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Summary 

Following essay aims to answer the question when a risk that crimes against 

humanity is being committed is serious enough to activate the principle of 

R2P. It begins by giving a summary of what the principle entails. After this 

it moves on to explain crimes against humanity and what different risk 

factors or indicators there are for the crime. This is done partly by analysing 

court practice from the ICTY and partly by examining a document on the 

subject from OSAPG. Having produced two lists with specific indicators for 

crimes against humanity the essay moves on to a shorter case study of the 

interventions in Kenya, Libya and Syria. First a summary of what occurred 

before the interventions is given and secondly the cases are examined. This 

is done partly using OSAPG:s own document containing general indicators 

for atrocity crimes, partly using the essays own modified specific indicators. 

The text concludes with a presentation of the findings. These are not precise, 

however they give an idea about when the risk that crimes against humanity 

is being committed is serious enough to activate the principle of R2P. The 

results show that this can be done when 11-20 general and six to nine 

specific indicators are fulfilled.  
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Sammanfattning 

Följande uppsats har som mål att svara på frågan om när en risk för att brott 

mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om R2P. 

Den börjar med en kortare genomgång av principen. Efteråt går texten vidare 

till att förklara brott mot mänskligheten och de olika indikatorerna på att ett 

sådant brott begås. Sagda görs dels genom att analysera praxis från ICTY, 

dels genom att undersöka ett dokument från OSAPG. Då två listor med 

specifika indikatorer för brott mot mänskligheten skapats går uppsatsen 

vidare med att utföra en kortare fallstudie av interventionerna i Kenya, Libyen 

och Syrien. Först ges en sammanfattning om vad som hände innan 

interventionen skedde och sedan undersöks fallen. Undersökningen görs dels 

med OSAPG:s listor med generella indikatorer för illdådsbrott, dels med 

uppsatsens egna specifika indikatorer. Texten slutar med att presentera 

resultat som inte är särskilt klara. Dock ger dem en bra fingervisning om när 

en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera 

principen om R2P. Resultaten visar att så kan ske när 11-20 generella och sex 

till nio specifika indikatorer uppfylls.  
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Förord 

Efter militärens kupp i Myanmar i år, med allt våld som det innebar, började 

jag fundera. I skolan får vi lära oss om flertalet illdådsbrott. Det visas en film, 

där någon högt uppsatt inom FN beklagar det som hände och bedyrar att det 

aldrig kommer ske igen, men de verkar om och om igen ha fel. Illdådsbrott 

begås och oftast sker inte ett ingripande eller så är det för sent. Det sistnämnda 

fann jag fascinerande då R2P förelägger stater att agera när det endast finns 

en risk att illdådsbrott kommer begås i framtiden. Det verkade dock som att 

ingen visste var gränsen för nämnda risk gick. Jag bestämde mig för att ta 

reda på det. 

 

Jag vill tacka mina vänner John Österberg och Linus Larsson för deras 

akademiska hjälp samt Robin Reimers och Simon Sjöström för deras 

emotionella stöd genom uppsatsskrivandets vågiga hav.  
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Förkortningar 

 

FNSt  FN:s stadga. 

GA  FN:s generalförsamling 

GS  FN:s generalsekreterare 

ICC  Den internationella brottsdomstolen 

ICCSt  Den internationella brottsdomstolens 

stadga/Romstadgan  

ICTY  Den internationella krigsförbrytartribunalen för 

det forna Jugoslavien 

IHL  Internationell humanitär rätt 

MR Mänskliga rättigheter 

OSAPG  FN:s organ för förebyggande av folkmord och 

skyldigheten att skydda. 

R2P  Skyldigheten att skydda/responsibility to protect 

SC  FN:s säkerhetsråd 

UNHRC Förenta nationernas råd för mänskliga rättigheter 

 



 5 

1 Inledning  

På världstoppmötet 2005 antogs principen om R2P. Förhoppningen var att 

världen nu skulle ha ett nytt skinande vapen i kampen mot illdådsbrott så att 

ingen mer skulle behöva utstå ett Rwanda eller Srebrenica. Däremot har så 

inte riktigt blivit fallet. Regimer och andra ledare har i flertalet fall kunnat 

fortsätta som tidigare. Principen har flertalet hål som gör att världssamfundets 

interventioner blir alltför långsamma, om de ens blir av. Resultatet är ett 

lidande som p.g.a. R2P borde förhindrats. 

 

1.1 Syfte  

Med ovanstående i åtanke skrivs därmed följande uppsats med syftet att öka 

förståelsen av vad R2P innebär och täppa till ett av de större hålen i principen. 

Nämligen när en risk för att brott mot mänskligheten begås anses allvarlig 

nog att aktivera principen om R2P. 

 

1.2 Frågeställning och avgränsning  

För att åstadkomma syftet kommer följande frågeställningar att analyseras 

närmare i texten. Frågorna är indelade i en huvudfråga och flera delfrågor 

som används för att bättre kunna ge svar på huvudfrågan.  

 

 

• När anses en risk för att brott mot mänskligheten begås allvarlig nog 

att aktivera principen om R2P? 

 

a) Vad innebär skyldigheten att skydda? 

b) Vad utgör ett brott mot mänskligheten? 
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c) När anses det finnas en risk för att brott mot mänskligheten 

kommer begås? 

 

Beträffande huvudfrågan begränsas analysen till ICC:s egna texter på 

området, samt en fantastisk guide från OSAPG.  

 

Vad gäller den första delfrågan kommer det att krävas en viss avgränsning. 

Området är stort och det finns många aktörer som önskar att principen var 

mindre än vad den faktiskt är och vice versa. Därför kommer genomgången 

av vad R2P innebär begränsas till vad som har framställts officiellt av FN på 

området. Fokus kommer att läggas på antagandet av R2P på 2005 års 

världstoppmöte samt de efterföljande årliga uppdateringarna på ämnet som 

skrivs av GS.  

 

Gällande delfråga b. avgränsas analysen till definitionen som ges av ICCSt 

art. 7. Analysen av vad de vaga begrepp som ges där grundas på domstolens 

egna skrivelser på området samt några väldigt tydliga och exemplifierande 

rättsfall från ICTY. 

 

För att begränsa nästa fråga analyseras endast några av de snabbare fallen av 

intervention där världen ingrep då det inte tydligt framkom något annat än en 

risk för brott. Antalet fall hålls även nere så mycket som möjligt utan att 

förlora för mycket träffsäkerhet. Vidare hålls analysen nere i storlek genom 

att utföras inom ramarna för ett dokument från OSAPG. 

