver Ramsbothams

argument. Ramsbotham menar att humanitära interventioner som teoretiskt

koncept är utformat på ett förlegat vis och behöver rekonstrueras och

moderniseras utefter sin samtid. Ramsbotham tar avstamp i att dagens krig ser

annorlunda ut än de gjorde innan och under Kalla Kriget. Interventioner bör

inkludera fler aspekter utifrån dagens krig och krigföring, där Ramsbotham

betonar behovet av att begreppet breddas (Ramsbotham, 1997, s. 445-446).

Utöver den klassiska och breda förståelsen av konceptet humanitära interventioner

där kränkningar mot mänskliga rättigheter motiverar interventionerna, belyser

Ramsbotham att konceptet behöver utvidgas till att även betona krigsförbrytelser

som massvåldtäkter och dödande av civila samt internationellt bistånd.
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Ramsbotham betonar även att fokus bör läggas på att skapa välfungerande

internationella mekanismer för att det internationella samfundet ska kunna stoppa

den skada regimen i fråga orsakar sin befolkning (Ibid, s. 445; 453). Detta för att

konceptet ska återspegla en rättvisande bild av verkligheten och på så vis bidra till

en ökad förståelse och mer rättvisande debatt av humanitära interventioner (Ibid,

s. 468).
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4   Resultat och analys

4.1 Introduktion till analys

Utifrån Wheelers teoretiska ramverk följer nu uppsatsens analysdel där UNMISS i

Sydsudan utvärderas utifrån dessa kriterier för att undersöka om interventionen är

legitim eller inte. Fallet analyseras utifrån varje kriterium var för sig som följs av

en sammanfattning av analysens resultat där svar på uppsatsens förstnämnda

frågeställning presenteras.

4.1.1 Humanitär kris

Wheelers första kriterium redogör för att det krävs en humanitär kris för att det

ska anses legitimt för utomstående att intervenera i en annan stat. Det

sydsudanska inbördeskrigets utbrott 2013 la grunden för den humanitära kris som

fortlöper och fortfarande präglar landet 2020. Både externa rapporter såväl som

interna dokument från FN pekar på extremt mänskligt lidande vilket bekräftar

bilden av en situation där mänskliga rättigheter kränks dagligen runt om i landet

(HRD 2020, s. 1; SC res. 2206, 2015, s. 1; Amnesty International, 2015). Även

det svenska utrikesdepartement återger information om grovt våld utövat av

regimstyrkor såväl som rebellstyrkor mot civila i landet samt hur våldet leder till

utomrättsliga avrättningar av civilbefolkningen, vilket kan likställas med brott

mot mänskligheten. Samtidigt kan regimen och dess allierade undgå lagen och gå

fria från straff. Den svaga rättssäkerheten beror delvis på att Sydsudan utgör en ny

stat där institutioner och rättsväsende inte har hunnit växa sig starka på grund av

återkommande konflikter inom staten (Regeringskansliet, 2019, s. 1-3).

Sydsudan är bundna till internationell rätt då staten har skrivit under både

den första, andra, tredje och fjärde Genevékonventionen där den fjärde reglerar
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civilbefolkningens rätt till skydd under väpnad konflikt. Civila definieras som alla

de som inte aktivt medverkar i konflikten. Enligt konventionen är konfliktens alla

parter skyldiga att motverka förlusten av civila samt se till att civila inte befinner

sig i närheten av militärt våld. Då civila kontinuerligt fallit offer för den väpnade

konflikten i Sydsudan och konfliktens parter misslyckats med att skydda

civilbefolkningen, bryter regimen mot Genevékonventionen och den humanitära

krisen har tillåtits fortsätta (Amnesty International, 2014, s. 43-44).

UNMISS lever upp till Wheelers första kriterium gällande när det är legitimt

att intervenera en stat, i form av regimens egna våldsutövning på civila, bristande

skydd av civilbefolkningens mänskliga rättigheter samt den statskollaps som det

bristfälliga rättssystemet innebär. Ovanstående tydliggör att den humanitära krisen

som fortlöpt mellan 2013-2020 i enlighet med första kriteriet kräver extern

inblandning för att kunna nå ett avslut.

