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Abstract 
 

One of the big challenges for the European Union today lies in 

finding a common foreign policy for its 27 sovereign member 

states with their divided interests, experiences and traditions. 

New objectives set requirements on the Union to develop and 

intensify its military ability. The European Union´s view on 

when military force can be utilized sets concepts like 

sovereignty and intervention in focus. Can sovereignty be 

limited and if so can an intervention be justified? How did the 

Union argue regarding its participation in the intervention in 

Afghanistan, 2001? The Just War Theory gives the essay a 

normative framework against which to assess the Union´s 

view and guidelines for the use of military capabilities. An 

idea and ideology analysis examines the relevant documents 

and materials, and furthermore places them in their social 

context with the help of a critical discourse. The involvement 

in Afghanistan 2001 serves as a practical example of the 

Union´s foreign policy in matters of military force and its use. 

The European Union is shown to follow the Just War Theory 

and its criteria regarding sovereignty and just interventions. 

The practical definition adopted in Afghanistan also seems 

consistent with the theory´s framework.  
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1. Inledning 
 

”Ett säkert Europa i en bättre värld” 

 

Den Europeiska Unionen har de senaste femtio åren haft stora framgångar. Fred och välstånd 

har kommit att dominera en tidigare krigshärjad kontinent. Unionen har med sina 27 

medlemsländer tagit formen av en civil stormakt. En stormakt som traditionellt har litat på 

civila medel för att kunna påverka och främja sina egenintressen i det internationella 

systemet. Trots saknaden av militära resurser har följande kunnat ske utan att man skaffat sig 

några egentliga fiender. Genom att vara världens mest framgångsrika ekonomiska union, 

handelsblock och även världens största biståndsgivare har EU lyckats få igenom sina intressen 

på den globala arenan. Länder står i kö för att få bli medlemmar, och denna möjlighet i 

kombination med ovanstående gör att EU kan främja sina intressen med en så kallad ”mjuk 

makt”. Istället för hot om våld har Unionen traditionellt förlitat sig på lockelsen av diverse 

bistånd och belöningar i olika former.  

 

Toppmötet i Köln 1999 kom att ge den civila stormakten ett militärt inslag. Officiellt antogs 

nu den Europeiska försvars- och säkerhetspolitiken, EFSP. En global aktör som union måste 

med sitt stora antal stater och miljontals invånare ha alla tillgängliga medel till sitt förfogande 

för att kunna skydda och försvara dem, och tillika sina intressen. Argumenten för en ”hårdare 

makt” ser till en värld av risker och hot och 2003 antog medlemsstaterna även Europeiska 

säkerhetsstrategin, ESS. Det europeiska säkerhets- och försvarsarbetet har därefter satt upp 

mål som att ”motverka terrorism, förhindra spridandet av massförstörelsevapen, skapa 

säkerhet i Europas närområde, samt stödja FN i arbetet med internationell krishantering”. 

Upprättandet av snabbinsatsstyrkor ses som ett logiskt första steg mot målen, men dessa kan 

inte med sin storlek betraktas som en EU-armé. De två bataljonsstora styrkorna på 800-2 400 

soldater håller dock på att utvecklas för att kunna möta avsedda ändamål. Dessa stridsgrupper 

ska vara redo att skickas ut på förfrågan av Förenta Nationerna. Den militära förmågan ska 

vara så pass stor att den ska kunna stabilisera en situation tills fredsbevarande styrkor från FN 

eller någon regional organisation under FN-mandat kan befinna sig på plats. Styrkekonceptet 

ska likt NATO drivas av principen ”första styrkan in och första styrkan ut”. 

 

Sommaren 2003 genomförde EU sin första oberoende militära operation utanför Europa. FN:s 

säkerhetsråd hade antagit resolution 1484, som gav EU rätten att inledda Operation Artemis i 

östra delen av Demokratiska Republiken Kongo. EU-soldater skickades för att skydda landets 

befolkning och stoppa våldet i en annalkande humanitär katastrof. Efter hårda inledande 

strider lyckades EU-styrkan återställa lugnet i området. Operationen kunde avslutas redan 

efter tre månader då ansvaret för säkerheten återlämnades till FN. Denna militära insats var 

den första EU-operation som kom att gå under FN-stadgans kapitel VII, ”som ger 

säkerhetsrådet möjlighet att använda militära tvångsmedel för att upprätthålla eller återställa 

internationell fred och säkerhet”.  

 

Operation Artemis visade att EU var villigt och kapabelt att skicka militära förband för 

internationell krishantering i världen. Denna förmåga är en viktig del av ESFP och arbetet 

inom ramen för denna. Den europeiska säkerhetsstrategin understryker Europas behov av mer 

flexibla militära styrkor för att kunna möta de nya hoten.  
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Unionen har i praktiken och i nuläget endast en begränsad militär kapacitet. Emellertid ses en 

förbättring och utveckling vara inom räckhåll. Planer och mål för den militära förmågan har 

antagits och intensiteten utvecklas enligt en mer traditionell stormakt. En traditionell stormakt 

med en hårdare makt kan tänkas vara en väg att nå följande mål.  

 

1.1 Syftets avgränsning 
 

Unionen tycks vilja utvidga och stödja sin makt med krigsmedel. Den relevanta frågan som 

arbetet försöker besvara är hur EU ser på användningsområdet för krigsmedel. Följande frågor 

ställs med utgångspunkt i huvudproblemet;  

 

Hur ser Unionens riktlinjer och ramverk ut för utnyttjandet av den militära förmågan?  

 

När kan suveräniteten begränsas och en intervention vara rättfärdigat?   

 

En nära koppling kan ses mellan studier av politik och studier av idéer och ideologier. Enligt 

ett sätt att se på relationen betonar man idéernas centrala roll för politiken. De ses här utgöra 

politikens, och hela samhällsutvecklingens, ledande drivkraft. Enligt ett annat synsätt fungerar 

idéerna som en central maktfunktion. ”Eftersom makt är politikens kärna måste en 

politikförståelse och kritik av politik innefatta kritiska studier av idéer och ideologier.”
1
 

Arbetets tillvägagångssätt blir för den skull att använda sig av en idé- och ideologianalys.  

 

Ideologiska aspekter av EU:s dokument och material ska undersökas. Unionens berörda 

direktiv ska sättas in i sitt sammanhang. Detta görs för att tydliggöra Unionens värderingar 

och verklighetsbeskrivningar. Varför följer man dessa riktlinjer? En förståelse för detta kan 

ges om frågan studeras utifrån tidigare vetande om denna avgränsning, diskursen. Här blir en 

lätt kritisk diskursanalys behövlig. Mitt empiriska fall blir här EU och dess inblandning i 

Afghanistan 2001 vilket får fungera som ett praktiskt exempel på Unionens inställning och 

syn. Med andra ord är avsikten att utifrån ett aktörsperspektiv urskilja EU:s utrikespolitik i 

frågor rörande krigsmedel och dess användning.  

 

Vidare ska teorin om det rättfärdiga kriget beaktas. Den valda teorin har legat till grund för 

FN och dess riktlinjer. Därav kan den ses som en idealtyp, en kontext för Unionens diskurser. 

Arbetets syfte lägger fokus på teorins första del, jus ad bellum. Det är den del som berör 

frågan: när krig kan vara berättigat?  

 

En ytterligare teoretisk avgränsning har gjorts till begreppen suveränitet och intervention. 

Begrepp som för syftet är relevanta och således kommer att genomsyra och avgränsa arbetet. 

Dessa idéer kommer att analyseras med en begreppshistoria, detta just för att kunna förstå 

deras innebördsaspekter.  

 

1.2 Teoretiska överväganden 
 

I arbetet står teorin om det rättfärdiga kriget i fokus. Teorin är inte ensam om att beröra kriget 

och dess legitimitet. Valet har gjorts utifrån Förenta Nationernas och västvärldens 

                                                 
1
 Bergström, Boréus (2000), Textens mening och makt. s.175 
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utgångspunkter i denna sedvanerätt. Det internationella samfundet ser ett krig som rättfärdigat 

om det är ett folkrättsligt tillåtet krig. Krig som är tillåtna enligt folkrätten tycks vara 

desamma som teoritraditionens. Kriterierna för krigsutövandet enligt folkrätten har utvecklats 

i den internationella sedvanerätten, en arena där teorin haft en betydande och avgörande 

acceptans samt ställning.
2
 Pressen är stor från omvärlden att staten eller staterna ska kunna 

legitimera användandet av militära medel. Detta görs i enlighet med principerna om rättfärdigt 

krig. Teorin ses följa den liberaldemokratiska västvärldens normativa värderingar och 

ramverk. Värderingar som grundas på demokratiers principer om ömsesidighet, samförstånd, 

förhandling och fredlig lösning av konflikter.
3
  

 

Teoritraditionen om rättfärdiga krig har tillsammans med FN och folkrätten vuxit fram i en tid 

där stater utgör de centrala aktörerna i internationell politik. Nackdelen med arbetets teorival 

är att den kan vara mindre tillämpbar på dagens komplexa konfliktvärld. Den statscentrerade 

traditionens användbarhet på icke-statliga aktörer och inomstatliga konflikter är i mångt och 

mycket begränsad. Ett problem som hela det internationella samfundet står inför. En 

vidareutveckling av teorin, traditionen och de empiriska kunskaperna är tvungen, men 

samtidigt något som dröjer med anledning av det ”nya” hotet från de ”nya” fienderna.  

Detta till trots ses teoritraditionen ge upphov till etiska reflektioner kring det försvarbara i 

användandet av militärt våld. Det normativa ramverket ger arbetet en mall mot vilken man 

kan bedöma EU:s syn på när militärt våld kan utövas. 

 

1.3 Metodologi och materialval 
 

Då man betraktar språk och därmed texter, ser man till två huvudfunktioner. Idé- och 

ideologianalys intresserar sig först och främst av textens så kallade innebördsaspekt. Språket 

betraktas enligt denna aspekt som ett uttrycksmedel för tankar och idéer. Avsändarens 

föreställningar och reflektioner kommer till uttryck i texten. Författaren förmedlar på så vis 

sin egen bild av den omgivande verkligheten. Den andra infallsvinkeln avseende språket och 

dess funktion svarar den interpersonella aspekten för. I sociala relationer med andra kan 

avsändaren tänkas vilja förmedla en åsikt, informera om något, ge hänvisningar och råd, 

uppmana eller ge en order. Här ses språket nyttjas inte bara för reflektion utan även för 

handling.
4
  

 

En idé kan förstås som en tankekonstruktion av en viss kontinuitet, till skillnad från de 

ombytligare intrycken eller attityderna. En sådan tankekonstruktion kan vara en föreställning 

om verkligheten, en värdering av företeelser eller en föreställning av normativt slag. Det vill 

säga om hur man bör handla. Verklighetens föreställningar kan gälla både sociala fenomen 

och naturfenomen. Ett exempel på idéer om sociala fenomen är föreställningen att samhället 

präglas av konsensus. Idébegreppet är svåravgränsat och kan vidare vara svårt att definiera, 

och ibland även svårt att skilja från ideologibegreppet. Idéer ses gärna som ingående 

komponenter i ideologier och deras definitioner.  

 

Ordet ideologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om idéer”. Ordet uppfattas idag 

mer eller mindre som just samlingar av idéer som rör samhället och politiken.
5
 Begreppet 

                                                 
2
 Aggestam (2004), (O)Rättfärdiga krig. s.74 

3
 ibid. s.119 

4
 Bergström, Boréus (2000), Textens mening och makt. s.16 

5
 ibid. s.148f. 
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ideologi kan tillskrivas olika innebörd. Det finns åtminstone två huvudled. I det ena ledet ses 

ideologi som någon typ av idésystem. Samhällsvetare använder gärna denna mer neutrala 

definition. Vilka idéer som kan ingå i denna bemärkelse av ideologi kan få vara en öppen 

fråga, som här blir empiriskt behandlad. I det andra ledet för innebördens definition ser man 

ideologins funktion byggas in i begreppet. Till exempelvis ses ideologier som sådana 

åskådningar som medverkar till samhällets sammanhållning eller legitimerar specifika 

klassintressen.
6
 
7
 

 

Statsvetarprofessorn Herbert Tingsten har påverkat och bidragit i hög grad till forskningens 

syn på ideologibegreppet. Han tillskriver begreppet den neutrala definitionen och placerar det 

således inom det förstnämnda huvudledet. Ideologi innehåller enligt Tingsten tre element. 

