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Abstract 
 
This study examines the theories about intervention and sovereignty in relation to 
the world of today, with the raising question about humanitarian intervention in a 
globalized society.  
   The purpose of this paper is to examine if intervention can be justified in a 
sovereign state and how it can be justified. The expected outcome is that conclusion 

can be drawn from the specific case with United Nations intervention in Bosnia and 
Hercegovina, and what kind of motives they putted up to justify their intervention. 
   Because we are still living in the era of the Westphalia system with the inherited 
thoughts of state sovereignty, but in conflict with the new ideas of globalization and 
human rights, it’s of big relevance to look at this topic closer.  
   First of all the reader is presented to the theoretical aspects of state, sovereignty and 
different kinds of intervention, to become more aware of the complications 
surrounding the relationship between these conceptions.  
   The method used in this study is a motive analysis with the focus on the motives 
told by United Nation, to be the reason for the intervention in Bosnia and 
Hercegovina. The empirical results are based on the reports from United Nations 
Security Council during the years 1991 – 1995.  
   The results are that the intervention in Bosnia and Hercegovina can be justified 
when looking at the theories in relation to the empirical result, with the FN – charter 
and the fact of violation against humanitarian law and human rights. 
   One conclusion can easily be drawn, that individual rights are playing a big role in 
today’s global society and are putting some pressure on the United Nation to look 
over the rules about humanitarian intervention.  
 
Keywords: State, Sovereignty, Intervention, Human rights, United Nations, Bosnia 
& Hercegovina. 
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1. Inledning 

 
1.1 Teoretisk problemformulering 
 
   I tider av globalisering är det värt att fundera på vad ordet suveränitet betyder och 
främst vad det betyder i dagens samhälle.  
   Vi lever fortfarande efter de nedärvda traditionerna i det Westfaliska systemet med 
suveränitet som högsta prioritet. Samtidigt blir staterna alltmer sammanlänkade 
genom den enorma globaliseringsprocess världen genomgår. Denna process för inte 
bara med sig det positiva, som samarbete mellan stater, den skapar även mäktiga 
källor till spänning, konflikter och sönderfall.  
   Denna globalisering har lett till igenkännande av transnationella problem som 
klimatförändringar och massförstörelsevapen. Uppmärksammandet av problem som 
dessa har anfört en framväxt av transnationella och globala former av regelverk 
genom både internationella organisationer och informella nätverk. Det som händer i 
en del av världen påverkar de andra delarna också. Detta har ställt frågan om 
globaliseringsprocessen till slut kommer ta bort den suveräna staten. Kritiker hävdar 
dock att den suveräna staten fortfarande är den starkaste och kommer att fortsätta 
upprätthålla världsordningen.  
   De mänskliga rättigheterna har kommit att stå högt på den internationella 
dagordningen, liksom en ökad uppmärksamhet gällande tillståndet i stater. Frågan 
om intervention står högt på agendan, vilket är ett sorts rättfärdigande av att gå in 
med, eller utan, våld i andra suveräna stater. Då icke-intervention är den högst 
gällande normen i vår världsordning står man inför stora problem då en stat utför 
brott mot de mänskliga rättigheterna på sitt eget folk. I andra fall kan en stat utsätta 
en annan stat för brott mot de mänskliga rättigheterna och då oberopas i första hand 
rätten till självhjälp. Dock finns en hel del fall i vår värld där denna rätt inte kan 
utnyttjas då en starkare stat begår brott mot en svagare stat. De problem vi står inför 
är när en intervention kan rättfärdigas i fall av brott mot mänskliga rättigheter, samt 
vilka kriterier som ska uppfyllas för rättfärdigandet av en sådan intervention. Detta 
ämne är minst sagt komplext och har ännu inte funnit en bra lösning, men det är 
högst aktuellt då massmord sker i vår värld på regelbunden basis.  
   Idag, med det ömsesidiga beroendet mellan stater, behöver världen nya 
internationella principer och normer med siktet inställt på suveräna stater i en 
internationaliserad och globaliserad värld. 
 
 
Den teoretiska frågeställningen: 

 Kan man rättfärdiga intervention i suveräna stater? 
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1.2 Syfte 
 
   Syftet med denna uppsats är att fördjupa sig i FN: s intervention i forna Jugoslavien 
och sätta denna studie i relation till rådande teoribildning om staters suveränitet, 
rättfärdiga krig, intervention och brott mot mänskligheten. 
   Målet med uppsatsen är att söka röna ut om en intervention kan rättfärdigas och 
vilka motiv som kan föreligga ett sådant rättfärdigande. Detta är ett högst aktuellt 
problem i vårt alltmer globaliserade samhälle och där synen på individen och dess 
rättigheter har en intensifierande betydelse. 
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Den empiriska frågeställningen är följaktligen: 
 

 Vilka motiv hade FN för att rättfärdiga interventionen i forna Jugoslavien? 

 
 
1.4 Disposition 
 
Inledningsvis blir läsaren presenterad för problemet både teoretiskt samt empiriskt. 
Läsaren får då en förståelse för problemet både i ett större och mer specifikt 
samband.  
    Vidare följer ett teoriavsnitt där läsaren presenteras för de aktuella teorier som blir 
användbara i just denna studie. Teorier om det internationella samhället, 
intervention, rättfärdigt krig, humanitär intervention som behövs för att göra en 
studie som denna. 
   Efter teoriavsnittet följer metodavsnittet där det tillvägagånssätt som passar bäst 
för denna studie presenteras och motiveras. Detta följt av en redogörelse av material 
och insamling och avgränsningar. 
   I nästkommande del följer en bakgrund för att vidga förståelsen om kriget i forna 
Jugoslavien, vilket kan vara en hjälp för att sedan förstå de efterföljande händelserna 
på ett mer berikande sätt. Därefter följer en redogörelse för FN och FN-stadgan som 
hjälper läsaren att förstå hur FN arbetar samt vad FN-stadgan säger om 
interventioner.  
   Det empiriska resultatet presenteras härnäst för att sedan följas av empiriska 
slutsatser i enlighet med den empiriska frågeställningen. 
   I diskussionen som följer knyts teori och empiri samman för att svara på den 
teoretiska frågeställningen och avslutas med de slutsatser som nåtts i 
undersökningen. 
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2. Teori 
 

2.1 Staten 
 
      I slutet av 400-talet f.Kr. genomgick det grekiska kulturområdet samhälleliga 
förändringar.1 Det agrarbaserade aristokratiska styret var under avveckling i Hellas, 
nya städer växte fram som fick en stor del av sin rikedom genom handel och 
köpenskap. Den grekiska stadsstaten, polis, började ta form och var en stat bestående 
av en stad med omgivande landskap. Ofta styrdes stadsstaten av en stark man, 
tyrann, med stöd från de lägre klasserna. I vissa fall ersattes dessa tyrannier av 
demokratier med ett starkt folkligt inflytande på styret. Aten blev det främsta 
exemplet på en demokrati.  
   Thomas Hobbes var en tänkare som kraftfullt försvarade suveränens rättigheter, 
han försökte visa hur staten uppstår ur ett naturtillstånd genom ett 
samhällskontrakt.2 Enligt Hobbes är det först när lagarna effektivt kan skyddas av en 
suverän som vi kan tala om verklig rätt.3 Lagen är detsamma som suveränens 
befallning, den har sitt upphov i suveränens vilja, precis som naturlagarna i Guds 
vilja. Han hävdar att suveränen måste stå över lagen, ingen kan föra honom inför 
domstol eftersom han äger domstolen. Suveränen ska vara en och odelad. Enligt 
Hobbes finns det enbart två fall då det finns rätt till motstånd mot suveränen.4 Den 
första är om suveränen hotar någon till livet, och det andra fallet är då ett uppror 
mot suveränen lyckas. Det sistnämnda ser Hobbes som ett bevis att suveränen inte 
lyckats med sitt uppdrag; att upprätthålla fred. 
   Österud skriver att en stat är en av många möjliga former för politisk organisering. 
Här syftar han exempelvis på kyrkliga och religiösa sammanslutningar som 
påvedömet under medeltiden.5 Det går även att finna exempel inom handelsnätverk 
utan centraliserade politiska institutioner som det gamla tyska Hansaförbundet. 

   Österud säger att statlig organisering är en form för centraliserad kontroll över ett 
avgränsat territorium. De politiska institutionerna har ett formellt monopol på 
tvångsmakt och de är särade från andra sociala institutioner.6 Suveränitet är nyckeln 
till statsmakten och har två sidor. Den är formellt oberoende utåt i förhållande till 
andra stater och är ett lagstiftande centrum inåt i förhållande till olika 
intressegrupper. 
   Vidare tar Österud upp tre föreställningar som har använts för att samla olika 
statsbegrepp: staten som makt, staten som rätt och staten som legitimitet.7 Staten som 
makt är den statsuppfattning som funnits inom den politiska realismen från 
Machiavelli till den nutida maktpolitiska elitteorin. Utgångspunkten här är att staten 

                                                
1 Nordin, Svante (1999) Det politiska tänkandets historia, Studentlitteratur, Lund, Sid: 14 
2 Ibid: 74 
3 Ibid: 75 
4 Ibid: 76 
5 Österud, Öyvind (2002) Statsvetenskap – Introduktion i politisk analys, Natur och Kultur, Stockholm, 
Sid: 47 
6 Ibid: 48 
7 Ibid: 49-51 
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måste ha en effektiv och centraliserad kontrollapparat för att överleva i en osäker 
omvärld.  
   I staten som rätt skulle statens makt vara opersonlig och förutsägbar med regelverk 
som grundval för den politiska auktoriteten. De konstitutionella formerna var 
överordnade beslutens innehåll. Denna rättstatsidé var starkt förankrad i 1800-talets 
Tyskland. Hans Kelsen definierade staten som ett legalt system. Stat och rätt skulle 
sammanfalla genom att varje stat per definition var en rättsstat. Staten var ett uttryck 
för rättens normer. Den liberala rättstatsteorin däremot, satt inte likhetstecken mellan 
stat och rätt som Kelsen. Här var rättstatsbegreppet förbehållet för alla stater där 
makten var underordnad konstitutionella principer och där minoriteter hade 

garantier mot övergrepp och maktmissbruk. 
   Slutligen finns föreställningen om staten som legitimitet där legitimiteten är ett 
band mellan de styrande och de styrda. Statsledningens mål och principer har 
uppslutning nedifrån. Ett statsstyre räknas som legitimt då det genom ett gemensamt 
erkännande av överordnade principer uppfattas som rättmätigt. Österud hävdar att 
liberal rättsstatsteori kan vara en variant av denna föreställning. Tesen om välfärd 
och social förbättring, ligger under denna legitima stat. Staten ska garantera en 
välfärdsutveckling som ett spontant samarbete mellan invånarna inte kan 
åstadkomma, detta är statsmaktens motivation. En stat som inte fyller sitt ändamål 
förlorar grunden för befolkningens stöd och har därmed underminerat sin egen 
existens.  
   Ovanstående föreställningar om statens fundament utesluter inte varandra. 
    
 

2.2 Det Westfaliska systemet  
 
   För att få en förståelse för varför intervention är ett så omdebatterat ämne, bör man 
vara medveten om de nedärvda traditionerna i det Westfaliska systemet som vi 
fortfarande lever efter i det internationella samhället. 1648 undertecknades 
fredsavtalen i Münster och Osnabrück som fick slut på det trettioåriga kriget i 
Tyskland.8 Dessa avtal, den Westfaliska freden, var menade att installera en ny epok 
av internationella relationer kända som det Westfaliska systemet. Brown hävdar 
dock att den Westfaliska freden knappt ändrade något, man kan snarare se den som 
en notering av förändringar som pågått de tidigare 150 åren. Den Westfaliska 
territoriella staten innefattade en dubbelsidig idé gällande suveränitet där de 
styrande var suveräna i den utsträckning att det inte fanns någon likställd internt 
sett, samt att det externt inte fanns någon övermäktig.9 Normerna i det Westfaliska 
systemet är, kort, suveräna stater, individen har ingen ställning i det internationella 
samhället, staterna är rättsligt lika men skiljer sig i kapacitet.10 Staterna har dock 
samma ställning i det internationella samhället och normen om icke-intervention är 
central. Ingen suverän har rätt att intervenera i de andra suveränernas affärer. Även 
icke-anfall är en norm i systemet, men staterna är berättigade till att försvara sig 

                                                
8 Brown, Chris (2002) Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, 
Cambridge. Sid: 22 
9 Ibid: 26 
10 Ibid: 35  
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själva och, vid behov, agera kollektivt för att förhindra en annan stat att nå 
dominans. Regler, om tillexempel diplomatisk utövning samt utformandet av 
fördrag, är bindande och omfattar alla stater i det internationella samhället.  
Ovanstående normer är unika då inget tidigare internationellt system utformat 
liknande normer, dessutom dominerar dessa normer, i stort, fortfarande det 
internationella systemet i 2000-talet. Föreställningen om icke-intervention har även 
konfirmerats av FN-stadgan, Artikel 2(4).11 Där förbjuder man användandet av våld 
av stater, såvida det inte är i självförsvar eller under säkerhetsrådets godkännande. 
Här vill jag klargöra att självbestämmande inte är en Westfalisk norm utan en ide 
som, till stor del, baseras på vad som skrevs av J.S Mill i hans Considerations on 

Representative Government, och att när det kommer till regering ska den väljas av de 
styrda, alltså folket. Idag finns det ett antal olika idéer som utvecklats efter just hans 
skrifter om självbestämmande och en representativ regering.12  
 
 

2.3 Det internationella samhället 
 
   Chris Brown skriver i sin bok Sovereignty, Rights and Justice, om den internationella 
politiska teorin idag.13 Brown lyfter fram tre termer vid begrundandet av ordet 
international – suveränitet, rättigheter och rättvisa. Jag ska göra en kort presentation av 

dessa för att vidga förståelsen för grunderna i Browns syn på den internationella 
politiska teorin.  
   Suveränitet syftar på en värld där det finns ett flertal politiska enheter som i olika 
grad gör anspråk på att vara självstyrande.14 Termen suveränitet syftar här på denna 
självständighet. Den centrala punkten i ett samhälle av självstyrande enheter är att 
det inte enbart är faktumet av självstyre som gör skillnad.15 Anspråket att vara 
självstyrande, symboliserat av termerna suverän och suveränitet är det essentiella. 
Nästa term är rättigheter. Liberal politisk teori har länge ansett att människor har 

rättigheter.16 Men sedan andra världskriget har en väldigt utarbetad internationell 
mänskliga rättigheter regim vuxit fram. Idag är de internationella mänskliga 
rättigheterna regimen accepterad som en del av internationell lag. Tidigare såg 
internationella domare individer som subjekt i internationell lag, idag ser de till 
folkets rättigheter, till exempel till självbestämmande. Värt att nämna är även den 
stora framväxten av icke regeringsstyrda organisationer med ett intresse i mänskliga 
rättigheter.17 Detta, enligt Brown, leder tankarna till framkomsten av ett globalt civilt 
samhälle i riktning mot individuella rättigheter. 
   Den tredje och sista termen är rättvisa. I ett system baserat på suveränitet betyder 
rättvisa, enligt internationella samhällets domare och teoretiker, respekt för 

                                                
11 Ibid: 79 
12 Ibid: 77 
13 Brown, Chris (2002) Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, 

Cambridge. Sid:3  
14 Ibid: 4 
15 Ibid: 5 
16 Ibid: 7 
17 Ibid: 8 
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rättigheterna hos suveränerna.18 Dessa rättigheter handlar om procedurerna i 
internationella relationer, tillämpningarna som är nödvändiga i suveränernas 
relationer till varandra, helst då på fredlig väg. Sedan 1960-talet har kraven vuxit, 
inom det moderna internationella systemet, på en internationell social rättvisa. Här 
finns bland annat krav på omfördelning mellan rika och fattiga med grund i 
internationell fördelnings rättvisa. 
    Browns förklaring till varför det är nödvändigt med sådan här typ av teoretisering 
är målet att lösa problem.19 Antagandet är att ju mer vi vet om hur världen fungerar, 
desto mer möjligt är det att få den att fungera till vår fördel.  
   Problemet i dagens internationella ordning är, enligt Brown, att finna det rätta 

förhållandet mellan det universella och partitsiella i internationella relationer.20 Mest 
fundamental är klyftan mellan de ärvda normerna i Westfaliska systemet, som ser till 
de speciella värdena associerade till staten och de mer nyligt etablerade normerna 
som verkar understödja universella värden, mest inom området mänskliga 
rättigheter, men även global politik samt global rättvisa.  