4.1.2 Våld som sista utväg

Wheelers andra kriterium redogör för en nödvändighetsprincip där alla former av

onödigt våld bör undvikas och att våld endast ska figurera som en sista åtgärd att

ta till, i syfte att ge den intervenerande parten verktyg till att skydda befolkningen.

Det finns således utrymme att ta till våld om situationens kräver det. I december

2013 rapporterade Amnesty International att eftersom UNMISS ökade sin militära

närvaro ansåg man att FN var medvetna om hur illa den humanitära situationen

var, men trots detta misslyckades med sin uppgift att skydda civila. Amnesty

betonar i rapporten att när FN befinner sig på plats måste civila som är rädda för

sina liv veta att FN är där i syfte att skydda och med mandat att agera i enlighet

med detta syfte (Amnesty International, 2013). Detta går i linje med Wheelers

mening att befolkningen ska vara den främsta analysenheten och att skyddet av

denna alltid ska vara första prioritet. 2014 hänvisar FN interventionen till

R2P-doktrinen och betonar då att närvaron i Sydsudan syftar till att skydda

befolkningen med alla medel som krävs. Trots mandatet att agera utifrån artikel

39 och 51 i FN-stadgan samt det mänskliga lidande i form av tiotusentals dödsfall

och miljoner människor som tvingats på flykt, har FN visat på en passiv
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inställning till våld (Amnesty International, 2015; SC nr. N1635591, 2016, s. 6).

Kritik mot FN:s passiva inställning till våld resulterade i att dåvarande

FN-generalsekreterare Ban Ki-Mo 2016 beställde en oberoende extern utredning.

I rapporten slås fast att FN inte utövat mer våld än nödvändigt i Sydsudan.

Utredningen presenterar däremot kritik mot FN:s passivitet i form av förbiseende

av våldsamheter och misslyckande att skydda befolkningen, vilket i utredningen

hänvisas till ett otillräckligt och fragmenterat ledarskap inom UNMISS snarare än

avsaknad av mandat (SC nr. N1635591, 2016, s. 1-3). Det bör dock förtydligas att

på grund av den dåliga infrastrukturen har FN haft problem med att nå fram till

alla konfliktdrabbade områden, vilket gör analysen begränsad till att utgå från de

tillfällen då FN faktiskt var på plats och hade möjlighet att agera men inte gjorde

det (Amnesty International, 2014, s. 7).

Den externa utredningen redogör bland annat för de våldsamma dagarna

8-11 juli 2016 som innefattar Terrain-incidenten (SC nr. N1635591, 2016, s. 4).

Under dessa dagar intensifierades konflikten mellan Kiir och Machar och våldet

ledde till massförstörelse i huvudstaden Juba. En händelse som inte bara skördade

många civila liv utan även låg till grund för fortsatta drabbningar in i 2017 då

Machar senare motsatte sig den övergångsregimen som tillsatts efter att ett nytt

fredsavtal signerats (Amnesty International, 2017). Terrain-incidenten utgjordes

av att regimsoldater våldsamt bröt sig in i FN:s läger Terrain, som utgjorde skydd

för civila och humanitära biståndsarbetare. FN-styrkorna lös med sin frånvaro när

civila i lägret attackerades. Terrain-lägret låg dessutom inom en kilometer från

FN-basen där en stor del av FN:s styrkor befann sig. Utredningen pekar på att

FN:s styrkor under dessa dagar inte bara underpresterade i sitt arbete utan att

styrkorna inte alls agerade när civila blev attackerade (SC nr. N1635591, 2016, s.

2-6). Detta trots att UNMISS under hela interventionens gång verkat utifrån ett

mandat med främsta uppgift och skyldighet att skydda den sydsudanesiska

befolkningen med det våld som krävs utifrån artikel 39 och 51 i FN-stadgan (SC,

res. 2514, 2020, s. 7).