Grundläggande värdepremisser är ett av elementen, varvid menas exempelvis en viss syn på 

en stats suveränitet. Vidare ”ingår verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och inbördes 

konsistenta påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället.” För det tredje 

innehåller en ideologi konkreta rekommendationer som handlingsförslag på diverse 

önskvärda utföranden. Dessa tre element bildar enligt Tingsten ett någorlunda sammanhållet 

system, en samhällsåskådning och således en ideologi.
8
  

 

Det utmärkande med Tingstens ideologidefinition är synen på verklighetsomdömenas plats 

inom detta begrepp. Detta leder till att ideologier, likt teorier, kan utsättas för vetenskaplig 

granskning. Enligt en empirisk åskådning bör verklighetsomdömen kunna prövas. Då 

verklighetsomdömen är ett av elementen i en ideologi kan åtminstone delar av en ideologi 

genomgå vetenskapliga prövningar. Flera kritiker har dock tagit avstånd från att ge 

verklighetsomdömen en så ledande funktion i ideologierna. Enligt dem bortser Tingsten från 

ideologins verkliga kärna, nämligen den normativa delen som inte kan prövas lika enkelt. 

Enligt Tingstens rationalistiska syn på politik och samhälle ska allt kunna prövas 

vetenskapligt. Det som falsifieras saknar självfallet värde, men här går Tingsten ett steg 

längre och tillförskriver även det som inte kan falsifieras en funktion av mindre vikt.
9
 

 

En fördel och tillika nackdel i valet av idé- och ideologianalys finns i dess betydande 

skillnader i uppläggning. Denna analysinriktning rymmer ett flertal skiljaktiga 

samhällsteoretiska utgångspunkter. Här förefaller näst intill att vem och vad som helst ska 

kunna få plats med sina förutsättningar.
10

 Själva begreppen idé och ideologi är 

svårdefinierbara och skiljer sig gärna mycket i de olika begreppsbestämningarna. Problematik 

ska man vara medveten om. Därför har jag använt mig av Tingstens ideologisyn. Hans 

definition lämpar sig för arbetets frågeställning och förenklar på det sättet dess metodologi. 

 

En ideologi utmärks av vissa påstående om verkligheten. I arbetet ses idealtypen vara mer 

normativ än deskriptiv, vilket då leder till Tingstens ideologibegrepp, ”nämligen att en 

ideologi också innehåller värderingar.”
11

 Jag har valt att låta Tingstens definition av ideologi 

sätta preciseringen för analysen, dock tillförskrivs det normativa elementet en tyngre roll. 

Teorin och sålunda ideologin är av normativt slag, men dess legitimitet i västvärlden har 

enligt Doxa kommit att ge den en dominerande plats på den berörda arenan. Kriterierna och 

riktlinjerna tycks mötas av en allmän acceptans och rättfärdighet. Därtill har Tingstens 

                                                 
6
 ibid. s.150 

7
 Karl Marx ideologisyn faller inom denna definition. 

8
 ibid. 

9
 ibid. s.151 

10
 ibid. s.169 

11
 ibid. s.163 
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definition valts för arbetet då denna även lägger vikt på rekommendationsdelen. Ideologier 

påverkar gärna mot handling. Följande kan tolka ideologier som beteendemönster eller social 

praktik.
12

  

 

Således ger jag ideologi den neutrala definitionen och ser i det avseendet begreppet som ett 

idésystem. De valda texternas innebördsaspekter ligger vidare i fokus och deras språk 

betraktas här som ett uttrycksmedel för EU:s föreställningar och reflektioner. Unionens egen 

bild av den omgivande verkligheten kommer lämpligast fram via denna infallsvinkel på 

språket.    

  

En teoretisk avgränsning har gjorts till begreppen intervention och suveränitet, således ser jag 

mig vilja använda termen idéanalys istället för ideologianalys. Detta då idéanalysen uttrycker 

ett snävare fält. Jag avser ändå att analysera och bestämma EU:s ideologi, men här med 

precisering till de nämnda begreppen. Dessa två begrepp har fått utgöra arbetets konkreta 

tillvägagångssätt då de ska användas som idéer inom en idealtyp.
13

  

 

En idealtyp fungerar som ett analysverktyg i en textanalys. Denna kan ses som en form av 

tankekonstruktion som vidare används för att rekonstruera idésystem. Idealtypen ska inte 

förstås som en modell som beskriver verkligheten, och inte heller kan den observeras i 

verkligheten. Typen/typerna ska just ses och värderas likt dess/deras benämning, likt ´ideal´. 

De normer och mönster jag valt för arbetet visas inom teorin om det rättfärdiga kriget. Denna 

teori har fått till uppgift att här konstrueras till en idealtyp. Idealtypen kan liknas vid en 

tolkningsram som sorterar textens olika formuleringar och ställer dem i relation till arbetets 

problem. Tesen vilar på att Unionens olika uttalanden och dokument ska kunna relateras till 

de två valda idéerna som urskiljs i idealtypen, och på så sätt teorin.
14

 Arbetet ämnar med 

andra ord konstruera idealtypiska föreställningar om EU:s utrikespolitik utifrån idealtypen.  

 

Valet av idealtyp som analysverktyg grundar sig mycket på att det kan frambringa ordning i 

materialet. När man konstruerat verktygen kan textanalysen genomföras på ett smidigt sätt. Ur 

det obearbetade materialet kan ett mönster rekonstrueras med hjälp av kategoriseringen. 

Vidare gynnar det valda tillvägagångssättet en systematisk jämförelse mellan EU och den 

valda teorin. Kritiken mot denna typ av klassifikationsschema är huruvida ramen för analysen 

på förhand är en konstruerad modell eller om den egentligen ska ses som ett resultat av 

studien. Om modellen i själva verket är ett resultat försvinner dess avgörande funktion som ett 

analysverktyg.
15

 Problemet vid användningen av väl utvecklade och specificerade 

analysmodeller är att forskaren gärna påtvingar materialet den valda modellen eller att 

utsagornas innehåll tänjs så att de just ska kunna vridas in i modellen. Följande riskerar att 

texten inte ”får tala”. Forskaren frestas till att se materialet utifrån sin idealtyp och tillskriver 

vidare texten något som egentligen inte återfinns i den.
16

 Man riskerar med andra ord 

tolkningar som har dåligt stöd i materialet. Om utformningen av idealtyperna istället är 

trubbig kan analysen riskera att enbart bli en grov uppdelning av materialet i ett par 

kategorier. Problemet visar sig i ett arbete som inte får allt för mycket stöd av verktygen i 

själva textanalysen.
17

  

 

                                                 
12

 ibid. 
13

 Begreppet idealtyp utvecklades av, och härleds ofta till Max Weber. 
14

 ibid. s.302 
15

 ibid. s.170 
16

 ibid. 
17

 ibid. s.171 
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Det som är önskvärt för mitt arbete är att framföra en mer systematiskt genomarbetad 

idealtyp. Detta då det ger fördelar vid en jämförelse där tidsperspektivet inte är allt för långt. 

Ett annat analysverktyg för vald analysinriktning är de så kallade allmänt hållna 

dimensionerna. Dessa har för arbetet valts bort då de är mer lämpade för undersökningar med 

långa tidsperspektiv. De är gärna vaga till skillnad från de mer preciserade idealtyperna.
18

  

 

Analysen ämnar vidare till att omfatta en undersökning av verkligheten utanför den funna 

texten och materialet. Detta gör det möjligt att placera texten i ett sammanhang, i en kontext. 

Den sociala kontexten ska göras till en del av syftet. ”I regel finns/…/ambitionen att med 

hjälp av vad som framkommer i analysen av texten integrera en kontextuell domän.”
19

 

Kontextkännedom har betydelse för en god tolkning, men den ska inte ses som bestämmande 

för vad som utrycks i en text. Kontexten ska nyttjas som ett hjälpmedel för att kunna fastställa 

de ramar inom vilka rimliga tolkningar kan göras.
20

 Metoden och teorin kopplas därför i mitt 

arbete samman med en lättare diskurskännedom. Detta då det relaterar delar i texten till en 

omgivande kontext, det vill säga texten sätts här in i ett socialt sammanhang. Genom att föra 

in en sådan aspekt får textanalysen en lite annorlunda utformning. En koppling till kontexten 

görs dock inom ramen för idéanalysen och det med hjälp av idealtypen.  

 

Tolkningssituationen som jag finner mest lämpad är den som huvudsakligen relaterar texten 

till avsändaren. En avsändarorienterad tolkningsstrategi är inriktad på textens betydelse vid 

dess produktion. ”Innebörden i texten måste/…/tolkas utifrån den aktuella författarens 

språkanvändning och argumentation.”
 21

 De relevanta begreppen ska förstås utifrån Unionen, 

inte utifrån forskaren själv.  

 

1.3.1 Empiriskt materialval 

 

Dokument och uttalanden från EU har i arbetet fått stå som Unionens samlade inställning och 

som arbetets viktigaste material. Ett visst synsätt tycks genomsyra Unionen med sina 

specifika föreställningar om hur man värderar en stat och dess suveränitet. I det återfinns en 

spänning gentemot begreppet intervention och de särskilda kriterier som rättfärdigar en 

”inskränkning”. Unionens officiella uttalanden och dokument har tillsammans med teorins 

material fått utgöra de texter som idéanalysen metodlogiskt ska behandla. EU:s ideologi 

hämtas sålunda från skrivna dokument och vad som sägs/skrivits av representativa 

företrädare. Det är komplicerat att avgöra vad som ska anses vara representativt för Unionen. 

Mitt val har gjorts utifrån lämplighet i material och tid.  

 

Unionens gemensamma inställning till begrepp som suveränitet och intervention ses som 

generell och representativ oavsett given situation och kan på så viss finnas i fördrag och 

direktiv. Den empiriska avgränsningen har även gjorts till EU:s argument i och om fallet 

Afghanistan 2001. Uttalanden och dokument om interventionen räknas med som en del av 

arbetets empiriska material.  

 

Vid beslut om vilket material som ska analyseras finns en rekommendation om att låna 

resonemang från strategiska urval av ett litet antal fall – ”det finns ingen anledning att tro 

                                                 
18

 ibid. 
19

 ibid. s.157 
20

 ibid. s.28 
21

 ibid. s.28 
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annat än att resultatet ser likadant ut i de flesta materialtyper och sakområden”.
22

  Ett 

”typiskt” material gällande en given situation, här Afghanistan, kan få visas som ett praktiskt 

exempel på EU:s gällande suveränitets- och interventionssyn. 

 

Unionens agerande i fallet Afghanistan undersöks på en språklig nivå. Fördrag, dokument 

från Europeiska Kommissionen och officiella uttalanden om situationen får inta en något så 

när representativ ståndpunkt för EU.  

 

1.4 Disposition  
 

Härovan ges en överblick av valt tillvägagångssätt för arbetes syfte att urskilja EU:s 

utrikespolitik i frågor rörande krigsmedel och dess användning. I den andra delen berör jag 

idéerna suveränitet och intervention med en begreppshistoria. Begreppen sätts in i sina 

respektive historiska sammanhang för att kunna ge en förståelse för deras innebördsaspekter. 

Här fastslås begreppens definition och utveckling. Detta görs för att kunna analysera 

förekomsten av idéerna i valt material. I den tredje delen av arbetet redogörs för 

teoritraditionen om det rättfärdiga kriget och tillika för idealtypen. Denna renodlade modell 

ligger till grund för att kunna klassificera verklighetens innehåll. Efter detta kommer den 

fjärde delen som ger en sammanfattning av Afghanistans historiska situation fram till 

interventionen 2001. I den femte delen redovisas den första delen av funnet material. 

Unionens mål och värderingar kartläggs samt visar på de handlingsförutsättningar Unionen 

står inför i en given situation. Sammanhang analyseras för när EU skulle handla om de förhöll 

sig ändamålsrationella, och dessa relateras vidare till den valda teorin. Unionens agerande och 

syn på Afghanistans tillstånd under och efter intervention kartläggs och analyseras i arbetets 

nästkommande och sjätte del. Här bearbetas den andra delen av mitt empiriska material. I den 

sjunde delen görs en lätt kritisk diskursanalys. Unionens ställning inom det internationella 

samfundet diskuteras och tolkas utifrån suveränitets- och interventionsbegreppen. I arbetets 

åttonde och avslutande del diskuterar och återknyter jag till syftet och de presenterade 

frågeställningarna.   