 

1.3 Metod och material 

I följande uppsats kommer en rättsdogamtisk metod att användas. Det betyder 

att uppsatsen i grund och botten kommer att basera sig på en analys av olika 

rättskällor och olika fall av implementering inom de rättsområden som 

berörs.1 Då rättsläget runt R2P är tämligen osäkert, i och med att vissa delar 

 
1 Se Kleineman (2018) s. 21 – 24, 27 – 35. 
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anses som utkristalliserad internationell rätt och andra inte2, kommer det 

krävas en viss modifikation av metoden. I de fall uppsatsen berör ett område 

där det finns tydliga lagregler kommer dessa att användas, tillsammans med 

rättsfall, för att utsöka vad som gäller. Sagda blir fallet då brott mot 

mänskligheten analyseras. På de områden där det däremot saknas lagreglering 

används FN:s skrivelser för att förtydliga dels R2P, dels anledningarna till att 

SC auktoriserade interventioner. För att svara på frågeställningen krävs också 

en begränsade fallstudie. I analysen kommer fallen ses som rättspraxis för att 

ge substans till frågan samt en utgångspunkt. Fallen som valts inkluderas då 

de är framstående på något sätt. I Kenya var interventionen extremt lyckad. 

Gällande Libyen var den väldigt snabb och interventionen i Syrien var 

tämligen unik. Alla var dock fall där en risk för brott mot mänskligheten 

spelade en stor roll.  

 

Perspektivet på uppgiften blir av nödvändighet ett internationellt perspektiv 

som en konsekvens av att ämnet är extremt internationell. R2P som sådant är, 

som texten kommer att belysa nedan, först och främst den egna statens 

uppgift. Dock är principen även väldigt tydlig med att i de fall stater inte 

möter sina plikter ska andra stater ingripa. Vidare är principen och dess 

utveckling i mångt och mycket i händerna på FN.  

 

När det kommer till material bör först sägas att området som har undersökts 

är tämligen omfattande vilket resulterat i en ganska stor mängd sållande bland 

både källor och litteratur.  

 

Gällande källorna har oftast FN:s egna skrivelser använts då dessa sällan är 

fläckade av något enskilt lands intresse utan oftast hålls så neutrala som 

möjligt. Resultatet blir därmed att de reflekterar det gällande läget på området 

de berör. Vidare har bedömningen av vad som konstituerar ett brott mot 

mänskligheten utgått från den internationella brottsdomstolens stadga och 

egna skrivelser. För att ytterligare tolka precis ovannämnda källas ytterst 

 
2 Se Stahn (2007) s. 108-110.  
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magra information användes rättsfall från ICTY som på ett bra sätt 

exemplifierar och förklarar lagtextens kriterier. Källorna har funnits genom 

en sökning på FN:s officiella nätbaserade dokumenttjänst3 alternativt den 

nämnda tribunalens egen tjänst4, för att vara säker på att de skulle vara 

korrekta såväl som uppdaterade.  

 

Litteraturen å sin sida har bestämts och avgränsats efter andra kriterier. 

Böckerna är självklart skrivna av framstående forskare och tänkare på sina 

respektive områden. Den bok som användes valdes då den berör stora delar 

av området och författarna tillsammans ger fler olika intressanta perspektiv.  

 

Källor som ej funnits på sagda vis har oftast funnits i fotnoterna på antingen 

FN:s skrifter eller boken. I de fåtal fall källorna ej räckte användes erkända 

och pålitliga nyhetsbyråer som Al Jazeera och BBC news.  

 

1.4 Forskningsläge  

Beträffande R2P så är forskningsläget tämligen oklart. Efter dess antagande 

på 2005 års världstoppmöte så har inte särskilt mycket hänt i form av 

ratificeringar, trots FN:s generalsekreterares upprepade uppmaningar i sina 

årliga rapporter5. Det vill inte säga att det inte forskas på området trots den 

relativt stagnerade utvecklingen. Då implementeringarna är en tämligen 

globalpolitiska frågor i varje fall och även ofta helt olika varandra ändras 

forskningsläget ofta. Det räcker med en ny intervention som SC sanktionerar 

för att de tidigare mer långtgående studierna ska vändas på ända. Däremot är 

själva kärnan relativt utkristalliserad och har varit det sedan före detta GS Ban 

Ki-moon publicerade sin rapport på ämnet 20096. Det råder dock fortfarande 

 
3 Se käll- och litteraturförteckning under titel ”Arkivtjänster”. 
4 Ibid. 
5 Jfr A/71/1016 para 43; Jfr A/72/884 para 44, 47; A/73/898 para 7, 31. 
6 A/63/677. 
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stor diskreperans mellan även nämnda fastslagna princip, när den ska 

åberopas och när den faktiskt gör det.7 

 

Ett område som däremot är betydligt klarare är de olika brotten utpekas som 

utlösare av R2P. Angående dessa finns det flertalet årtionden av både 

forskning och praxis. Vissa av de fyra brotten har rötter så långt bak som 

Nürnbergrättegångarna och har till det internationella samfundets skam fått 

testas flera gånger om. För att hitta fler exempel än vad som går att analysera 

i följande text är det bara att se till någon av de internationella tribunalerna. 

Beträffande huvudfrågan så finns det dock en hel del som inte är klart.8 

Mycket beror på att det ofta är flera faktorer tillsammans som leder till en 

intervention med R2P som grund. Läget kräver dock ett förtydligande 

gällande när risker för illdådsbrott kan aktivera principen. Sagda ska försökas 

ges nedan beträffande ett av brotten. 

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen börjar med att gå igenom vad R2P innebär, hur principen är 

uppbyggd och när den kan användas. För att åstadkomma sagda kommer 

texten börja med antagandet av R2P vid världsledarmötet 2005 och röra sig 

framåt genom en analys av flertalet skrivelser. För att redogörelsen ska bli så 

aktuellt som möjligt kommer fokus att läggas på GS:s årliga uppdateringar 

samt före detta GS:s Ban Ki-moons ovan nämnda rapport på ämnet. 

 

Efterföljande avsnitt hanterar brottsrubriceringen brott mot mänskligheten så 

som den benämns i ICCSt art. 7. Då stadgans lagregel är tämlige öppet 

formulerad krävs också exemplifieringar och förklaringar. Därför kommer 

fall från tidigare rättegångar gällande brott mot mänskligheten att analyseras 

för att fastställa mer exakt vad det är som krävs för att ett agerande ska kunna 

passas in under rubriceringen. Sedan följer en genomgång av OSAPG:s 

 
7 Jfr A/71/1016 para 43; Jfr A/72/884 para 44, 47; A/73/898 para 7, 31. 
8 Se Burke-White (2011) s. 28. 
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dokument Framework of Analysis for Atrocity Crime. Dokumentets listor 

med specifika riskfaktorer för brott mot mänskligheten modifieras därefter 

med hjälp av det som framgått från praxis. 

 

Nästföljande analys hör till viss del ihop med den direkt ovanstående. Sagda 

p.g.a. att fallstudien som genomförs görs både för att visa på hur brott mot 

mänskligheten ser ut när en stat utför dem samt för att visa på när det 

internationella samfundet ansett att det fanns risk för det. Undersökningen 

kommer att analysera tre fall där R2P använts och försöka utläsa en 

gemensam regel för när det internationella samfundet finner det värt att 

ingripa. Slutligen ges en presentation av resultatet.  
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2 Vad är R2P? 

