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Abstract svenska 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om de fem permanenta medlemmarna i FN:s 

säkerhetsråd har ändrat sina argument inför humanitära interventioner så att de är i enlighet 

med internationella normer. Den norm som kommer att vara i fokus är ”responsibility to 

protect”. Enligt den principen är det legitimt att bryta mot en stats suveränitetsprincip om 

staten inte kan skydda sin befolkning mot massiva kränkningar av mänskliga rättigheter. 

Undersökningen består av en komparativ studie som utförs för att se om det har skett någon 

skillnad i argumentationen inför interventionerna i Somalia och Libyen. Medlemmarnas 

argument kommer att tas från de möten som hålls i samband med antagandet av de 

resolutioner som godkänner interventionerna. Utifrån detta går det att se att de länder som 

tidigare var skeptiska till intervention och våldsanvändning i internationella relationer 

fortfarande är det men att vissa länder, och säkerhetsrådet som enhet, har tagit till sig 

”responsibility to protect” och använder den i sin argumentation inför interventionen i Libyen. 

Detta är både positivt i den mening att medlemmarna ser att de har ett ansvar att skydda 

försvarslösa befolkningar från en förtryckande stat men negativt eftersom inte alla är beredda 

att agera för att ta sitt ansvar. 
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Abstract english 

The purpose of this thesis is to examine if the five permanent members of the UN Security 

Council have changed their arguments regarding humanitarian interventions so that they are 

in accordance with international norms. The norm in focus is ”responsibility to protect”. 

According to that principle, it is legitimate to violate the state sovereignty of a county if the 

state can not protect its own citizens against mass violations of human rights, The study will 

contain a comparative analysis that will be performed in order to see if there has been a 

change in the way states argumented before the interventions in Somalia and Libya. The 

arguments that will be used are taken from the meetings that were held in connection with the 

adoption of the resolutions that approved the interventions. Based on that, it is possible to see 

that the members that were sceptical to interventions and the use of violence in international 

relations still are sceptical but that certain members, and the Security Council as a unit, have 

embraced ”responsibility to protect” and use it in their argumentation before the intervention 

in Libya. This result is positive in the sense that the members acknowledge that they have a 

responsibility to protect defenseless people from an oppressive state, but negative since not all 

of them are willing to act to meet their responsibility. 
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1. Inledning 

Efter andra världskriget och kalla kriget ökade antalet inomstatliga konflikter, eller 

inbördeskrig.
2
 Utvecklingen innebar att det skedde en förändring beträffande vilken part hotet 

mot en befolkning kom ifrån. Tidigare var hotet oftast andra länder men i och med denna 

förändring utgjorde den egna staten eller andra grupper inom landet ett hot under krig. 

 Under 90-talet utspelades ett flertal mänskliga tragedier runt om i världen, till 

exempel folkmorden i Rwanda och Srebrenica. Det blev då tydligt att omvärlden måste 

ingripa i sådana situationer för att stoppa dem och rädda liv. Något som stod i vägen för ett 

ingripande i dessa situationer var statssuveräniteten. Ända sedan Westfaliska freden hade det 

varit förbjudet för stater att lägga sig i andra staters inre angelägenheter och i Förenta 

Nationernas stadga slås det även fast att det finns ett förbud mot intervention av andra stater 

samt att det endast är rättfärdigt att bruka våld i självförsvar.
3
 

 Allt detta har till en viss del förändrats och det är numera accepterat att under vissa 

förutsättningar ingripa i en annan stat. Sådana förutsättningar inkluderar massiva kränkningar 

av mänskliga rättigheter, eller när staten är för svag för att förhindra att grupper i landet får 

sina rättigheter kränkta av andra grupper. Detta visas bland annat i och med att International 

Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) tog fram principen ”responsibility 

to protect” som enhälligt röstades fram av världens länder på World Summit 2005.
4
 

Kommissionens syfte var att arbeta fram en princip som kunde användas för att förhindra 

förekomsten av grova brott som folkmord och brott mot mänskligheten. I detta arbete slog de 

även fast att det finns ett ansvar för det internationella samfundet att ingripa för att skydda de 

människor som utsätts för dessa brott. Med tanke på att brotten ofta sker i samband med 

konflikter kan det komma att innebära att det är nödvändigt med militära interventioner.
5
 För 

att det ska gå att hävda ett sådant ansvar krävdes en omformulering av suveränitetsprincipen 

och ICISS menade att en stats suveränitet måste ses som mer än en rättighet - den bär med sig 

ett ansvar för staten att skydda befolkningen i landet. Om staten inte vill eller inte lyckas 

skydda befolkningen eller olika grupper av befolkningen går ansvaret att göra det över till det 

internationella samfundet.
6
 

                                                 
2
 Wallensteen, Peter. 2007. Understanding Conflict Resolution, SAGE Publications, s.26 

3
 Förenta Nationernas stadga, 1945, art.2(4), 51 

4
 Evans, Gareth. 2008. The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and  for All,  

Washington, DC: The Brookings Institution, s.31 
5
 Ibid., s.81 

6
 ICISS. 2001. Responsibility to Protect, Ottawa: International Development Research Centre, s.XI 
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställning 

På senare år har det alltså gått att urskilja en förändring rörande till staters suveränitet och 

förbudet att bryta mot suveränitetsprincipen. Det som tidigare var ett starkt skydd för staters 

suveränitet har nu minskat och istället har ett ökat skydd för mänskliga rättigheter och den 

mänskliga säkerheten växt fram i och med principen ”responsibility to protect”. Detta tyder på 

att det har skett en förändring av vår moraliska skyldighet gentemot andra människor och det 

är möjligt att säga att det har utvecklats en internationell norm när det gäller att skydda 

människor från massiva kränkningar av mänskliga rättigheter. Frågan är bara huruvida detta 

nya sätt att se på omvärldens moraliska skyldighetet gentemot andra befolkningar har ändrat 

de styrandes agerande när en humanitär kris uppstår. 