 
 
2.4 Det rättfärdiga kriget 
 

   Enligt Michael Walzer är ett rättfärdigat krig, ett krig där staten ifråga agerar i 
självförsvar eller hjälper en annan stat att försvara sig.21 Kritiker till Michael Walzers 
rättfärdiga krig tänkande, samt likasinnade tänkare, ligger bland annat i just termen 
rättfärdigt krig, som kan tolkas som att under rätt omständigheter kan krig var en god 
sak. Brown själv säger att termen rättfärdig fred skulle passa bättre, då det 
underliggande antagandet egentligen är att människor ska kunna leva tillsammans i 
samhällen med rådande fred och rättvisa. Om då fred och rättvisa är normerna så är 
ageranden med våld, som stör denna fred, fel och frågan som återstår då är vad man 

ska göra åt detta agerande? När ska man svara på våld med våld? Här ligger 
komplexiteten i intervenering och ett tänkbart svar, enligt Brown, är att självförsvar 
är legitimt i de fall man agerar för att bevara fred och rättvisa, inte annars.22 Detta 
diskuteras under ett antal rubriker som är viktiga för att förstå detta; rättfärdig grund, 
rätt avsikt, korrekt auktoritet, sista utvägen, effektivitet, proportionalitet och diskriminering.  
Jag ska kort redogöra för dessa rubriker innan jag återvänder, mer djupgående, till 
Walzer och hans rättfärdiga krig. Rättfärdig grund innebär enkelt att våld bara kan 
vara befogat om det är menat att återinföra förhållanden av fred och rättvisa. 
Problemet med den här definitionen är att den baseras på att en orättvisa precis skett 
och att man återinför rättvisan igen. Men om orättvisan är långt gången och det 
handlar om att införa fred och rättvisa för första gången? Det här är ofta fallet när det 
kommer till humanitär intervention. Rätt avsikt går ut på att den som använder våld 

skall ha avsikten att återinföra eller etablera fred och rättvisa, men det är nödvändigt 

                                                
18 Brown, Chris (2002) Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, 

Cambridge. Sid: 9 
19 Ibid: 12 
20 Ibid: 76 
21 Ibid: 103 
22 Ibid: 104 
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att den avsikten är den enda och riktiga avsikten. Motivet för agerande är viktigt, 
men fallet är oftast, när människor eller stater agerar, att de gör det av mer än en 
anledning.23 Frågan då är om det gör agerandet illegalt? Detta kan man diskutera hur 
lång som helst, eller så kan man vila tillbaka på det Nicholas Wheeler skrev i sin 
senaste studie om humanitär intervention, att reservationen är, gällande övriga 
motiv, att de ska vara förenliga med den riktiga avsikten. Korrekt auktoritet handlade 
tidigare om anförare som fick sin legitimitet genom kyrkan och den katolska 
doktrinen, i kontrast till makten som hölls av de stora huliganerna. I dagens 
internationella samhälle är det närmaste vi kan komma, enligt Brown, de Förenta 
Nationerna. Medlemsländerna i FN har inte rätt att ta till tvång för sina egna 

intressen utan bara i självförsvar, och då enbart när FN har fått en överblick över 
situationen. Problemet är bara att FN ofta misslyckas att nå något beslut gällande 
viktiga frågor på grund av Vetots existens.24 FN-stadgan ger tillåtelse till de 
permanenta fem att hindra ett agerande. Detta gör att man självklart kan fråga sig om 
punkten korrekt auktoritet borde ses över. Vem har bestämt att just de fem länderna 
ska ha den enda korrekta auktoriteten och ha makten över när ett land får agera i 
självförsvar? Sista utvägen är en relativt enkel, men ofta missförstådd, idé. Våld ska 
bara tas till när det är klart att inga icke-våld metoder av övertalning är effektiva. 
Problemet här är när man vet att det är den sista utvägen. Ofta behöver man 
information, från det aktuella målet, för att veta detta. Information som ofta inte går 
att komma över. Här ligger svårigheten i tolkningen av sista utvägen. Om det 
verkligen är sista utvägen, eller om det fanns en annan lösning på problemet. 
Effektivitet är idén om att alla tillgripanden av våld måste ha en rimlig utsikt att 
lyckas. Något så fel som våld måste vändas till att bli rätt genom att uppfylla ett 
syfte. Om inte syftet uppfylls så var det inte rätt att ta till våld och kan inte heller 
göras rätt. Proportionalitet säger att våldet, som en respons till en felaktig handling, 
måste vara proportionellt lika som den felaktiga handlingen. Brown anser att detta är 
en svår idé då den verkar kräva att vi ska vara lika bekymrade över skadan tillfogad 
de skyldiga, som skadan tillfogad offren. 25  Nu går vi till den sista punkten, 
diskriminering, idag ofta kallad ”icke-stridande immunitet”. Det sistnämnda är dock inte 
den ursprungliga avsikten med detta krav. Ursprunget var att den oskyldige inte ska 
bli föremål för våld, men den oskyldige går inte att jämställa med en icke-stridande. 
Man måste inte ha uniform för att vara stridande, utan kan vara civil och, 
exempelvis, ta beslut om krig i maktens korridorer. En gång i tiden var detta en 
vettig regel, då krig utfördes mellan frivilliga i regelrätta arméer och en soldat som 
bar uniform indikerade att han accepterade statusen som kämpe. Då kunde man 
möjligtvis samställa en icke-stridande med att vara oskyldig. I dagens samhälle med 
värnplikt och, eventuellt, hela samhällen i krig så är det inte längre klart att det är så. 
Då oskyldiga dör är det inte nödvändigtvis ett bevis på att man inte försökt 
diskriminera.26 Doktrinen om dubbel effekt hävdar att oskyldigas död kan vara 

accepterat, om man ser dem som subjekt för proportionalitet, om det inte var 
avsikten med agerandet, men en möjlig konsekvens.  

                                                
23 Ibid: 105 
24 Ibid: 106 
25 Ibid: 107 
26 Ibid: 108 
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  Michael Walzer skriver i sin bok, Just and Unjust Wars, att frågan är när och om 
påtvingad demokratisering kan rättfärdigas.27 När en regering är inblandad i 
massmord på sitt eget folk, eller en minoritet av folket, så måste en främmande stat, 
eller en koalition av stater, som sänder en armé för att stoppa dödandet, också ersätta 
den sittande regeringen, eller åtminstone påbörja processen att ersätta regeringen. 28 
Den huvudsakliga anledningen till interventionen är att stoppa dödandet, 
regimskiftet följer den anledningen. Viktigt att tänka på är hur man tar över landet 
och ersätter regeringen. Även när man av humanitära skäl intervenerar i ett land, så 
har de intervenerande styrkorna bara mandat för att omvandla politiken, inte 
kulturen.29 Man kan inte gå in i ett land man tar över och börja ändra på folkets 

sedvänjor och övertygelser. Walzer anser att det är bättre att förhandla och 
kompromissa än att utöva tvång vad gäller att ändra på människor. Dock är det ett 
faktum, när det kommer till rättfärdiga krig och humanitär intervention, att det ofta 
resulterar i ett tillfälle av påtvingad och rättvis demokratisering. Detta i sin tur 
medför ofta att det krävs en attack mot traditionella hierarkier och sedvanliga 
utövanden. Ett vanligt exempel är uteslutande av kvinnor från den politiska sfären.  
   Walzer hävdar att aggression och massaker är legitima skäl till krig, men vi måste 
lära oss vad, han anser, vi inte lärt oss än, att responsen ska vara likvärdig med vad 
ont som görs.30 Inte vad ont som de är kapabla att göra eller har gjort i det förflutna. 
Walzer lutar här mot idén om proportionalitet. Enligt Walzer är den moraliska 
verkligheten i krig delad i två delar.31 Krig bedöms alltid två gånger, först refererat 
till anledningen som stater har för att kriga och, för det andra, refererat till 
tillvägagångssättet, vilka medel som används. Gällande den första delen, bedömer 
man om ett krig är rättfärdigat eller inte, och, den andra delen, om kriget genomförs 
rättfärdigt eller inte. De två delarna är separerade från varandra då man kan starta 
ett rättfärdigt krig, men kanske inte genomför det rättfärdigt och vice versa.  
   Namnet givet till krigsbrott är aggression vilket är det enda brott stater kan begå 
mot andra stater, allt annat räknas som en lindrig förseelse.32 Det Walzer är kritisk till 
med detta är bristen i internationell lag, att inrikes övergrepp, beväpnat rån, 
utpressning, övergrepp med avsikt att döda, mord av alla grader, går under ett enda 
namn, aggression. Detta vägrande att göra skillnad mellan brotten gör att det blir 
svårt att betygsätta det relativa allvaret i ett aggressivt agerande.33 Men, enligt 
Walzer, finns det en anledning till denna vägran och det är att alla aggressiva 
ageranden har en sak gemensam, att de rättfärdigar kraftfullt motstånd, och detta får 
inte användas mellan nationer, som det ofta kan mellan människor, utan att riskera 
livet. Att starta ett krig är inte som att slå en annan person, Walzer säger att det är 
som att öppna helvetets portar. Ibland är det bättre att inte sätta in motstånd, ej 
intervenera, då en akt av intervention skulle göra större skada, mot människor, än 

                                                
27 Walzer, Michael (2006) Just and Unjust Wars, Basic Books, New York. Sid: ix 
28 Ibid: x 
29 Ibid: xi 
30 Ibid: xiii 
31 Ibid: 21 
32 Ibid: 51 
33 Ibid: 52 
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själva aggressionen. När det kommer till krig finns det inga större värdegrunder än 
de individuella rättigheterna till liv och frihet.34  
 
 

2.4.1 Teorin om aggression 
 
    Walzer pratar om en världsbild gällande aggression.35 Den grundläggande 
världsbilden om aggression, innan revidering, den fundamentala strukturen för den 
moraliska förståelsen av krig. Teorin om aggression kan delas upp i sex satser vilket 
är först uppfattningen att det existerar ett internationellt samhälle av självständiga 

stater. Staterna är medlemmar av samhället, inte privata män och kvinnor. 
Rättigheterna för privata människor kan kännas igen i det internationella samhället, 
samt i FN-stadgan om mänskliga rättigheter. Här råder principen om icke-
intervention. Värdena i samhället är överlevandet och självständigheten hos de 
separata samhällena. Den andra är att i det internationella samhället finns det en lag 

som formar rättigheterna hos dess medlemmar, framför allt rättigheterna om 
territoriell integritet och politiskt suveränitet. Tredje säger att användande av våld 
eller överhängande hot om våld av någon stat mot den politiska suveräniteten, eller 
territoriella integriteten utgör aggression och är en kriminell handling.36 Den fjärde 

säger att aggression rättfärdigar två typer av våldsam respons: ett krig i självförsvar, 
av offret, och ett krig för att upprätthålla lag och ordning av offret och vilken annan 
medlem som helst i det internationella samhället. Femte säger att inget annat än 

aggression kan rättfärdiga krig och den sjätte som säger att då en stat som gjort sig 
skyldig till aggression blivit tillbakadriven kan den även bli straffad. Walzer hävdar 
att föreställningen om det rättfärdiga kriget är väldigt gammal. Den har dock aldrig 
blivit ordentligt fastställd i sedvanlig internationell lag. Enligt Walzer är denna 
modell grunden för bedömandet då krig bryter ut.37 Walzer fördömer, i enlighet med 
denna världsbild, alla krig som inte har målet att försvara rättigheter.38  
   En intervention är inte ett kriminellt agerande, dock för den med sig ett hot mot 
den territoriella integriteten och den politiska självständigheten hos den invaderade 
staten. 39 Därför är det, betonar Walzer, viktigt att interventionen alltid är 
rättfärdigad.  
     
 

2.4.2 Teorin om självhjälp 
 
   Walzer ställer sig emot John Stuart Mills syn på intervention.40 Mill tror på survival 
of the fittest, och anser att folket måste hjälpa sig självt. Självbestämmande, för Mill, är 
folkets rätt att bli fria genom sina egna ansträngningar. Även i de fall då ett folk fått 

                                                
34 Ibid: 54 
35 Ibid: 61 
36 Ibid: 62 
37 Ibid: 63 
38 Ibid: 72 
39 Ibid: 86 
40 Ibid: 87-88 
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en tyrannisk regering, så åberopar Mill självhjälp. Enligt Mill blir staten berövad sitt 
självbestämmande om en annan stat intervenerar och det kan aldrig vara av godo. 
Walzer sätter sig emot att Mill skriver som att människor får det styre de förtjänar, 
även om det är ett tyranniskt styre. Mill anser att man ska slåss för sin frihet och om 
man inte klarar det så förtjänar man den inte heller. Han anser inte att det är vår 
uppgift i det internationella samhället att skapa liberala eller demokratiska samfund, 
utan enbart självständiga sådana.41 När det kommer till en stat som är skyldig till 
massiva brott mot mänskliga rättigheter, så är inte Mills teori om självbestämmande 
genom självhjälp, särskilt tilltalande, enligt Walzer.42 Teorin har ingen kraft då det 
kommer till en grupp människor som kämpar mot, exempelvis, massmord och 

slaveri. Walzer anser att listan med förtryckande regeringar och massakrerade folk, 
är skrämmande lång. Dock är det sällsynt med exempel av humanitär intervention. 
Det verkar inte som att stater väljer att intervenera om den enda anledningen är att 
rädda liv. Man väljer hellre att intervenera mot främmande aggression, än inhemskt 
våld, då man är rädd att stater ska använda humanitär intervention som ursäkt för 
att börja tvinga och dominera sina grannar.43 Walzer säger att humanitär 
intervention är berättigad när den är en respons till ageranden som chockerar det 
moraliska samvetet hos människan.44 Här åkallar Walzer den vanliga människan, 
och ifrågasätter väntandet på FN, dock som en retorisk fråga, med förklaringen att 
vilken stat som helst, som anser sig kapabel att stoppa slakten, har rätt att åtminstone 
försöka.45 Detta i enlighet med den grundläggande världsbilden om aggression.   
Brown anser att rättfärdigt krig traditionen erbjuder ett sätt att tänka som är relevant 
i alla omständigheter där våld används.46 Han anser att den även kan gälla tvång 
bortom fysiskt våld, exempelvis, då det kommer till användandet av ekonomiska 
sanktioner.  
   Undantaget den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, så omfattas 
den internationella lagstiftningen, gällande mänskliga rättigheter, av väldigt små 
effektiva mekanismer för tillämpning.47 Denna avsaknad av tillämpnings 
mekanismer ses som en underminering av effektiviteten hos regimen för 
internationella mänskliga rättigheter. Detta ställer normerna hos universella 
mänskliga rättigheter mot staters suveränitet, där de sistnämnda generellt vinner 
konfrontationen.48 För att ändra på detta faktum måste det internationella samfundet 
ta och begrunda vad termen betyder, att intervenera i inhemska affärer av 
humanitära skäl. Precis som Walzer tidigare påpekade, har det inte ofta skett av 
enbart denna anledning. Brown anser dock att man inte bara ska koncentrera sig på 
motiv utan istället effekter.49 Realister anser att stater är egoistiska och handlar i eget 
materialistiskt intresse, ett agerande som går utanför detta kräver en förklaring som i 

                                                
41 Ibid: 94 
42 Ibid: 101 
43 Ibid: 106 
44 Ibid: 107 
45 Ibid: 108 
46 Brown, Chris (2002) Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, 