Den är först passande med en liten allmän genomgång av vad principen i sig 

är. Frågan är tydlig från ett perspektiv och tämligen oklart från ett annat. Rent 

officiellt har R2P fastslagits som en moralisk norm i och med dess 

fastställande på världstoppmötet 2005, ett åtagande som sedan anammades av 

GA9. Om principen endast ses som moralisk är frågan klar. Problemet är att 

inget av ovanstående tekniskt sett är lagbindande. För att internationell lag 

ska komma till krävs ett traktat eller att normen i fråga har blivit en del av 

sedvanerätten. För det sistnämnda gäller att det även finns opinio juris samt 

att stater agerar efter den. Inget av sagda ligger för handen gällande R2P.10 

Lite klarhet har fåtts genom att SC bekräftade principen i resolution 1674. 

Medlemmar i FN måste följa SC resolutioner enligt art 25 FNSt. Däremot 

vattnades principen ner i resolutionen så att principen inte ger en explicit 

skyldighet.11 

 

Om man däremot ser till de enskilda delarna av vad som utgör R2P så blir det 

snart tydligt att många av dem är satta på pränt eller utgör delar av 

sedvanerätten. Det nämns fyra illdådsbrott som kan aktivera principen 

 

• Folkmord 

• Krigsbrott 

• Etnisk rensning 

• Brott mot mänskligheten 

 

I flertalet andra konventioner har det redan fastslagits att konventionsstater 

har en plikt att motverka dem och stora delar har blivit sedvanerätt12, 

undantaget är etniskt rensning.13 Problemet här blir att R2P sedan ger stater 

 
9 Se A/RES/60/1, särskilt para. 138 – 139. 
10 Se Burke-White (2011) s. 22 – 23.  
11 Ibid. s. 30.  
12 Se A/71/1016 para. 15. 
13 Se Burke-White (2011) s. 24. 
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plikt att ta vid där andra stater misslyckas, något som inte täcks av 

internationell rätt då en traktat inte kan binda en tredje part.14  

 

2.1 De tre pelarna  

R2P brukar förklaras med hjälp av de s.k. tre pelarna. Sättet att se på principen 

framkom i och med ovan nämnda rapport skriven av Ban Ki-moon 2009 för 

att konkretisera vad R2P innebär och hur den ska implementeras. 

 

2.1.1 Pelare ett 

Den första pelaren gör att R2P skiljer sig från den tidigare ofta skakiga 

principen om humanitär intervention genom att lägga fokus på suveränitet. 

Fokus ligger inte först och främst på ifall det internationella samfundet ska 

ingrip utan på vad för plikter och skyldigheter en stat har mot sin egen 

befolkning.15 Det fastslås klart och tydligt att alla stater har en skyldighet att 

skydda sin befolkning från de fyra nämnda brotten.16 Ovan skrivna är som 

sagts inte särskilt kontroversiellt. 

 

2.1.2 Pelare två 

För att pelaren ska bli aktuell krävs det att en stat inte uppfyller kraven som 

R2P uppställer. Alltså att staten inte längre klarar av att skydda sin befolkning 

mot något de fyra brotten eller att det finns risk för att staten kommer hamna 

i ett läge där den inte längre kan skydda sin befolkning mot dem. Det är här 

knäckfrågan till uppsatsen börjar! Ifall så sker så har alla andra stater en plikt 

att stödja eller uppmuntra staten för att den ska kunna uppnå sina obligationer. 

Nämnda uppmuntran behöver inte alltid vara av en fredlig natur utan ta 

 
14 Jfr Wienkonventionen om traktaträtten, Vienna Convention on the Law of Treaties, art. 

31, Wien 1969-05-23, SÖ 1975:1. 
15 Se Burke-White (2011) s. 21. 
16 Se A/RES/60/1 para. 138; A/63/677 para. 13. 
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formen av en piska och en morot. Ett land på gränsen till att bryta mot pelare 

ett måste fås att förstå kostnaden för ett sånt brott, men även vad som kan 

vinnas på att undvika ett sådant agerande.17 

 

2.1.3 Pelare tre 

Den sista pelaren är designad för att användas ifall staten redan har kommit 

en bit på vägen i sina brott eller misslyckanden, när situationen är så illa att 

det krävs direkt aktion. De mindre kränkande åtgärderna som kan bli aktuella 

vid skedet är de som specificeras av kap. 6 och 8 i FNSt. Tanken är att de 

mindre påträngande medlen som finns tillgängliga enligt pelare 3 ska 

användas tidigt. Oftast ska så ske redan när det märks att en stat inte lever upp 

till sina åtaganden enligt R2P eller när det finns en risk för det och åtgärder 

enligt pelare två anses otillräckliga. Däremot ska inte åtgärder här användas 

som en anledning till att inte införa snabba och avgörande åtgärder enligt 

pelarens nästföljande del. Märks det att staten fortsätter misslyckas ska det 

internationella samfundet gå vidare med starkare aktioner.18  

  

Det går även att ta till mindre fredliga påtryckningsmedel enligt kap. 7 FNSt, 

något som dock anses mer som ett större intrång i suveräniteten. För att få 

utnyttja dem krävs det att två saker ligger för handen: 

 

• Fredliga medel ska vara otillräckliga. 

• Det är uppenbart att myndigheterna misslyckas med att skydda sin 

befolkning från illdådsbrotten.  

 

Ageranden enligt denna pelare ska vara gjorda i god tid och vara av en sådan 

karaktär att de snabbt avgör konflikten.19 Gällande både den här pelaren och 

pelare två kan sägas att plikten att ta proaktiva åtgärder vid risker för brott 

aktiveras tidigare än plikterna att ta reaktiva åtgärder när ett brott väl har skett. 

 
17 Se A/63/677 para. 28 – 33.  
18 Ibid. para. 50, 53, 56. 
19 Se A/63/677 para. 49 – 51; A/RES/60/1 para. 139. 
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2.1.4 R2P och dess koppling till uppsatsen 

Det som kan sägas sammantaget om R2P är att det är en helt moralisk halvt 

lagbindande princip som är tänkt att ge det internationella samfundet ett bättre 

verktyg för att hantera illdådsbrott. Principen är även tänkt att så lite som 

möjligt inkräkta på staters suveränitet, för att kunna åstadkomma sitt mål så 

brett och fredligt som möjligt.  

 

Problemen är att det fortfarande finns väldigt många luckor i principen som 

gör den godtycklig och svår att tillämpa. Det som blir relevant för 

frågeställningen är det som nämns först i pelare två och sedan tre, att stater 

ska agera när det finns en risk för att en stat bryter mot eller inte kan skydda 

sin befolkning mot illdådsbrotten. Problemet är att stater och FN verkar ha 

svårt att avgöra när det finns sådana risker vilket har fått stark kritik från GS. 