                                                 
22

 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2003), Metodpraktikan.  s.244 
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2. Begreppshistoria 

 

2.1 Idén om suveränitet  
 

Begreppet suveränitet har en framträdande roll inom den politiska världen med sin avgörande 

definition av stat. Det är även vägledande för det praktiska politiska handlandet. Den 

allmänna uppfattningen om staten är att den måste erkännas för att kunna uppstå och 

accepteras av sin omvärld. Den erkända staten erhåller därigenom sin avgörande suveränitet. 

Men vad menas med suveränitet? Vad innefattar detta begrepp med sin långa och 

betydelsefulla historia?  

 

Begreppet och idén fick sin främsta uttolkare i Jean Bodin (1530-1596). Bodin definierade 

suveränitet som ”en stats absoluta och beständiga makt”. Han såg på den suveräna makten 

som beständig, absolut och oinskränkt. En delad makt kunde på så sätt inte vara suverän, utan 

enbart en och odelad. Den suveräna makten innebar makt att föra krig och sluta fred, att 

utnämna ämbetsmän och vidare upprätta lag och ordning. Först och främst var den en 

lagstiftande makt. Lagen var enligt Bodin ett uttryck för begreppets vilja och befallning. 

”Suveränen är på jorden vad Gud är i universum.” Suveränen är den som stiftar lagarna och är 

därför inte bunden av dem. Han står över den civila lagen, men under Guds och naturens 

lagar. Om den suveränes, tillika furstens, befallning strider mot Gud och naturrätten har folket 

plikten och rätten att vägra lyda. 
23

 

 

Enligt Thomas Hobbes (1588-1679) uppstår suveränitet när människor ingår ett 

samhällskontrakt
24

 och vidare upprättar ett rättstillstånd. Tillståndet grundas genom att 

människorna frivilligt överlåter all makt till en suverän. Inom den suveräna staten kan social 

ordning upprättas men bortom densamma råder ett kaos med ständiga krigshot. Den suveräne 

bör vara den ende med makten att utöva tvång och våld. Lagen är detsamma som suveränens 

befallning och detsamma som rätt och rättvisa. Genom samhällskontraktet upprättas en stat, 

en suveränitet. Staten har enligt detta synsätt upprättats genom människors vilja, och erhåller 

på så vis legitimitet. Likt Bodin ser Hobbes suveränitet som en och odelad. Emellertid tog han 

ett steg längre och såg den världslige suveränen även som varande kyrkans överhuvud.  

Maktens odelbarhet var ett måste för freden. Den enda som har auktoriteten att tolka Guds 

vilja var enligt Hobbes den legitime suveränen. Det medgavs dock två fall för begränsning av 

suveräniteten. Det ena där suveränen hotar någon till livet, vilket ses strida mot 

samhällskontraktets ändamål. Det andra fallet uppkommer när ett uppror mot suveränen har 

framgång och inte kan kontrolleras. Suveränen har då misslyckats med att upprätthålla freden. 

Människorna blir därmed frisläppta från sina förbindelser och kontraktet.
25

  

 

Suveränitetens rätt till maktutövande gentemot sitt folk utvecklades under 1600-talet. Hugo 

Grotius (1583-1645) erkände att mellan suveräna stater råder inget rättstillstånd i faktisk 

mening. Däremot existerar en naturrätt. Brott mot naturrätten kan här rättfärdiga rätten till att 

                                                 
23

 Nordin (1999), Det politiska tänkandets historia. s.60f. 
24

 Kontraktet innebär att människan avstår från den naturrättsliga friheten och istället vinner trygghet som finns 

inom ett rättstillstånd. 
25

 ibid. s.74ff. 
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begränsa en annan stats suveränitet. Grotius kom att behandla frågor gällande villkoren för ett 

rättfärdigt krig och rättfärdig krigsföring. Överenskommelsers okränkbarhet tillika 

suveräniteten sågs accepterade av naturen och förnuftet.
26

 

 

John Locke (1632-1704) var den politiska tänkare som kom att ge ett betydande uttryck för 

den liberala idétraditionen. Locke menade att den legitima politiska makten kräver 

överenskommelse och medborgarnas samtycke. Hans tankar skiljer sig från Hobbes då han 

ser naturtillståndet vara det som Gud instiftat och som förnuftet lär oss känna. Naturens rätt 

tillerkänner människan rätten att försvara sig, sitt liv samt egendom. Däremot är det otillåtet 

att kränka andras rättigheter. Istället ska fred och välgång sökas för alla. Alla har rätt och 

skyldighet att straffa den som bryter mot naturens lagar. Samhällskontraktet och suveräniteten 

som upprättas är just till för att skydda de viktigaste naturliga rättigheterna – de som gäller liv 

och egendom. Den utövande makten bör vidare hållas åtskild från den lagstiftande, men 

förenas med beslutsrätten över fred och krig. Den suveräne bör se till det allmänna bästa. 

Används våld utan rätt och enbart för dennes eget bästa upplöses kontraktet, samhället och 

den suveräne. Till skillnad från Hobbes ser Locke folket vara de avgörande domarna över vad 

som är rätt, och inte den suveräne.
27

 Suveränitetsbegreppet ses på så sätt vara begränsat hos 

Locke. Folket kan med andra ord inskränka suveräniteten. För Hobbes var den absolut.   

 

Suveränitetsbegreppet kan ses vara uppdelat i två aspekter. Den yttre aspekten av begreppet 

handlar formellt om ”statens konstitutionella oberoende av andra politiska makter.” Vidare 

delas begreppet upp i en inre aspekt som hanterar statens inre dimensioner - den politiska 

kontrollen över ett givet territorium.
28

 

 

Den yttre suveräniteten innebär att en suverän stat inte kan vara underställd andra stater. Dock 

pågår ständiga förhandlingar med omgivningen och det globala politiska systemet. Regeln är 

att alla suveräna stater formellt är jämlikar, oberoende av deras territoriella storlek, 

invånarantal samt militära och ekonomiska resurser. Vidare går jämlikheten ut på att ingen 

stat innehar rätten att blanda sig i andra staters inre angelägenheter. För hantering av 

samarbets- och säkerhetsproblem har staterna utvecklat ett omfångsrikt internationellt 

rättssystem med olika militära allianser.
29

 

 

Den inre suveräniteten vilar på ett legitimt våldsmonopol och på den politiska förmågan att 

hävda kontrollen över samhället inom ett givet territorium. Kärnan i den inre aspekten är 

tanken om den politiska ledningens principiella myndighet över samhället. Här visas ett 

samhälle med konstitutionella regler som var medborgare är bunden till att följa.
30

   

 

2.1.1 Det moderna samhällskontraktet 

 

De politiska teoretikernas tankeströmmar under 1500-, 1600- och 1700-talen etablerade 

grunden för, och principen om nationalstatens uppkomst. Den westfaliska freden 1648 brukar 

anses som den moderna statens början, och utvecklingen härefter har fortsatt att bidra till 

suveränitetens karaktär. Under 1800-talet ersattes mycket av politikens begreppsliggöra med 

                                                 
26

 ibid., s.80 
27

 ibid. s.82ff. 
28

 Gidlund (1993), Den nya politiska konserten.  s.30 
29

 ibid. s.30ff. 
30

 ibid. 



10 

 

stora politiska ideologier.
31

 Ideologier som realismen återfanns i under de stora fältkrigen som 

kom att dominera århundradet. 1900-talets närliggande världskrig tröttade ut världen och FN-

stadgan kom att upprättas.  

 

Genom FN-stadgans artikel 2.1 formaliserades principen om suveränitet och dess jämlikhet 

för var stat. ”Organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna 

likställdhet.”
32

 Detta i kombination med artikel 2.4 om våldsförbudet, ses utgöra ett starkt 

skydd för staten. Staten skyddas som en territoriell suveränitet, och som en politisk oberoende 

enhet.  

 

”Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk 

av våld, vare sig riktat mot någon annans stats territoriella integritet eller politiska 

oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”
33

 

 

Undantag från våldsförbudet finns dock i FN-stadgan. Följaktligen ses inte suveräniteten som 

absolut. Enligt artikel 51 tillåts militära åtgärder mot en annan stat om dessa refererar till 

självförsvarsrätten. En annan godkänd avvikelse tillskrivs militära interventioner med 

auktorisation av Säkerhetsrådet, tillika FN-mandat.  

 

”Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller 

kollektivt självförsvar i händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta 

Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av 

internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under utövande av denna 

rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något 

avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje 

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

internationell fred och säkerhet.”
34

  

 

FN innehar ett våldsmonopol som emellertid har kringgåtts.
35

 Det traditionella 

suveränitetsbegreppet utsätts i dagsläget för väsentlig kritik i och med de nya hoten mot 

världsfreden. En mer flexibel syn efterfrågas.  

 

Den före detta generalsekreteraren för FN, Kofi Annan, kom att formulera en mer nyanserad 

definition av en stats suveränitet i sin skrift Two Concepts of Sovereignty. Han menar på att en 

stats suveränitet inte enbart bör ses och tillskrivas som en rättighet, utan även som en 

skyldighet. Staten som inte lyckas skydda sina medborgare från övergrepp bör vara beredd på 

att mista sin suveränitet och tillika skydd från omvärlden, ”frontiers are not an absolute 

defence”.
36

 Annan belyser dilemmat inför humanitära interventioner. Frågan ställs om det är 

legitimt för en regional organisation att använda våld utan ett FN-mandat. Konflikten med att 

kunna besvara följande fråga ställs mot en situation där enorma och systematiska 

inskränkningar av de mänskliga rättigheterna genomförs utan yttre inblandning.
37

  

 

                                                 
31

 Nordin (1999), Det politiska tänkandets historia.  s.134 
32

 FN-stadgan, artikel 2(1). 
33

 FN-stadgan, artikel 2(4). 
34

 FN-stadgan, artikel 51. 
35

 Ett exempel är USA:s egenledda intervention i Irak 2003. 
36

 http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/articleFull.asp?TID=33&Type=Article 
37
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Attitydförändringen till humanitär intervention tycks urholka den traditionella nationella 

suveräniteten. 1991 antog säkerhetsrådet resolution 688 som fördömde förtrycket av kurder i 

Irak. Situationen i Irak sades hota internationell fred och säkerhet i regionen. Rådet krävde att 

Irak skulle respektera befolkningens mänskliga rättigheter samt tillåta hjälporganisationer i 

landet där behov existerade. Emellertid fattades inget beslut om militär insats på irakiskt 

territorium. Den 17 april 1991 beslöt USA, Storbritannien och Frankrike att skicka trupper till 

norra Irak för att kunna etablera en skyddszon för kurderna. Bagdad protesterade mot 

interventionen och hävdade att ”ockupanterna” överträtt internationell rätt och FN:s stadga. 

Resolutionen manade inte Irak till att acceptera en främmande militär närvaro på sitt 

territorium. Den franska regeringen svarade med att föreslå förslag om att få ”en plikt till 

inblandning” införd i folkrätten. Den svenska regeringen uttalade sig om att situationen inte 

borde ses ”som ett hot mot den irakiska statsbildningen utan som en exceptionell åtgärd som 

vidtagits med ett humanitärt syfte i en extraordinär situation”. Andra regeringar tycktes 

resonera på samma sätt och en kommande praxisutveckling anades vara på väg genom 

acceptansen av en rätt till humanitär intervention i klara undantagsfall. Det franska förslaget 

att man inte ska nöja sig med en rätt till humanitär intervention, utan även kräva en plikt 

omfattar inte stater utan opartiska internationella organisationer.
38

 Enligt synsättet skulle man 

kunna se EU som underkastad denna plikt.  