Vidare innehåller utredningen uppmaningar till FN:s säkerhetsråd att

noggrant utreda de anklagelserna som presenterats mot FN-soldater själva för

våldtäkter och sexuella övergrepp på civilbefolkningen under UNMISS gång (SC

nr. N1635591, 2016, s. 4-5; Amnesty International, 2018b), vilket är uppgifter

som än inte är bekräftade. Utredningen riktar kritik mot FN:s styrkor vad gäller
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misslyckande av skydd av befolkningen från sexuellt våld i allmänhet vilket

exemplifieras i att veckorna efter incidenten i Terrain-lägret präglades av ökat

sexuellt våld i huvudstaden Juba, speciellt runt FN:s PoCs. Uppgifter indikerar

vidare på att FN-styrkor inte har agerat på sexuellt våld som utövats både inuti

och utanför lägren. I utredningen används ordet riskavert i syftet att belysa att

FN-personal varken har agerat i stunden eller i förebyggande syfte. Utredningen

slår fast att trots sitt mandat så misslyckas UNMISS med sin uppgift då avsaknad

av patrullanter vid och kring PoCs leder till ökad osäkerhet för civilbefolkningen

(SC nr. N1635591, 2016, s. 5-7).

Ovan nämnda händelseförlopp samt tillhörande kritik tyder inte på ett

överanvändande av våld från FN:s håll mellan åren 2013-2020. Wheeler menar att

våld från den intervenerande parten endast får användas som sista utväg, ett

kriterium som UNMISS uppfyller.

4.1.3 Proportionerligt våld

Wheelers tredje kriterium innebär att våldet som utövas av den intervenerande

parten ska vara proportionerligt, vilket bedöms utifrån att våldet som syftar till att

stoppa den humanitära skadan ska överväga skadan som våldet innebär. Kriteriet

utgår från att våld används och att det överflödiga våldet är det som är illegitimt.

Detta kriterium liksom kriterium två redogör inte för att oproportionerligt lite våld

i jämförelse med den skada civilbefolkningen får utstå, kan vara skadligt. Som

ovan redogjort för så finns lite rapportering om att FN-personal ska ha överbrukat

våld under interventionen. Problemet kring passivitet kvarstår dock (SC nr.

N1635591, 2016, s. 6). Som ovan nämnt har lite befogenheter använts i

proportion till den skada som befolkningen har fått genomlida på grund av

regimen och rebellgrupper samt det mandat under kapitel VII i FN-stadgan som

UNMISS under hela interventionens gång har kunnat luta sig mot.

Enligt det Wheeler syftar på när han redogör för proportionalitetskriteriet

lever FN upp till kravet på proportionalitet 2013-2020 på grund av frånvaron av

rapporteringar om överanvändning av våld från FN:s håll i förhållande till nivån

på humanitär kris. Detta trots FN:s skadliga passivitet i uppenbart våldsamma
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situationer där FN:s passivitet har gjort utrymme för våld som kränker

civilbefolkningens mänskliga rättigheter. Amnesty International argumenterar

vidare in 2018 för vikten av att göra mer för befolkningen i Sydsudan med tanke

på den humanitära situationen som fortsatt är kritisk och menar att med de mandat

FN har gör de oproportionerligt lite för att tillgodose säkerhet för

civilbefolkningen (Amnesty International, 2018a).

4.1.4 Positivt humanitärt resultat

Wheelers fjärde kriterium innebär att den humanitära nyttan totalt sett måste vara

större än den humanitära skadan för att interventionen ska anses legitim. Wheeler

mäter resultatet av interventionen dels utifrån ett kortsiktigt perspektiv gällande

att interventionen bör stoppa den humanitära krisen genom att rädda civila från

våld under aktiv konflikt och långsiktigt i form av etablerandet av en demokratisk

politisk ordning som säkerställer att mänskliga rättigheter tillgodoses (Wheeler,

2002, s. 37).

Det kortsiktiga humanitära resultatet av UNMISS syftar till interventionens

förmåga att skydda civila från våld och förtryck under aktiv konflikt, och på så vis

minimera och sedermera stoppa den humanitära krisen. 2017 hade miljontals

människor tvingats på flykt och hundratusentals dött i landet sen krigets början

(Utrikespolitiska institutet, 2017) vilket är problematiskt i sig då UNMISS främsta

syfte som ovan nämnt var och fortsatte att vara att skydda civila. Konflikterna har

sedan inbördeskrigets utbrott avlöst varandra och kontinuerligt skördat civila offer

trots FN:s ständiga närvaro och parallellt förnyade mandat att ta till alla

tillgängliga medel för att skydda befolkningen. Den humanitära krisen i landet har

vid slutet av 2020 inte minskat (HRD, 2020, s. 1) och utifrån Wheelers fjärde

kriterium har FN således misslyckats i termer av ett positivt humanitärt resultat,

vilket drabbar interventionens legitimitet.