 För att en verklig moralisk utveckling ska ske, och för att principen ”responsibility to 

protect” ska fungera som det är meningen att den ska göra, måste stater vara villiga att agera 

och ta sitt ansvar när det uppstår humanitära kriser. Om det visar sig att det går att definiera 

en situation som en humanitär kris och det blir uppenbart för internationella aktörer att 

människor är i akut behov av hjälp utifrån måste de engagera sig för att skydda människorna. 

Insikten att det nu är det internationella samfundets ansvar att skydda en befolkning vars stat 

inte kan, eller inte vill göra det, innebär att aktörernas vetskap om den utsatta befolkningen 

ska styra deras agerande. 

 Vad principen ”responsibility to protect” har gjort är att den har gett legitimitet till 

militära interventioner (som en sista utväg) om de utförs för att rädda människors liv vid 

folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsbrott.
7
 Den har förändrat staters 

ansvarstagande i förhållande till andra staters befolkningar men bara för att det i en viss 

situation är rättfärdigt med en intervention betyder det inte att stater kommer att argumentera 

för en intervention. Eftersom omvärlden är beroende av att nationella styrkor utför 

interventionen och det inte går att tvinga stater att ställa upp är det nödvändigt att staterna 

ställer upp frivilligt. Beslutsfattare i sin tur måste kunna motivera varför de ska skicka 

trupper, dels för den egna befolkningen men det kan även vara viktigt att motivera för andra 

stater. Militära interventioner kan komma att innebära stora risker för en stat, dels när det 

gäller de utsända soldaternas liv men även materiella och finansiella resurser, som offras för 

att rädda livet på andra staters befolkningar. Det kan alltså kosta för en stat att följa den nya 

principen och det finns dessutom en risk för att vissa stater motsätter sig den nya 

                                                 
7
 Evans, 2008, s.11 
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utvecklingen. Frågan är då om dessa moraliska normer kan förändra staters agerande. 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur stater som är av vikt när det kommer till 

humanitära interventioner har argumenterat när en humanitär kris blir uppenbar och de måste 

ta ställning till om det ska ske en intervention eller inte. Mer precist kommer deras argument 

till en eventuell humanitär intervention att undersökas för att se om det har skett någon 

förändring av dessa aktörers argument över tid. Detta för att se om argumenten har förändrats 

så att de är i enlighet med den nya normen som utvecklats i och med ”responsibility to 

protect” när det gäller acceptansen att intervenera för att skydda utsatta befolkningar och 

alltså bryta mot suveränitetsprincipen. Detta skulle innebära att dessa internationella normer 

får en effekt på stater och får dem att agera i enlighet med normen. Frågeställningen är därför:  

Har det skett någon förändring när det gäller staters argument för att genomföra humanitära 

interventioner? 
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2 Teori och metod 

2.1 Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

2.1.1 Det Westfaliska och post-Westfaliska systemet 

Stor del av problematiken gällande humanitära interventioner är hur aktörerna som utför 

interventionen kan rättfärdiga att de bryter mot ett annat lands suveränitet. Detta tar Norrie 

MacQueen upp i sin bok ”Humanitarian Intervention and the United Nations” där han 

diskuterar om det är så att reglerna för det internationella systemet har ändrats och om de 

gamla reglerna istället har bytts ut mot nya. Han menar att det nu går att tala om två olika 

system när det kommer till moderna stater och internationella relationer, det Westfaliska och 

det post-Westfaliska, där skillnaden mellan dessa två system är hur de ser på staters 

suveränitet. 

 När han skriver om det Westfaliska systemet syftar han till det som infördes i och 

med den Westfaliska freden 1648 då riktlinjerna för den moderna staten lades ut tillsammans 

med uppfattningen att gränserna för stater inte längre skulle baseras på religion. I och med att 

dessa nya enheter skapades var det enligt MacQueen tre ord som blev ytterst betydande: 

suveränitet, autonomi och territorialitet.
8
 De nya enheterna blev alltså suveräna stater som 