 

Resolution 688 fungerade här som ansats för en militär intervention. Interventionen kom först 

i efterhand att legitimeras genom omvärldens samtycke. Ett precedensfall hade skapats, men 

för att en folkrättsligt tillåtande norm ska uppstå krävs fler precedensfall. Liknande situationer 

behövs där statssamfundet accepterar humanitära interventioner som endast ofullständigt 

legitimerats av FN.
39

 

 

Våren 1999 flög NATO in i Jugoslavien och ett bombkrig rättfärdigades som en humanitär 

intervention. Våldsanvändningen hade inget FN-mandat. Legitimeringsgrunderna var det 

humanitära nödläget som den kosovoalbanska befolkningen stod inför. Massakrer och etnisk 

rensning hade pågått sedan mars 1998 och statssamfundet kunde inte stå passivt inför en 

humanitär katastrof, oavsett vetorätt. Här fann man argumenten för, och legitimeringen av, en 

humanitär intervention. Den nationella suveräniteten synes trängas tillbaka i den moderna 

folkrätten. Detta till förmån för skydd av mänskliga rättigheter.
40

 

 

2.2 Idén om humanitär intervention 
 

Begreppet intervention har likt suveränitet en mångnyanserad mening och innebörd. Den 

absoluta suveräna staten bör vara skyddad från all yttre inblandning. Det råder en ofrånkomlig 

spänning mellan de två begreppen. En intervention kommer, i vilken form som den än sker i, 

otvivelaktigt att inskränka och begränsa en suveränitet. Om inte begränsningar görs av ett av 

begreppen, eller av dem båda, kan de omöjligt befinna sig i samma verklighet. Den ena 

influerar tvunget den andra. Suveränitetens idé har i ovanstående delar introducerats för 

arbetet. Logiskt blir nu att betrakta begreppet humanitär intervention. 

 

                                                 
38

 Bring (2000), FN-stadgan och världspolitiken.  s.301f. 
39
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Intervention förstås allmänt som en handling innebärande inblandning i någon form. 

Varianten av form är desto svårare att avgränsa till en intervention. En klassisk mening 

återfinns i Oppenheims definition av idén om intervention;  

 

”Intervention is dictatorial interference by a state in the affairs of another state calculated to 

impose certain conduct or consequences on that other state.”
41

 

 

Enligt detta synsätt ses handlingen som en intervention vid det tillfälle som inblandning görs 

av en utomstående stat i statens inre angelägenheter. Inblandningen ska dessutom vara 

ensidigt påtvingad. Dess syfte är att ändra eller vidmakthålla den rådande situationen i den 

intervenerade staten. Det är syftet och metoden som avgör ifall den yttre inblandningen ska 

ses som en intervention eller inte.
42

 

 

Intervention kan skildras som militära åtgärder, internationell kritik samt som ekonomiska 

sanktioner. Begreppet omfattar ett bredare spektra av handlingar och åtgärder än det som 

betecknar krigsförhållanden. Åtgärdens syfte kan vara relevant för hur den benämns. 

Humanitär intervention och militär intervention kan i vissa fall ses som varandes detsamma, 

och i andra fall som varandes åtskilda. Uttrycket humanitär är laddat med positiva värderingar 

och används därför ofta som legitimitetsskapare då det skapar större acceptans. En stat kan ha 

mycket att vinna på att få sin inblandning klassificerad som en humanitär intervention.
43

 Detta 

avleder fokus och uppmärksamhet till en speciell del av inblandningen, nämligen det 

humanitära. En humanitär intervention kan således vara av väpnad och militär karaktär. 

 

En modernare och vidare definition av begreppet än den hos Oppenheim har givits av den 

Internationella kommissionen om intervention och statssuveränitet, ICISS; 
44

  

 

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

are claimed to be humanitarian or protective.”
45

  

 

I rapporten The responsibilty to Protect betecknar kommissionen en humanitär intervention 

som varandes en åtgärd som företas mot en annan stats vilja. Syftet bör därtill vara uttalat som 

skyddande eller humanitärt.
46

  

 

Rapportens mening om begreppet statssuveränitet påminner om Kofi Annans omformulering. 

Här tillskriver man begreppet, utöver rättigheter, även skyldigheter. Först och främst ska 

staten skydda den egna befolkningen. När en befolkning är utsatt för inbördeskrig, uppror 

eller förtryck från statens sida är det en internationell skyldighet att ingripa. En militär 

intervention för människors skydd bör emellertid betraktas som en extraordinär åtgärd, och 

som ett sista alternativ. Till detta föreskrivs principer om tiden före, under och efter en militär 

intervention.
47

 Med komponenter som rätt avsikt, sista möjlighet och proportionella åtgärder 

återfinner man mycket från teoritraditionen om det rättfärdiga kriget. En teori som har vunnit 

det internationella samfundets acceptans och vidare väglett det och FN i beslut som 

                                                 
41

 Jennings, Watts  (1992), Oppenheims International Law,.  s.129 
42

 ibid. 
43

 Beckman (2005), Armed intervention, Pursuing Legitimacy and the Pragmatic Use of Legal Argument. s.22ff. 
44

 International Commission on Intervention and State Sovereignty, ICISS är ett självständigt organ med 

förhållanden till FN. www.iciss.ca/mandate-en.asp 
45

 ICISS (2001), The responibility to Protect.  s.8 
46
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47
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handlingar. Traditionens anammande av det legitima och rättfärdiga har i stor grad likställts 

med det internationellrättsliga i frågor rörande krigets natur. Den allmänna acceptansen vägde 

tungt i valet av det normativa regelverket. I kommande kapitel presenteras huvudtankarna 

inom denna tradition. Teorin ger sig i kast med att besvara frågor om huruvida militärt våld 

kan rättfärdigas? Hur och när bör interventioner utföras, och under vilken auktoritet? 
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3. Det rättfärdiga kriget 

”I krig och kärlek är allt tillåtet” 

 

Kriget och dess utförande är i ständig förändring. De stora fältkrigen under 1800-talet med 

krigsstrategen Carl von Clausewitz i spetsen betraktade krig som instrumentella och 

rationella. Krig var med andra ord ”en fortsättning på politiken med andra medel.”
48

 Krigets 

tillämpning var, enligt von Clausewitz, att kunna uppnå politiska mål. Skillnaden mellan 

diplomatiska och militära medel var nog här inte alltför markant, kriget fanns bara i den bortre 

änden av spektret av politiska medel. Fram till början av 1900-talet dominerade realismens 

tänkande om krig. Efter Napoleonkrigen noteras emellertid en omställning av krig. De senaste 

erfarenheterna påvisades vara mer kostsamma, destruktiva och omfattande än tidigare fältkrig. 

Realismens tankar försvagades. Världskrigens förödelse och lidande bekräftade krigens 

ödeläggande följder på stater och mänskligheten. Under denna tids idealism etablerades 

Nationernas förbund. Folkrätten kom nu att utvecklas med syftet att begränsa krigets 

användning till just självförsvar. Fredliga konfliktlösningar fick alltmer ersätta de militära 

medlen.
49

 Nationernas Förbund och folkrätten lämpades för den tidens dominerande 

krigstillstånd, de så kallade klassiska mellanstatliga krigen. Under efterkrigstiden utvecklades 

dock ett nytt fenomen av väpnade konflikter. Efter det kalla krigets upphörande och 

Berlinmurens fall eskalerade de ”nya” konflikterna. In på 2000-talet utgör denna genre den 

dominerande delen.
50

  

 

Dagens konflikter kretsar ofta kring anspråk på makt utifrån religiös, nationell eller etisk 

tillhörighet. Nationella intressen eller stridande ideologier hos stater ersätts numera av 

identitetsbaserade konflikter. Konflikter av denna typ är ofta bakåtblickande och lägger stor 

tonvikt på historiska minnen och traditioner. Här finns ingen frontlinje. Fienden inkluderar 

alla de som inte är med ”oss”. Konflikterna är således både inomstatliga och globala, och 

aktörernas målsättning kan vara svåra att identifiera och är vidare svårlösta. Statens legitima 

våldsmonopol urholkas vilket gör kollapsade och svaga stater extra utsatta för denna typ av 

slitningar.
51

 Ett typiskt fall av detta återfinns i Afghanistan.  

 

”En viktig distinktion i rättfärdigande av krig är den mellan legitimitet och legalitet. 

Skillnaden ligger i betoningen på etiska och juridiska aspekter.”
52

 NATO:s militära invasion 

av Kosovo 1999 ansågs illegal då det inte förkom något FN-mandat, men samtidigt legitimt 

sett ur etiska och humanitära perspektiv. Diskussionerna om humanitära interventioner berör 

denna problematik och dess konflikter. Över tid har just strävan efter legitimitet vid 

användandet av militärt våld skapat teoritraditionen om det rättfärdiga kriget. En tradition 

som har påverkat folkrättens utveckling och samtidigt väglett filosofer, politiker och militärer 

i deras tänkande om krig och politik. Teorin är ”mer en överlappande och kontextuellt 

beroende tradition än en doktrin, som befinner sig någonstans mellan liberal pacifism och 

politisk realism.”
53

 Syftet med teoritraditionen är inte att rättfärdiga krig utan att förhindra 

dem och visa på andra alternativ än krig som konfliktlösning. Principer och kriterier vägleder 
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stater vid beslut om militärt våld. Om ett krig visar sig vara oundvikligt hjälper traditionen till 

att reglera själva krigsföringen.  

 

3.1 En moralisk verklighet 
 

Allmänt accepterande uppfattningar om orsaker som rättfärdigar kriget kan exempelvis vara 

självförsvar, territoriell integritet och politisk suveränitet. Dessa normer och principer om krig 

har utvecklats över tid och enligt Michael Walzer skapat en moralisk verklighet. Denna 

moraliska verklighet delar in krigets fenomen i två delar. Kriget ska enligt detta synsätt 

bedömas två gånger. För det första ser man till orsakerna bakom det inledda kriget. 

Bedömning är av adjektiv natur och ser till om kriget är rättfärdigt eller orättfärdigt. I den 

andra delen granskas krigsföringen och dess medel. Krigets adverbiala natur betecknas här 

utifrån att vara justly eller unjustly. Medeltida tänkare särskiljde de två delarna med hjälp av 

prepositioner vars distinktioner påvisar de särskiljande dragen dem emellan. Jus ad bellum 

kan översättas till krigets rättfärdighet. Den andra delen kan tolkas som rättfärdighet i krig, jus 

in bello. Dessa två kriterier är inte logiskt beroende av varandra utan självständiga i en 

bedömning. Ett rättfärdigt krig kan bedrivas orättfärdigt och vice versa kan ett orättfärdigt 

krig bedrivas rättfärdigt.
54

 Dualismens problematik försvårar gränsdragningarna för det 

internationella samfundet. När är det acceptabelt respektive oacceptabelt för samfundet att 

understödja eller fördöma en intervention? Helgar ändamålet medlen?  

 

Det rättfärdiga krigets teori delas traditionellt in i två delar. Den första jus ad bellum, 

behandlar frågan om när krig kan vara berättigat. Den andra delen jus in bello, reglerar 

krigsföringen och dess rättfärdiga medel och metoder.  För att kunna förstå teorins mening 

ordnas kriterierna och villkoren som ställs på ett krigs berättigande och dess rättfärdiga medel 

och metoder. Emellertid är dessa inte så enkla som de kan ge sken av. Tolkningarna är många 

och diskussionerna likaså. I förenklad form ses de kunna sammanställas till följande.   

 

Kraven på jus ad bellum ses traditionellt kunna ordnas till tre: 

 

1. Rätt orsak. En rättfärdig anledning ses inom teorin vara självförsvar. Var stat har 

rättigheten samt skyldigheten att skydda sin befolkning och sitt territorium från 

aggressioner, tillika anfallskrig.  

2. Rätt auktoritet. Detta är en person eller ett organ som representerar en suverän politisk 

enhet. En suverän stat innehar denna legitimitet och auktoritet enligt traditionen, 

emellertid har FN med sitt våldsmonopol numera övertagit innevarande makt. 

3. Rätt intention. Den övergripande avsikten med kriget måste vara att säkerställa eller 

återupprätta freden och ordningen i (det internationella) samhället.
 55

 

 

I modern tid har ytterligare fyra kriterier lagts till teoritraditionens första del. För att krig ska 

betecknas som rättfärdigat samt moraliskt berättigat ska dessutom följande uppfyllas: 

 

4. Proportionalitet. Det goda som uppnås med kriget måste vara större än det onda som 

detsamma orsakar. En politisk och militär bedömning bör göras av krigets effekter. 
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5. Rimlig möjlighet till framgång. Rättfärdiga krig inleds oftast inte på vinst och förlust. 

En militär granskning görs från krigets vinstmöjligheter och dess välgrundade hopp 

om framgång. 