GS ansåg att det kunde göras mycket mer och valde att fokusera stora delar 

av sina årliga rapporter på ämnet från 2017-2019 på ämnet. Särskilt om hur 

man ska upptäcka risker och varningssignaler på illdådsbrott.20 Kan denna nöt 

knäckas torde principen bli lättare att använda och fler liv räddas.  

 
20 Jfr A/71/1016 para. 28, 43; A/72/884 para. 3 – 4, 18; A/73/898 para. 7 – 8, 18, 20, 28, 31. 
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3 Vad utgör ett brott mot 

mänskligheten? 

Brottet återfinns i flera internationella stadgor, men den för tillfället mest 

kända och använda torde vara ICCSt art. 721. OSAPG har även fastställt en 

guide för olika riskfaktorer för brott mot mänskligheten. Båda kommer att 

användas gemensamt nedan. Först kommer brottet folkmord analyseras enligt 

praxis och sedan kommer praxis och OSAPG:s listor kombineras för att skapa 

en mer tydlig regel.  

 

3.1 Brott mot mänksligheten i art. 7 

Brott mot mänskligheten är när någon av de agerandena i art. 7. begås som en 

del av en utbredd eller systematisk attack riktad mot någon civil population, 

med medvetenhet om attacken. Den sistnämnda medvetenheten är tämligen 

irrelevant i förevarande arbete. däremot finns det några frågor att besvara. 

 

3.1.1 Vad innebär utbrett eller systematiskt 

enligt praxis? 

Det har klargjorts att det finns flera sätt ett agerande kan uppnå kravet på 

utbreddhet. Det kan helt enkelt vara så att handlandet i ett visst fall är så 

motbjudande och skadande att det i sig uppnår kravet. Alternativt kan också 

en mängd ageranden, vart för sig för ej tillräckliga, tillsammans uppnå 

kravet.22 

 

 
21 Se Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen, Rome Statute of the International 

Criminal Court, art. 7, Rom 1998-07-17, SÖ 2002:59. 
22 Se Prosecutor v. Blaškić para. 206. 
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När det kommer till systematik kan denna delas in i fyra olika typer som var 

och en pekar på systematik och tillsammans troligen påvisar det.  

 

• Det förekommer ett politiskt mål med en plan som styr angreppet. I 

gruppen räknas även bredare ideologier vars mål är att förstöra, 

förfölja eller försvaga en gemenskap. 

• Ett brottsligt agerande har begåtts mot civila på en väldigt stor skala, 

alternativt att flera omänskliga ageranden som är kopplade till 

varandra fortlöpande upprepas. 

• Betydande resurser, offentliga eller privata, har förberetts och 

används. Resurserna behöver inte vara militära utan kan ha annan 

karaktär.  

• Högt uppsatta politiska och/eller militära personer eller grupperingar 

var inblandade i definieringen och fastställandet av planen.23 

 

Planen eller strategin i sin tur behöver heller inte utryckas explicit utan det 

räcker att den kan uttolkas från agerandet i fråga. Om handlanden begås 

utbrett och på ett systematiskt sätt så pekar det på att det finns en plan, även 

om en sådan inte formellt har skapats.24 Relevanta exempel på vad som tyder 

på existerandet av en plan är:  

 

• Skalan på våldet, särskilt om mord, andra typer av fysiskt våld och 

godtyckligt fängslande inkluderas. 

• Existensen av länkar mellan det militära ledarskapet och den politiska 

ledningen samt dess politiska program.  

• Ifall militära styrkor mobiliseras. 

• Skapandet av självstyrande militära strukturer. 

• De generella historiska och politiska bakgrundsförhållanden som de 

kriminella agerandena utförs i.25 

 
23 Se Prosecutor v. Blaškić para. 203. 
24 Se Prosecutor v. Tadic para. 653. 
25 Jfr Prosecutor v. Ratko Mladić para. 43 – 55; Prosecutor v. Dragan Nikolić para. 27; 

Prosecutor v. Blaškić para. 204.  
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Vidare krävs det inte heller att dessa ageranden planeras, beordras och utförs 

personer kopplade till staten. Skälet är att det finns andra organiserade 

grupper som på ett liknande sätt kan utföra utbredda och systematiska brott 

som passar in på ovangivna beskrivningar.26 Dock krävs det, oberoende av 

vilken typ av gruppering som utför brottet, att agerandet utförs för att främja 

staten eller dess politik. Det krävs däremot även att ovannämnda agerande 

uppmuntras av staten eller organisationen. I undantagsfall kan uppmuntrandet 

ges genom underlåtenhet att agera för att hindra utförandet.27 

 

Något som komplicerar är det faktum att utbrett och systematiskt inte ses som 

kumulativa delar av rekvisitet. Ett handlande kan således vara tillräckligt 

utbrett för att systematik inte ska krävs och vice versa.28 

 

3.1.2 Vad innebär en civil population enligt 

praxis? 

För att komma fram till svaret studeras den gemensamma art. 3 i 

Genèvekonventionerna29 då den erkänts som sedvanerätt.30 Där görs det 

snabbt klart att alla som inte tar del i en väpnad konflikt räknas som civila. 

Dock räknas även medlemmar till motståndsrörelser med.31 

 

För att agerandet ska vara riktat mot populationen krävs inte att det ska ta 

sikte på alla medborgarna i en viss stat. Det krävs dock att en större mängd 

 
26 Se Prosecutor v. Blaškić para. 205. 
27 Se Elements of Crime introduction art. 7 p. 3 s. 3.  
28 Se Prosecutor v. Blaškić para. 207.  
29 Jfr Genéve-konventionen den 12 augusti 1949 angående kringsfångars behandling, 

Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War, art. 3, Genéve 1949-08-12, 

SÖ 1953:16; Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid, 

Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Genève 

1949-08-12, SÖ 1953:17. 
30 Ibid. para. 209.  
31 Se resonemang Prosecutor v. Tadic para. 636 – 643. 
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påverkas med en konsekvens att anfallet kan ses som riktad mot kollektivet 

och inte enskilda individer.32 

 

3.2 Risk för att  brott mot mänskligheten 

begås eller kommer begås 

OSAPG har som sagt tagit fram en lista med olika riskfaktorer som pekar på 

att det begås eller kommer begås illdådsbrott i ett land.33 För att komplicera 

finns det inte någon internationellt accepterad gräns för när agerande anses så 

allvarligt att det utgör ett brott mot mänskligheten.34 Dock nämner OSAPG 

att inte alla riskfaktorer behöver uppfylldas för att det ska finnas en risk att 

illdådsbrott begås. De påpekar även att specifika riskfaktorer tenderar att 

uppfyllas senare än de generella.35 De generella riskfaktorerna finns i bilaga, 

medan de mer specifika för brott mot mänskligheten redogörs för och 

kompletteras nedan.  