Cambridge. Sid: 109 
47 Ibid: 134 
48 Ibid. 135 
49 Ibid: 154 
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slutändan kommer visa sig baserat på eget intresse ändock.50 Sådana här 
diskussioner har lett till uppfattningen att om en humanitär intervention ska räknas 
som humanitär måste den motiveras helt otvetydigt osjälvisk.51 Brown anser att en 
effektiv humanitär intervention är ett agerande av makt, det involverar att välja sida 
och dessutom efter det förstärka valet med att agera överordnad.52 Att försöka hitta 
en lag-liknande regel som fastställer exakt när intervention ska ske är, enligt Brown, 
förmodligen dömd att misslyckas.53 Det finns inga garantier för en lyckad 
intervention, men det är viktigt, hävdar Brown, att vara medveten om att inget 
agerande kan vara lika skadligt.54 Dessutom är det viktigt att tillägga att den största 
källan till humanitärt lidande idag är fattigdom, vilket leder till frågan vad de rika är 

skyldiga de fattiga?55  
 

 
2.5 Folkens rätt 
 

   John Rawls är författaren till Folkens Rätt, och har utarbetat en teori med samma 

namn.56 En politisk uppfattning om vad som är rätt och rättvist, gällande principer 
och normer för internationell rätt och praxis. Rawls talar hellre om folk än stater, då 
han anser att folk utmärks av andra egenskaper än en stat och vidare att staters 
suveränitet inte har någon plats här.57 I folkens rätt har mänskliga rättigheter en 
särskild funktion, de sätter gränser för vilka skäl som kan rättfärdiga krig, och 
inskränker regimernas inre autonomi.58 Krig är berättigat endast i självförsvar eller 
för att intervenera till skydd för de mänskliga rättigheterna. De mänskliga 
rättigheterna är inbyggda i folkets rätt och dess politiska kraft sträcker sig ut till alla 
samhällen och är bindande för alla folk och samhällen, även laglösa stater.59 Folket i 
folkens rätt tolererar inte stater som strider mot detta och de som kränker dessa 
rättigheter ska fördömas. Här hägrar rätten till intervention då Rawls anser att 
sådana stater är farliga och ska förändras eller tvingas till förändringar.60 När det 
kommer till rättfärdiga krig, anser Rawls att varje samhälle som tar avstånd från 
aggression samt respekterar de mänskliga rättigheterna, har rätt att försvara sig.61 I 
krig får inte civilbefolkningen i landet skadas vid intervenering, Rawls anser att de 
ska hållas utanför då de är oskyldiga och det är statens ledare som felat.62 Precis som 
Walzer åberopar Rawls vikten av att hålla de civila utanför det rättfärdiga kriget.63 
 

                                                
50 Ibid: 136 
51 Ibid: 137 
52 Ibid: 153 
53 Ibid: 155 
54 Ibid: 158 
55 Ibid: 158-159 
56 Rawls, John (2001) Folkens Rätt, Daidalos AB, Uddevalla. Sid: 11 
57 Ibid: 7 
58 Ibid: 95 
59 Ibid: 97 
60 Ibid. 98 
61 Ibid: 110 
62 Ibid: 113 
63 Walzer, Michael (2006) Just and Unjust Wars, Basic Books, New York. Sid: xvii 
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2.6 Intervention 
 
   Brown hävdar att det svåra, gällande intervention, är att skilja på intervention och 
inflytande samt när utövandet av inflytande, på en stat från en annan, går över i 
intervention. Browns svar på detta är att en intervention sker då man tar beslut om 
våld och tar kontroll över landet.64 Problemet är att det finns ett antal fall där man 
tagit beslut om våld, men inte tagit kontroll över landet. Är detta då ett inflytande 
som gått för långt, eller en intervention som inte lyckades ta kontroll? Detta är ett av 
många problem gällande att definiera när en intervention tagit plats. Vid inflytande 
försöker man att ändra någons inställning, vid tvång tar man bort valmöjligheterna 
så att deras vilja blir irrelevant.65 Betoningen bör ligga på tvång och inte på våld, då 
våld, enligt Brown, ofta är ett svar på något annat sorts tvång och tillhör snarare den 
svaga sidan än den starka.66 
   Enligt Brown vilar en stor del av litteraturen, gällande internationellt försvar och 
våld, på skillnaden mellan inhemsk och internationell politik, där den inhemska 
politiken ses som ett rike av social fred och den internationella som ett rike av krig, 
eller hot om krig.67 Detta har resulterat i en behandling av problemen med 
internationellt våld som är separerad från den normala politiska processen.  
   Jag vill ta upp tre grupper som är intressanta i synen på våld samt staters rätt att 
använda militärt våld mot en annan. Det är pacifism, realism och det rättfärdiga kriget 

tänkandet.68 Lyfter fram dessa grupper gör jag för att visa dess skilda åsikter och hur 
olika synen på berättigandet av våld kan vara. Pacifismen anser att det inte finns 

några omständigheter som berättigar användandet av militärt våld. De anser att 
användandet av fysisk kraft mot en annan människa är ovillkorligt fel och kan aldrig 
heller göras rätt inte ens när det kommer till självförsvar.69 Pacifister tror på kraften i 
universum och anser att det inte ska förekomma några mänskliga ageranden, då det 
slutliga resultatet är beroende av den universala kraften.70 Användandet av militär 
styrka är alltid fel då det involverar skada, både på anfallaren, och offret, vilket inte 
kan berättiga något gott som kan komma ur den skadan. Kända pacifister är Tolstoy, 
Gandhi och grupper som Jehovas vittnen. Däremot det rättfärdiga kriget tänkarna 

anser att det finns vissa omständigheter som kan rättfärdiga användandet av militärt 
våld, det pågår dock en rådande debatt om vilka omständigheter detta kan vara.71 
Viktigt att notera är just klyftan mellan dessa två grupper där den förstnämnda inte 
anser att militärt våld är berättigat över huvud taget. Realisterna anser att 

användandet av våld är ett av alla val stater har, men då det är ett kostsamt val så är 
det inget man ska fatta beslut om utan noga övervägande.  Realister är kritiska till 
korsfarare som tillgriper styrka för lätt, men de har dock inga moraliska 
invändningar mot militärt våld. Likheterna mellan realism och pacifism är att ingen 

                                                
64 Brown, Chris (2002) Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, 
Cambridge. Sid: : 80 
65 Ibid: 97 
66 Ibid: 99 
67 Ibid: 96 
68 Ibid: 99 
69 Ibid: 99-100 
70 Ibid: 100-101 
71 Ibid: 100 
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av dem ser ett moraliskt problem vid användandet av våld, men båda grupperna, 
realister och pacifister, anser att rättfärdiga kriget tänkarna är för beredda att 
rättfärdiga våld.72  
 
 

2.6.1 Humanitär intervention 
 

      Icke-intervention är normen i det internationella samhället, frågan som ställs är 
om militär intervention ska tillåtas i de fall en regering kraftigt begår brott mot de 
mänskliga rättigheterna gällande sina medborgare eller då staten kollapsat till följd 
av civilt krig och oordning?73 Enligt författarna till Humanitarian intervention in world 
politics, Wheeler och Bellamy, är humanitär intervention den svåraste frågan för ett 
internationellt samhälle som bygger på principerna om suveränitet och icke-
intervention, samt icke-användande av våld.74 Vårt samhälle av stater har engagerat 
sig i en värld med mänskliga rättigheter, som förbjuder folkmord liksom massmord. 
Problemet är detta strider mot principerna med suveränitet och icke-intervention. 
Suveräna stater förväntas agera som skydd för sina invånares säkerhet, men om 
staten själv är den som begår brott mot sina invånare, ändras hela bilden. Den blir ett 
missbruk av suveränitet och använder suveräniteten som en rättighet att döda. 
Wheeler och Bellamy ställer frågan om tyranniska stater över huvud taget ska få 
erkännas som legitima medlemmar av det internationella samhället samt ta del av 
skyddet mot intervention? Vidare undrar Wheeler och Bellamy om tyranniska stater 
ska anses förverkat de suveräna rättigheterna och på det sättet utsättas för en legitim 
intervention av det internationella samhället? Under 90-talet har attityderna, 
gällande mänskliga rättigheter intervention, ändrats speciellt inom liberala 
demokratiska stater. Detta ledde till en utvidgning av de mänskliga rättigheterna 
presenterade av FN:s generalsekreterare Kofi Annan 1999. Erfarenheterna av de 
militära interventionerna i Bosnien och Somalia reste frågan om effektiviteten 
gällande de medel som använts för att gynna humanitära ändamål. Vissa ansåg att 
det som behövts i dessa fall var en större vilja att använda militär styrka för att 
försvara mänskliga rättigheter. Men andra ansåg att medan regeringar och 
medborgare har ett moraliskt ansvar att rädda människor som utsätts för brott så ska 
räddningsaktionen ske genom icke-våldsamma medel då användandet av våld alltid 
strider mot ett moraliskt slut. Sen finns också frågan om huruvida stater kan 
tillskrivas förtroendet och ansvaret att agera som beväpnade agenter för den 
allmänna mänskligheten. Wheeler och Bellamy betonar vikten av att inte tillskriva 
statsledare för mycket förtroende i de fall de väljer att gå till väpnat krig med 
mänskliga rättigheter som skäl. Majoriteten av internationella domare är 
restriktionister, vilka anser att det enda legitima skälet att använda våld är i 
självförsvar, vilket fastställs i FN-stadgan 2(4).75 FN:s roll, menar restriktionisterna är 

                                                
72 Ibid: 100 och 102 
73 Wheeler, J Nicholas & Bellamy, J Alex, Humanitarian intervention in world politics, i Baylis, John & 
Smith, Steve (2005) The Globalization of World Politics. Oxford university press, New York, 3:e uppl. Sid: 
555 
74 Ibid: 556 
75 Ibid: 557 
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att bevara internationell fred och säkerhet.76 Humanitär intervention, enligt 
restriktionisterna, grundat på FN-stadgan, är därav illegitim. Kontra-restriktionister 
å sin sida anser att främjandet av mänskliga rättigheter ska rankas jämsides med 
bevarandet av fred och säkerhet i FN-stadgan.  
   Det finns fem nyckelargument mot att legitimera tillämpningen av väpnad 
humanitär intervention, dessa har utvecklats vid olika tidpunkter, av 
vetenskapsmän, internationella domare och statsvetare.77 Den första lyder att stater 
inte intervenerar av enbart humanitära skäl. Realister anser att stater enbart ser till sina 
egna intressen, vilket innebär att de dömer ut den blott humanitära interventionen 
då stater endast motiveras att göra det som anses gynna deras nationella intressen.  
Stater är inte tillåtna att riskera livet på deras väpnade styrkor i humanitära korståg, är det 
andra argumentet. Liksom realister är säkra på att stater endast ser till sina egna 
intressen så är de likväl säkra på att de inte spiller sina invånares blod för att rädda 
en lidande mänsklighet. De anser att medborgarna är ansvariga för sin stat och att 
staten enbart är deras angelägenhet. Vid fall där statsauktoriteten brutit samman, 
eller begår brott mot sina medborgare så är det den statens medborgare, samt 
politiker, som är skyldiga att lösa problemen. Utomstående har ingen moralisk 
skyldighet att intervenera även om de skulle kunna förbättra situationen och stoppa 
dödandet. Ett av realisternas största argument är problemet med missbruk, där rädslan, 
om humanitär intervention godkänns som ett undantag från regeln om suveränitet, 
är att legitimiteten att intervenera i sådana fall kommer leda till missbruk. De menar 
att FN-stadgan redan är sårbar då stater kan utnyttja den med rätten att kriga i 
självförsvar, och att det inte behövs, på toppen av det, en legitimitet att även 
intervenera av humanitära skäl. Denna legitimitet skulle enbart dölja statens verkliga 
skäl bestående av nationella intressen. Då det saknas en opartisk mekanism som kan 
besluta när det finns skäl att intervenera av humanitära skäl, så finns risk att 
humanitära interventioner alltid kommer vara ett vapen som de starka använder mot 
de svaga. Förmåga till urval av respons är det fjärde nyckelargumentet, där problemet 

ligger i när man misslyckas att behandla liknande fall på samma sätt. Stater tillämpar 
principerna om humanitär intervention på olika vis, då staters politik är 
inkonsekvent, vilket leder till att humanitär intervention bygger på ett urval. Ett 
exempel på detta är när kritiker av NATO hävdade att interventionen i Kosovo inte 
kunde ha skett på humanitär grund, då de inte gjort något åt situationen med de 
Turkiska Kurderna eller Tjetjenerna, där situationerna varit lika fasansfulla. 
Problemet med selektivitet uppstår alltså då en överenskommen moralisk princip 
står på spel inom flera olika situationer, men de nationella intressena ålägger skild 
respons. Det femte och sista nyckelargumentet är oenighet om vilka moraliska principer 
som ska styra rätten till en humanitär intervention.78 Pluralisterna lägger till ytterligare 
ett argument mot humanitär intervention, vilket är problemet hur man ska komma 
fram till en consensus gällande vilka moraliska principer som ska bekräfta denna. 

Wheeler och Bellamy menar att frågan om humanitär intervention är det svåraste för 
teoretiker om det internationella samhället, då det är det arketypiska fallet då det kan 
förväntas att samhället av stater ska sätta mänsklig rättvisa över principen om icke-

                                                
76 Ibid: 560 
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intervention. Även då pluralister åberopar mänskliga rättigheter anser de att 
humanitär intervention inte ska tillåtas så länge det råder oenighet om vad som anses 
vara extrema brott mot mänskliga rättigheter i det internationella samhället. Rädslan 
i detta grundar sig i att i avsaknad av dessa överenskomna regler så skulle rätten till 
humanitär intervention kunna leda till att de starka staterna blir fria att införa deras 
egna kulturella fastställda moraliska värden och tvinga dem på svagare medlemmar 
av det internationella samhället. Pluralisterna anser därutav att man bättre 
upprätthåller det generella välmåendet hos individen genom att bevara en regel om 
icke-intervention än att tillåta humanitär intervention i dagens läge utan en 
consensus om tröskeln för mänskligt lidande som ger rätt till intervention. 

 

 
3. Metod 
 
3.1 Motivanalys 
 
   Denna studie kommer att genomföras med hjälp av en motivanalys. 
Motivförklaringar är väldigt vanliga i samhällsvetenskapen och en motivanalys 
syftar till att kartlägga de medvetna överväganden en aktör gör inför ett beslut.79 
Frågor som kan ställas är: Vad vill aktören åstadkomma, vilka intentioner finns, vilka 
är avsikterna, vilka är målen och hur ser den samlade beslutskalkylen ut?  
   Slutmålet för undersökningen är alltid densamma: När de medvetna 
övervägandena har fångats in har man också förklarat varför aktören handlade som 
den gjorde. 
   I de fall man anser att aktörens medvetna överväganden är för begränsad kan man 
även ta hänsyn till ”objektiva” förutsättningar i samhället. Då kommer de objektiva 
förutsättningarna in i bilden genom att de bestämmer beslutsfattarnas 
manöverutrymme. 
   En motivanalys förutsätter inte att de överväganden som görs är ändamålsenliga, 
det viktiga är enbart att övervägandena är medvetna och sakrationella för 
beslutsfattaren själv.80 Det spelar ingen roll för analysen om aktören ifråga gör 
annorlunda bedömningar av beslutssituationen än vad till exempel en forskare 
skulle göra. 
   I en motivanalys ska man vara beredd att försvara uppfattningen att aktören ifråga 
gjort rimligt medvetna överväganden inför beslutet som skall analyseras.81 Det 
handlar alltså inte om att finna motiv av egenintressekaraktär. 
   Aktörerna som analyseras kan vara enskilda aktörer men oftast utgör de någon 
form av kollektiv.82 I denna studie kommer aktörerna att bestå av FN: s säkerhetsråd 
och de personer som säkerhetsrådet utser till sin hjälp. 
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3.1.1 Ej förhandsdefinierade motiv 
 
  Det finns en skillnad mellan studier som arbetar förutsättningslöst och de som har 
en uppsättning av förhandsdefinierade motiv. 
   Denna studie är förutsättningslös, vilket innebär att jag inte innan kommer ha en 
bestämd uppfattning om tänkbara motiv, utan jag kommer att vara öppen för vad 
som hittas i forskningsmaterialet. Studien kommer att fokuseras på uttalade 
motiveringar och ej  på outtalade motiv.  
 