6. Sista utväg. Militärt våld ska vara den sista utvägen sedan andra realistiska medel för 

att lösa konflikten beprövats utan resultat.
 56

  

 

De första två kraven kvalificerades under 1500- och 1600-talen av bland annat Fransisco de 

Vitoria och Hugo Grotius. Synen på nationalstaten som den främsta legitima moraliska 

aktören började växa sig starkare. Det är nu staternas, och inte längre teologiska intressen, 

som står i fokus för resonemang om när och hur militärt våld kan vara tillåtet. Betoningen på 

den suveräna nationalstaten som den enda rätta auktoriteten hänger samman med den 

Westfaliska freden och utvecklingen därefter. Genom Vitorias och Grotius skrifter ses kravet 

på rätt orsak enbart likställas med rätten till självförsvar. Dock såg de inte självförsvar som 

begränsat till enbart ett militärt svar på direkt aggression. Självförsvar kan enligt dem även 

omfatta attacker i förebyggande syfte. Om välgrundade misstankar finns om en framtida 

aggression har nationalstaten rätt till försvar. Om hotet verkligen existerar eller inte kan vara 

en mycket komplex och politiskt svårdefinierad fråga. Därtill kan det kräva militär 

bedömning. Grotius rådde till försiktighet och rekommenderade att man sökte andra alternativ 

för att kunna avvärja fiendens anfall. Det ska inte enligt detta synsätt råda några tvivel om ett 

hotande anfall i ett rättfärdigt preventivt självförsvar.
57

  

 

FN-stadgan tycks däremot vilja ta avstånd från en stats rätt till preventivt självförsvar. I 

artikel 2(4) anges att statligt våld ska undvikas och artikel 51 godkänner endast ett 

självförsvar som ett svar på en väpnad attack. Det råder således en moralisk skillnad mellan 

första och andra användningen av våld. Det förstnämnda blir likställt med otillåten 

aggression, det sistnämnda med tillåtet självförsvar.  

 

Kravet på rätt auktoritet kan enligt Vitorias och Grotius synonymt uppfattas med suveräna 

nationalstater. Efter andra världskriget har en annan legitim auktoritet framträtt, nämligen 

FN:s Säkerhetsråd. Säkerhetsrådets auktoritet sträcker sig utöver en stats, och ska vara ensam 

i sin rätt att tillgripa våld och intervenera i pågående konflikter. Syftet med detta återfinns i 

teorins tredje kriterium gällande jus ad bellum, nämligen att bevara och skydda internationell 

fred och säkerhet då denna hotas. Säkerhetsrådets unika ställning är här obunden tanken på 

det första och andra tillgripandet av våld.
58

 

 

Oavsett om alla jus ad bellums krav uppfylls så är inte ett krig rättfärdigat eller moraliskt 

berättigat om inte krigföringen utförs i enlighet med kraven i jus in bello. Kraven på god 

krigföring ska urskilja det legitima dödandet från mord. En gemensam övertygelse och 

uppfattning visar på att krig ska vara en strid mellan stridande.  

 

Kraven inom teorins andra del är traditionellt tre: 

 

1. Nödvändighet. Krigets våld och skadegörelse ska sättas i relation till dess 

ofrånkomlighet beträffande det man vill uppnå. Med detta menas inte att allt 

nödvändigt våld är tillåtet, däremot att allt tillåtet våld måste vara nödvändigt. 
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2. Proportionalitet. En taktisk och militär bedömning av insatsernas effekter krävs så att 

man väljer de som kan tänkas orsaka minst skada.  

3. Diskriminering. Principen om de civilas immunitet grundar sig på en diskriminering 

mellan stridande och icke-stridande. Militära insatser får inte primärt riktas mot civila 

liv och ägodelar, utan enbart mot militära mål. Därtill måste militära styrkor bemöda 

sig om att skydda civila från skada.
59

 

 

Det sistnämnda kriteriet är just det som skiljer legitimt dödande från illegitimt, och är därför 

ytterst centralt. Men hur kan ett krig genomföras utan att civila drabbas? Det kan konstateras 

vara omöjligt. Principen och kriteriet är till för att begränsa de civilas lidande så långt som det 

är möjligt inom krigets ramar. Walzer menar att en soldat omöjligt kan strida utan att påverka 

och drabba de civila. Det är alltså tillåtet att utföra krigshandlingar som kan ha onda 

konsekvenser under förutsättning att principen om dubbel effekt följs. Om det direkta målet i 

en attack är militärt, men civila ändå drabbas som en oönskad effekt är attacken i sig 

rättfärdigad. För att handlingen ska anses moraliskt berättigad ska principens fyra villkor vara 

uppfyllda. Dessa fyra villkor är enligt Walzer följande. 

 

1. Handlingen bör vara rättfärdigad i sig, det vill säga legitim i krigstid. 

2. Den direkta effekten bör vara moraliskt accepterad, till exempelvis i form av militär 

förstörelse eller dödandet av soldater.  

3. Intentionen bör vara god. Handlingen eftersträvar enbart de goda, acceptabla 

effekterna.
 60

 De onda effekterna är inte ”målet för den handlandes handling och inte 

heller medlet för hans mål.”
61

 

4. De goda effekterna bör överväga de onda. Konsekvenserna bör vara rättfärdigade 

enligt jus ad bellums proportionskrav.
62

 

 

Kraven inom jus in bello handlar alltså om konsekvensbedömningar. Insatsernas 

skadeverkningar står i proportion till vad man antas vinna i militär bemärkelse.  
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4. Afghanistan 
 

Afghanistan har mer eller mindre befunnit sig i krig sedan Sovjetunionen invaderade landet i 

december 1979. Syftet med den yttre inblandningen var att bekämpa ett uppror som brutit ut 

då den kommunistiska Taraki-regeringen i juli 1978 fört fram ett radikalt reformprogram. 

Olika rörelser i landet motsatte sig förändringarna i reformen vilket kom att hota den 

etablerade ordningens legitimitet.
63

 Upproret som följde försatte landet i ett konflikttillstånd 

som råder än idag. 

 

Afghanistans befolkning består av fyra större och ungefär 35 mindre etniska grupper. 

Pashtunerna står för den största och mäktigaste gruppen med sina 38 procent av befolkningen. 

Den senaste kungliga ätten som styrde landet från 1747 till 1978 tillhörde den pashtunska 

nationen. Tadzjikerna står för 25 procent av befolkningen och därtill finns hazarerna och 

uzbekerna med sina 19 respektive 6 procent. Nästan alla afghaner är muslimer och samtliga 

större etniska grupper tillhör Sunni-inriktningen, medan hazarerna tillhör Shia-inriktningen.
64

 

 

Landet har inte genomgått någon nationsbildningsprocess likt Västeuropa under 1800- och 

1900-talen. Istället har självutnämnda regionala och lokala eliter styrt sina landområden, och 

det med ett minimum av inflytande från Kabul och centralmaktens sida. Härskarna i 

huvudstaden vidmakthöll sin ledande auktoritet genom patronage. En statsbildning som 

grundar sig på ett sådant system är extremt instabilt då detta förutsätter att härskarna i 

huvudstaden har ett ständigt tillflöde av resurser som kan förändras till gångbart tillstånd.
65

 

Denna maktstruktur bestod tills den sovjetstödda Kabulregeringen förlorade sitt biståndsflöde 

1991.
66

 
67

  

 

Efter invasionen 1979 finansierade Sovjetunionen en stor del av Kabulregimens statsbudget 

och krigsansträngningar. I motstånd mot detta tränades mujahidinkrigarna av amerikanska 

och pakistanska experter, allt i kalla krigets anda. Pengar och vapen flödade in i Afghanistan 

och fördelades bland olika gerillarörelser. De lokala politiska eliterna kunde således spela ut 

den dåvarande regimen mot mujahidin. Det afghanska patronagesystemet hade kluvits i två 

separata maktstrukturer.
68

 

 

1989 uppstod så en ny världsordning som kom att upplösa de flesta av de internationella 

spelreglerna som varit aktuella under det kalla krigets år. Ett stort antal länder i tredje världen 

gick nu miste om stora biståndsflöden från den ena eller andra sidan av de två ”stridande” 

stormakterna. Konkurrensen dem emellan var nu över och detta kom att påverka svaga 

statsbildningar som Afghanistan. Därtill drog Sovjetunionen sig undan våren 1989. Reträtten 

kom att följas av fortsatta strider mellan den kvarvarande regimen och ett antal betydande 

mujahidin-rörelser.
69
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I april 1992 inträffade slutligen en regelrätt statskollaps. Den siste sovjetstödde presidenten 

Najibullah hade avgått och landet föll sönder i en mängd krigsherrestyrda mikrostater. Det 

anarkistiska tillståndet möjliggjorde och bredde nu vägen för talibanmilisen. S6 Talibanerna 

kom att lägga landets provinser under sig, och i september 1997 erövrades huvudstaden och 

den betydande makten. 2001 behärskade de över 90 procent av landets yta. Under deras 

ledning visades en brutal attityd gentemot landets befolkning och mycket av deras 

uppträdande påminde om en fientlig ockupationsregim.
70

 Vissa forskare har hävdat att 

talibanerna är en extrem pashtu-nationalistisk rörelse med det verkliga målet att återupprätta 

den pashtunska, sunni-muslimska dominansen i landet.
71

 Människor tillhörande andra etniska 

folkgrupper diskriminerades, förföljdes och mördades. Med hjälp av diverse skräckmedel 

tvingades befolkningen till lydnad och passivitet.
72

  

 

Talibanregimens apartheidpolitik gentemot kvinnor och avvikande etniska grupper, samt 

deras behandling av den avsatta Kabulpresidenten Najibullah, fick de internationella 

protesterna att uppmärksammas och växa. Najibullah stod under FN:s beskydd men det kom 

inte att hindra talibanerna från att tortera och kastrera den före detta presidenten. Hån mot FN 

uppvisades då det stympade liket hängdes upp till allmänt beskådande. USA kunde inte längre 

stå passiva. I ett tal 1997 tog så den amerikanska utrikesministern Albright ett officiellt 

avstånd från talibanerna.
73

 

 

I augusti 1998 sprängdes de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania. Bombdåden 

kom att kräva över 500 liv och den skyldige var Usama bin Laden. Bin Laden, likt andra 

efterlysta islamistiska terrorister, fann sin fristad i Afghanistan under talibanskt beskydd. I 

oktober 1998 fattade FN:s säkerhetsråd ett första beslut om sanktioner mot landet. Därefter 

tycks det amerikanska kravet på att bin Laden ska utlämnas ha styrt USA:s politik gentemot 

den alltmer isolerade Talibanregimen.
74

 Den 7:e oktober 2001, två månader efter 

terrorattackerna i New York och Washington, påbörjades USA:s militära operationer i staten 

Afghanistan. 
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5. Unionens GUSP 
 

I inledningen av EU:s fördrag fastslås vilka mål som satts för Unionens existens. Dessa mål är 

rättsligt bindande. Målen är bland annat att främja ekonomiska och sociala framsteg, stärka 

Unionens identitet på den internationella arenan samt att skydda medborgarnas rättigheter och 

etablera ett område med rättvisa, säkerhet och frihet. Till Unionens överordnade principer hör 

respekt för ländernas nationella identiteter samt för rättsstaten, demokratin och de mänskliga 

rättigheterna. De främsta målen för Unionen är sammanfattningsvis: fred, välstånd och 

försvar av Unionens värderingar.
75

 

 

Efter Berlinmurens fall började EU-länderna visa intresse för att på allvar diskutera den 

utrikespolitiska hållningen. En hållning som skulle vara gemensam för hela Unionen. I 

Maastrichtfördraget från 1993 infördes därför en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, 

GUSP. Formuleringarna i den visar på önskan om att enhälligt utforma en allmän hållning 

gentemot andra länder. Fortsättningsvis har medlemsländerna utvecklat en samsyn i många 

politiska frågor. Dock är i realiteten denna politik inte gemensam. Det påvisades tydligt i 

frågan om USA:s inblandning i Irak, 2003. Några medlemsländer ställde sig bakom USA:s 

rätt till intervention medan andra tog tydligt avstånd.
76

  

 

Strax efter att Balkan-krigen hade brutit ut, startades förhandlingar om hur EU skulle kunna 

skapa en militär kapacitet för utförandet av humanitära och fredsskapande insatser. 