 

3.2.1 Tecken på en utbredd eller systematisk 

attack mot någon civilbefolkning 

OSAPG har framställt åtta olika indikatorer för att fastställa risken att brott 

mot mänskligheten, så som det utrycks i ICCSt art. 7 begås. Listan kommer 

nedan kallas lista 11 (förkortat L 11) eftersom det är listans numrering i 

OSAPG:s dokument. 

 

1. Tecken på våldsmönster mot civilbefolkningen eller medlemmar av 

en annan urskiljbar grupp. Våld mot egendom, försörjning, kulturella 

och religiösa symboler inberäknas också. 

 

 
32 Ibid. para. 644. 
33 Se Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES. 
34 Se Prosecutor v. Blaškić para. 207.  
35 Se Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES s. 6. 
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2. Ökning av antalet civila befolkningar eller geografiska områden som 

erfar våldshandlingar. Här räknas även en ökad mängd 

våldshandlingar samt skalan och allvaret. 

 

3. Ökning av organisationsnivån av våldshandlingar eller samordningen 

av vapen som används mot civilbefolkningen. 

 

4. Användning av medier för att uppvigla eller provocera till våld. 

 

5. Det förekommer ett politiskt mål med en plan som styr angreppet. I 

gruppen räknas även bredare ideologier vars mål är att förstöra, 

förfölja eller försvaga en gemenskap. 

 

6. Inblandning av högt uppsatta politiska och/eller militära personer eller 

grupperingar i definieringen och fastställandet av planen. 

 

7. Signaler på en existerande plan eller policy att anfall civila 

populationer.36 

 

8. Inrättande av nya politiska eller militära strukturer som kan användas 

för våldshandlingar. 

 

9. Ökad tillgång till eller användning av offentliga eller privata resurser 

för aggressiva åtgärder såsom inköp av vapen. 

 

10. Tecken på utveckling eller användning av vapen som urskillningslöst 

påverkar civila som militära mål.37 

 

Som märks överlappar vissa av nämnda indikatorer med de som tas upp i 

praxis under avsnitt 5.1.1. Vid komplett överlapp finns används OSAPG:s 

 
36 Se mer I avsnitt 5.1.1 eller 5.2.2. 
37 Jfr Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES s. 20; Prosecutor v. Blaškić para. 

203. 
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lista. Annars modifieras punkterna för att ta med vad som har framgått av 

praxis och punkt 5-6 är tillsatta enbart från praxis. 

 

3.2.2 Tecken på en plan eller policy att anfalla 

civila 

Som nämnts tidigare krävs det inte att en plan är officiell utan den kan framgå 

explicit utifrån en stats ageranden.38 För att påvisa existensen av en sådan plan 

som står i punkt 7 ovan har OSAPG framställt ytterligare tio indikatorer. 

Punktlistan har som tidigare kompletterats med praxis och den elfte punkten 

är tagen helt från rättsfall. Listan kommer hädanefter kallas lista 12 (L 12 i 

förkortning) av samma anledning som ovan. 

 

1. Officiella dokument eller andra handlingar som kan avslöja eller tyda 

på en plan eller policy att rikta in sig på civilbefolkningen. 

 

2. Att säkerhetsrutiner antas som diskriminerar olika grupper av 

civilbefolkningen. 

 

3. Antagandet av åtgärder som ändrar den etniska, rasmässiga, religiösa 

eller politiska sammansättningen av befolkningen. Sagda räknas även 

om det sker i angränsande områden.  

 

4. Skapandet av självstyrande politiska institutioner, militära strukturer 

eller andra organisationer som tillhör en viss etnisk, religiös, nationell, 

rasmässig eller politisk grupp. 

 

5. Användande eller förberedelse av stora offentliga eller privata 

resurser.  

 

 
38 Se Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES s. 21; Prosecutor v. Tadic para. 

653. 
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6. Användning av eller tillgång till vapen. 

 

7. Förberedelse eller mobilisering av väpnade styrkor för aktioner mot 

civilbefolkningen.  

 

8. Uppvigling till våld eller underlättande till detsamma från statens sida. 

Även underlåtenhet från statens sida att vidta åtgärder mot uppvigling 

räknas. 

 

9. Utbrett eller systematiskt våld mot civilbefolkningen eller skyddade 

grupper eller delar av grupperna. Våldet kan riktas mot dem, deras 

uppehälle, kultur eller egendom.  

 

10. Statliga institutioners samt politiska eller militära myndigheters 

deltagande i våldshandlingarna. Det kan också räcka med existerande 

länkar mellan politisk och militär ledning samt det politiska 

programmet. 

 

11. De generella historiska och politiska bakgrundsförhållanden som de 

kriminella agerandena utförs i. Förtydligat kan sägas att tidigare 

förekomst av illdådsbrott eller liknande oroligheter torde agera som 

ett varningstecken och sänka tröskeln för de andra indikatorerna.39 

 

Som syns i de två precis ovanstående avsnitten är utbreddhet och systematik 

ett tecken på en plan medan en plan kan vara ett tecken på utbreddhet och 

systematik. Konsekvensen är att det blir lite rundgång i systemet, men det kan 

inte hjälpas och verkar inte anses vara ett problem då samma struktur återfinns 

i OSAPG:s egen lista.40 

 

  

 
39 Jfr Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES s. 21; Prosecutor v. Ratko Mladić 

para. 43 – 55; Prosecutor v. Dragan Nikolić para. 27; Prosecutor v. Blaškić para. 204. 
40 Framework of Analysis for ATROCITY CRIMES s. 20 – 21. 
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4 Fallstudier 

Studierna kommer att utföras genom att en historisk bakgrund till 

interventionen ges. Efter varje bakgrund görs en analys av vilka olika 

indikatorer i OSAPG:s listor som träffades, med en kort förklaring om varför. 

Först kommer de generella indikatorer att gås igenom, sedan de specifika 

listorna som framgår av 3.2.1 och 3.2.2. Riskfaktorerna kommer benämnas 

med samma numrering som i OSAPG:s dokument. Om ett land träffar t.ex. 

lista tvås andra punkt kommer det benämnas som L 2.2. Listorna återfinns i 

bilaga nedan.  

 

4.1 Kenya 

Det är fortfarande oklart hur stor roll R2P hade i interventionen. Principen 

nämns endast i förbifarten under tiden och inte alls i SC:s resolutioner. 

Däremot erkände flertalet involverade tjänstemän att R2P jobbade bakom 

kulisserna för att påskynda arbetet.41 Fallet har dock kallats det första 

ingripandet med R2P som grund och anses också ofta vara en av de mer 

lyckade fallen av ett internationellt ingripande.42 

 

Krisen började med valet 2007. Den sittande presidenten Mwai Kibaki stod 

mot en väldigt stark opposition som vid början av rösträkningen hade 

ledningen. Dock tog presidenten i slutet snabbt i kapp och svors några minuter 

efter att ha gått om sin motståndare in som president ytterligare en gång. 