 

3.1.2 Kontextualisera motivuttalanden 
 
   För att kunna sålla mellan motivuttalandena kan man använda sig av ett 
källkritiskt tänkande, med hjälp av tendenskriteriet, oberoendekriteriet och 
samtidighetskriteriet.83 Detta handlar om att precisera situationen och där 

motivuttalandet har gjorts. Här är tendenskriteriet den viktigaste i analysen och 
handlar om huruvida omständigheterna kring motivuttalandet kan användas för att 
ta ställning till graden av tendens.84 Axel Hadenius påpekar dock, i sin uppsats om 
motivs beläggande, att motivanalytikern alltid måste lägga särskilt fokus på aktörens 
egna motiveringar eftersom det väger tyngst.  
   Beroendekriteriet handlar om att personer som själva varit med om att fatta 
beslutet är mer trovärdiga än de som betraktat det hela utifrån. Förstahandsuppgifter 
är att föredra. I denna studie kommer jag att hämta motiven direkt från källan, med 
andra ord, säkerhetsrådets egna rapporter. 
   Samtidighetskriteriet är det sista och handlar om att man kan fästa större vikt vid 
uttalanden som görs i nära anslutning till beslutet i fråga.85  
    Gällande tendenskriteriet kommer den här studiens fokus främst ligga på aktörens 

egna motiveringar. 
    Studien kommer att hämta motiven direkt från källan, med andra ord, 
säkerhetsrådets egna rapporter, vilket gör att även beroendekriteriet kan uppfyllas. 
    Slutligen kommer direktrapporteringen från säkerhetsrådet, som till största del 
kommer användas, att uppfylla även samtidighetskriteriet. Vissa undantag kommer 
dock att finnas. 
 
 

3.2 Material 
 

3.2.1 Insamling 
 
   Den här studien kommer till största del baseras på FN – förbundets egen bok, FN – 
globalt uppdrag, med den rapportering som presenteras där. Detta är då deras egna 
ord om interventionen och händelseförloppet, vilket kan anses vara pålitligt gällande 
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att söka utröna vad som låg bakom FN: s beslut till interventionen.  Då denna bok är 
skriven efteråt har jag valt att komplettera dessa rapporteringar med alla resolutioner 
från FN: s egen hemsida, där man kan läsa uppkomsten till vartenda beslut då det 
verkligen skedde. Anledningen till varför jag valt att använda i första hand FN – 
förbundets bok, istället för enbart resolutionerna, är att den är betydligt enklare att 
förmedla till dem som ska läsa denna studie, än att rada upp resolutioner och 
paragrafer. Det som inte nämns i boken, men som är av vikt för studien, kommer att 
tas från de direkta resolutionerna istället. 
   På sidan av detta empiriska material har jag valt annan litteratur med avsikt att 
beskriva själva konflikten i forna Jugoslavien, av anledningen att läsaren ska få en 

djupare insyn i händelseförloppet och på det viset förstå FN: s handlande på ett mer 
berikande sätt. 
 
 

3.2.2 Avgränsningar 
 
   I materialet från FN har avgränsningar gjorts till att bara vara material från 
säkerhetsrådet. Säkerhetsrådets rapportering är av största vikt då det är de som 
ansvarar för att upprätthålla fred och säkerhet i världen. Det finns material rörande 
denna konflikt under fler instanser hos FN, men i denna studie kommer ingen 
hänsyn tas till detta material då materialet, av största vikt, ligger hos säkerhetsrådet.  
   Vidare har avgränsningar gjorts till att gälla enbart konflikten mellan Serbien och 

Bosnien. I de fall de övriga länderna i forna Jugoslavien nämns, gör de det enbart för 
att det är av vikt i just det specifika fallet. I övrigt handlar inte denna studie om just 
dessa konflikter, liksom inte heller någon hänsyn kommer tas till dem i den slutliga 
motivanalysen. 
   Slutligen finns begränsningar i årtal, de valda sträcker sig från 1991 – 1995, då det 
förstnämnda var starten på stridigheterna i forna Jugoslavien. Det sistnämnda året, 
av den anledning att det var då Dayton-avtalet skrevs under och motiv för 
intervention hade då redan lyfts fram. 
   Gällande urvalet artiklar ur FN – stadgan så har de artiklar valts som direkt har 
relevans för denna studie. Artiklar gällande suveränitet, intervention samt hot mot 
internationell fred och säkerhet.  
 
 

4. Bakgrund 
 

4.1 Historisk bakgrund till kriget i forna Jugoslavien 
 
   Sanimir Resic har skrivit boken En historia om Balkan – Jugoslaviens uppgång och fall, 

där han gör gällande att den slaviska dominansen är framträdande på Balkan från 
och med 600-talet.86 Han säger att det förmodas att slovenerna tillhörde den första 
vågen av slaver som på 500-talet bosatte sig i dagens Slovenien och i det österrikiska 
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Karantania. Slaverna befolkade runt år 600, dagens Bulgarien, Serbien, Bosnien och 
norra Grekland. Under 620-talet anlände ytterligare två slaviska stammar till Balkan, 
och det var kroater och serber. De slaver som tidigare kommit till Balkan tillhörde ett 
folk och kallades slaveni, medan kroaterna och serberna, som var långt färre, tillhörde 

en andra våg av slavisk migration till Sydosteuropa. Det råder fortfarande stor 
osäkerhet om vilka 600-talets kroater och serber egentligen var, liksom att det 
ifrågasätts om dessa två stammar vid denna tid överhuvudtaget var slaviska 
stammar.87 Bysantiska källor berättar att kroater och serber har en gemensam äldre 
historia som beskrevs redan under 100-talet e.Kr.88 Vissa forskare tror att kroater och 
serber endera var slaviska stammar med en iransk styrande klass, eller 

ursprungligen iranska stammar som absorberat sina slaviska undersåtar. Enligt Resic 
kan man konstatera att serber och kroater under 600-talet var två besläktade 
stammar, dock åtskilda, med ett troligt minimalt iranskt inslag, som samtidigt 
beträdde västbalkansk mark. Serberna bosatte sig i dagens sydvästra Serbien och 
snart även i Montenegro samt Hercegovina. Kroaterna slog sig ner i dagens Kroatien 
och större delar av Bosnien. Trots att det redan tidigare fanns en stor slavisk 
befolkning på Balkan kom den att domineras av serber och kroater.      
   Bo Pellnäs utsågs 1992 till chef för de militära observatörerna i forna Jugoslavien, 
han blev dessutom rådgivare åt förhandlarna Owen och Stoltenberg vid The 
International Conference on the Former Yugoslavia, ICFY. Han skriver i sin bok Utan 
slut? Kriget på Balkan – bilder från ett FN-uppdrag, om sin tid i forna Jugoslavien. Enligt 
Pellnäs måste man gå tillbaka över 2000 år, för att förstå grunden till kriget i forna 
Jugoslavien, då Romarnas välde delades mellan Öst-Rom och Väst-Rom.89 Detta var 
början på kristenhetens splittring mellan den romerska och ortodoxa kyrkan. Liksom 
Pellnäs lyfter även Resic fram denna splittring, då det frankiska riket och Bysans, år 
811, slöt ett viktigt avtal om att gränsen mellan de båda rikena skulle dras vid floden 
Cetina, söder om den dalmatiska staden Split.90 Befolkningen väster om denna gräns 
blev då tillhörande den romerska kyrkans inflytelsesfär och den slaviska 
befolkningen fick kroatiska namn. Öster om gränsen dominerade den bysantiska 
kyrkan och serbiska namn. Demarkationslinjen drogs genom nuvarande Bosnien, 
vilket gjorde att området, enligt Resic, redan på 800-talet blev mötesplatsen mellan 
stora och olikartade europeiska kultursfärer. Redan under den här tiden fanns en 
viktig kulturell klyfta mellan de östliga och västliga sfärerna och den har bestått till 
våra dagar.91 Serber och bulgarer tillhörde den östliga, ortodoxa, kristenheten och 
integrerades i den bysantiska kulturen, medan kroater och slovener integrerades i 
den västliga kultursfären, de blev därförutom starkt knutna till påven i Rom. Enligt 
Resic är Bosniernas historia väldigt dunkel ända fram till den självständiga bosniska 
statsbildningen på 1180-talet.92 Ända fram till 1100-talet skiftade väldet över Bosnien 
mellan kroater, serber, bysantiner och ungrare. Serberna dominerade särskilt i mitten 
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av 900-talet och i slutet på 1000-talet. Enligt Resic är det av vikt att understryka att 
Bosnien inte, under den tiden, var en del av Serbien, av den orsaken att dåtidens 
serbiska kungadömen inte inkluderade det moderna Serbien. Det tidigmedeltida 
Hercegovina var företrädesvis serbiskt territorium, medan Bosnien var knutet till de 
kroatiska områdena. Då Bosnien blev självständigt i slutet på 1100-talet länkades det 
fortfarande till den kroatisk-ungerska kulturella och politiska sfären.93 Under 1800- 
och 1900-talen har både kroater och serber tvistat om den etniska rätten till de 
medeltida bosnierna som medlemmar av respektive folkgrupp. Dock döms denna 
fråga ut som omöjlig att avgöra om man frågar utomstående experter, då det saknas 
bevis för dessa anspråk. Bosnierna har dessutom, liksom andra folkgrupper, under 

historiens lopp utvecklat egna och självständiga traditioner, samt med unika 
historiska erfarenheter, fått en karakteristisk etnisk identitet. Viktigt är även att 
ungerska riket hade avsikten att expandera i Bosnien under medeltiden och den 
pågående striden mellan katolska kyrkan och den självständiga separata bosniska 
kyrkan.94 Människor i Bosnien kallade sig under denna tid för kristna, medan 
Ungern kallade dem för kättare för att få Vatikanens tillåtelse att invadera landet, 
detta ledde till att Ungern ockuperade stora delar av Bosnien år 1238.  
   Under 1300-talet delade en annan gränslinje Balkan, den till det ottomanska 
imperiet. Slovener och kroater befann sig på västsidan, de ingick i Österrikiska-
ungerska imperiet.95 Serberna befann sig öster om detta. Därtill var Bosnien under 
Turkiskt styre från 1463 och mer än 400 år framåt, vilket medförde att en stor del av 
den slaviska befolkningen konverterade till islam.96 
   Under första världskriget tvingades Kroatien till en union med Serbien och det 
första Jugoslavien skapades.97 Enligt Resic dominerades landet därefter av konflikter 
mellan serber och kroater, statens fortsatta existens var beroende av relationen dem 
emellan.98 
   Då Hitler invaderade landet ställde sig stora grupper i Kroatien under Ante Pavelic 
som stod nära den nazistiska ockupationsmakten ideologiskt sett.99 I förintelselägret 
Jasenovac tog kroaterna livet av hundratusentals serber och judar. Detta är, enligt 
Pellnäs, viktigt att veta vid försök att förstå serbernas senare beteende och en 
anledning till varför man inte kan börja historieskrivningen 1991. Under denna tid 
organiserades även serbernas motståndsrörelse četnikerna, av den serbiska översten 
Dragoljub Mihailović, som lyckats komma undan de tyska trupperna i Bosnien 1941 
och flytt tillsammans med en mindre grupp soldater.100 Han anordnade sin rörelse 
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med četniker, cirka 10 000 gerillasoldater, med målet att återupprätta den serbiska 
monarkin och skapa ett Storserbien, inkluderande Bosnien-Hercegovina och större 
delen av Kroatien.101 Mihailovićs motto blev omtalat: ”Där det finns serbiska gravar är 

serbiskt land.” Det har debatterats vida hur omfattande Mihailovićs samarbete med 

italienska och tyska ockupanter var samt om četnikdirektivet från december 1941 
som anger målet rensning av alla etniska minoriteter, särskilt muslimer och kroater i 
Bosnien-Hercegovina, för att skapa ett homogent Storserbien. Det har dock 
ifrågasatts om Mihailović själv skrev under dokumentet eller inte, vilken četnik det 
än var ändrar dock inte det faktum att merparten av de, i det närmaste, 100 000 
bosniska muslimer som miste livet under andra världskriget, dödades av četnikerna. 

Četnikförband återuppstod under krigen i Kroatien och Bosnien-Hercegovina 1991 – 
1995 och hade då samma mål som under andra världskriget. 
   Muslimerna i Jugoslavien tillerkändes en egen nationalitet först 1968, under Tito, 
och var innan dess förföljda, främst av serberna. Skälet till denna förföljelse var den 
religiösa och kulturella gemenskap som skiljde dem från de andra grupperna i forna 
Jugoslavien. Tito var framgångsrik gällande att kontrollera och balansera alla olika 
motsättningar inom republiken som han skapade. Pellnäs menar att då Tito försvann 
så försvann också förutsättningarna att hålla samman Jugoslavien. 
   Makten i Jugoslavien hade varit koncentrerad till Tito i 35 år, då han gick bort 
visade det sig att hans undergivna medarbetare hade en, minst sagt, bristande 
handlingskraft.102 Vid den här tiden var Jugoslaviens levnadsstandard högre än de 
flesta andra östeuropeiska staters, men Tito hade stegvis byggt upp ett beroende av 
utländska lån för att klara landets dåliga ekonomi.103 Folket bestämde till en början 
att de skulle fortsätta leva efter broderskap och enighet och arvtagarna, republikernas 
och provinsernas presidenter i federationens presidentråd, skulle nu fortsätta driva 
Titos politik och till en början förstärktes Titokulten.  De många gamla problemen 
fanns dock kvar, de hade bara satts på undantag, förbjudits och förträngts av 
kommunistregimen. Varken slovener eller kroater hade velat ingå i ett Jugoslavien 
där de såg serberna som de dominerande. Tidigare hade det funnits en rädsla att 
federationen skulle bryta samman efter Tito. Enligt Resic, var inte frågan om utan när. 
   Den ekonomiska och finansiella krisen fördjupades efter Tito och de styrande i 
landet visade brist på initiativ att lösa dessa problem, hoppet vilade på armén, JNA, 
som understödjare att hålla Titos arv vid liv. Dessa var, till stor del, lojala titoister, 
men senare, när allt drog ihop sig, visades de nationella sidorna, framför de 
federala.104 De som i armén som fortsatte vara anhängare till Tito rensades ur relativt 
tidigt från de nationella arméerna i Serbien och Kroatien. 
   Tack vare att Västländerna, särskilt USA, ställde upp med stora lån till Jugoslavien 
och att det fanns ett fortsatt hot från den yttre fienden Sovjetunionen, så inleddes 80-
talet med ett tämligen sammanhållet Jugoslavien. Kriserna i Sovjetunionen och 
Östeuropa försämrade ytterligare Jugoslaviens ekonomi då dessa områden var 

viktiga marknader för jugoslaviska varor och tjänster och nu gick förlorade. Den 
positiva sidan var den kroatiska/dalmatiska turistnäringen som varje år drog in 
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miljarder D-mark, dock var den Jugoslaviska valutan allbekant svag. Kroaterna var 
mycket missnöjda då en stor del av intäkterna skickades som skatt till Belgrad vilket 
spädde på den gamla irritationen att ständigt vara mjölkko åt serberna, vilket för 
kroaterna hade fortlöpande aktualitet. Den ekonomiska situationen inom 
federationen var en viktig faktor när det kom till de växande motsättningarna i 
Jugoslavien. Arbetslösheten var hög och ständigt växande, emigrationen var stor, 
tidvis förekom hyperinflation, valutan var svag och utlandsskulden växte. Lägg till 
korruption bland företagsledarna i de stora statliga företagen, samt omfattande svart 
arbetsmarknad och katastrofen var ett faktum, denna utveckling ledde till att de 
etniska motsättningarna åter hamnade på dagordningen.105 Under kommunisttiden 
hade de flesta Jugoslaver blivit sekulariserade och ett ateistiskt betraktelsesätt var en 
del av skolans uppdrag, dock blev Jugoslaviens tre stora religioner: katolicism, 
ortodoxi och islam, åter aktuella under 1980-talet och användes för att öka 
splittringen folket emellan.  
   1986 författade Serbiska Konst- och Vetenskapsakademien, SANU, ett 
memorandum vilket sammanfattade det nationalistiska serbiska missnöjet.106 Här 
pekade författarna på att serberna var diskriminerade samt att serber var, mer eller 
mindre, förföljda i alla jugoslaviska republikerna. Motåtgärden som föreslogs var 
bland annat att Kosovo och Vojvodinas självstyre skulle upphävas och att 
provinserna skulle ställas under serbisk kontroll. Den underliggande meningen i 
dokumentet var att Titos Jugoslavien var en stor antiserbisk koalition och att 
serberna hade rättighet att försvara sina nationella intressen. På 1980-talet började 
islamofobin hetsas upp bland serber och vissa serbiska akademiker beskrev den 
muslimska kulturen som något inneboende eller medfött primitivt, moraliskt defekt 
och mänskligt lägre stående.107 En serbisk nationalistisk politiker vid namn Vuk 
Drašković skrev 1982 en bästsäljande roman Nož (Kniven), som tydligt berättade om 
muslimska grymheter mot serber under andra världskriget med en betoning på det 
han kallade bosnienmuslimska sveket. Romanen har skyllts att skapa hat, dryga på 