Maktlösheten vid tidigare liknande situationer skapade en önskan att kunna ersätta ord med 

handling. 1999 beslöt sig så EU:s ledare för att skapa en europeisk insatsstyrka. Målet var här 

att Unionen skulle kunna skicka ut styrkan på mindre än 60 dagar efter beslut. I december 

2001 förklarades den europeiska krishanteringsstyrkan för operationell. 2004 beslöt länderna 

vidare att även organisera mindre snabbuttryckningsstyrkor som skulle kunna fås direkt på 

fötterna.
77

  

 

Hur ser Unionens riktlinjer och ramverk ut för utnyttjandet av den militära förmågan?  

Hur ser Unionen på användningsområdet för sina krishanterings- och 

snabbuttryckningsstyrkor? 

 

5.1 Rätt orsak 
 

I december 2009 trädde den nya författningen i Lissabonfördraget i kraft. Man införde en 

solidaritetsklausul som säger att varje EU-land ska agera tillsammans med, och ge assistans 

till, ett annat EU-land som utsätts för terrorattack eller annan katastrof.
78

 Hur denna assistans 

ska se ut framgår inte. Klausulen kräver dock inte att något land skickar soldater i händelse av 

krig. Denna klausul kan ses och tolkas som var stats rätt till självförsvar. Antingen försvarar 

den angripna staten sig mot terrorism, eller mot en annan katastrof som anfallskrig. Här finns 

en likhet med teorins första villkor gällande jus ad bellum. Rätt orsak har uppfyllts och en 

begränsning av statens, anfallarens suveränitet är enligt EU rättfärdigat. Kriteriet om rätt 
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orsak återfinns med andra ord inom Unionens normer. En stats suveränitet är inte absolut utan 

får begränsas då man visat aggression innanför eller utanför sina statsgränser. Försvarskrig är 

enligt synsättet rättfärdigat. 

 

EU:s gemensamma försvar avser deltagandet i försvaret av Europa enligt Brysselpaktens 

artikel 5 och Washingtonfördragets
79

 artikel 5. ”De stater som undertecknat pakten och 

fördraget måste hjälpa varandra vid väpnat angrepp för att återställa säkerheten.” De 

nödvändiga åtgärderna som vidtas ska ske i enlighet med artikel 51 i FN-stadgans ”rätt till 

självförsvar”. NATO har sedan 1949 stått som den huvudsakliga garanten för säkerhet i 

Västeuropa.
 80

 EU verkar nu vilja kunna definiera en särskild europeisk identitet i frågan om 

säkerhet och försvar. Ansvaret för Unionens existens bör säkrast ligga hos Unionen själv.  

 

I och med EU:s allt mer växande ansvar inom både ekonomi och handel har Unionen, som 

ovan nämnts, utvecklat en egen gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Detta har, enligt 

Unionen själv, genomförts för att man ska kunna ”tala, och agera, samstämmigt på den 

internationella arenan”. Mot bakgrund av de regionala konflikterna som utspelade sig i 

Europa och på andra håll under 1990-talet och kravet på att bekämpa den internationella 

terrorismen beslutade ledarna för EU-länderna att inrätta formella instrument för diplomati 

och insatser. GUSP ska enligt EU bygga på mjuk makt. När det behövs ska den stödjas av 

handels- och biståndspolitik eller andra politikområden.
81

  

 

Följande tycks tala för en vilja att möjliggöra och ge ett handlingsutrymme för ett eventuellt 

användande av en hårdare makt. Då det diplomatiska språkbruket inte räcker till och inget mer 

kan göras kan Unionen ändå stödja sin politik med egna stridsgrupper. Dessa stridsgrupper 

kan nu mobiliseras inom tio dagar efter det att EU:s ministerråd begärt följande. Upprättandet 

av insatsstyrkorna kan tolkas som ett tecken på EU-ländernas vilja att stärka sin roll vid 

internationella förhandlingar. 

 

I arsenalen för GUSP ingår den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, ESFP. Nämnd 

politik möjliggör för Unionen ett utvecklande av sin civila och militära kapacitet. Syftet är här 

att bevara freden och säkerheten i världen, och det i enlighet med FN:s förordning. Unionen 

poängterar emellertid att ESFP inte innebär ett upprättande av en europeisk armé. Istället ska 

den utvecklas och samordnas med NATO.
82

 

 

5.2 Rätt auktoritet 
 

Sedan Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 har nya uppdrag tillskrivits GUSP.  I 

avdelning V i fördraget om EU och i dess artikel 11, framgår målsättningarna för politiken 

och tillika Unionens andra pelare.
83

 Riktlinjerna för den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken utvisas av de uppgifter och uppdrag som en militär EU-styrka skulle kunna 
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utföra. En intervention skulle med andra ord kunna rättfärdigas om målen är desamma som 

nedanstående. Målen fastställs i artikel 11(1) till att: 

 

 skydda Unionens gemensamma värden, grundläggande intressen, oavhängighet och integritet 

i överensstämmelse med grundsatserna i Förenta nationernas stadga, 

 på alla sätt stärka Unionens säkerhet, 

 bevara freden och stärka den internationella säkerheten i enlighet med grundsatserna i 

Förenta nationernas stadga samt i enlighet med principerna i Helsingforsavtalets slutakt och 

målen i Parisstadgan, inbegripet de som gäller yttre gränser, 

 främja det internationella samarbetet, 

 utveckla och befästa demokrati och rättsstatsprincipen samt respekten för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna.
84 

 

Ovanstående hänvisning till FN-stadgan kan tolkas till att Unionen ser säkerhetsrådets 

auktorisation som ett absolut krav inför en intervention. Emellertid har nog ett medvetet val 

gjorts av de terminologiska begreppen överensstämmelse och i enlighet med grundsatserna i 

FN-stadgan. På så vis lyckas man undgå att mena FN-stadgan i sin helhet. FN:s auktorisation 

kan ses som relevant men inte den enda. 

  

I den Europeiska säkerhetsstrategin, ESS (2003), identifieras fem hot mot Europas säkerhet − 

terrorism, spridning av massförstörelsevapen, regionala konflikter, misslyckade stater och 

organiserad brottslighet.
85

 För att kunna komma till rätta med dessa hot ser man att militären 

kan spela en viktig roll i de tänkbara uppgifterna. ESS framhåller att varje militär operation 

som Unionen genomför ska ske i nära samarbete med humanitära och civila insatser. 

Säkerhetsstrategin understryker därtill att många av operationerna kommer att ske i 

samverkan med NATO och att det är viktigt att det finns FN-mandat.
86

 FN-mandat är ett 

betydande inslag, men inte ett avgörande sådant. Säkerhetsrådets godkännande är inte absolut 

nödvändigt i till exempel en humanitär katastrofsituation eller under ett pågående folkmord. 

Däremot ska alla EU:s militära operationer ske i enlighet med FN-stadgans principer, vare sig 

det finns ett FN-mandat eller inte.
87

 

 

Preciseringen av FN-stadgan är att den utgör en ”grundläggande ram”.
 88

 Definitionen tycks 

ses som en ytterligare undvikande benämning. Unionen verkar vilja visa på behovet av att 

internationell rätt ska utvecklas mot att bättre kunna möta den nya världsordningens hot och 

företeelser. FN räcker inte längre till och genomgår i nuläget en nödvändig reformering. 

Tolkningen i förening med den modernare synen på suveränitetens skyldigheter, skulle kunna 

visa på en mer tillåtande syn inför en intervention utan FN-mandat.  

 

Om nu Unionen i sig innehar rätt auktoritet enligt teoritraditionens villkor kan vara 

diskutabelt. FN har med sitt våldsmonopol, den folkrättsliga auktoriteten. Emellertid är EU ett 

organ som representerar suveräna politiska enheter. Med andra ord kan EU enligt teorin 

likställas med rätt auktoritet för ändamålet.  
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5.3 Rätt intention 
 

I ESFP
89

 återfinns de så kallade Petersbergsuppdragen. Inför dessa uppdrag ska 

Västeuropeiska Unionens medlemmar
90

 vara beredda att ställa militära enheter av sina 

konventionella styrkor till VEU:s, NATO:s, och EU:s förfogande. Uppdragen nämns i EU-

fördraget artikel 17 och omfattar; 

 

 humanitära insatser eller insatser för att evakuera medlemsstaternas medborgare, 

 fredsbevarande insatser, 

 insatser av väpnade styrkor för krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder.
91

 

 

Uppdragen som skisserats är följaktligen desamma som de EU:s militära styrkor kan 

förväntas få. De omfattar allt från humanitära hjälpinsatser till renodlade militära 

interventioner. Det går att skilja ut olika scenarier där lydande kan bli relevant;  

 

Ett första scenario är en insats av humanitärt slag. Uppgifterna för styrkan i ett 

konfliktområde kan vara att förhindra brott mot mänskliga rättigheter och att skydda där 

stationerade biståndsarbetare. 

Ett andra scenario innebär en operation i vilken styrkan assisterar och skyddar evakuering av 

exempelvis EU-medborgare eller andra icke-stridande från en krigszon. 

Ett tredje scenario sker i förebyggande syfte. EU-styrkan sänds ut för att lugna ner en 

situation och avväpna eventuella parter i en växande konflikt. 

Ett fjärde scenario är då styrkan genomför fredsbevarande uppgifter, som övervakning av 

vapenvila. Stabilisering och återuppbyggnad är målet. 

Ett femte scenario går i riktning mot att vilja skilja stridande parter åt. Det kan gälla den 

högsta konfliktformen som snabbinsatsstyrkan kan engageras i. Man kan förvänta sig en 

väpnad strid vars syfte blir att tvinga fram fred.
92

  

 

Ovanstående scenarier visar på rätt intention enligt teorin. Säkerställandet och 

återupprättandet av freden och ordningen i det internationella samhället är just vad som 

skisserats i Petersbergsuppdragen.   

 

Den Europeiska Unionens riktlinjer för rättfärdigandet av interventioner ses överensstämma 

med teorins. Idealtypen tycks vara inom räckhåll för Unionen. Teorins normer och mönster 

återfinns uttryckligen i de valda EU-dokumenten. Det kan självfallet skilja mellan den 

officiella retoriken och praktiken. Humanitära interventioner stödjer sig på nya varianter av 

intentioner. Fokus har skiftats från det nationella egenintresset till stärkandet av internationell 

säkerhet. Emellertid kan de nya ändamålen enbart innebära en skillnad i argumentationen och 

inte i de faktiska motiven till interventionen.  
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6. Unionen i Afghanistan 
 

EU (likt USA och FN), legitimerade interventionen av Afghanistan med anledning av ett antal 

sammanslagna orsaker och intentioner. Unionens rättfärdigande av begränsningen av landets 

suveränitet utvisas bland annat av Europaparlamentets antagna resolution den 5e september 

2002 samt av Unionens uttalande till FN den 13:e november 2001. 

 

 Talibanregimen beskyddade och stödde terroristnätverk och organisationer som Al 

Qaeda. Dessa utgör en stor fara för hela regionen och tillika resten av världen. Hotet är 

en global fråga som bör engagera hela världssamfundet. Al Qaeda ses obestridligt 

ligga bakom terrorattackerna den 11:e september, och då talibanregimen vägrade 

lämna över de skyldiga var en intervention i landet nödvändig. Unionen ser 

bekämpandet av terrorism som en högt prioriterad fråga och stödde så USA:s militära 

operation då den var legitimerad och i överensstämmelse med FN:s stadga och 

resolution 1369.  

 

 Den humanitära situationen för det afghanska folket var alarmerande och tycktes 

fortsätta att försämras. Talibanregimen hade vid upprepade tillfällen och på ett 

systematiskt vis brutit mot folkrätten och de internationella konventionerna om 

mänskliga rättigheter och dess principer. Efter flera år av larmrapporter om 

talibanernas förtryck, tyrannisering av och massakrer på etniska minoriteter kunde 

man inte längre stå passiv. Milisen var tvungen att avväpnas. Insatser var oundvikliga 

för att kunna förhindra fortsatta humanitära kriser och för att upprätta säkerheten för 

det afghanska folket.  