Oppositionen anade oråd och vägrade erkänna resultatet och att inleda samtal 

med presidenten. Presidenten inledde en liknande policy mot oppositionen 

med konsekvensen att våld snart utbröt runt om i landet.43  

 

 
41 Se Preston-McGhie och Sharma (2011) s. 291 – 293. 
42 Ibid. s. 279. 
43 Ibid. s. 283 – 284.  
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Våldet eskalerade snabbt och efter två månader hade 1 300 människor fått 

sätta livet till och flertalet andra hade blivit utsatta för plundring och våldtäkt. 

Våldshandlingarna var dock inte bundna till någon specifik etnisk grupp, även 

om det förekom viss uppmuntran till etniskt våld på vissa lokala radiokanaler 

som staten inte försökte stoppa. För att hantera ovanstående situation 

anammade polisen snabbt en policy om att använda dödligt våld och landets 

ledning förbjöd demonstrationer. Varken det första eller andra sagda 

fungerade. Det började även formas miliser som agerade i landet utan statens 

medgivande och inbördeskrig verkade nära förestående. P.g.a. våldet 

blockerades även importen via regionens största hamn Mombasa med 

konsekvensen att länder längre in på kontinenten blev påverkade och Kenya 

själv började få problem med brister på varor. Härmed gick det internationella 

samfundet in och började medla för att få ett slut på konflikten.44 

 

4.1.1 Analys av fallet Kenya 

Först träffade Kenya indikator L 1.5 i och med kampen mellan den sittande 

presidenten och oppositionen. Senare i skedet uppfylldes även L 1.7 i och 

med att landet började få problem med import av varor. Vidare är det möjligt 

att L 3.4 och 3.7 prickades då kontrollen över situationen förlorades och 

oberoende miliser formades. Dessa kan kanske räknas som säkerhetsstyrkor 

och bör inte ha varit utbildande i MR eller IHL. Sedan är det ett antal listor 

som Kenya inte har träffat alls. Nästa indikator är nämligen L 6.8 p.g.a. att de 

olika parterna till konflikten inte ville inleda dialog. Nästa lista är där landet 

verkligen har fallerat mest. Där prickades nämligen L 7.1, 7.5, 7.8, 7.9 och 

7.14. Många av dessa berodde på våldet som utbröt, med dess dödande, 

våldtäkter, hatiska uttalanden, plundrande samt regimens misslyckade försök 

att stävja våldet och de därmed framväxande milisgrupperna. Sist uppfylldes 

L 8.7 då det, om än i liten grad på vissa lokala radiokanaler, framfördes 

uppmuntran till etniskt våld. 

 

 
44 Ibid. s. 283 – 287. 
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Gällande de specifika indikatorerna passar även här ett flertal in. Till att börja 

med gås utbreddhet och systematik igenom. Det är inte helt klart om L 11.1 

hade uppfyllts. Det finns ett våldsmönster mot civila, dock är det oklart hur 

pass organiserat det är. Då en policy om att använda dödligt våld ändå fanns 

hos polisen kommer uppsatsen räkna indikatorn som uppfylld. L 11.4 är 

träffad då hatiskt tal spreds via radio. Om en plan anses påvisad i nästa st. 

prickades även L 11.7. 

 

När det kommer till tecken på en plan så är det ganska glest med träffar. 

Förbudet att protestera torde knappast räknas som en sådan åtgärd som menas 

av L 12.2 då den påverkade hela den civila befolkningen. L 12.8 bör träffats 

av samma anledning som ovan och för att regimen inte försökte förhindra det. 

Likaså bör L 12.9-12.10 varit uppfyllda på merit av diskussionen om L 11.1 

samt att våldet var utbrett i landet. 

 

Sammantaget prickades 11 av de generella indikatorerna, tre om utbreddhet 

och systematik om en plan kan påvisas och två om ej samt tre angående ifall 

det finns en plan. Därmed kan sägas att det fanns relativt stor grund att anta 

att illdådsbrott av något slag skulle begås och en lite mindre grund för att 

specifikt brott mot mänskligheten skulle bli ett faktum. 

 

4.2 Libyen  

Nästvarande fall är betydligt kortare då SC reagerade snabbare på den 

eskalerande situationen i landet. Med en rapport från UNHRC45 som 

förklarade och fördömde situationen och agerandena från regimens sida 

ingrep SC. En resolution antogs och åtgärder med motivering i R2P infördes 

redan dagen efter UNHRC:s rapport publicerades.46  

 

 
45 A/HRC/RES/S-15/1. 
46 Se S/RES/1970 (2011). 
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Det hela började med den arabiska våren 2011 som snabbt spred sig till 

Libyen. Folket i landet reste sig i februari 2011 i protest mot sin auktoritära 

ledare Muammar Gaddafi. Säkerhetsstyrkorna slog tillbaka aggressivt och 

demonstranter dödades.47 Våldet var utbrett och UNHRC anmärkte på 

flertalet saker i sin rapport som sedan togs upp igen i SC:s resolution. Båda 

ansåg även att agerandena var så allvarliga att de fanns en risk att de uppnådde 

brott mot mänsklighet.48 

 

Först och främst fördöms dödandet av civila som har skett samt 

uppmuntrandet till detsamma. Attacken mot civila ansågs vara urskillningslös 

och inkluderade godtyckliga frihetsberövanden, tortyr, utomrättsliga 

avrättningar samt andra brott mot MR. Vidare hade även regimen blockerat 

åtkomsten till internet för att hindra demonstranterna från att kunna 

organisera sig.49  

 

Konflikten ledde fortsättningsvis till att en stor mängd personer tvingades fly 

och att det uppstod en brist på medicinska förnödenheter.50 Sagda inträffade 

trots det faktum att Gaddafis militär var i ett förfärligt skick och att mycket 

av den gick över till oppositionen eller deserterade.51 

 

4.2.1 Analys Libyen  

Först ut är de generella indikatorerna och här uppfyller Libyen betydlig fler 

än Kenya. L 1.6 och L 1.10 är de enda i den första listan som uppfylldes då 

landet var autokratiskt och folket reste sig. Därnäst träffades även L 2.1 och 

L 2.3-2.5 p.g.a. att säkerhetsstyrkorna i sin kamp mot demonstranterna bröt 

 
47 Se Zineb Abdessadok: “Libya Today: From Arab Spring to failed state”, Aljazeera, 

<www.aljazeera.com/features/2017/5/30/libya-today-from-arab-spring-to-failed-state>, 

besökt 2021-05-14.   
48 Se A/HRC/RES/S-15/1 para. 1; S/RES/1970 (2011). 
49 Ibid. 
50 Se S/RES/1970 (2011). 
51 Se Peter Apps och William Maclean, “Factbox: Libya's military: what does Gaddafi have 

left?”, 2011-03-01, Reuters <www.reuters.com/article/us-libya-military-

idUSTRE72027E20110301>, besökt 2021-05-16. 

http://www.aljazeera.com/features/2017/5/30/libya-today-from-arab-spring-to-failed-state
http://www.reuters.com/article/us-libya-military-idUSTRE72027E20110301
http://www.reuters.com/article/us-libya-military-idUSTRE72027E20110301
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mot MR på flera sätt och gånger. Gällande lista tre så är det tydligt att L 3.7 

torde uppfyllts då agerandet från säkerhetsstyrkorna såg ut som det gjorde. 