åtnjöt full suveränitet inom de gränser som satts ut och för ordningens skull, så att det skulle 

vara fred mellan staterna, bestämdes att andra stater skulle respektera dessa gränser. De olika 

staterna skulle vara jämlika, oberoende hur stora de var eller hur mycket, eller lite, makt de 

hade. I och med att andra stater måste respektera suveräniteten krävs i ett sådant system att 

staten måste ge sin tillåtelse till en humanitär intervention på dess territorium även om den 

humanitära situationen i landet är påtaglig.
9
 

 Det andra systemet han skriver om är det som har växt fram efter kalla kriget i takt 

med globaliseringen och som är kritisk till det gamla sättet att se på staters suveränitet. Detta 

synsätt ifrågasätter om aktörers agerande fortfarande ska vara bundet till den gamla synen på 

suveränitet och kanske förhindra andra från att agera när det uppstår humanitära kriser. Det 

ifrågasätter även om suveränitet ska vara en stats rättighet eller om det istället ska ses som 

någonting en stat är berättigad till om de först ser till att uppfylla kriteriet att införliva vissa 

skyldigheter gentemot dess befolkning. Om en stat inte uppfyller kriteriet och på så sätt ger 

upp sin rätt till att bli respekterad kan istället det internationella samfundet ha en skyldighet 

                                                 
8
 MacQueen, Norrie. 2011. Humanitarian Intervention and the United Nations, Edinburgh : Edinburgh 

University Press, s.2 
9
 Ibid., s.xiii 
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att intervenera för att upprätta den humanitära situationen i landet, förutsatt att FN har 

legitimerat interventionen.
10

 Efter att ha presenterat dessa två system ställer författaren sig 

frågan: ”Have the end of cold war bipolarity and a globalising world economy actually 

delivered us into a new world order in which humanitarian need takes precedence over 

national sovereignty?”
11

 Hans eget svar på den frågan är att det inte är helt klart om det har 

det. Därutöver ställer han sig frågan om stater verkligen är villiga att ta på sig skyldigheten att 

intervenera i andra länder om det skulle behövas och om denna omformulering av 

suveräniteten gjort att stater är mer villiga nu än tidigare att intervenera i humanitära 

situationer där de inte har något nationellt intresse att göra det.
12

 

 Genom att titta på hur stater har argumenterat inför utförandet av humanitära 

interventioner går det att dela upp dem i två olika kategorier baserat på hur de ser på 

statssuveräniteten. De länder som förespråkar ”responsibility to protect” har en post-

Westfalisk syn på suveräniteten eftersom de anser att det är rättfärdigat att bryta mot 

suveräniteten om staten inte skyddar sin egen befolkning. Om de däremot pekar på 

suveräniteten som ett problem och ett hinder vid interventioner trots att det har fastställts att 

staten inte skyddar sin befolkning kan det sägas att de fortfarande ser på suveräniteten som en 

rättighet och har alltså en Westfalisk syn. 

 
2.1.2 Nationella Intressen och Altruism vid Humanitära Interventioner 

Det har även skrivits mycket om vad det är som motiverar aktörer att intervenera i ett annat 

land och det finns många teorier om vad som styr en stats agerande i internationella relationer. 

Anderas Krieg tar upp två olika teorier som är relevanta för studier av humanitära 

interventioner: realism och kosmopolitism. 

 Antagandet att humanitära interventioner är filantropiska går emot teorier om realism 

som säger att stater bör handla utifrån sina egna självintressen eller de nationella intressena. 

”Nationella intressen” kan innefatta många olika saker men för det mesta liknas det vid ”the 

sum of material and security interests of a nation”.
13

 

 Några som anser att nationella intressen ska vara det som styr en stat vid humanitära 

interventioner är förespråkare av kontraktualismen. De avfärdar argumentet att en humanitär 

intervention måste ha rent humanitära motiv och utföras för att skydda människor i ett annat 

                                                 
10

 MacQueen, 2011, s.xiii 
11

 Ibid 
12

 Ibid., s.xiv 
13

 Krieg, Andreas. 2013. Motivations for Humanitarian Intervention: Theoretical and Empirical Considerations, 

Springer Netherlands, s.37 
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land.
14

 När det gäller det interna rättfärdigandet måste de som egentligen betalar för 

interventionen, med andra ord skattebetalarna, anse att interventionen är rättfärdigad. Stater 

måste alltså inte bara rättfärdiga interventionen internationellt utan även internt i landet. 

 Enligt Hobbes och Locke innebär det sociala kontraktet att statens enda uppgift är att 

tillgodose säkerhet och välstånd för den egna befolkningen. Staten är en aktör som enbart ska 

handla utifrån den egna befolkningens intresse. Det är alltså moraliskt fel för en stat att handla 

på ett sätt som inte först och främst gagnar den egna befolkningen. Statens frihet att gå till 

krig eller utföra militära interventioner är begränsat till de fall då det är strategiskt nödvändigt 

eller för att öka inhemska fördelar. Om en intervention utförs bara för att den är i enlighet 

med internationell rätt eller för att omvärlden tycker att den ska utföras är den inte internt 

rättfärdigad.
15

 

 Förutom de rent finansiella resurserna går det även att ifrågasätta om staten har rätt 

att använda sig av soldater för att utföra dessa interventioner för att rädda livet på främlingar 

som inte är en del av det sociala kontraktet. Det är inte etiskt försvarbart att sätta den egna 

befolkningens liv på spel för att förhindra att andra människor dör eftersom enligt det sociala 

kontraktet ska varje stat först och främst bry sig om den egna befolkningens välbefinnande.
16

 