Å andra sidan har FN:s PoCs i landet skyddat civila i stor utsträckning sedan

2014, vilket tyder på kortsiktigt positivt humanitärt resultat då dessa läger har

fungerat som en fristad för och räddat hundratusentals liv. I denna mån har FN

lyckats med att begränsa lidandet och den humanitära krisens omfång. Däremot är

25



det ett resultat som äventyras i och med FN:s påbörjade avveckling av dessa läger

2020, eftersom de utgjort en stor del av vad som har ansetts vara UNMISS största

framgång i Sydsudan i humanitärt avseende. Ifrågasättandet kan grundas i

civilbefolkningens rädsla för att nu bli offer för våld i ännu större utsträckning

utan PoCs som tillgängliga frizoner samt att uppgifter pekat på att civila som

lämnar lägren endast en kort stund inte alltid kommer tillbaka (Amnesty

International, 2018a; US committee, 2021, s. 1-2). Dessutom delegerar FN

ansvaret för de skyddsläger som är kvar till president Kiirs regim, en regim som

under snart ett decennium utsatt sin egen befolkning för våld och förtryck.

Beslutet att avveckla PoCs hänvisas till det senaste fredsavtalet mellan Kiir och

Machar som skrevs på i slutet av 2018, ett fredsarbetet som går mycket långsamt

och är bräckligt. Regeringen hävdar fortsatt att mer pengar behövs för att

implementera avtalet samtidigt som rapporter visar att de pengar som kommit till

landet använts till fel ändamål och korruption är fortsatt ett faktum (Freedom

House, 2020; Utrikespolitiska institutet, 2021).

Ett demokratiskt styrelseskick har ännu inte instiftas och fria val har ännu

inte genomförts som utlovats av president Kiir (Freedom House, 2020).

Civilbefolkningen kan som ovan redogjort för inte känna sig säkra utanför PoCs.

Det påbörjade avvecklandet av PoCs indikerar snarare att FN håller på att

successivt lämna Sydsudan utan att varken ha avslutat den humanitära krisen eller

ett hållbart demokratiskt och politiskt system.

UNMISS Human Right Division redogör för att det 2020 dog dubbelt så

många civila i Sydsudan än under 2019, vilket tyder på att konflikten är långt

ifrån ett fredligt avslut. Den enorma förlusten av civila förklaras av subnationella

konflikter där samhällsbaserade grupper kan planera attacker som vissa stöds av

regimen och andra av oppositionsgrupper. På så vis kan våldet som utförs i

Sydsudan inte frikopplas från statliga aktörer, vilket tyder på bristande

demokratiska och rättsliga institutioner. Detta är indikatorer på att FN under

UNMISS gång har misslyckats med att etablera en hållbar demokratisk ordning

som värnar om mänskliga rättigheter (HRD, 2020, s. 1).

Detta synliggör utifrån Wheelers fjärde kriterium brister i interventionens

legitimitet och mer specifikt det långsiktiga humanitära resultatet. Samtidigt har

UNMISS passiva inställning till våld inneburit att interventionen inte har orsakat

omfattande humanitär skada. UNMISS har å andra sidan skapat humanitär nytta i
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och med PoCs som inneburit skydd för civila. Således har UNMISS bidragit med

mer humanitär nytta än skada. Med ovanstående aspekter tagna i beaktning lever

UNMISS trots detta inte upp till Wheelers fjärde kriterium 2013-2020 då

interventionen varken uppfyller den kortsiktiga eller långsiktiga aspekten av

kriteriet.

4.1.5 Sammanställning av resultat

Med avseende på uppsatsens första frågeställning lever FN:s intervention i

Sydsudan upp till kriterium 1, 2, 3 men brister i kriterium 4. Vad gäller kriterium

1 lever situationen i Sydsudan upp till att utgöra en humanitär kris utefter

Wheelers definition. Eftersom Sydsudan 2013 ansågs befinna sig i en humanitär

kris var FN:s humanitära intervention i landet legitim. Då den humanitära krisen

har fortlöpt, kan UNMISS utifrån detta kriterium anses fortsatt legitim ända fram

till slutet av 2020 dit analysen sträcker sig. UNMISS uppfyller både kriterium 2

och 3 vad gäller överanvändning av våld respektive proportionerligt användande

av våld. FN har varken använt mer våld än nödvändigt eller oproportionerligt

mycket våld.