nationalismen samt att uppmuntra serber att hämnas på kroater och muslimer för 
historiska orätter. 
   Slobodan Milošević en bankdirektör och jurist blev 1986 utnämnd till ledare för den 
serbiska centralkommittén av den serbiska kommunistledaren Ivan Stambolić, som 
samma år blev Serbiens representant i det federala presidentrådet. Till en början 
följde Milošević den jugoslavistiska linjen mot de nynationalistiska och separatistiska 

stömningarna, samt mot den växande serbiska nationalismen. 1987 hade Milošević 
skaffat sig anhängare och gjorde en genomgripande utrensning i det serbiska 
kommunistpartiet.108 De medlemmar som var demokratisk sinnade kastades ut, även 
de massmedier, som kritiserat de nationalistiska budskapen från Milošević och hans 
anhängare, rensades ut. Efter denna tillförskansning av kontroll och totalt 
maktövertagande började mobiliseringen av massorna samt ett sikte inställt på de 

andra republikerna. 1988 rände Milošević runt för att befästa sin makt och 
genomföra sin politik. Hundratusentals serber med četniksymboler och folkdräkter 
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for runt i Jugoslavien och propagerade för serbisk rättvisa och sanning.109 Medierna 
fyllde sin roll genom att berätta om orättvisor som drabbat serber i Jugoslavien, här 
syftade man även på orättvisor som skedde så tidigt som 1389 och historiskt 
retuscherade i serbisk smak och med serberna som hjältar alternativt offer. 
 
 

4.1.2 Kriget i forna Jugoslavien 
 

   Slovenerna var de första att förklara sig självständiga 1991, och Belgrad brydde sig 
inte i större utsträckning, det fanns nästan inga serber i Slovenien.110 Det blev dock 
ett tio-dagarskrig i Slovenien och Pellnäs tror att det var på grund av att slovenerna 
inte gav den jugoslaviska armén fritt uttåg ur landet utan istället försökte tilltvinga 
sig deras vapen. Samtidigt omringade Kroatien den Jugoslaviska arméns 
förläggningar och förklarade sin självständighet. Då det fanns en stor serbisk 
minoritet i Kroatien och dessutom en kroatisk president, Tudjman, som tidigt givit 
uttryck för sin kroatiska nationalism, blev detta en ansenlig angelägenhet för 
serberna. Kriget som bröt ut mellan Kroatien och Serbien sommaren 1991 blev även 
ett krig mellan serber och kroater i Kroatien. Serberna erövrade snabbt det som 
senare kom att kallas den Serbiska Republiken Krajina, där de även rensade ut alla 
kroater.111 Viktigt att lägga till i detta är att den första massaker som var en avsiktlig 
akt av etnisk rensning inte var av serber utan av kroater på serber, detta enligt 
kroatiska människorättsaktivister.112 I Kroatien, efter JNA-garnisonens fall 
(Jugoslaviska folkarmén) 1991, var det ett antal serbiska invånare som lämnade 
staden Gospic’, då av fruktan för sin egen säkerhet. De blev dock övertalade att 
komma tillbaka med ett löfte från kroatiska myndigheter som garanterade deras 
säkerhet. I slutet av september 1991, blev 120 Gospic’serber bortrövade och mördade. 
Detta var en varning till serberna att de inte längre var säkra i Kroatien. Johnstone 
kritiserar att denna massaker ignorerades av omvärldens media som kontinuerligt 
rapporterade om alla grymheter i det jugoslaviska kriget.113 Begreppet etnisk 
rensning förekom enbart i västmedia i samband med serbers behandling av 
muslimer i Bosnien.  
   Bosnien-Hercegovina beslöt genom folkomröstning, 1992, att bryta sig loss från 
federationen med tanken att staten Jugoslavien icke längre existerade utan Slovenien 
och Kroatien. Det som var kvar kallades rest-Jugoslavien och kunde likställas med att 

stanna i Storserbien.114 Detta var inte republikens bosniaker och kroater villiga att 
godta, dessa utgjorde cirka 65 procent av befolkningen. Johnstone skriver i sin bok 
något som den brittiska journalisten Misha Glenny observerade:  
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”EU-beslutet att erkänna Slovenien och Kroatien drev Bosnien 
ner i avgrunden.”115 

 

Med historien som bakgrund kan man förstå det som Johnstone menar i ovanstående 
citat: att balansen i Bosnien var beroende av dess plats i ett balanserat Jugoslavien. 
Serberna bojkottade folkomröstningen och kände dessutom en stark misstro mot den 
bosniska presidenten Alija Izetbegović, då han uttalat sig som islamisk 
fundamentalist, under 80-talet, och propagerat för att skapa en islamisk republik i 
Bosnien-Hercegovina.116 Izetbegović hade dock tagit tillbaka dessa uttalanden 1990 
och hävdade att han trodde på en stat där alla religioner hade samma rättigheter.117 
Han avstod dessutom från att skapa en bosnisk armé för att inte öka spänningarna i 
republiken, i hans kabinett ingick även representanter för de serbiska och kroatiska 
befolkningarna. Dessa ageranden ledde dock ingen vart då det näststörsta partiet i 
Bosnien: Serbiska demokratiska partiet, under ledning av Radovan Karadzić 
tillkännagav sina planer att upprätta en oberoende serbisk stat i Bosnien där två 
tredjedelar av Bosnien-Hercegovina skulle ingå. Serbiska skyttar började därefter att 
ta kontroll över det territorium de utpekat som deras och i april 1992 var Bosnien-
Hercegovina i fullt krig. Den snabbt sammansatta muslimska armén fick hjälp av 
kroaterna, som inte var intresserade att ge serberna mer land, samt även av en del 
serber, där de sistnämnda valt att stödja den lagliga regeringen.118 Kriget blev inte 
enbart ett krig mellan de olika folkgrupperna i Bosnien, de serbiska styrkorna fick 
stöd från den ”jugoslaviska armén” som till en början leddes av Miloševićs stabschef 

general Blagoje Adzić. Det skickades inte enbart trupper utan även artilleri och 
jaktflyg, samt frivilligkårer från Serbien i ett stort antal. Även om Karadzić beskrivs 
som serbernas ledare i Bosnien-Hercegovina, så låg den verkliga makten hos 
Milošević då Serbiens militära engagemang i Bosnien blev så omfattande. Serbernas 
två mål var att etablera en stor serbisk republik i Bosnien-Hercegovina, som sedan 
skulle anslutas till Serbien, samt att upprätta en korridor genom den norra delen av 
republiken som skulle länka samman de delar av Kroatien som serberna ockuperade. 
119De muslimska styrkorna var snart utdrivna ur serbernas nya delar av Bosnien-

Hercegovina. Den kroatiska armén ingrep för att beskydda västra Bosnien-
Hercegovina, där en stor del av den kroatiska befolkningen levde och i början av 
1993 slutade kroaterna att samarbeta med muslimerna då de råkade i strid med 
varandra gällande kontrollen över detta specifika område. Trots flertalet avtal om 
eldupphör och brytande av förbindelserna med FN, fortsatte serberna sin rensning 
av Bosnierna. De hindrade även FN-tjänstemän och utländska hjälparbetare att 
lämna området. Serberna assisterades i Bosnien-Hercegovina av arbetare från Serbien 
som tillbringade sin lediga tid med att injaga skräck hos den bosniska landsbygden, 
samt frivilliga på heltid som Četniks, De vita örnarna och Tigrarna, dessa begick 
kontinuerligt de värsta grymheterna mot den civilia befolkningen i Bosnien-
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Hercegovina.120 När det kommer till den etniska rensningen påbörjade de serbiska 
styrkorna en massförflyttning av den icke-serbiska befolkningen, dessa inleddes i de 
serbien-ockuperade områdena i Kroatien redan 1991 och fortsatte under de 
kommande två åren i Bosnien-Hercegovina.121 Kroater och muslimer fick välja 
mellan att fly eller se sina hem brännas ner, de avskedades från arbetsplatser, 
tvingades bära identifieringsarmband eller fick betala ”beskyddarpengar”. Serberna 
utförde även slumpmässiga avrättningar där offren ofta torterades innan de 
dödades. Då den icke-serbiska befolkningen inte hade någonstans att ta vägen 
samlades de ihop och placerades i fångläger, vilka även kan kallas dödsläger, då 
internerna utsattes för svält och grovt våld. Kvinnor och unga flickor utsattes för 

systematisk våldtäkt och en beräkning är att så många som 40 000 muslimska 
kvinnor i åldrarna 9 – 60 år, våldtagits, samt att de attraktivaste kvinnorna ibland 
sattes på bordeller.122 I slutet av 1992 fanns det över två miljoner hemlösa i det forna 
Jugoslavien och ytterligare en halv miljon flyktingar som levde utomlands. 
   Sedan 1945 var kriget i forna Jugoslavien det första större kriget i Europa och de 
västerländska politikerna var överraskade då de, enligt Rady, ansåg att Jugoslavien 
var ett sofistikerat och civiliserat land.123 Värt att tillägga i detta är att USA efter 
andra världskriget fungerat som en garant för freden i Europa, men efter kalla kriget 
och störtandet av kommunismen engagerade de sig inte lika djupt i de Europeiska 
affärerna. Det jugoslaviska problemet överlämnades åt EG, vilken under denna tid 
presenterade sig som den mest betydelsefulla politiska makten i Europa. EG och FN 
var dock oförmögna att nå en politisk uppgörelse i det forna Jugoslavien och sätta 
stopp för svält, våldtäkter och etnisk rensning i Bosnien-Hercegovina.124 Kraven 
växte på ett västerländskt militärt ingripande mot Serbien. Rady pekar på det faktum 
att trots de humanitära lidandena och övergrepp som inte förekommit i Europa 
sedan Auschwitz ska man ha klart för sig att ett land sällan går ut i krig enbart av 
humanitära skäl. Politikerna i väst predikade om återhållsamhet och begränsat 
engagemang, trots ökat lidande och stridande under 1993. 

   Enligt Resic borde de internationella påtryckningarna ha varit tydligare och 
starkare med krav på att all aggression genast skulle upphöra.125 Han anser att den 
europeiska gemenskapen uppvisade tecken på handlingsförlamning och var för 
beroende av USA i konflikthanteringen. Tyvärr ledde en del av de internationella 
fredsmäklarnas planer till ytterligare strider och etnisk rensning då förslagen innebar 
uppdragande av nya gränser och uppdelning av olika territorier, vilket drev de 
stridande parterna att först se till att de andra folkgrupperna rensades bort från de 
utlovade områdena. Ett exempel är då USA:s förra utrikesminister, Cyrus Vance och 
den förre brittiske utrikesministern Lord Owen, 1992 utformade den såkallade Owen-
Vance planen, där planen var att dela upp Bosnien-Hercegovina i tio, till största delen 
självstyrande, provinser.126 Gränserna för varje provins skulle läggas så att en 
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befolkningsgrupp skulle vara i majoritet.  Planer som dessa, enligt Resic, drabbade 
de bosniska muslimerna särskilt hårt.127 Rady går på samma linje och hävdar att även 
de kroatiska styrkorna började, med stor brutalitet, rensa, de delar de kontrollerade, 
från muslimer.128  
   Under 1995 begär FN att Nato ska börja bomba serbiska ställningar i Bosnien.129 
USA tar initiativ till fredsförhandlingarnas återupptagande och den 21 november 
samma år är fredsavtalet klart.130  
    
 

4.2 FN och FN:stadgan 
 
   FN grundades 1945, men det var inte förrän efter det kalla kriget upphörde, i slutet 
av 80-talet, som FN:s möjligheter att ingripa i internationella konflikter, 
förbättrades.131 Supermakterna USA och Sovjetunionen hade tidigare inte varit 
intresserade av ett kraftfullt FN och kunde nu, efter krigsslutet, samverka för att 
trygga säkerheten. Detta bevisades till exempel genom FN: s bestämda uppträdande 
mot Irak 1990 – 91.  
   Ett problem dock är att medlemsländerna inte alltid ställer tillräckliga resurser till 
FN i form av pengar, militär personal och politiskt stöd, vilket leder till att FN tidvis 
genomlidit svåra finansiella kriser och samtidigt haft besvärliga konflikter att lösa. 
   Säkerhetsrådet är det mäktigaste organet i FN och har en begränsad uppgift: att 
upprätthålla fred och säkerhet i världen.132 Detta råd består av ombud för 15 länder 
varav fem är ständiga och namngivna i FN-stadgan: Frankrike, Kina, Sovjetunionen, 
Storbritannien och USA. Idag är Ryssland istället för Sovjetunionen och 
Folkrepubliken Kina, istället för Kina. De övriga tio medlemmarna väljs för att sitta i 
två år och fem väljs om varje år. 
   FN: stadgan kan hjälpa med att finna förklaringar till varför FN handlar som de gör 
i olika situationer och då även, i vissa fall, avstår från att handla över huvud taget.133 

Den är dock öppen för tolkningar och ger därför inte alltid klara svar på frågor om 
FN: s agerande. FN: stadgan har två funktioner: 
 

 Den uppställer regler för staters beteende och är därmed ett folkrättsligt 
instrument, en traktat. 

 Den motsvarar stadgarna för en förening, det vill säga fastställer 
organisationens ändamål och föreskriver hur den ska arbeta. 

 
FN:s första mål, som är fastställt i FN-stadgans artikel 1, är: 
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”Att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i 
detta syfte dels vidtaga verksamma kollektiva åtgärder för att 
förebygga och undanröja hot mot freden samt för att 
undertrycka angreppshandlingar eller andra fredsbrott, dels 
genom fredliga medel och i överensstämmelse med rättvisans 
och den internationella rättens principer tillrättalägga eller 
lösa internationella tvister eller saklägen som kan leda till 
fredsbrott”134 

 

Artikel 1 pekar ut strategier för hur denna uppgift kan lösas och detta är dels 
förebyggande åtgärder för att förhindra att kriser och konflikter övergår i 
krigshandlingar, och dels tvångsåtgärder för att stoppa strider om krig ändock bryter 
ut.  
   En viktig grundsats i FN är att alla medlemmar är suveräna och likställda vilket 
betyder att FN inte får ingripa i ett lands inre angelägenheter.135 Det kan endast göras 
undantag från den regeln om säkerhetsrådet beslutar att vidta åtgärder för att trygga 
freden och den internationella säkerheten. Den här regeln blir dock alltmer porös då 

säkerhetsrådet i några fall ansett sig ha rätt att med våld skydda civilbefolkning som 
lider nöd och se till att förnödenheter når dem. Numer anses det inte vara en stats 
ensak om det förekommer grova kränkningar mot mänskliga rättigheter, utan detta 
kan föranleda ett ingripande från FN (läs 2003). År 2003 tillsattes en ”högnivåpanel” 
som formulerade principen: rätten att ingripa motiveras av ansvaret att skydda. Viktigt 
är att denna princip inte gällde under kriget i forna Jugoslavien. 