På samma sätt menar Jean-Baptiste Jeangène Vilmer att kravet på att bara ha humanitära 

motiv måste överges med tanke på att stater som intervenerar måste vara beredda att offra sina 

egna resurser och det gör de bara om de har egna intressen av att intervenera.
17

 

 Kritiken som har framförts mot detta är att den internationella rätten binder stater till 

universella internationella normer som innebär ett försvar för mänskliga rättigheter och detta 

försvar sträcker sig utanför de nationella gränserna. Däremot finns det ingenting i den 

internationella rätten som kräver att stater måste intervenera vid humanitära kriser så de är 

inte bundna av någonting som gör att de måste bryta det sociala kontraktet. Det enda som 

skulle kunna göra det rätt för stater att bryta mot det sociala kontraktet är enligt Krieg om det 

fanns någonting inom den internationella rätten som tvingar alla stater att ingripa vid en 

humanitär kris. Bara då kan det sociala kontraktet sägas komma i andra hand och bara då kan 

humanitära interventioner sägas vara av nationellt intresse.
18

 

 Realister är alltså emot att använda statens finanser och militära resurser för 

någonting annat än att främja befolkningens intresse. Med tanke på att stater enligt realismen 

                                                 
14

 Krieg, 2013, s.40 
15

 Ibid., s.41-42 
16

 Ibid., s.42 
17

 Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. 2007. ”Humanitarian Intervention and Disinterestedness”, Peace Review: A 

Journal of Social Justice, 19(2), s.207-208 
18

 Krieg, 2013, s.43 
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handlar för att förstärka sin egen makt vore det fel att hjälpa andra stater att förstärka sin 

eftersom det inte ger några fördelar. En intervention måste alltså vara motiverad i enlighet 

med statens intressen. Däremot kan vissa gå med på att intervenera för att hjälpa de som 

behöver så länge det inte utmanar några säkerhetsintressen eller innebär höga kostnader när 

det kommer till finanser eller förlust av liv. En regering kan bara tolerera förlust och kostnad 

när det tjänar nationella intressen.
19

 

 Det Krieg sätter som motsats till realism och självintresse är altruism som, till 

skillnad från realism, sätter andra i fokus. Inom samhällsvetenskapen ansågs det länge att ren 

altruism inte existerade eftersom det ansågs att alla handlingar som utförs av individer eller 

stater alltid motiveras av egenintresse. Det är först på senare tid forskare har gått med på att 

människor kan agera och bidra till samhället utan att de själva drar någon större fördel av det. 

Det kan däremot bero på personen i fråga och kontexten vari handlingen utförs men också på 

sociala normer och socialt konstruerade personliga normer. Detta kan även vara fallet för 

stater eftersom: ”[…] the acceptance of humanitarian norms in the international community 

raises the awareness that helping others in specific situations is at least morally mandatory.”
20

 

Däremot betyder det inte att dessa personer eller stater alltid ställer upp och hjälper alla utan 

även de är selektiva när det gäller deras handlingar. Speciellt med tanke på att de inte får 

någonting tillbaka.
21

 

 Påståendet att humanitära interventioner måste göras med osjälviska motiv kommer 

från kosmopolitanismens idé om moralisk universalism. Istället för att se världen som 

någonting som består av stater anser kosmopoliter att det viktigaste är de enskilda individerna 

och folk. Därtill spelar det inte heller någon roll var en människa kommer från eller vad denne 

har för religion utan de menar att det människor har gemensamt är moraliska värderingar och 

alla individers rättigheter. I detta fall är det alltså människorna som har rättigheter och 

staternas suveränitet kommer i andra hand. De anser sen även att människor över hela världen 

är sammankopplade, oavsett hur långt ifrån varandra de är. För att undvika ”vi” och ”dem” 

eller andra tillhörigheter som separerar människorna från varandra ska de istället se varandra 

som jämlika människor som är förbundna genom universella normer, delade värderingar, 

rättigheter och skyldigheter. Här är den humanitära rätten viktig och ger människorna 

universella mänskliga rättigheter som ska respekteras av alla. De anser därför att kränkningar 

av de grundläggande rättigheterna inte är ett inhemskt problem utan någonting som berör alla 

                                                 
19

 Krieg, 2013, s.43-44 
20

 Ibid., s.49 
21

 Ibid., s.50 
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människor och stater. Stater har då en moralisk skyldighet att hjälpa de människor som lider, 

oavsett var de befinner sig.
22

 

 

2.1.3 Internationella Normer 

För att det ska gå att argumentera för att en stat ska ändra sin uppfattning när det kommer till 

de olika systemen som MacQueen tar upp gällande synen på statssuveräniteten måste det 

finnas någonting som säger att en sådan förändring faktiskt är möjlig. 