Kriterium 4 innebär olika resultat utifrån den gjorda tidsavgräsningen, med

reservation för att FN fortfarande befinner sig i landet. I den kortsiktiga aspekten

har UNMISS brustit i sitt skydd av civila i form av passivitet samtidigt som PoCs

har utgjort skydd för hundratusentals civila under interventionens gång. De

nyligen påbörjade nedstängningarna av PoCs samt överlåtandet av dessa till

regimen äventyrar dock UNMISS förmåga att leva upp till det kortsiktiga

humanitära resultatet, vilket således innebär ett tvetydigt kortsiktigt resultat. Vad

gäller det långsiktiga resultatet brister interventionen då den inte lyckats med att

etablera demokratiska ordningar där mänskliga rättigheter följs. Samtidigt har FN

genererat mer humanitär nytta än skada. Detta innebär även ett tvetydigt

långsiktigt resultat. De motstridiga resultaten innebär att UNMISS inte lever upp

till kriterium 4 då kriteriet utgör minimikrav på vad som krävs för att

interventionen ska anses legitim.
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4.2 Teoretisk diskussion

Analysen av UNMISS ligger till grund för den teoretiska diskussion som följer

nedan där Nicholas J. Wheelers kriterier värderas utifrån hur anpassade de är efter

sin samtid, vilket leder uppsatsen fram till svar på den sistnämnda

frågeställningen. Denna teoretiska diskussion tar utgångspunkt i Oliver

Ramsbothams argument kring behovet för en rekonstruktion av humanitära

interventioner som teoretiskt koncept. Uppsatsen har visat att problematiken i

fallet om FN:s intervention i Sydsudan inte återfinns främst i det FN gjort, utan

snarare i det FN inte gjort i form av passivitet trots mandat som tillåter aktion.

Wheelers kriterier fångar upp det mesta i den humanitära interventionen i

Sydsudan, men inte allt. Passivitet kopplat till våldsutövning och sexuellt våld är

aspekter som inte tas hänsyn till i Wheelers ramverk.

Ingen teori eller teoretiskt ramverk kan täcka alla aspekter, vilket även gäller

Wheeler trots att han presenterar ett ramverk som han själv menar är tillräckligt

för att undersöka legitimiteten hos humanitära interventioner (Wheeler, 2002, s.

33-34). Till följd av gedigen argumentation och hänvisning till tidigare forskare

och verk i hans bok som sedermera leder fram till presentationen av de fyra

kriterierna, är det svårt att ifrågasätta relevansen av Wheelers kriterier för analyser

av humanitära interventioners legitimitet. Som ovan redogjort för lyckas Wheeler

skapa ett konkret och övergripande ramverk att utgå ifrån, dock med ett antal

förbättringsmöjligheter som exemplifieras genom fallet UNMISS.

Ramsbotham argumenterar för att konceptet humanitära interventioner bör

anpassas efter sin samtid. Han presenterar i sin artikel nya aspekter som en

vidareutveckling av den traditionella synen på humanitära interventioner som

utgår från dåtidens krig (Ramsbotham, 1997, s. 445-446; 457). Ramsbotham

diskuterar nya aspekter av humanitära interventioner i sin bok som är skriven

1997, Wheeler presenterar sedan sitt ramverk 2002 och idag, nästan två decennier

senare, har världen naturligtvis förändrats ytterligare.

Utifrån UNMISS, som är det fall denna studie utgår från, utgör Wheelers

kriterium 1 och 4 relevanta minimikrav på aspekter av interventionen som

behöver vara uppfyllda för att interventionen ska anses legitim. Utan krav på
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humanitär kris och humanitärt resultat hade humanitära interventioner kunnat ske

mer frekvent och statssuveräniteten hade lättare kunnat kränkas utan att

interventionen skulle anses brista i sin legitimitet. I kriterium 2 och 3 finns det

däremot utrymme för vidare förslag på hur det teoretiska ramverket kan utvidgas

för att på ett mer rättvisande sätt avgöra interventioners legitimitet i linje med sin

samtid.