   I FN – stadgans artikel 2 kan man under punkt 1 läsa att organisationen grundar 
sig på principen om alla medlemmars suveräna likställdhet.136 Vidare under punkt 7, 
står det att ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att 
ingripa i frågor som väsentligen faller under var stats egen behörighet.137 Dock finns 
ett undantag med hänvisning till kapitel VII, då denna grundsats ej får utgöra hinder 
för vidtagande av tvångsåtgärder. 
   I artikel 33, punkt 1 står det att varje konflikt som hotar internationell fred och 
säkerhet i första hand ska försöka lösas på fredlig väg, genom förhandlingar och en 
mängd andra åtgärder, och efter statens eget val.138 
   Under kapitel VII, artikel 41 står det klart att FN: s säkerhetsråd har rätt, vid hot 
mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar, att besluta vilka åtgärder som bör 
sättas in, dock får åtgärderna icke innebära bruk av vapenmakt.139 De kan innebära 
avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs-, sjö-, luft-, post-, telegraf- och 
radioförbindelser, även avbrytande av de diplomatiska förbindelserna.  
   Då dessa åtgärder inte räcker till har säkerhetsrådet rätt att vidta de åtgärder som 
finner sig nödvändiga för att upprätthålla eller återställa internationell fred och 
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säkerhet.140 Detta gäller då även väpnat ingrepp samt inrättandet av blockader båda 
genomförda av medlemmar från Förenta Nationerna.   
   Enligt artikel 43 ska dessutom Förenta Nationernas samtliga medlemmar, på 
säkerhetsrådets anmodan ställa till förfogande de väpnade styrkor, det bistånd och 
de förmåner som är nödvändiga för upprätthållande av internationell fred och 
säkerhet.141 
   Slutligen i artikel 51, står det att läsa att varje stat, i väntan på säkerhetsrådet, har 
sin naturliga rätt till individuellt eller kollektivt självförsvar vid ett väpnat 
angrepp.142 Dock med tillägget att säkerhetsrådet fortfarande har rätt och skyldighet 
att vid varje tillfälle handla på sätt som anses nödvändigt för att upprätthålla eller 

återställa internationell fred och säkerhet. 
 

 

5. FN och interventionen i forna Jugoslavien  
 
   1991: 

   FN noterade detta år att kommunistpartiet i Jugoslavien är försvagat och att de 
ekonomiska, etniska och kulturella skillnaderna mellan Jugoslaviens delrepubliker 
kommer till ytan då partiet inte lyckas hålla ihop federationen.143 Då detta var åren 
för Sloveniens och Kroatiens utbrytande och starten på stridigheterna, skriver FN om 
att EG tar på sig medlarrollen och förhandlar fram ett fredsavtal mellan Slovenien 
och den federala regeringen, dessutom skickas EG-övervakare till området. Dessa 
åtgärder leder till att den Jugoslaviska armén lämnar Slovenien. EG förhandlar även 
fram fredsförhandlingar mellan Kroatien och serbisk milis flera gånger, men dessa 
bryts gång på gång och detta trots allt fler observatörer från EG och ESK (Europeiska 
säkerhetskonferensen). Utan framgång anordnas även en fredskonferens i Haag. EG: 
s utrikesministrar ber FN:s säkerhetsråd att behandla konflikten.  

   Den 25 september antar säkerhetsrådet resolution 713 som inför obligatoriska 
sanktioner mot alla leveranser av vapen och militär utrustning till hela Jugoslavien. 
EG, ESK och FN är alla överens om att försöka nå en fredlig lösning.  
   Då kriget utvidgas i Kroatien, efter Sloveniens och Kroatiens lämnande av den 
jugoslaviska federationen den 8 oktober, utser FN:s generalsekreterare, Boutros 
Boutros-Ghali, den förre amerikanske utrikesministern Cyrus Vance till sitt 
personliga sändebud i Jugoslavien. Denne reser till Jugoslavien för att förhandla flera 
gånger under hösten. Redan 1991 har 600 000 människor blivit hemlösa i Jugoslavien 
på grund av kriget. FN:s generalsekreterare varnar för att alltför tidigt erkänna 
Slovenien och Kroatien som självständiga stater, vilket EG:s utrikesministrar ändock 
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gör den 16 december. 21 december utropar serberna i republiken Bosnien-
Hercegovina en egen stat. Nu befinner sig kriget även i den republiken. 
Säkerhetsrådet antar, vid detta lag en plan för en FN-operation i Jugoslavien, men de 
avvaktar med att skrida till verket. 
 
1992: 

   Under 1992 skriver FN om att Jugoslavien löses upp i fem republiker, varav 
Slovenien och Kroatien erkänns som självständiga stater av EG den 15 januari, följt 
av många andra stater.144 Den 6 april erkänns även Bosnien-Hercegovina som 
självständig stat av EG. Kvar i federationen blir då Serbien och Montenegro som 
bildar Federativa Republiken Jugoslavien detta då med Slobodan Milošević som 
ledare. Den självutropade serbiska staten i Bosnien-Hercegovina erkänns inte av 
någon. Den jugoslaviska folkarmén, som fanns överallt i Jugoslavien som dessutom 
till största del består av serber, ställer sig på bosnienserbernas sida. Vid FN:s 
rapporteringar framkommer att de hela tiden är medvetna om den etniska 
rensningen, övergrepp mot muslimer, att kvinnor våldtas och män som sätts i 
koncentrationsläger. Den etniska rensningen fördöms av omvärlden och FN skriver 
vidare att livsmedelssändningarna hindras av serbisk belägring samt att flygplatsen 
kontrolleras av serbiska styrkor.  
   FN anser att konflikten i Bosnien och Hercegovina utgör ett hot mot internationell 
fred och säkerhet och fattar beslut enligt Kapitel VII i FN – stadgan.145 Flertal 
eldupphör, i Bosnien, krävs av FN:s säkerhetsråd och att alla utländska element, 
inklusive den Jugoslaviska folkarmén och reguljära kroatiska armén, ska lämna 
området. Oregelmässiga styrkor ska avväpnas. Detta ignoreras dock. Säkerhetsrådet 
inför ekonomiska sanktioner för att få Rest-Jugoslavien (Serbien och Montenegro) att 
avbryta stödet till bosnienserberna, samt ett vapenembargo mot hela det forna 
Jugoslavien. Alla medlemsstater och regionala organisationer får i slutet av året 
mandat att blockera de jugoslaviska hamnarna för att upprätthålla dessa sanktioner. 
Efterhand går de bosniska serberna med på att ställa sina tunga vapen under FN:s 
kontroll. Freden är dock inte i sikte. Både en rapportör samt Röda korset inspekterar 
på plats den humanitära situationen vilket leder till larmrapporter om grova brott 
mot mänskliga rättigheter med samband till de serbiska nationalisternas politiska 
mål. Rådet antar resolution 780 där generalsekreteraren ska utse en 
expertkommission för undersökning av rapporter om krigsförbrytelser i 
Jugoslavien.146 FN sänder 50 militära observatörer till Jugoslavien för att förstärka 
EG:s observatörsgrupp. 21 februari, enligt resolution 743, upprättas FN:s 
skyddsstyrka i Jugoslavien, UNPROFOR (United Nations Protection Force). Denna 
bestående av drygt 14 000 soldater, poliser och civila, där ett 30-tal länder lovar att 
bidra med personal. Dess första uppgift blir övervakning av tre skyddade FN-zoner i 
Kroatien, de ska även skydda FN-organ som sköter biståndet. Senare utvidgas 
mandatet till att även omfatta kontrollen över Sarajevos flygplats och övervakning av 
de tunga vapen som parterna placerar på särskilda platser. 
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   Den 3 juli kommer den första FN-konvojen med förnödenheter men i september 
tvingas FN att avbryta luftbron till Sarajevo.147 Då nödvändigheten med 
hjälpsändningar ej respekteras av serbiska styrkor och flera FN-soldater blir allvarligt 
skadade och till och med dödade så tas beslut om att stänga Sarajevos flygplats till 
den står helt under UNPROFOR:s kontroll.  
   Då FN kräver att alla utländska styrkor ska ut ur Bosnien-Hercegovina drar 
Serbien, den 4 maj, tillbaka alla från JNA-armén som inte är medborgare i Bosnien-
Hercegovina.148 Det ironiska är att majoriteten, cirka 80%, av JNA-armén är 
medborgare i Bosnien-Hercegovina och Milošević hävdar då att de inte står under 
hans kontroll. Vem som då styr dem blir oklart och försvårar FN:s arbete.  

   I FN: s årsbok framgår vikten av att respektera suveräniteten, den territoriella 
integriteten och den politiska självständigheten hos republiken Bosnien-
Hercegovina, samt dess rätt till självförsvar.149  
   FN: s generalsekreterare uttalar sig om att alla sidor i konflikten skyller på 
varandra och att våldet eskalerar.150 Oro uttrycks även för den humanitära 
situationen i Bosnien och Hercegovina, där striden gör det omöjligt att hjälpa offren 
över huvud taget. Om fredsbevaring ska lyckas måste alla sidor respektera Förenta 
Nationerna, vilket inte var fallet här.151 
   FN menar vidare att efterfrågningar om intervention som framkommit bara skulle 
resultera i större blodsutgjutelse och förstörelse.152 Men i motsats till intervention så 
har inte heller FN: s resolutioner lyckats med vare sig starka förhandlingar eller en 
fredlig lösning mellan de tre parterna i Bosnien-Hercegovina. Känslan infann sig att 
FN som helhet kunde göra mer än vad som hittills gjorts för att finna en snabb 
lösning och säkerställa republikens suveränitet, territoriella integritet samt den 
politiska självständigheten. Ett flertal medlemsländer kände även att man borde 
häva vapenembargot för Bosnien-Hercegovina, då detta embargo hindrade dem att 
utöva sin nedärvda rätt till självförsvar och att ett agerande i enlighet med detta vore 
på plats. Sen fanns problemet att hela processen drar ut på tiden vilket gynnar 
bosnienserberna och missgynnar offren. Ovanstående synpunkter återkom vid ett 
flertal tillfällen. 
   FN fortsätter dock med att hävda Bosnien och Hercegovinas naturliga rätt till 
självförsvar en Artikel 51.153 
   Det rapporterades i mitten av juli att 2,25 miljoner människor är på flykt inom eller 
från det forna Jugoslavien, samt att nästan tre miljoner människor behöver nödhjälp. 
Muslimska enklaver i nordöstra Bosnien är isolerade och en FN-transport med mat 
når Gorazde efter 146 dagars belägring.154 
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   FN hotar att vidta starkare åtgärder då deras medarbetare i Bosnien och 
Hercegovina utsätts för attacker.155 
 
 
1993: 

   I januari hålls den internationella konferensen om forna Jugoslavien i Genève och 
de tre parterna möts för första gången vid ett förhandlingsbord.156 Ordföranden är 
FN-medlaren Cyrus Vance och EG-medlaren David Owen och konferensen 
diskuterar en fredsplan som Vance och Owen lagt fram. Där ska Bosnien delas in i tio 
halvautonoma provinser, denna plan godkänns av den bosniska och 
bosnienkroatiska sidan, men det dröjer till maj innan den bosnienserbiska sidan, med 
Radovan Karadzić som ledare, undertecknar planen, men då med villkoret att det 
bosnienserbiska ”parlamentet” godkänner den. Det gör de inte. I och med detta 
skärpte säkerhetsrådet sanktionerna mot Serbien men utan framgång.157  
   Den 8 januari blir den biträdande premiärministern för ekonomiska affärer i 
Bosnien-Hercegovina, skjuten av serber, fastän han befann sig i en konvoj skyddad 
av UNPROFOR på en väg som stod under FN :s  kontroll.158 Vid detta läge kallade 
Bosnien-Hercegovina, samt Turkiet, till ett möte om att FN måste agera på en gång, 
detta genom att inkludera användande av våld som står i Kapitel VII i FN – stadgan. 
Denna förfrågan lägger Bosnien-Hercegovina fram ännu en gång under 1993 då 
Serberna inte kan låta de fredade områdena vara och dessutom inte genomför 
resolutionerna.159 
   I resolution 48/88, står säkerhetsrådet fortfarande fast vid Artikel 51, att Bosnien -
Hercegovina har rätt till självförsvar och är en suverän stat. De lyfter dock fram att 
det pågår grova brott mot mänskliga rättigheter i landet mot bosnier, av serber. De 
bryter mot principerna i FN – stadgan och följer inte de utfärdade resolutionerna 
som generalförsamlingen och säkerhetsrådet utfärdat. Vidare säger resolutionen att 
den etniska rensningen inte accepteras av det internationella samhället samt 
våldsamheterna som nu pågår, detta måste avslutas i enlighet med internationell lag. 
Alla fångar ska friges. 
   Under ett möte mellan 30 medlemsstater, den 19 april, var det ett antal stater som 
tyckte det var dags att ta till ytterligare åtgärder från Kapitel VII för att stoppa de 
serbiska bombningarna.160 Det framkom även förslag om att häva vapenembargot för 
Bosnien-Hercegovina så att de skulle ha chans till självförsvar. 
   Den 3 december blir Yasushi Akashi generalsekreterarens representant för forna 
Jugoslavien och utnämns även till chef för UNPROFOR.161 Thorvald Stoltenberg, 
tidigare norsk utrikesmininster, är FN:s ordförande för Jugoslavien-konferensen. I 
slutet av december underrättar Stoltenberg och Owen att de tre bosniska parterna 
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kommit överens om organiseringen av Bosnien-Hercegovina som en union med tre 
republiker. Muslimerna ska få 33,3 procent, bosnienkroaterna 17,5 procent och 
bosnienserberna 49,2 procent, vilket de sistnämnda inte är nöjda med.  
   Säkerhetsrådet upprättar en internationell tribunal för krigsförbrytelser i forna 
Jugoslavien. Denna tribunal ska behandla brott mot mänskligheten och 
generalförsamlingen utser elva domare till tribunalen.  
   Medlemsländerna uppmanas att övervaka det militära flygförbudet i bosniskt 
luftrum, där förbudet har utsatts för överträdelser 465 gånger sedan november 1992. 
Här sätter Frankrike, Nederländerna och USA in flygplan för att övervaka. Det 
tidigare förslaget att häva vapenembargot mot Bosnien-Hercegovina avslås i 

säkerhetsrådet. Sex länder röster här för, bland dessa finns USA, nio länder avstår.  
   I början av detta år är flera muslimska städer i östra Bosnien omringade och 
belägrade av serbiska styrkor, maten tar slut i flera av dessa enklaver och människor 
dör av svält och sjukdomar. De serbiska styrkorna, som då inte sägs vara under 
serbisk ledning, stoppar FN: s hjälpsändningar. UNPROFOR kämpar för att få fram 
hjälpsändningar och evakuera svaga och sjuka. 
   Den 3 maj, i ett tal av säkerhetsrådets president framgår att de är redo att vidta 
större åtgärder om inte resolutionerna genomförs.162 
   Säkerhetsrådet beslutar den 16 april att man ska behandla Sarajevo, Tuzla, Zepa, 
Gorazde, Bihac och Srebrenica som fredade områden och den 4 juni ges mandat till 
UNPROFOR att använda våld för att skydda de fredade områdena vid beskjutning 
och försök att stoppa humanitära transporter. Striderna är vid det här laget så 
våldsamma att hjälpsändningarna till Mostar tvingas upphöra och 35 000 muslimer i 
staden saknar då mat och vatten. Tillslut lyckas en spansk FN-konvoj ta sig in med 
medicin och mat. Pakistan ställde den 4 juni frågan varför inte alla områden, som var 
utpekade som bosnien-muslimska regioner i Vance-Owen planen, kunde ses som 
fredade områden.163 Dessutom skulle de som redan ansågs vara fredade områden få 
maximalt skydd. 
   Tomas Ovelid tjänstgjorde i 9:e kompaniet i Nordbat 2 i Bosnien, från oktober 1993 
till april 1994.164 Han sade sig själv efteråt ha lite blandade känslor till FN då han 
tycker att FN är bra men att man ska styra upp ordergången till att kunna delegera 
mer och låta områdescheferna ta fler beslut. Deras order var att inte blanda sig i om 
civilbefolkningen sköt på varandra, men de skulle hindra etnisk rensning och mildra 
civilbefolkningen lidande. Ovelid delger att befolkningen tyckte att FN var bra men 
gjorde alldeles för lite, en inställning han själv delar och resten av plutonen med. 
 