 Lisa Hultman skriver om hur internationella normer kan påverka organisationer och 

staters sätt att agera. Hon menar att det idag finns en norm som innebär ett ansvar för det 

internationella samfundet att skydda civilbefolkning om de blir attackerade av de stridande 

parterna i väpnade konflikter.
23

 Denna norm har enligt henne växt fram genom åren och 

markerar en förändring när det kommer till hur FN ser på internationella säkerhetshot och 

ansvarstagande. Hon menar att denna förändring skedde i och med säkerhetsrådets resolution 

inför den fredsbevarande operationen i Sierra Leone 1999 som innehöll ett explicit mandat att 

skydda civila. Införandet av mandatet kan ses som en åtgärd för att undvika de misslyckanden 

som skedde tidigare under 90-talet då FN och omvärlden inte lyckades med uppgiften att 

skydda civilbefolkningen i sina fredsoperationer.
24

 

 Förändringen visar som sagt även på att FN:s syn på säkerhetshot har ändrats och att 

fokus på kollektiv säkerhet nu även kan innefatta ”human security”. Dessutom klargjorde FN 

i en rapport att de ser allvarligt på attacker mot civila och att det numera kan anses utgöra ett 

hot mot den internationella säkerheten.
25

 Meningen med studien Hultman har gjort är att 

undersöka hur denna förändring och framväxten av normen har påverkat FN:s arbete när det 

gäller skyddet av civila i väpnade konflikter. Hennes tes är att FN efter 1999 då mandatet 

infördes för första gången är mer benägna att ingripa och utföra fredsoperationer i de fall då 

många civila dör samtidigt som ett stort antal döda ökar sannolikheten för att operationen får 

ett mandat med tillåtelse att använda våld. En av anledningarna till att hon tror detta är för att 

internationella normer kan ha den effekten att de påverkar staters preferenser och kan alltså 

göra att FN:s medlemsstater är mer benägna att följa normerna. Detta sker bland annat på 

grund av att stater är måna om sitt rykte och vill inte ses som den som går emot normer, även 

                                                 
22

 Krieg, 2013, s.50-51 
23

 Hultman, Lisa. 2013. ”UN peace operations and protection of civilians: Cheap talk or norm implementation?”, 

Journal of Peace Research, 50(1), s.59 
24

 Ibid., s.60 
25
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om de egentligen inte är intresserade av att följa dem.
26

 

 Alltså, Hultman argumenterar för att uppkomsten av en norm kan påverka 

internationella aktörer så att de agerar i enlighet med den, både på grund av att normen kan 

förändra deras syn på hur man bör agera men även på grund av att de är måna om sitt 

anseende och gärna vill ha ett gott rykte om sig på det internationella planet. För att koppla 

detta till den här uppsatsen och humanitära interventioner går det att argumentera för att det 

internationella samfundets syn på statssuveräniteten och staters ansvar att ingripa humanitärt 

kan innebära att det har utvecklas en ny internationell norm. Denna norm kan göra att stater 

förändrar sitt sätt att tänka när det kommer till interventioner och så småningom justerar sina 

handlingar så att de är i enlighet med den. 

 

2.2 Metod och val av fall 

För att kunna svara på uppsatsens forskningsfråga om argumenten till humanitära 

interventioner har förändrats över tid kommer en komparativ studie att utföras där två fall av 

humanitära interventioner kommer att undersökas. För att se om det har skett någon 

förändring av argumenten mellan de två fallen valdes två interventioner som skedde med 19 

års mellanrum, Somalia (1992) och Libyen (2011). Den aktör som kommer undersökas är 

FN:s säkerhetsråd, och mer specifikt, säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, Frankrike, 

Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. 

 De två fallen valdes av flera olika anledningar. För det första bör det finnas 

tillräckligt med information tillgänglig som kan visa på att det, vid tillfället då 

interventionerna utfördes, skedde kränkningar av mänskliga rättigheter och att situationen i 

länderna kunde ses som så allvarliga att humanitära interventioner kan sägas vara legitima. 

Detta för att det inte ska gå att ifrågasätta om en humanitär intervention verkligen var 

nödvändig och därmed legitim, samt eftersom det mänskliga lidandet ska vara uppenbart. För 

det andra valdes humanitära interventioner som har blivit tilldelade mandat ur kapitel VII i 

FN-stadgan och sker mot det intervenerade landets vilja. Detta först och främst för att skilja 

dem från fredsbevarande operationer som får sitt mandat ur kapitel VI och sker med tillåtelse 

av parterna i landet.
27

 Den tredje anledningen som hänger ihop med den förra är att 

interventionerna innebär att de intervenerande aktörerna kan behöva använda militära medel 

och interventionerna kan på så vis vara mer riskfyllda för de trupper som skickas. Med tanke 

                                                 
26

 Ibid., s.64 
27

 Jones, Bruce D. 1995. ”Intervention without Borders: Humanitarian Intervention in Rwanda,  1990-94”, 

Millennium – Journal of International Studies, 24: 225, s.230 
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på att sådana militära interventioner kan innebära fara för soldaternas liv kan det kräva mer 

riskbedömning innan interventionen utförs och kräva mer rättfärdigande. Till sist valdes dessa 

två interventioner för att det skulle skilja några år mellan fallen och att det tidigare av fallen 

skulle vara innan det hade börjat talas om ”responsibility to protect”. 

 Att fokus kommer att vara på just FN och säkerhetsrådet finns det flera orsaker till. 