Som inledningsvis presenterades och som både Wheeler och Ramsbotham

betonar har världens krig ändrat form. Krigföring handlar idag i större

utsträckning om att bryta ner befolkningsgrupper, genom exempelvis våldtäkter

(Seybolt, 2008, s. 4). Wheeler menar att hans ramverk är anpassat efter den nya

tidens humanitära interventioner och dagens krigföring som utformats efter Kalla

Krigets slut (Wheeler, 2002, s. 1-2). Trots detta härstammar hans egna ramverk

från Just War tradition som har rötter långt innan detta och som således får en

föråldrad ansats. Följaktligen blir det svårt för Wheelers ramverk att på ett

rättvisande sätt ta hänsyn till mer moderna aspekter av krigföring som ovan

nämnda, i förhållande till humanitära interventioners legitimitet.

I Sydsudan synliggörs dessa moderna aspekter framförallt i passivitet

kopplat till våldsutövning och sexuellt våld (US Committee, 2021, s. 1; 4). Detta

tyder på att Wheelers ramverk gällande humanitära interventioners legitimitet inte

hängt med i förändringen av krigföring, vilket bekräftar Ramsbothams kritik mot

det teoretiska konceptet humanitära interventioner som idag inte är anpassat till

dagens konflikter. Sydsudan är ett exempel på den nya tidens krigföring och

problematiken kring UNMISS legitimitet återfinns utanför de traditionella

kriterier som Wheeler täcker. Att passivitet till våldsutövning och sexuellt våld

inte nämns i Wheelers kriterier skapar således en ignorans kring den skada som

denna passivitet kan innebära för civilbefolkningen. Detta tyder på att

problematiken i Wheelers teoretiska ramverk grundas i en eftersläpning av teorin

kopplat till dagens krigföring.

Problematiken tyder även på en diskrepans mellan ramverket och

solidarismen i stort. Wheeler utgår från solidarismens teoretiska ståndpunkt att

agera efter den globala humanitära skyldigheten att skydda människors mänskliga

rättigheter bortom statsgränser (Wheeler, 2002, s. 33), men presenterar kriterier

som inte reglerar när den intervenerande parten brister i just dessa aspekter i form

av passivitet. Ifall interventionen görs i syfte att skydda civila och värna om
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mänskliga rättigheter utifrån skyldigheten att agera, är en naturlig följd att

interventionen inte kan anses legitim ifall den intervenerande parten passivt står

vid sidan av när mänskliga rättigheter kränks samtidigt som mandat finns för att

stoppa lidandet. UNMISS belyser även denna problematik i Wheelers ramverk.

Som ovan redogjort för menar Wheeler att våldsutövning är legitimt när det krävs

för att skydda mänskliga rättigheter, vilket leder till en följdfråga kring om det kan

anses illegitimt att inte utöva våld för att stoppa kränkningar av mänskliga

rättigheter när mandat att utöva våld finns. UNMISS exemplifierar även detta och

Wheelers kriterier lämnas således med en utmaning.

Med avstamp i ovanstående presenteras nu förslag på hur Wheelers

teoretiska ramverk hade kunnat utvecklas för att bättre passa sin samtid i linje

med Ramsbothams argument. Detta så att ramverket bättre hade kunnat bedöma

UNMISS legitimitet utifrån krigföringen i Sydsudan. Med tanke på hur

omfattande och täckande kriterierna är, krävs inte utformning av nya kriterier för

att komma åt det som nu inte omfattas av ramverket. Ifall befintliga kriterier ska

kvarstå kan kriterium 2 och 3 utvecklas för att på ett rättvisande sätt kunna

analysera UNMISS legitimitet. Till att börja med krävs en tvåsidig aspekt av

kriterium 2. En skadlig passiv inställning till våldsanvändning trots rådande

humanitär kris, mandat att använda våld samt skyldighet att ingripa när mänskliga

rättigheter kränks behöver tas i beaktning som motpol till våld som sista utväg. I

avsaknad av denna tvåsidighet skapas i detta fall utrymme för UNMISS att enligt

Wheelers kriterier framstå som legitim, trots att denna passivitet inneburit

kontinuerligt lidande för civilbefolkningen som fått sina mänskliga rättigheter

kränkta. Detsamma gäller kriterium 3 där krav på proportionerlig respektive

oproportionerlig användning av våld med fördel kan utformas för att dra slutsatser

av UNMISS måttlighet kopplat till våldsanvändning och på så vis komma åt

problematiken gällande passivitet.