 

 Afghanistan behövde etablera en styrande ledning som var stabil, legitim och 

representativ för hela landets befolkning. Regionen behövde stärkas med demokrati då 

dess instabila tillstånd även påverkade grannländerna och vidare hela världen. Ett 

viktigt element för att nå stabilitet i regionen ansågs vara att även bekämpa 

framställningen av och handeln med narkotika. En betydande del av det heroin som 

cirkulerar i EU:s medlemsländer kommer just från Afghanistan.
93

 

 

Kriteriet rätt orsak anses uppfyllt då Unionen ser sin inblandning som ett självförsvar mot 

terrorismen. I och med den 11:e september hade världen blivit anfallen och hotet om 

aggressioner kvarstod mycket på grund av att anfallarna beskyddades av talibanregimen. Ett 

tvång att skydda Unionens grundläggande intressen och på alla sätt stärka dess säkerhet 

uppstod. Uppdragen följer GUSP:s riktlinjer för användandet av en EU-styrka. En ytterligare 

orsak som EU visar på är att samma stat inte uppfyllde skyldigheterna att skydda egen 

befolkningen och tillgodose dess humanitära, politiska och säkerhetsmässiga behov. 

Uppgiften var att utveckla och befästa respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Insatserna av humanitärt slag omfattas av EU-fördragets artikel 17 

och beskrivs som ett i Petersbergsuppdragen relevant scenario.  
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Det påvisades en strävan att vilja åstadkomma och säkerställa varaktig fred och ordning i 

regionen och att främja dess utveckling. Unionen håller sig här till idealtypen även i frågan 

om rätt intention. De internationella mekanismerna för civilt konfliktförebyggande och 

krishanteringen med civila medel hade inte fungerat då dessa satts in försent i en långvarig 

konflikt. En intervention var på så vis enligt EU en sista utväg. De militära insatserna var 

oundvikliga för att kunna bevara freden och stärka den internationella säkerheten samt främja 

det internationella samarbetet. Insatser av de väpnade styrkorna behövdes för krishanteringen 

och de fredsskapande åtgärderna.  

 

Unionen tillförskriver FN den centrala rollen i fallet Afghanistan. Interventionen vidtogs 

under och i samarbete med ett FN-mandat. Unionen ser sin funktion som stödjande och i 

enlighet med FN:s säkerhetsråds resolutioner. Ändamålet och syftet med deltagandet var 

enligt de officiella uttalandena att assistera FN i dess ansträngning och insats.
94

 Den rätta 

auktoriteten ges här till FN. En önskan om större handlingsutrymme för EU var troligen lika 

aktuell då som nu. EU innehade inte de resurser som krävdes för att på egen hand kunna ta 

hand om den givna situationen, inte heller kan den viljan förmodas ha funnits. Däremot får 

man känslan under arbetets gång att det eftertraktats ett större inflytande över de fattade 

besluten. 

 

Scenarierna som skisserats upp i Petersbergsuppdragen var i Afghanistan teoretiskt 

ofrånkomliga. Unionen har i sitt praktiska exempel motsvarat sina riktlinjer och hållit sig 

inom teorins normativa ramverk. Inställningen till och definitionen av intervention samt 

suveränitet verkar vidare vara överensstämmande med teorins ramar, och likaså vara präglade 

av denna ideologi. En ideologi som kom att påverka mot handling. 

 

Attackerna den 11:e september kan ses som ett pågående kolonialt krig emellan Mellanöstern 

och imperialisterna USA och på så viss ta formen av ett mer traditionellt slag. Enligt 

teoritradition skulle rätt orsak ändå vara fullgjord då USA försvarat sig mot talibanerna och 

Al Qaedas angrepp. En stat som Afghanistan hade givit en fristad till terrorister som utförde 

och planerade anfall. USA har som alla andra stater en skyldighet att skydda sina medborgare 

och deras säkerhet mot fortsatta angrepp. Sen kan man argumentera för och emot om 

interventionen var en sista utväg. Hade verkligen andra realistiska medel för konfliktlösning 

prövats?  

 

Det pågick redan ett krig i Afghanistan då Unionen valde att närvara. Det var inte den yttre 

inblandningen som kom att starta striderna i landet. Intentionen var istället att stabilisera 

regionen och hämma dess fortskridande väpnade konflikter. Teoritraditionens krav på 

proportionalitet kan legitimeras. Det goda som kunde uppnås med Unionens deltagande var 

större än det onda som redan fortskred i landet. Det krisdrabbade afghanska folket hade 

troligtvis inte vunnit något på en fördröjd militär intervention. Det var inte heller säkert att 

talibanregimen innehade den makt som krävdes för att kunna utelämna bin Laden och hans 

organisation.  Al Qaeda var beroende av Afghanistan men ändå självständigt. Interventionen 

kan härmed ses som en sista utväg. 

 

Syftet med att stödja FN:s resolutioner och använda sig av Unionens militära förmåga var, om 

inte att eliminera terroristnätverken, så att skada dem. På så vis ville man försöka minska 

fortsatta terrorattacker. Historiskt sätt hade världen lyckats med liknande. Sedan 1945 har 

man inte kunnat påvisa fler självmordsattacker utförda av japanska kamikaze. Då som nu gick 
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man på dess källa
95

 för att försvåra dess funktion. En rimlig möjlighet till framgång återfanns 

och tar så med det sista kravet på en rättfärdig intervention och en rättfärdig begränsning av 

suveräniteten.  
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7. Suveränitetens begränsning och 

interventionens rättfärdigande 
 

Frågan är om suveränitetsbegreppet med dess historiska innebörd kan vara tillämpligt i den 

moderna världen? Spelreglerna i det anarkistiska utrymmet mellan staterna har i mångt och 

mycket ändrats sedan begreppets början. Suveräniteten har en formell mening, liksom en 

faktisk sida. ”Även om en stat är formellt suverän kan suveräniteten vara uttunnad i 

praktiken.” 
96

  

 

Den yttre suveränitetens hotbild är andra staters expansionism. Statsgränser har förändrats och 

statsbildningar har kommit och gått genom historien. Den inre suveräniteten har främst 

utmanats av separatistiska rörelser inom de egna regionerna. De regionala konflikterna kan 

komma att bli så pass djupgående att det i vissa fall uppkommit terrorism. Terrorism riktas 

gärna mot statsmakten från etniska, kulturella och religiösa minoriteter.
97

 Dagens erfarenheter 

visar även på riktad terrorism utanför den egna staten. De inre angelägenheterna i en suverän 

stat kan med andra ord direkt beröra andra stater. Detta kan tyckas rättfärdiga interventioner 

av olika slag om en stat inte lyckats kontrollera sina inre dimensioner. Grova kränkningar av 

mänskliga rättigheter accepteras inte längre av världssamfundet. I den folkrättsliga debatten 

har suveränitetsbegreppet vidgats och uppfattas numera inte enbart som en rättighet, utan 

även som en skyldighet. Den samtida tolkningen av folkrätten visar på att statens suveränitet 

inte är oinskränkt. Om staten de facto utgör ett hot mot sina medborgare, kan en intervention 

vara rättfärdigad. 

 

I kontexten av en omfattande globaliseringsprocess sammanlänkas allt mer de interna och de 

externa säkerhetsaspekterna. Avlägsna hot kan vara lika oroväckande som hot på nära håll. 

Instabila situationer inom en stat utgör i detta led relevanta hinder för en hållbar utveckling, 

regional stabilitet och internationell säkerhet. Regionala konflikter har oavsett sina 

geografiska lägen inverkan på europeiska intressen. Konflikterna utövar bland annat ett hot 

mot minoriteter och mänskliga rättigheter. De regionala konflikterna kan dessutom 

underminera hela den fundamentala statsbildningen. Instabila stater och kollapser av statliga 

institutioner såsom i fallet Afghanistan identifieras som ett av de mest alarmerande hoten mot 

Europa. I slutändan påverkar och försvagar fenomenen hela det internationella samfundet.
98

  

 

Det internationella samfundet har reagerat med obeslutsamhet på den nya varianten av icke-

statliga och inomstatliga konflikter samt krig. Ofta har reaktionerna varit försenade eller 

uteblivit, detta sågs i Bosnien och Rwanda. Samtidigt har västvärlden omdefinierat krigföring 

i humanitära termer och rättfärdigat militärt våld om det förhindrar mänskligt lidande. 

Mobilisering för krig i västvärlden och i det internationella samfundet sker numera utifrån 

humanitära intentioner och med en ansvarskänsla för ”andra”. Samfundet tycks ställa sig 

bakom en solidarisk teori. En teori vars utgångspunkt finns i det internationella samhället och 

i teoritraditionen om rättfärdiga krig. Normer och regler tillskrivs det internationella samhället 

som tilldelar stater både rättigheter och skyldigheter i internationell politik. Teorierna om det 

internationella samhället och rättfärdiga krig vägleder staterna till ett etiskt ansvar att skydda 

individers liv och frihet, inom och utom statliga gränser. Om de mänskliga rättigheterna 
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kränks bör staters suveränitet begränsas med en humanitär intervention i enlighet med det 

ovanstående. Unilaterala humanitära interventioner ses som legitima om inga andra alternativ 

finns att tillgå och om målsättningen är att återupprätta ordning och rättvisa i det 

internationella samhället.
99

  

 

7.1 Unionens roll i världen 
 

Oavsett den instabila situationens orsaker ser EU sig skyldigt att på ett eller annat sätt ingripa. 

Statens suveränitet får således begränsas enligt Unionen då staten i fråga inte kan eller vill 

fullgöra sina skyldigheter. Skyldigheterna omfattar tillhandahållande av grundläggande 

tjänster, förvaltande av resurser och garantier för rättsstatsprincipen och befolkningens 

säkerhet. Det viktigast av allt är att staten lyckas skydda och främja sina medborgares 

grundläggande fri- och rättigheter. Instabila situationer som inte gynnar en utveckling som 

bygger på delaktighet och inte heller de mänskliga rättigheterna, får i Unionen en särställning. 

Här kan till och med stöd ges till verksamhet utan godkännande av partnerländernas 

regeringar.
 100

  

 

I sina åtgärder mot instabilitet vill EU kunna förbättra samordningen av de möjligheter den 

förfogar över. Det vill säga förfogandet över sina gemenskapsinstrument, GUSP/ESFP-

mekanismerna och medlemsstaternas bilaterala bistånd. EU självt och det internationella 

samfundet ser Unionen som en viktig politisk aktör på den internationella scenen. Därför 

anser man sig inneha ett särskilt ansvar för att lösa de problem som instabila situationer 

medför, både som aktör vid krigsutbrott och som fredsbyggare.
101

 

   

En av målsättningarna för Unionen gällande GUSP ”är att bygga på en världsordning baserad 

på verklig multilateralism.” Förenta Nationerna står just nu inför enorma utmaningar. En 

institution som bildades efter andra världskriget väcker frågan om och hur den ska kunna 

fortsätta vara grundvalen för det internationella samspelet. EU poängterar inte desto mindre 

att en annan väg än via FN-organisationen skulle få oförutsägbara följder för den 

internationella freden, samt för all multilateral verksamhet i allmänhet. Likväl växer Unionens 

betydande roll och en utvidgning av densamma sker. Detta ser ut att kunna skapa såväl stora 

möjligheter som svåra utmaningar när det gäller EU:s arbete inom FN.
102

 Det handlar här om 

att sätta press på FN och dess system. På så vis ställs krav på organisationens utveckling, 

kanske mot ett effektivare samarbete med regionala organisationer. 

 

Det internationella ansvarstagandet synes allt större i omfattning. En förutsättning för dess 

verkande skulle vara om FN-stadgan kapitel VII gav en tillåtlighetsgrund för en annan form 

av genuint multilateralt beslutsfattande. I dagsläget ser det ut så att enbart ”Säkerhetsrådet 

fastställer förefintligheten av hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandling och framlägger 

förslag eller fattar beslut om vilka åtgärder som skola vidtagas i överensstämmelse med 

artiklarna 41 och 42 i syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.”
103
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FN:s agerande kan ibland te sig otillräckligt och långsamt, och då kan ett utvidgat 

handlingsutrymme för organisationer som EU vara lämpligt. Efter Kosovointerventionen har 

frågan blivit allt mer relevant. Flera av EU:s medlemsländer stödde NATO:s inblandning, det 

trots frånvaron av FN-mandat. I takt med EU:s geografiska utvidgning kommer Unionen allt 

närmre områden med konflikter. Turkiets eventuella medlemskap skulle föra EU mot 

Mellanöstern och dess problematik. De politiska förväntningarna skulle vara stora på Unionen 

att agera i sitt närområde vid humanitära kriser, samtidigt som närliggande konflikter skulle 

innebära stora säkerhetsrisker. Unionen skulle inte kunna förhålla sig passiv. Situationen 

skulle kunna tvinga på en mer proaktiv roll. En roll som skulle kunna inskränka FN:s 

våldsmonopol.  