1994: 

   Under 1994 sker ett antal förhandlingar om Bosnien-Hercegovina där samtliga 
parter accepterar en union av tre republiker, det är fördelningen av territoriet som 
ger problem och flertalet lösningar förkastas av en eller flera av parterna.165 
Inblandade i dessa förhandlingar är en skapad kontaktgrupp bestående av Frankrike, 
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Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA. I november beordrar USA:s president 
Bill Clinton amerikanska fartyg att de inte längre ska upprätthålla vapenembargot 
mot Bosnien-Hercegovina. Ett tillägg är att vapensändningar ändock nått Bosnien en 
längre tid, trots embargot.  
   En slutrapport på över 3000 sidor lämnas in till den internationelle tribunalen för 
krigsförbrytelser i forna Jugoslavien, av expertkommissionen som undersöker 
krigsförbrytelser.166 Dessa säger sig vara chockade över omfattningen av 
förföljelserna och det brutala sätt som brotten begåtts på. De menar att den etniska 
rensningen, det sexuella förtrycket och våldtäkterna har utförts på ett så systematiskt 
sätt att de verkar vara en del av själva politiken. Denna kommission är överstatlig 

och kan utdöma fängelsestraff till de personer som begått brott mot 
Genèvekonventionerna från 1949, som kränkt krigets lagar eller sedvanerätt, begått 
folkmord och brott mot mänskligheten. Dessutom är FN: s medlemsländer skyldiga 
att utlämna misstänkta personer till tribunalen. En bosnisk serb, som var 
kommendant vid ett fångläger åtalas för mord och tortyr. FN:s rapportör om brott 
mot mänskliga rättigheter i forna Jugoslavien, Tadeusz Mazowieki, anser att denna 
konflikt är ytterligare ett bevis på att mänskliga rättigheter kommer i andra hand i 
den internationella politiken. Han klargör att världssamfundet har tolererat massiva 
brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. 
   NATO stödjer för första gången en FN-operation och börjar i slutet av februari med 
övervakning av det bosniska luftrummet, detta leder till att fyra plan, som bryter mot 
flygförbudet, skjuts ner. Hotet mot FN-personalens säkerhet har sedan 1992 vuxit 
kontinuerligt. FN har även problem med att medlemsländerna inte uppfyller sina 
ekonomiska förpliktelser mot UNPROFOR vilket väcker frågan huruvida ett fortsatt 
engagemang kan rättfärdiga FN:s enorma utgifter.  
   Under de första två åren uppgår UNPROFOR:s offer till 924 skadade och 79 
dödade. 
   Den 27 april under säkerhetsrådsmötet framkom önskemål från 25 medlemsländer 
att vidta större åtgärder mot Serbien.167 Säkerhetsrådet blev ombedda att använda 
våld enligt kapitel VII i FN-stadgan, för att sätta stopp på Serbernas etniska rensning 
och övriga terrorisering i Bosnien-Hercegovina. Dessutom ville de ha luftanfall för 
att skydda de säkra områdena, de ville även öka sanktionerna mot Serbien och häva 
vapenembargot mot Bosnien-Hercegovina för att etablera en militär balans mellan 
offer och förövare. Generalsekreteraren för OIC (Organisation of the Islamic 
Conference) anmodade säkerhetsrådet att använda alla tänkbara alternativ under 
kapitel VII, inklusive användandet av våld, för att stoppa kriget. Detta med avseende 
på de kraftiga strider som pågick i Gorazde trots att det var ett säkrat område. Detta 
även med tanke på att Nato tagit beslut att använda luftanfall för att implementera 
resolutioner, vilket enligt OIC borde utökas till Serbiska kommunikationscentraler 
och ammunitionsförråd. Generalsekreteraren för OIC påminde även om erbjudandet 

från några OIC-länder om att sända trupper för att hjälpa UNPROFOR. 
   Frågan om vapenembargot togs upp vid senare tillfälle igen av bland annat 
Afghanistan och USA.168 Den förstnämnda tyckte att inget embargo var hållbart 
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under internationell lag då det ledde till massmord att upprätthålla det. De 
åberopade Artikel 51 där en stat ska ha möjlighet till självförsvar. USA undrade hur 
säkerhetsrådet kunde hålla på embargot då det var serberna som startade kriget och 
inte ville avsluta det, medan bosnierna inte startade kriget men ville avsluta det. USA 

ansåg att säkerhetsrådet agerade dövörat eller om de väntade på något mirakel då de 
var de enda som kunde avsluta detta. USA ansåg det vara en självklarhet efter 30 
månader av krig att säkerhetsrådet måste tvinga de bosniska serberna att välja 
mellan en uppgörelse de kunde leva med och konsekvenser de inte kunde leva med. 
   Säkerhetsrådet väljer i oktober att tillåta flyg- och färjetrafik för Rest-Jugoslavien, 
medan olje- och handelsembargot kvarstår. Detta på grund av att Rest-Jugoslavien 

avbrutit sina leveranser av vapen och andra förnödenheter till bosnienserberna. 
Gränsen mellan Serbien och bosnienserbernas område övervakas av FN-
observatörer. Reglerna införs dock på nytt om det visar sig att sanktionerna bryts 
igen. 
   350 FN-soldater tas som gisslan av bosnienserber i Bihac vid strider mellan 
bosnienserber och muslimer, dessa släpps dock senare. UNHCR (United Nations 
High Commissioner for Refugees) har problem vid leverans av hjälpsändningar då 
dessa ständigt stoppas av väpnad milis. 169Hjälpsändningarna plundras och delas 
istället ut till militären. Luftbron är, på grund av ovanstående, avgörande för 
biståndet till utsatta människor. 
   I slutet av året reser den amerikanske ex-presidenten, Jimmy Carter, till forna 
Jugoslavien inbjuden av den bosnienserbiske ledaren Radovan Karadzić. Efter 
förhandlingar med samtliga presidenter samt Yasushi Akashi och chefen för 
UNPROFOR i Bosnien sluts ett avtal om stopp för krigshandlingar under fyra 
månader för att komma fram till en heltäckande fredsplan. 
 
1995: 

   Kofi Annan tillträder som ny generalsekreterare och säger att mänskliga rättigheter 
ska genomsyra all FN-verksamhet.170 Av denna anledning fick högkommissarien för 
mänskliga rättigheter ökade resurser och eget kontor i FN-sekretariatet i Genève. 
   Nya strider bryter dock ut i Bosnien innan avtalet från 1994 nått sitt slut. 
Bosnienserberna beskjuter Sarajevo, Sarajevos flygplats, de hindrar hjälpsändningar 
och tar tillbaka tunga vapen som de tidigare, enligt avtal, lämnat till FN.171 FN kallar 
in NATO-flyg som bombar serbiska ställningar och serberna tar 360 FN-soldater till 
fånga och kedjar fast en del av dem vid tänkbara mål för bombanfall. Efterhand 
friges de tillfångatagna. 
   En granat från de serbiska styrkorna träffar Sarajevos marknadsplats och många 
människor dödas, vilket leder till att NATO-flyg kraftigt attackerar de serbiska 
ställningarna runt Sarajevo. Det görs även flyganfall mot fler serbkontrollerade 
områden och i skydd av dessa anfall går bosniska och kroatiska förband till angrepp 
mot serber på flera håll i Bosnien, vilket leder till att 50 000 människor drivs på flykt. 

                                                
169  Eriksson, Lars, Granath, Berith, Halldén, Birger, (2005) FN – globalt uppdrag, FN-förbundet, 
Stockholm. Sid: 313 
170 Ibid: 316 
171 Ibid: 319 



37 

   Kriget eskalerar under sommaren och serberna angriper flera av de muslimska 
områden som är skyddade zoner: Srebrenica, Zepa och Gorazde.172 Då FN-soldaterna 
är svagt beväpnade och dessutom ringa kan de inte hindra serbernas framfart eller 
förhindra övergrepp mot invånarna. Srebrenica intas under ledning av general Ratko 
Mladić som med den serbiska styrkan tvingar kvinnor, barn och åldringar iväg till 
muslimska områden medan alla män hålls kvar. Minst 5000 män drivs ut i skogarna 
och avrättas antagligen, då de aldrig återvänder igen. Detta leder till kraftiga 
fördömanden av omvärlden samt kritik mot FN för dess passivitet. NATO hotar med 
massiva flygangrepp och avskräcker på det viset serberna att anfalla andra 
muslimska enklaver i Bosnien.  

   För att återställa de tunga vapnen och de skyddade områdena leder NATO ett 
flertal luftanfall i slutet av augusti och genom början av september, mot bosniska 
serber och deras flyg, vapenförråd och andra militära inrättningar på bosnien – 
serbiskt territorium.173 
   Serbien kritiserar FN för NATOS bombningar, och UNPROFOR: s ageranden, av 
serbiska ställningar och menar att det är oacceptabelt att attackera samtidigt som 
man kräver förhandlingar.174 De varnade att FN: s och NATOS militära intervention 
mot enbart en part av konflikten uppmuntrade de andra parterna, i konflikten, att ta 
till krigsföring med. Frågan som uppstod i det här läget för FN var huruvida 
UNPROFOR var en fredsbevarande styrka nu eller på ett genomdrivande 
uppdrag.175 Generalsekreteraren ansåg dock att FN önskat att det fungerat med en 
fredsbevarande operation, men samtidigt hade UNPROFOR befunnit sig i 
krigssituationen i mer än tre år och freden var ännu inte i sikte. Ledarna för de 
bosniska serberna hade till största del dragit tillbaka sitt samarbete och genomförde 
nu egna sanktioner mot FN.  
   Då situationen inte förbättras, utan fördrivningen av muslimer fortsätter, tar USA 
initiativet till att fredsförhandlingarna återupptas. Dessa förhandlingar leds av en 
kontaktgrupp som USA bildar tillsammans med Frankrike, Ryssland, Storbritannien 
och Tyskland. USA:s vice utrikesminister Richard Holbrooke är chefsförhandlare. 
Striderna fortsätter under tiden som utrikesministrarna för Bosnien-Hercegovina, 
Kroatien och Rest-Jugoslavien, kallas in till överläggningar i Genève. Alla parter 
skriver där under kontaktgruppens fredsplan som innebär att Bosnien-Hercegovina 
delas och ett avtal om eldupphör förhandlas fram och träder i kraft den 12 oktober.176 
   Daytonavtalet är namnet på det fredsavtal som blev klart den 21 november 1995, 
det avgörande mötet i fredsprocessen inleddes den 1 november på en flygbas i 
Dayton, Ohio, USA. Förhandlingarna leddes av Richard Holbrooke, Rysslands vice 
utrikesminister Igor Ivanov och EU:s medlare Carl Bildt. Avtalet gör gällande att 
Bosnien förblir en enda stat inom de gällande och internationellt erkända gränserna, 
men att landet delas i två hälfter där en är bosnien-kroatisk federation med 51 
procent av landets yta och den andra blir en självstyrande bosnienserbisk republik 

kallad Republika Srbska, med 49 procent. Dessa två hälfter ska hållas samman i en 
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federation med Sarajevo som huvudstad och en central regering som har ansvar för 
utrikespolitiken. Carl Bildt utses som hög representant och ansvarar för humanitära 
hjälpinsatser, återuppbyggnad, förstärkning av politiska och konstitutionella organ, 
stöd för mänskliga rättigheter, att återföra fördrivna och flyktingar och ansvara för 
införandet av fria och rättvisa val. En NATO-ledd multinationell styrka, IFOR 
(Implementation Force), på 60 000 man skickas till forna Jugoslavien för att övervaka 
genomförandet av fredsuppgörelsen och ersätter då FN-styrkan UNPROFOR och FN 
bidrar även med en civil polisstyrka i Bosnien-Hercegovina. Vapenembargot mot 
hela det forna Jugoslavien upphävs och den internationella tribunalen för 
krigsförbrytelser i Jugoslavien väcker åtal mot bosnienserbernas politiske ledare 

Radovan Karadzić och generalen Ratko Mladić. 
   FN: s generalsekreterare kom ut med en rapport den 23 november där han pekade 
ut tre viktiga utvecklingar i Bosnien och Hercegovina under den senaste perioden.177 
Den första var de grova brotten mot mänskliga rättigheter begångna av främst 
bosniska serber. Den andra var NATO och UNPROFOR som genom förstärkning av 
the rapid reaction force (RRF), blivit militärt engagerade mot de bosniska serberna, 
för att förhindra ytterligare överträdelser gällande tunga vapen och säkra områden. 
Vidare för att minska UNPROFOR: s underläge gällande gisslantagande av deras 
personal och för att förbättra deras ohållbara situation. Den tredje utvecklingen var 
den USA – ledda fredsprocessen som börjat under sommaren och slutat med 
Daytonavtalet.  
 
 

5.1 FN-rapport om Srebrenica    

 
   Generalförsamlingen begär, efter Srebrenicamassakern, att sekretariatet ska utreda 
händelserna.178 Denna 155 sidor långa rapport kommer i november år 1999 från 
generalsekreterare Kofi Annan. Annan var vid tidpunkten för massakern 
undergeneralsekreterare med ansvar för den fredsbevarande verksamheten och 
skriver väldigt grundligt och självkritiskt. Han menar att attacken på Srebrenica och 
massakern på tusentals civila var den värsta i Europa sedan andra världskriget. Hans 
önskan med rapporten är att den ska bidra till att en sådan katastrof aldrig mer 
inträffar inför FN:s ögon. Annan anser att misstag, felbedömningar och oförmåga att 
se vidden av den ondska de mötte ledde till en försummelse att göra vad som borde 
ha gjorts för att rädda Srebrenicas folk undan det serbiska massmördandet. Annan 
fortsätter med att huvudansvaret ligger hos dem som planerade och utförde 
folkmordet, Radovan Karadzić och Ratko Mladić, vilka har åtalats av den 
internationella domstolen för forna Jugoslavien och måste ställas inför rätta. Men ett 
tillägg av Annan är att hela det internationella samhället delar ansvaret för att de 
barbariska handlingarna inte stoppades. Lärdomarna som FN och det internationella 
samhället måste dra av Srebrenicas fall är bland annat att:  

 Fredsbevarande personal får aldrig mer placeras ut i en omgivning där det inte råder 
eldupphör eller finns något fredsavtal. 

                                                
177 Yearbook of The United Nations (1995) Part Two: Regional Questions, IV Europe. Sid: 540 
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 Skyddade zoner måste antingen vara demilitariserade och upprättade genom ett avtal 
mellan de krigförande eller utgöra verkligt säkra områden som försvaras genom 
trovärdig militär avskräckning. 

 Den viktigaste lärdomen är att ett avsiktligt och systematiskt försök att terrorisera, 
fördriva eller mörda ett helt folk beslutsamt måste mötas med alla nödvändiga medel. 

 
FN:s erfarenheter i Bosnien, berättar Annan, är några av de svåraste och 
smärtsammaste i organisationens historia med tillägget att FN:s fel och brister, till 
viss del, vilar i tron på neutralitet och icke-våld som visade sig vara totalt felaktig i 
Bosnien-konflikten. 
 