Utifrån resultaten av UNMISS legitimitet och Ramsbothams argument

kring modernisering av konceptet humanitära interventioner efter dagens

krigföring kräver analys av interventioners legitimitet även att det sexuella våldet

tas i beaktning. Oavsett om det är konfliktens parter eller någon i den

intervenerande parten som utför sexuellt våld, är det att förvänta sig att våldet

ageras på av den intervenerande parten om interventionen sker i syfte att skydda

människor från våld (US Committee, 2021, s. 1; 4). FN i form av UNMISS visar
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på en passiv inställning till sexuellt våld (SC nr. N1635591, 2016, s. 5-6), vilket är

problematiskt i olika aspekter. Dels är interventionens primära syfte att skydda

befolkningen och vidare är sexuellt våld en central del av den krigföring som

används i Sydsudan (Amnesty International, 2018a) och i dagens krig i stort för

att strukturellt bryta ner befolkningen under konflikt (Seybolt, 2002, s. 4). En

vidare problematik återfinns i faktumet att det enbart utifrån Wheelers kriterier

inte går att slå fast att denna passiva inställning till sexuellt våld skadar UNMISS

legitimitet. Förslagsvis kan sexuellt våld då falla under den ovan presenterade

aspekten av kriterium 2 där passivitet till våld regleras som motpol till dagens

ensidiga perspektiv på våld som sista utväg.
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5   Slutsats

Nicholas J. Wheeler menar att alla fyra kriterier i hans teoretiska ramverk är att

betrakta som minimikrav och att samtliga fyra måste vara uppfyllda för att den

humanitära interventionen i fråga ska anses legitim. Ifall alla kriterier inte

uppfylls, kan interventionen inte anses vara en legitim humanitär intervention.

Detta innebär således att UNMISS 2013-2020 i enlighet med Wheelers kriterier

inte kan anses vara tillräckligt legitim för att leva upp till att vara en legitim

humanitär intervention. Denna slutsats grundas i att interventionen lever upp till

kriterium 1, 2 och 3 men inte till kriterium 4.

Med utgångspunkt i Oliver Ramsbothams teoretiska argument att humanitära

interventioner som koncept behöver moderniseras och rekonstrueras efter sin

samtid, finner uppsatsen olika svar på hur väl Wheelers kriterier avgör UNMISS

legitimitet. Kriterierna gällande humanitär kris och positivt humanitärt resultat

avgör väl UNMISS legitimitet då dessa aspekter går att analysera utifrån

interventionen på ett rättvisande sätt utifrån sin samtid. Våld som sista utväg samt

proportionerlig användning av våld avgör däremot mindre väl UNMISS

legitimitet då dessa kriterier i dagens läge endast ger utrymme för en ensidig

bedömning för att analysera interventionens legitimitet. Kriterierna avgör således

delvis väl interventionens legitimitet.

De förbättringsförslag till ramverket som presenterats hade bidragit till ett

mer modernt teoretiskt ramverk utifrån dagens krigföring och humanitära

interventioner, funnit grund i och stöd av solidarismen som etablerad teori samt

bidragit till mer välgrundade slutsatser king UNMISS legitimitet på ett rättvisande

sätt.
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6   Förslag till fortsatt forskning

Uppsatsen har resulterat i frågor som vore intressanta för fortsatt forskning inom

humanitära interventioners legitimitet. Funderingar har under skrivandets gång

väckts kring huruvida det teoretiska paradigmet gällande humanitära

interventioners legitimitet är förlegat och om detta i så fall skapar utrymme för

intervenerande aktörer att agera på ett sätt som strider mot globala värderingar, på

ett enligt teoretiskt legitimt vis. Givande hade varit att se ifall liknande studier

kommer fram till liknande resultat kring problematiken i diskrepansen mellan

teori och verklighet vad gäller humanitära interventioner. Mer specifikt hade det

varit intressant att studera ifall statssuveränitet och varje stats egna ansvar att

skydda sin befolkning som internationell norm väger tyngre än strävan efter att

anpassa teori efter vår samtid. Det hade även varit spännande att få ta del av

forskning gällande om och hur ovanstående innebär svårigheter för teoretiska

ramverk att fånga in nutida aspekter av krigföring.
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