 

7.2 Rättfärdigandet 
 

Krig kräver diskurser. De inblandade aktörerna i väpnade konflikter behöver en förklaring till 

varför våldet är ett nödvändigt och legitimt medel. De diskurser som används har knappt 

något att göra med de teoretiska förklaringar om kriget som ett medel att uppnå politiska eller 

ekonomiska syften. De rättfärdiga diskurserna har istället med rädsla, hot, självförsvar och 

identitet att skaffa. Den kanske mest övergripande legitimerande diskursen är just den som 

vilar på gruppens kollektiva rädsla att deras identitet på något sätt är hotad. Att diskurser 

används i rättfärdigande syfte behöver inte ovillkorligen innebära att de är manipulativa. 

Rädsla är ofta en förklaring till politiskt våld. En rädsla som ofta hänger samman med 

nationalism och uppfattningar om ”vi” och ”dem”. Existensen av ”det främmande” kan 

utnyttjas i diskurser som just rättfärdigar våld. I högsta grad handlar många rättfärdigande 

diskurser kring krigsföring om gruppens existens och fortsatta överlevnad.
104

  

 

Likt folkrätten, har teoritraditionen om rättfärdiga krig sett till den första och andra 

användningen av våld i avgörandet av vad som är rättfärdigat. I tidigare skeden av 

teoritraditionen betonades dock framförallt intentionen att återställa ordning och återupprätta 

freden. Ett kriterium som här läggs till behandlar tiden efter kriget, jus post bellum. Med det 

ökade antalet humanitära interventioner har detta kriterium återaktualiserats. Dagens stora 

utmaning ligger inte i att vinna kriget, utan i att vinna freden. Principen om jus post bellum 

inför frågan om huruvida krig kan rättfärdigas retrospektivt. Detta skulle kunna ske genom 

resolutioner i FN:s säkerhetsråd efter krigets slut.
105

 Efterhandsresolutioner kan då implicit 

legitimera den situation som kriget skapat, även om det explicit inte rättfärdigar följande krig. 

Sker detta upprepande gånger kommer praxis på sikt att påverka folkrättens syn och 

utveckling i frågan.
106

 Här tycks ändamålet mer eller mindre helga medlen. Möjligheten att 

inskränka suveräniteten tycks markeras ytterligare i och med denna hållning. 
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8. Avslutning  
 

Den ökade globaliseringen efter kalla krigets slut uppfattas gärna som något positivt med 

större möjligheter till internationell handel och ökat samarbete länderna emellan. Dock ställer 

globaliseringsprocessen på samma gång högre krav på det internationella samfundet och 

kräver fungerande system för internationell konflikthantering. Nya problem har dykt upp i 

samband med att nationalstatens roll minskat och multilaterala organisationer tagit över 

konflikter som tidigare begränsades till enskilda, suveräna stater. De globala kraven på ett 

kollektivt ansvarstagande har vuxit i takt med globaliseringen. Hotbilder mot den 

internationella freden och stabiliteten blir mer synliga i en öppen värld. Den yttersta 

ansvarsplikten har tillfallit FN, vars syfte är att avlägsna eller åtminstone minska hotbilder 

mot omvärlden. Detta görs effektivt genom att organisationen intervenerar i konflikter; 

ekonomiskt, militärt och på andra sätt. Emellertid har omvärlden många gånger reagerat på att 

FN-mandat satts i verket i allt för liten skala eller försent. USA har vid flera tillfällen vidtagit 

intervenerade åtgärder utan att säkerhetsrådet auktoriserat desamma. I vissa fall har dessa 

operationer utan FN-mandat accepterats
107

 från omvärlden och i andra fall har de fördömts
108

. 

I vilket fall så resulterar operationerna till en skymtande urholkning av FN:s unika och 

legitima auktoritet gällande våldsmonopolet.  

 

Den Europeiska Unionen har i takt med Maastricht- och Nicefördragen förstärkt sin ambition 

och ställning som en betydelsefull aktör på den politiska arenan. Unionen ger FN och dess 

system hög status i sina direktiv och hänvisar ofta till dess auktoritet. Dock har man markerat 

sin flagga och de militära utlandsuppdragen som kan tänkas föras under den. Humanitära 

interventioner räknas här in i och med att man inkluderade Petersbergsuppgifterna i Unionens 

fördrag.  

  

Frågan är huruvida snabbinsatsstyrkorna verkligen hjälper Unionen att uppnå mål som inre 

och yttre fred, demokrati och välstånd. EU:s attraktion och framstående ställning i världen 

som den mest framgångsrika ekonomiska Unionen och handelsblocket har tidigare kunnat 

uppnås utan militära resurser. Ett viktigt instrument och medel som Unionen regelbundet 

förlitat sig på är bistånd. Bistånd tillsammans med nämnd ställning ger Unionen dess mjuka 

makt. Tillförandet av en utvecklad militär förmåga kan tänkas underminera denna mjuka 

makt. Det kan tänkas vara så att EU:s styrka legat i avsaknad av militär makt. Därmed har 

inget land känt av ett militärt hot och istället kunnat lägga fokus på andra samarbetsmedel. 

Önskemålet om en starkare militär förmåga kan i dag ses tillfredställt genom NATO och dess 

betydligt större snabbinsatsstyrka. På så viss kan EU behålla sin unika roll som enbart en civil 

makt.  

 

Man kan vända på hela betraktelsesättet. Visserligen har Unionen varit framgångsrik under de 

senaste 50 åren, men det kan tänkas ha varit möjligt tack vare att NATO och USA tagit hand 

om Europas försvar. Efter kalla krigets slut och globaliseringsprocessens framväxt kan det ses 

som riskabelt för Unionen att inte utveckla egna militära förmågor. En ny värld, med sina nya 

hot, har visat sig. Möjligtvis räcker inte den mjuka makten som skydd för EU och dess 

medborgare.  
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Europas svar på avsaknaden av lämpliga militära styrkor med tillräcklig flexibilitet och 

rörlighet ledde fram till utvecklingen av Unionens snabbinsatsstyrkor. Den europeiska 

säkerhets- och försvarspolitiken och upprättandet av snabbinsatsstyrkorna kan vara en logisk 

följd för EU i utvecklingen mot en riktig EU-armé. Viljan kan tänkas vara att kunna matcha 

de amerikanska styrkorna. 2003 utformades en säkerhetsstrategi för Europa som nu utgör det 

strategiska ramverket som formulerar hela EU:s utrikes- och säkerhetspolitik. Alla framtida 

militära operationer kommer således att utgå från den roll strategin ger EU i världen.
109

  

 

Unionen tycks önska en mer vägledande ställning inom alla FN-organ, inklusive 

säkerhetsrådet. Man arbetar sig vidare till att kunna lägga fram fler gemensamma 

ståndpunkter i de viktigaste FN-institutionerna. EU:s tyngd ökar på så viss avseende på bland 

annat området för fred och säkerhet. Man poängterar att aktivt stödja FN i en anda av 

partnerskap. Den grundläggande ramen för internationella förbindelser är just FN-stadgan. 

För den skull ska en europeisk prioritering vara att stärka och rusta FN-organisationen, det för 

att den ska kunna uppfylla sitt ansvar. Samtidigt önskas en möjlighet till större inflytande i 

globala politiska frågor. Unionen vill i och med FN:s pågående reformprocess ta initiativ till 

ett främjande av större samstämmighet och jämvikt mellan institutionerna i det globala styret. 

Lämpligen vill man stärka EU:s representation. Vidare vill Unionen ”befästa och stärka sin 

praxis att utarbeta kortfattade vägledande dokument, riktlinjer eller positionsdokument för 

vissa FN-evenemang och möten. Vid behov skulle förberedande sammanträden kunna 

organiseras för att identifiera nyckelfrågor och EU:s prioriteringar.” Man efterfrågar 

möjligheten till en ökad flexibilitet för att kunna effektivisera sitt främjande av Unionens 

ståndpunkter inom FN. ”När en fråga som omfattar GSUP tas upp i ett FN-forum bör rådets 

avdelningar i Bryssel som är behöriga få utvidgade befogenheter att övervaka och, vid behov, 

förbereda genomförandet av överenskomna åtgärder på ett sammanhängande sätt.”
110

  

 

De lösa och breda formuleringarna kring FN:s roll och direktiv inom EU tycks på ett 

medvetet sätt visa på en vilja att ge Unionen största möjliga utrymme för eget beslutsfattande 

och befogenhet. Detsamma kan framföras i de omfångsrika möjligheterna till insatser som 

syns inom Petersbergsuppgifterna. Handlingsutrymmet ökar och gränserna för Unionens 

kompetens utvidgas. Samtidigt som säkerhetsrådet tillskrivs det primära ansvartagandet för 

internationell fred och säkerhet, uppfattas den inte som den enda relevanta. 

 

EU har visat sig mottaglig för diskursen om rättfärdigt krig. Teoritraditionens strukturella och 

normativa särdrag passar bra in. Som en ”demokrati” är EU begränsad i hur och när militärt 

våld kan användas. Det var inte förvånansvärt att EU höll sig till teorins kriterier i frågor som 

behandlar statens suveränitet. Unionen likt resten av världen står emellertid inför samma 

problematik med den nya situationen i världen. Västvärldens kollektiva rädsla inför 

terrorismen vilar på att dess identitet och existens är hotad. I det ”orediga” tillståndet i världen 

tar sig EU villigt an en mer framträdande och ledande roll. Det verkar som om det 

internationella samfundet välkomnar EU som en oberoende säkerhetsaktör. FN behöver 

genomgå en omfattande förändring och då kan EU axla över delar av dess ansvarsområden. 

EU skulle vidare kunna ge motvikt gentemot den hårda makten. Den motsatta 

säkerhetspolitiska doktrinen träder fram hos USA som numera står utan något som helst 

motstånd. FN visade sig stå helt utan motvärn då stormakten gick emot deras 

rekommendationer 2003.  
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De traditionella gränsförsvaren tillhör historien. EU:s första försvarslinje ligger numera långt 

ute i världen. Här ser man att inga geografiska gränser markeras för en eventuell operation.  

Säkerhetsstrategin bygger på Unionens arv av regler och multilaterala förhandlingar. Säkerhet 

för Europa skapar Unionen genom en utvidgning av den säkerhetszon som ska omgärda 

Europa. Detta görs genom ”preventivt engagemang” och genom ”en världsordning grundad 

på effektiv multilateralism.”
111

  

 

Teoritraditionens kriterier på jus ad bellum har visats sig rättfärdigade för EU:s deltagande i 

interventionen i Afghanistan 2001. Suveräniteten kunde i moralisk anda begränsas avsevärt 

tack vare den dåvarande afghanska regimens orättfärdiga karaktär och dess agerande 

gentemot sina inre och yttre dimensioner.  

 

De inomstatliga konflikterna har ökat den senaste tiden och blivit alltmer destruktiva till sin 

natur. Eftersom FN-stadgan utgår ifrån det suveräna statssystemet har den visat sig begränsad. 

Folkrätten har lite att säga om denna typ av konflikter likt teoritraditionen om det rättfärdiga 

kriget. En debatt om rättigheter och skyldigheter har betonat det internationella samfundets 

ansvar vid humanitära kriser. Multilateralt militärt agerande med humanitära syften ses allt 

oftare som ett legitimt alternativ till FN:s passivitet. Ur ett teoretiskt perspektiv kan 

teoritraditionen om rättfärdiga krig tillämpas här. Dock sätter den nya individualiseringen av 

krig de etablerade normerna och krigsreglerna ur spel. Den förlegade och traditionella synen 

på krig visar på ett behov av ny förståelse och tillvägagångssätt i förhindrandet av framtida 

krig.  

 

 

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

should we respond to a Rwanda, to a Srebrencia – to gross and systematic violations of 

human rights that offend every precept of our common humanity?... Surely no legal principle 

– not even sovereignty – can ever shield crimes against humanity… Armed intervention must 

always remain the option of last resort, but in the face of mass murder, it is an option that 

cannot be relinquished.”
112
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