 

5.2 Empiriska slutsatser 

  
Motiven kommer att presenteras i tidsordning och trappas upp från motiv för de 
första sanktionerna upp till de motiv som ledde till full intervention med våld 

inkluderat. 
   Motiv 1, är från 1991 där stridigheterna som bröt ut fick FN att anta resolution 713, 
där alla leveranser av vapen och militär utrustning till hela Jugoslavien förbjuds. 
Inom FN är man överens att nå en fredlig lösning på konflikten. Då FN: s första mål 
är ”Att upprätthålla internationell fred och säkerhet…” och ”…att förebygga och undanröja 
hot mot freden…” handlar de helt enligt FN – stadgan i detta fall. 
   Motiv 2, är från 1992 då FN genomför planen med en FN – operation i Jugoslavien 
då rapporter når FN om etniska rensningar, övergrepp mot muslimer, kvinnor som 
våldtas och män som sätts i koncentrationsläger. FN anser att konflikten i Bosnien-
Hercegovina utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet och rättfärdigar på det 
viset både FN – operationen och de kommande sanktionerna, bland andra 
vapenembargot. Då FN med detta motiv hänvisade till kapitel VII kringgick de 
grundsatsen att de inte får ingripa i frågor som väsentligen faller under var stats 
egen behörighet.  
   Motiv 3, är ytterligare larmrapporter om grova brott mot mänskliga rättigheter som 

får FN att skicka UNPROFOR, enligt resolution 743, för att skydda FN – organ som 
sköter biståndet. FN hotar även här med att ta till starkare åtgärder då deras personal 
utsätts för attacker. Enligt FN – stadgan har FN rätt att besluta vilka åtgärder som 
bör sättas in, dock inte, i första hand, bruk av vapenmakt. 
   Motiv 4 är baserat på en rad händelser under 1993 där FN anser att Serbien bryter 
mot principerna i FN – stadgan och internationell lag, de följer inte de utfärdade 
resolutionerna och stoppar FN :s hjälpsändningar. Genom dessa problem har FN 
motiv att utse Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde, Bihac och Srebrenica till fredade 
områden vilket ger mandat till UNPROFOR att skydda dessa områden med våld. 
Inrättandet av säkra områden med rätt till våld i självförsvar är lite mer svävande. 
FN :s roll är att, även under kapitel VII, lösa konflikter på fredlig väg, det får inte 
innebära bruk av vapenmakt vilket tydligt står i artikel 41. Under artikel 42 finns 
dock tillägget att säkerhetsrådet har rätt att vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Även väpnat ingrepp 
ingår här. Således kan detta motiv rättfärdigas enligt FN – stadgan då det åligger FN 
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att avgöra nödvändiga åtgärder. FN hade, precis i enlighet med FN – stadgan i första 
hand försökt på fredlig väg att skydda hjälpsändningar och personal. Ett flertal 
tillfällen, trots påtryckningar från ett antal medlemsländer om att använda fullskaligt 
våld mot Serbien, står FN kvar vid sin ståndpunkt att respekt för suveräniteten står 
högst på listan. Fredsförhandlingar är fortfarande prioritet ett, samt att ge Bosnien 
och Hercegovina möjlighet till självförsvar enligt artikel 51. 
   Motiv 5, blev de över 3000 sidor med rapporter 1994, där krigsförbrytelserna 
beskrivs och expertkommissionen uttrycker sin chock över omfattningen och 
brutaliteten. FN blir kritiserat för att ha tolererat massiva brott mot mänskliga 
rättigheter och internationell humanitär rätt. Då hotet mot FN: s personal ökar och 

Serberna inte respekterar de säkra områdena kallas NATO in för att förstärka 
UNPROFOR: s försvar. NATO har rätt att använda luftanfall för att genomföra 
resolutionerna. Detta motiv kan även det rättfärdigas på samma sätt som 
UNPROFOR: s motiv till självförsvar, under artikel 42 i FN – stadgan.  
   Motiv 6, är de ännu våldsammare stridigheter som bryter ut 1995 där 
bosnienserberna tar tillbaka tunga vapen, hindrar hjälpsändningar, släpper granaten 
på Sarajevos marknadsplats där flera dör och de skyddade zonerna överträds. 
Samtidigt tas 360 FN – soldater som gisslan av bosnienserberna. Massakern i 
Srebrenica inträffar i samma veva. FN: s säkerhetsråd anser nu att de ända in i det 
sista försökt lösa konflikten på fredlig väg men tar beslutet att låta NATO – flyg 
bomba serbiska ställningar. Detta beslut kan rättfärdigas under artikel 42, där FN 
genomför dessa ageranden för att återställa internationell fred och säkerhet.  
   Sammanfattningsvis har FN lyckats rättfärdiga interventionen i forna Jugoslavien 
genom de motiv som lyfts fram. Inget motiv har stridit mot FN – stadgan då 
konflikten under lång tid försökte lösas med fredliga medel och med respekt för 
Bosnien-Hercegovinas suveränitet och rätt till självförsvar. 
 
 

6. Diskussion 

 

Teorierna om staters suveränitet, intervention och rättfärdiga krig är ett antal. 
Teoretikerna har otaligt många olika åsikter som både går ihop och isär, men alla 
teorier går att applicera på fallet ovan.  
   Hobbes är en stark försvarare av suveränens rättigheter och enligt honom finns det 
enbart två fall där man har rätt att göra motstånd mot suveränen. Det första fallet är 
då suveränen hotar någon till livet och det andra fallet är då ett uppror mot 
suveränen lyckas. I fallet med FN och Bosnien och Hercegovina, är det en delad 
suveränitet mellan den bosnienserbiska ledaren och ledaren för bosnierna. Det var 
något Hobbes över huvud taget inte förespråkade, då han ansåg att suveränen skulle 
vara odelad för att det inte skulle bli problem. I detta fall kan man dock ändå se det 
som en suverän som hotar sitt folk till livet och därmed förlorar sin legitimitet som 
suverän, vilket gör interventionen rättfärdigad.  
   I föreställningen om staten som legitimitet har staten underminerat sin existens om 
den inte uppfyller sitt ändamål och förlorar grunden för befolkningens stöd. Detta 
innebär att brott mot mänskliga rättigheter, som fallet i Bosnien-Hercegovina, kan 

rättfärdiga en intervention, då staten i fråga inte ens längre existerar.  
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   Det är ett faktum att vi fortfarande lever efter det Westfaliska systemet i världen. I 
detta system står suveräniteten över allt annat, även över mänskliga rättigheter då 
individen inte har någon ställning här. Här åberopas rätten till självförsvar istället då 
normen är icke-intervention. Den enda förmildrande omständighet som kan finnas är 
då stater har rätt att agera kollektivt för att hindra en annan stat att nå dominans. Det 
kan vara svårt att rättfärdiga FN: s intervention i Bosnien-Hercegovina i detta fall. 
FN utfärdade ett vapenembargo som på sätt och vis stred mot denna teori, då det 
förhindrade Bosnien-Hercegovinas rätt till självförsvar. Gällande det kollektiva 
agerandet som kan åberopas i denna teori är det frågan om Serbien skulle nå 
dominans över de andra staterna i världssamhället genom detta krig. De ville skapa 

ett Storserbien, men då det inte går att säga hur dominansen hade tett sig över de 
andra staterna är det inte rättfärdigat, och det var inte rättfärdigat genom 
vapenembargot. Det rättfärdigande som går att finna är ett förhindrande av 
dominans innan dominansen givit sig uttryck. I detta fall var det även Bosnien- 
Hercegovina som tog initiativ till den kollektiva insatsen genom att flertalet tillfällen 
söka hjälp hos FN, ur den synvinkeln är interventionen rättfärdigad. 
   Enligt Walzer och hans rättfärdiga krig teori, kan en intervention vara rättfärdigad 
då man agerar för att bevara fred och rättvisa, inte annars. Legitima skäl till krig är 
aggression och massaker. Den största värdegrunden när det kommer till krig är 
enligt Walzer de individuella rättigheterna till liv och frihet. I teorin om aggression, 
som Walzer åberopar vara den fundamentala strukturen för den moraliska 
förståelsen av krig, är staterna medlemmar av samhället, inte män och kvinnor. Icke-
intervention är central men kan rättfärdigas då en stat gör sig skyldig till aggression 
mot en annan stat. Här rättfärdigas ett krig i självförsvar av offret, eller ett krig för att 
upprätthålla lag och ordning av offret och vilken annan medlem som helst i det 
internationella samhället. Alla krig som inte har målet att försvara rättigheter 
fördöms av Walzer. I detta avseende var FN: s intervention i Bosnien-Hercegovina 
rättfärdigad. Serbien gjorde sig skyldiga till aggression och Bosnien-Hercegovina 
sökte hjälp av FN för att försvara sig. FN hjälpte till att upprätthålla lag och ordning. 
Walzer lyfter även fram det faktum att intervention inte ofta sker av humanitära skäl, 
vilket möjligtvis inte heller var fallet i den här undersökningen. Interventionen 
verkade mer bli ett utökat självförsvar av den sårbara FN-personalen. Trots att det 
humanitära lidandet togs upp i nästan alla rapporter uttalades inte motiven som en 
intervention för att stoppa detta lidande. Detta kan ses som ett bevis att suveränitet 
trots allt vinner kampen mot mänskliga rättigheter, helt i Walzers linje.  
   Att rättfärdiga FN: s intervention, sett från Mills teorier om självhjälp, kan däremot 
vara väldigt svårt. Mill tror på survival of the fittest och menar att folket alltid måste 
hjälpa sig självt. Folket blir fria genom sina egna ansträngningar och får det styre de 
förtjänar. Ett folk med en tyrannisk regering måste slåss för sin frihet och om det inte 
går förtjänar de inte friheten heller. Om man utgår från Mills teori finns det inga 

förmildrande omständigheter i fallet FN och Bosnien-Hercegovina. Det bosniska 
folket lyckades inte försvara sig själva och förtjänade, med andra ord, att utsättas för 
etnisk rensning. FN: s intervention var inte rättfärdig. 
   Brown hänvisar till ett antal punkter som kan legitimera en intervention: Rättfärdig 
grund, rätt avsikt, korrekt auktoritet, sista utvägen, effektivitet, proportionalitet och 
diskriminering. FN intervenerade på rättfärdig grund för att återinföra fred och 
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rättvisa. Sett till FN: s motiv uppfyller de även kravet rätt avsikt då föregående punkt 
står för den enda anledningen till interventionen. Brown kritiserade i och för sig FN 
under just nästa punkt, korrekt auktoritet, men det ändrar inte det faktum att även 
detta rättfärdigade interventionen, då FN tagit till tvång just i självförsvar och 
innehar korrekt auktoritet. Våld får enbart tas till när inga icke-våld metoder har 
lyckats, vilket rättfärdigar interventionen även under punkten sista utvägen. FN 
förhandlade ända in i det sista och ansåg genom det att det inte fanns någon annan 
utväg. Då det kommer till effektivitet måste tillgripandet av våld ha en rimlig utsikt 
att lyckas, måste uppfylla ett syfte, annars kan det inte göras rätt. I detta fallet 
uppfyllde FN: s bombningar av serbiska ställningar sitt syfte och 

fredsförhandlingarna genomfördes. Proportionalitet säger att våldet i respons till den 
felaktiga handlingen måste vara proportionellt lika som den felaktiga handlingen. 
Sett som man bör se den här punkten så uppfyllde ju definitivt inte FN kvoten av 
serbernas skada på det bosniska folket, med andra ord överskred de den inte heller 
och även ur denna synvinkel kan interventionen rättfärdigas. Den sista punkten, 
diskriminering, är väldigt svår då det handlar om att inga icke-stridande får drabbas. 
Då det för det första är svårt att bevisa vilka som är icke-stridande i dagens samhälle 
försvåras denna punkt. Men sett till fallet FN och Bosnien-Hercegovina så bombade 
NATO serbiska ställningar vilket uppfyller kvoten av diskriminering.  
   I Rawls folkens rätt teori står de mänskliga rättigheterna högst på dagordningen 
och sträcker sig till alla samhällen som en bindande lag. Krig i självförsvar är tillåtet 
vid brott mot dessa rättigheter, liksom intervention. Motsatsen till dessa rättfärdiga 
kriget tänkare är exempelvis pacifister som inte anser att det finns någon 

omständighet som rättfärdigar krig eller intervention, inte ens i självförsvar. Allt 
hänger på kraften i universum och rättfärdigar med andra ord inte FN: s intervention 
i Bosnien-Hercegovina.  
   Detta med humanitär intervention är, enligt teoretikerna, den svåraste frågan i det 
internationella samhället, då detta samhälle bygger på principerna om suveränitet 
och icke-intervention. Då detta engagemang, av våra stater, i mänskliga rättigheter, 
fördömer folkmord och massmord ligger problemet i att det strider mot ovan 
nämnda principer. Wheeler och Bellamy lägger fram förslaget att en stat som 
missbrukar sin suveränitet, genom att begå brott mot sitt folk, ska förlora sin 
legitimitet. På det viset har staten i fråga förverkat sina suveräna rättigheter, vilket 
gör en intervention legitim och bryter alltså inte mot principen om icke-intervention. 
Problemet ligger i förtroendefrågan huruvida stater kan tillskrivas detta förtroende 
att agera rent humanitärt. Restriktionisterna ger inte FN någon legitimitet alls att 
intervenera humanitärt med hänvisning till FN – stadgan samt att FN: s roll, tolkat 
av restriktionisterna, är att bevara internationell fred och säkerhet. Humanitär 
intervention ingår inte i detta, enligt dem. Dessa åberopar att rätt till våld enbart är 
legitimt i självförvar, även detta fastställt i FN – stadgan. Detta gör att FN, enligt 

restriktionisterna, inte alls hade rätt att intervenera i Bosnien-Hercegovinas 
angelägenheter med våld, enbart med förhandlingar.  
   Detta leder osökt in teorin på de fem nyckelargumenten mot att legitimera 
tillämpning av väpnad humanitär intervention. Det första nyckelargumentet säger 
att stater inte intervenerar av enbart humanitära skäl, vilket kan vara rätt till viss del 
i fallet FN och Bosnien-Hercegovina. Ett av dessa är problemet med missbruk, som 
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skulle kunna vara aktuell i en fråga som denna med FN och Bosnien-Hercegovina. 
Här anser realisterna att FN-stadgan redan är sårbar och att man inte behöver göra 
den ännu svagare och ge stater ett skäl att kringgå regeln om suveränitet genom att 
hävda brott mot mänskliga rättigheter. Realisterna menar att det ska finnas en 
opartisk mekanism för att kunna möjliggöra sådana interventioner så att inte starka 
stater utnyttjar sin styrka på de svaga staterna. Pluralisterna går samman med 
realisterna i den här frågan och anser att starka stater kan bli fria att införa deras 
egna kulturella levnadssätt och försöka påtvinga dem på svagare stater. På det viset 
menar de att man upprätthåller individens välmående på ett bättre sätt genom icke-
intervention, åtminstone så länge det inte finns en klar regel för när man ska tillämpa 

denna humanitära intervention. Sett ur den här synvinkeln kan det vara svårt att 
rättfärdiga intervention över huvud taget, av den enkla anledningen att humanitär 
intervention inte sker i vårt samhälle med en förskriven mall. Till FN: s försvar kan 
sägas att de fredliga förhandlingarna pågick en lång tid innan det gjordes någon 
fullbordad intervention i Bosnien-Hercegovina. Huruvida interventionen var 
humanitär eller inte framgår inte av FN: s rapporter. Där kan man snarare tolka den 
som ett försvar av FN-soldaterna på plats. Det humanitära lidandet nämns dock 
kontinuerligt men läggs inte fram som något tydligt motiv till den slutliga väpnade 
interventionen, snarare en del av den. Interventionen kan till viss del rättfärdigas, 
även utifrån ovanstående synsätt, då FN är en samling stater med skild styrka som 
går ihop och fattar beslut. Dock kan man se de ”fem” som starka stater. I detta fall 
agerade dock inte vare sig FN i helhet, eller de ”fem”, på ett sätt som bekräftar 
farhågorna ovan, så med facit på hand kan man säga att interventionen kan 
rättfärdigas. 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Sett utifrån studiens fall med FN och interventionen i Bosnien och Hercegovina, samt 
ovanstående teorier, kan en intervention rättfärdigas i suveräna stater. Praktiskt taget 
samtliga teorier bevisade kryphål som talar för intervention av olika anledningar.    
   I dagens samhälle har vi en stadig utveckling som pekar mot vikten av individen 
och mänskliga rättigheter. Det kan utläsas i de senaste teorierna om intervention och 
suveränitet.  
   Denna utveckling kan inte negligeras och ger en antydan om att fler interventioner, 
främst till förmån för mänskliga rättigheter, kommer att rättfärdigas. 
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