Det är också möjligt att L 3.6 kan ha uppfyllts. Agerandet av polis mm. torde 

inte inkludera ovannämnda aktioner om det finns en risk att civila kan ställa 

dem eller staten till svars för det. Dock framgår inte konkreta bevis från 

källorna.  

 

Med resten av den arabiska våren runt sig är det troligt att Gaddafi kände sig 

och, som framtiden skulle visa, var hotad. Hotet kom från den egna civila 

befolkningen. Således träffades även L 4.2 och L 4.5. P.g.a. vad som sägs i 

sista stycket i avsnitt 5.2 bör hela lista 5 falla utanför de träffade indikatorerna. 

Då även internat stängdes ner kan L 6.2 och L 7.6 anses ha varit uppfyllda 

eftersom det gjorde det betydligt svårare för det civila samhället att organisera 

sig och dessutom minskade tillgången till fri media. På samma sätt minskades 

tillgången till utländsk media med resultatet att L 6.3 samt även L 7.1 

uppfylldes. Säkerhetsstyrkornas våldsamma agerande ledde även direkt till 

att L 7.8 träffades samt indirekt till en stor mängd flyktingar vilket fyllde 

kriterierna för L 7.10. Slutligen prickades endast L 8.1 p.g.a. hur 

säkerhetsstyrkorna snabbt slog ner på demonstranterna.  

 

Ovan nämnda militära agerande ledde också till att L 11.1 anses ha uppfyllts. 

Det framgår inte från källorna om SC kände till att våldet höll på att sprida 

sig mer och mer vilket gör att L 11.2 kommer lämnas därhän. Det är inte en 

lång gissning att säga att det förekom ett starkt politiskt mål med att slå till 

hårt mot demonstranterna. Gaddafi såg ett hot mot sin makt och ville kväsa 

det i sin linda. Därmed anses L 11.5 ha varit uppfylld. Av samma anledning 

torde även L 11.6-11.7 uppfyllts.  

 

När det gäller tecken på en plan så hade det inte hunnit skapas några officiella 

handlingar än som SC fått ta del av. Vapen användes dock i stor utsträckning 

mot de civila så L 12.6 uppfylldes på den meriten och att säkerhetsstyrkorna 

användes på order av regimen leder till samma slutsats för L 12.7 och 12.9-
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12.10. UNHRC ansåg som nämnts att det även försiggick uppvigling till våld 

från statens sida. Konsekvensen blir att också L 12.8 prickades.   

 

Den slutgiltiga räkningen visar att mellan 16-17 av de generella indikatorerna 

och nio av de specifika träffades i fallet Libyen. 

 

4.3 Fallet Syrien 

Det sista fallet är tämligen unikt jämfört med de flest internationella 

interventioner då grunden inte återfinns hos SC utan snarare hos GA. 

Anledningen var att alla större aktioner eller sanktioner som föreslogs slogs 

ner av Ryssland och Kina med hjälp av deras veto.52 Då tog GA upp frågan 

och skickade Kofi Annan som sändebud och utredare. Precis nämnda faller 

in under R2P:s andra pelare. Anledningen till agerandet var oro om 

situationen i landet och en rapport från UNHRC som visade på att det begicks 

utbredda och systematiska brott mot MR.53 Handlandet stöddes sedan av SC 

och gavs därmed mer vikt som en intervention.54 

 

Som i avsnitt 5.2 började även våldet i Syrien som en konsekvens av den 

arabiska våren. I mars 2011 reste sig folket mot president Bashar al-Assad 

och landets utbredda korruption. Landets säkerhetsstyrkor öppnade eld och 

våldet var i gång. Innan SC gav sitt stöd till ingripandet drev även presidenten 

igenom en ny konstitution som gav honom och hans parti mer makt.55  

 

UNHRC:s rapport fann att det pågick utbredda och systematiska brott mot 

MR. Nämnda inkluderade godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade 

försvinnanden och tortyr. Den fann vidare att förföljelse, övervåld, dödande 

och godtyckliga avrättningar av demonstranter, journalister och MR-

 
52 Se S/PV.6627; S/PV.6711; S/PV.6810. 
53 Jfr A/RES/66/253; A/HRC/RES/S-18/1. 
54 Se S/PRST/2012/6; S/RES/2042 (2012). 
55 Se BBC news world, “Arab uprising: Country by country – Syria” 

<www.bbc.co.uk/news/world-12482309>, besökt 2021-05-18.  

http://www.bbc.co.uk/news/world-12482309
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aktivister var utbrett. Anfallen mot den civila befolkningen pågick över hela 

landet och på order av den politiska ledningen.56 

 

Fortsättningsvis skrivs det att våldet även i många fall riktades mot barn och 

att sexuella brott utfördes av de syriska säkerhetsstyrkorna. Dessutom 

rapporterades det om att armén hindrade demonstranter att få ta del av 

sjukvård. Både för dessa brott och för de i ovanstående stycke medgavs 

antingen straffrihet eller så startades inte utredningar.57  

 

För att hindra demonstranterna från att organisera sig stängdes också internet 

ner och både inhemska och utländska medier censurerades. Situationen ledde 

till en våg av flyktingar, dels inom, dels ut från landet. Regimen i Syrien ville 

först inte heller följa de rekommendationer som gavs av UNHRC och andra 

internationella aktörer.58  

 

Vidare har brott mot mänskligheten tidigare begåtts i landet utan att något har 

gjorts åt det.59 

 

4.3.1 Analys fallet Syrien 

Angående de generella indikatorerna uppfylldes vid tidpunkten för 

ingripandet L 1.6 och 1.10 då folket gjorde uppror och regimen slog tillbaka. 

När det kommer till nästa lista träffades nästan alla. Undantag är L 2.2, 2.6 

och 2.7. Med de utbredda brotten mot MR, straffriheten för de som utförde 

och den korruption som de ledde till torde det vara uppenbart. L 2.6 kan 

möjligtvis utläsas som att den uppnåddes då brotten mot mänskligheten har 

pågått länge i landet utan att något gjorts åt dem.  