Med tanke på att humanitära interventioner egentligen är förbjudna enligt folkrätten bygger 

deras legitimitet på säkerhetsrådets godkännande.
28

 Säkerhetsrådet har därför en central roll 

vid humanitära interventioner och är därtill även det organ som måste godkänna 

interventioner som görs i och med ”responsibility to protect”. Med tanke på att de fem 

permanenta medlemmarna har vetorätt vid omröstningarna som görs vid antagandet av de 

resolutioner som godkänner interventioner är just deras åsikter och argument något viktigare 

än de andra medlemmarnas eftersom säkerhetsrådet blockeras från att agera om någon lägger 

in sitt veto. För att anta en resolution måste, förutsatt att ingen av de permanenta 

medlemmarna lägger in sitt veto, nio länder rösta för resolutionen så de andra medlemmarna 

har trots allt en viss makt men inte på samma sätt som de fem permanenta.
29

 Även om fokus 

kommer att vara på de permanenta medlemmarna kommer de andra medlemmars åsikter 

redogöras för om de på något sätt är relevanta för undersökningen. 

 Även om det går att förvänta sig att arbetet i FN ska formas av en gemensam syn på 

vad som är rätt och fel i internationella sammanhang har mycket av deras tidigare arbete 

präglats av politik, inte minst i säkerhetsrådet under kalla kriget.
30

 Det kan innebära att de 

olika länderna i dessa sammanhang styrs av landets egen syn på hur hanteringen av konflikter 

på internationell nivå ska skötas. Detta gör att de olika medlemmarna kan ha olika åsikter om 

vad som bör göras och hur det ska utföras vilket kan visas vid de möten där säkerhetsrådet 

röstar om resolutionerna och alla medlemmar har en möjlighet att tala inför de andra 

medlemmarna. Oftast innehåller dessa tal redogörelser för vad landet ifråga har för åsikter om 

ärendet som tas upp eller vad de tycker om resolutionen och de ger även argument för varför 

de röstar som de gör. Genom att titta på dessa argument och jämföra argumenten som 

framfördes innan interventionen i Somalia med argumenten innan interventionen i Libyen går 

det att se om det har skett någon förändring i hur de argumenterar. Genom att undersöka hur 

de resonerar kring suveränitetsprincipen eller om de nämner saker som är utmärkande för 

”responsibility to protect” går det att göra en bedömning om dessa länder har influerats av den 

                                                 
28

 Aggestam, Karin. 2004. (O)rättfärdiga Krig, Studentlitteratur Lund, s.77 
29

 ’Voting System and Records’, United Nations Security Council 
30
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nya normen gällande suveränitet och ansvarstagande eller inte. 

 

2.3 Begränsningar 

Den här studien kommer alltså enbart att handla om själva argumenten till de humanitära 

interventionerna och om de argumenten har förändrats över tid och är i linje med de nya 

internationella normerna. Detta innebär att det inte kommer att ges någon hänsyn till vad 

staterna egentligen har för anledningar till att rösta som de gör eller om de argument de lägger 

fram är sanna eller inte. Det är inte de faktiska orsakerna som ligger bakom deras argument 

som ska undersökas utan bara argumenten i sig. Staterna kan alltså ha helt andra motiv eller 

egna intressen att ingripa som inte kommer att framkomma här. 

 En annan begränsning är att studien enbart utgår från två olika fall. Även om det går 

att finna en skillnad i argumenten behöver detta nödvändigtvis inte innebära att det faktiskt 

har skett en förändring. Det kan vara så att båda fallen som har valts ut utgör undantag till hur 

de brukar argumentera med tanke på att det fanns flera anledningar till att välja just Somalia 

och Libyen så var det de anledningarna som fick styra vilka fall som skulle undersökas. 

Dessutom behöver inte en eventuell förändring vara ett bevis på att landet i stort har förändrat 

sitt sätt att argumentera eller att agera. En förändring kan bero på att det är olika personer som 

sitter vid makten i de respektive länderna eller att ländernas representanter som är närvarande 

och talar vid säkerhetsrådets möten är olika och kan ha olika sätt att uttrycka sig på. Sen kan 

det naturligtvis ha med de intervenerade länderna i sig att göra. Även om situationen i 

Somalia till en viss gräns liknar den i Libyen (oroligheter i landet vilket leder till svåra 

humanitära förhållanden) så är de ändå inte helt lika. Vad som dock är viktigt är att 

situationen i länderna var sådan att en humanitär intervention kan ses som rättfärdigad och att 

de intervenerande staterna kan tänkas ange humanitära motiv i sina argument. 

 

2.4 Material och avgränsningar 

2.4.1 Primär- och sekundärmaterial 

För att kunna analysera argumenten till medlemsländernas agerande kommer 

undersökningsmaterialet mestadels bestå av primärmaterial där länderna har argumenterat för 

varför eller varför inte interventionerna skall genomföras. 

 Med tanke på att fokus kommer att vara på säkerhetsrådet kommer de resolutioner 

som är relevanta för vardera fallen att användas, både de resolutioner som har med själva 
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interventionen att göra men även en av de resolutioner som antogs innan och som ledde fram 

till den avgörande resolutionen. Detta för att det ska gå att se om det är just våldet i den senare 

resolutionen som är avgörande för hur de röstar. Om de röstar ja till den första resolutionen 

men nej till den andra är det lättare att se vad som skiljer deras argument från varandra. Det 

fanns bara två resolutioner för Libyen vid den tidpunkten vilket gjorde att valet blev enkelt. 

För Somalia fanns det fler men då valdes en som liknade den i Libyen. 

 I samband med detta kommer ’meeting records’ att användas från de möten där 

resolutionerna antogs. Vid dessa möten har representanterna från de 15 medlemsstaterna 

möjlighet att uttrycka sina åsikter angående de resolutioner som ska antas och argumentera 

för varför de röstar som de gör. Dessa ’meeting records’ innehåller översättningar av de tal 

som har framförts av representanterna. 

 Förutom detta kommer en del sekundärmaterial att användas och består till större 

delen av vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar de olika ämnen som denna uppsats 

rör. Detta för att ge en djupare förståelse kring ämnet och problematiken. Materialet kommer 

först och främst att användas till uppsatsens första delar, inledning och teori. 

 

2.4.3 Källkritik 

Staters önskan att ha ett gott rykte internationellt, samt regeringars behov av inhemskt stöd för 

sina handlingar, kan skapa problem när det gäller det material som riktar sig till 

offentligheten. Med tanke på att en del av materialet kommer att bestå av offentliga tal som 

går att få tillgång till genom internet, och alltså finns tillgängligt för hela världen, kan det 

innebära att länderna inte är helt uppriktiga och menar allt de säger, alternativt har dolda 

agendor. Detta innebär att de motiv de använder i sina argument i dessa tal inte alltid behöver 

vara de motiv som verkligen ligger bakom och motiverar deras handlande. Vad som sägs i 

dessa tal kan alltså vara mer av en skildring av vad publiken har för uppfattning om vad som 

är rätt och fel eller vad som utgör en legitim orsak till en intervention. Det kan alltså säga mer 

om publiken än om beslutsfattarna.  

 Även om det inte är de egentliga motiven kan detta ändå visa på att det har skett en 

förändring i beslutsfattarnas medvetenhet om vad som utgör ett rättfärdigat motiv. Det kan 

innebära att det har skett en förändring i lyssnarnas medvetande och att talaren måste handla 

därefter, även om det inte är det riktiga motivet. Att gå djupare in på frågan huruvida de motiv 

som anges är de riktiga eller om de uttalas för att talaren förväntas ange dem ligger utanför 

denna studie. Studien kommer alltså inte att handla om de faktiska motiven aktörerna kan 
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tänkas ha utan istället handlar det om att analysera de uttalade motiven. 

 

2.5 Analysverktyg 

För att kunna avgöra om de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet går att placera in 

under kategorin ”Westfalisk” eller ”post-Westfalisk” kommer jag att leta efter speciella 

nyckelord i deras argument. I och med att MacQueen fokuserar mycket på 

suveränitetsprincipen när han skiljer de två kategorierna åt kommer jag att titta på hur 

länderna ställer sig till att bryta mot principen och hur villiga de är att vidta åtgärder som 

innefattar våldsanvändning. Jag kommer dessutom att se om länderna anger motiv som kan 

anses var humanitära eller om det är nationella intressen som styr deras agerande. 

 

2.5.1 Westfalisk - Suveränitetsprincipen 

Ett av de mest centrala begreppen när det kommer till humanitära interventioner är 

statssuveräniteten. Som nämndes i teoridelen var det undertecknandet av fördraget i 

Westfalen i Tyskland efter det trettioåriga kriget som skapade förutsättningarna för den 

moderna staten. Förhoppningen var att fördraget skulle hjälpa till att förhindra framtida krig i 

Europa. Istället för en övergripande religiös makt utan territoriella gränser skapades de 

territoriellt definierade stater som går att finna i det internationella systemet idag där de 

styrande i varje land har exklusiv makt inom landets gränser. Detta innebär att inget annat 

land har rätt att ingripa i angelägenheter som hamnar inom ramen för en annan stats exklusiva 

makt, till exempel inhemska politiska beslut. En skillnad mellan det förra systemet och det 

nya var att det blev svårare att motivera interventioner i och med att det i det tidigare inte 

fanns några direkta gränser utan nationerna var sammanbundna genom kristendomen. Det 

började däremot utvecklas andra sätt att hantera situationer inom den internationella politiken 

där två exempel är diplomati och den sekulära internationella rätten.
31

 I det nya systemet är 

staterna de primära aktörerna och har vissa rättigheter i förhållande till andra stater och det 

internationella samfundet. Detta kan man bland annat se i FN-stadgan där staterna är de 

främsta rättsobjekten och de aktörer som skriver under konventioner. Dessutom är 

statssuveräniteten en av de rättigheter som går att finna i stadgan och även ligger till grunden 

för principen om icke-intervention och förbudet mot att använda våld. 

 Denna syn på suveränitet har sedan Westfaliska freden styrt mycket rörande staters 

relationer till varandra där fokus har legat på att det är staterna i sig som har rättigheter. En av 
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FN:s grundläggande uppgifter är att skona framtida generationer mot krig vilket har gjort att 

en del av dess arbete går ut på att bevara internationell fred och säkerhet. Detta har inneburit 

att skapa vänskapliga relationer mellan länder eftersom de har sett att hotet mot internationell 

fred och säkerhet är världskrig eller mellanstatliga konflikter. För att kunna upprätthålla dessa 

vänskapliga relationer finns det därför i FN-stadgan nedskrivet ett förbud mot att kränka 

andra staters suveränitet samt ett förbud för stater att använda våld i internationella relationer. 