 

 
56 Se A/HRC/RES/S-18/1. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Se Human Rights Watch, “World Report 2011: Syria”, <www.hrw.org/world-

report/2011/country-chapters/syria>, besökt 2021-05-18. 

http://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/syria
http://www.hrw.org/world-report/2011/country-chapters/syria
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När det gäller lista tre är det möjligt att L 3.3 kan ha varit uppfylld. Det faktum 

att straffrihet gavs ut så fritt som det gjorde gör nästan ett fritt och opartiskt 

domstolsväsende irrelevant. Då källorna inte nämner något som saken 

kommer dock punkten bortses ifrån. P.g.a. att korruptionen dock var utbredd, 

folket inte kunde vända sig till rättsväsendet för att få hjälp mot 

säkerhetsstyrkornas förtryck och att styrkorna ej följde MR och IHL bör L 

3.5-3.7 varit prickad.   

 

Motiven till regimens agerande verkar ej ha framgått till UNHRC. Då 

regimen trots allt försökte stärka sin makt bör L 4.1 uppfyllts. Hotet mot 

elitens ställning torde varit ett liknande som i Libyen då al-Assads regim fått 

se vad som hände runt om i arabvärlden. Därmed anses L 4.2 och 4.5 ha 

träffats. Gällande lista fem uppfylldes troligen ingen förutom möjligen L 5.8 

då Ryssland och Kina trots allt försökte hindra en mer storskalig intervention.  

 

Konsekvensen av statens avstängning av internet och censur av media blir att 

även L 6.2-6.3 prickades. Vidare gjorde regimens motvilja att följa 

rekommendationerna från UNHCR att L 6.7-6.8 träffades. L 7.3 och L 8.1 

uppfylldes då presidenten använde sin militär för att slå ner protester och L 

7.6 när internet stängdes ner. Slutligen för lista sju gjorde det utbredda våldet 

som nämnts ovan att L 7.8-7.10 prickades. Inga punkter förutom redan 

uppräknade L 8.1 blev aktuella i den sista listan. 

 

Vidare till de specifika indikatorerna. Här uppfylldes L 11.1-11.2 uppenbart 

genom arméns storskaliga anfall över landet. Vidare kan troligen L 11.5 varit 

träffad av samma anledning som i Libyen. P.g.a. att order kom från den 

politiska ledningen bör också L 11.6 vara träffad.  

 

I den sista listan träffades L 12.6-12.7, samt L 12.9-12.10 som ett resultat av 

att militär med skarp ammunition användes med befolkningen samt att ordern 

till sagda kom från den högsta politiska ledningen.  
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Sammantaget uppfylldes 24 generella indikatorer respektive åtta specifika 

som en konsekvens av landets agerande. 
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5 Slutsatser  

Som märkts i uppsatsen är ämnet tämligen komplicerat. Det är ofta fyllt med 

geopolitik och gamla rivaliteter i stället för lag och rättvisa. Resultatet blir att 

ingripanden som borde ha förverkligats inte gör det p.g.a. att någon av de 

permanenta medlemmarna i SC utnyttjar sitt veto, som i ovanstående fall med 

Syrien.  

 

Texten har trots sagda försökt att se till de gånger interventioner trots allt gick 

igenom för att se om det finns någon gemensam gräns för när en risk att brott 

mot mänskligheten begås utgör en anledning att tillämpa R2P. Resultaten av 

undersökningen ser ut som följer: 

 

• Kenya: 11 generella och fem till sex specifika indikatorer. 

• Libyen: 16-17 generella och nio specifika indikatorer. 

• Syrien: 24 generella och åtta specifika indikatorer.  

 

Som ses finns det en relativt stor skillnad mellan de olika ingripandena. 

Skillnaderna kan bero på att ingripandet har påverkats av något annat 

illdådsbrott än brott mot mänskligheten, på geopolitiska faktorer eller något 

annat intresse i landet. Det finn dock fortfarande ett mönster.  

 

Till att börja med så kan den högre mängden generella indikatorer i Syrien 

förklaras med att interventionen inte gick direkt via SC och därmed gavs mer 

tid till brott att begås. Så den krävda mängden träffar på listan torde vara en 

liten smula lägre, vilket även stöds av de andras färre träffar. 

 

Libyen är i sin tur ett fantastiskt exempel på hur snabb principen om R2P kan 

användas om det inte finns några politiska blockeringar i vägen för agerandet. 

Kenya å sin sida visar hur lyckad en intervention kan bli om den görs i rätt 

tid.  
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Då SC och andra internationella aktörer inte officiellt har referat till OSAPG:s 

lista kan dock endast ovanstående siffror ge en fingervisning om när det 

faktiskt blir aktuellt med ett ingripande.  

 

Resultatet ges med två olika metoder. Om genomsnittsmetoden används för 

att räkna ut hur många indikatorer som måste ha uppfyllts innan ett agerande 

görs blir resultatet ca 17 generella och åtta specifika. Med tanke på att det 

dock endast är en fingervisning torde det vara mer träffsäkert att påstå att 11-

20 generella och sex till nio specifika indikatorer bör vara uppfyllda. Är så 

fallet visar fallstudien att risken för att brott mot mänskligheten begås kan 

leda till en intervention. Om så ej sker är det antagligen något annat som 

blockerar. T.ex. ovannämnda politiska intressen och medföljande veton.  

 

Det kvarstår dock fortfarande väldigt mycket att undersöka på området. Då 

det ofta blir politiskt hade en undersökning om i vilken mån den politiska 

viljan av SC:s permanenta medlemmar påverkar rådets bedömning om när ett 

ingripande sker. En sådan undersökning bör göra resultatet i uppsatsen mer 

träffsäkert.  

 

För att utveckla R2P bör även liknande undersökningar som den i uppsatsen 

angående de andra illdådsbrotten som nämns i principen. Enligt GS så går 

processen runt R2P alldeles för långsamt och undersökningar som preciserar 

och konkretiserar gränserna för de olika brotten torde ge en måttstock för SC 

och andra organisationer att jobba med. Om det inte fungerar som en sådan 

bör det kunna fungera som en konkret gräns som går att använda för att 

beskylla samfundet för att inte göra tillräckligt.  

 

Sammanfattningsvis ska nog dock sägas att läget är ganska oklart. Det finns 

en relativt stor variation i mängden uppfyllda indikatorer i de undersökta 

fallen. Vidare kan interventioner påverkas av så mycket mer, dels andra brott 

inom R2P, dels andra politiska frågor. Dock är 11-20 generella och sex till 

nio specifika uppfyllda indikatorer en bra fingervisning för när en risk för att 
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brott mot mänskligheten begås anses allvarlig nog att aktivera principen om 

R2P. 
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Bilaga A – OSAPG:s listor 

Nedan följer alla listor från OSAPG:s dokument som använts i texten. 

 

Situations of armed conflict or other forms of instability  

 

Record of serious violations of international human rights and 

humanitarian law 
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Weakness of State structures 

 

Motives or incentives  
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Capacity to commit atrocity crimes 

 

Absence of mitigating factors 

  



 37 

Enabling circumstances or preparatory action 

 

Triggering factors 
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