Detta förbud är dessutom absolut vilket innebär att det inte finns några situationer som utgör 

undantag till förbudet.
32

 Det i sig innebär bland annat att det är förbjudet att intervenera 

humanitärt i ett land om landet inte godkänner interventionen.
33

 

 Detta sätt att resonera kring suveränitet går att koppla till realismen där fokus ligger 

på de enskilda staterna i det internationella samfundet och hur relationen mellan dessa ser ut. 

Staten är den främsta aktören och i det anarkiska systemet måste de skydda sig från andra 

stater.
34

 Statens säkerhet blir här det mest fundamentala, därför blir gränser och suveränitet 

viktiga komponenter. 

 Förutom detta blir det i det anarkiska systemet även viktigt för stater att först och 

främst se till sina egna intressen och göra det som maximerar den egna nyttan och statens 

säkerhet. Detta innebär att stater ska göra det som gynnar det egna folket vilket, som går att se 

i teoridelen, står i motsats till att vara altruistisk. 

 För att avgöra om ett land hamnar i kategorin ”Westfalisk” kommer jag därför att 

leta efter argument som lyfter fram suveränitetsprincipen som en orsak till att inte intervenera. 

Det visar i så fall att landets uppfattning om det internationella systemet baseras på synen att 

det är viktigare att bevara staters suveränitet än att intervenera. Jag kommer även att leta efter 

argument som pekar på att länderna är ovilliga att använda sig av våld när de agerar. 

Dessutom, om stater använder argument som visar att de intervenerar för att de har egna 

intressen att göra det kommer även de att placeras i denna kategori. 

 
2.5.2 Post-Westfalisk - Responsibility to Protect 
 

2001 skapade Kanadas regering International Commission on Intervention and State 

Sovereignty (ICISS) vars uppgift var att tacklas med moraliska, rättsliga, operationella och 

politiska frågor kring intervention.
35

 Detta gjordes för att försöka få en förståelse för 
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problemet när det kom till humanitära interventioner och suveränitet och för att skapa en bred 

konsensus kring hur problemet skulle överkommas.
36

 Kommissionen konsulterade en rad 

olika människor från olika delar av världen och avlade sedan en rapport till FN:s 

generalsekreterare. Anledningen till att det ansågs vara nödvändigt att genomföra detta var att 

världen och utmaningarna världen står inför ständigt förändras och att det i takt med detta 

skapas nya förväntningar på hur de internationella aktörerna ska agera. ICISS menade att 

mandaten och kapaciteten för internationella institutioner inte hade följt med i utvecklingen 

och att det därför var nödvändigt att ändra om internationella normer så att de var i enlighet 

med de internationella behoven och förväntningarna.
37

 Skapandet av ”responsibility to 

protect” har både fått beröm från de som anser att principen är någonting bra som kan hjälpa 

till att rädda liv, men även fått kritik från de som menar att den är ett redskap för att bryta mot 

andra länders suveränitet.
38

 En annan kritik är att principen kan göra att grupper attackerar 

och provocerar regeringen att använda våld emot dem så att omvärlden griper in till fördel för 

gruppen. De vet att de är i underläge och inte har någon riktig chans att vinna och därför tar 

de till med våld eftersom en eventuell intervention i så fall kan hjälpa dem att uppnå sina 

mål.
39

 

 ”Human security” har blivit viktigt i internationell rätt och i internationella 

relationer, och visar att säkerhet inte längre enbart innefattar stater, utan även människor.
40

 

Det mer traditionella sättet att se på säkerhet utelämnar fokus på den enskilda människan och 

istället läggs resurser ner på det nationella försvaret. Detta kan ske på bekostnad av att skydda 

befolkningen mot hunger, konsekvenserna av naturkatastrofer och konfliktrelaterade brott. 

När sådana saker inträffar är det otillräckligt att ha det traditionella synsättet. ”Responsibility 

to protect” fokuserar därför mycket på människors behov av skydd och assistans.
41

 

 Det centrala med rapporten var att ICISS ansåg att alla suveräna stater har en 

skyldighet att skydda sin egen befolkning från olika typer av katastrofer och när staterna inte 

kan eller inte vill göra det går den skyldigheten över till det internationella samfundet.
42

 Bland 

deras kärnprinciper går det att finna att de anser att: ”State sovereignty implies responsibility, 

and the primary responsibility for the protection of its people lies with the state itself.”
43

 De 
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menar alltså att en stats suveränitet först och främst innebär en skyldighet för staten att skydda 

befolkningen där konsekvensen av att inte göra det innebär att ”[…]the principle of non-

intervention yields to the international responsibility to protect.”
44

 

 I denna nya värld där mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet, samt ”human 

security” har blivit mer betydande har det skapats vissa gränser för hur långt en stat får gå i 

behandlingen av befolkningen och samtidigt skapats vissa förväntningar på staterna att de ska 

agera i enlighet med detta. Enligt ICISS får inte statssuveränitet innebära att staten har 

obegränsad makt att behandla befolkningen hur som helst. Istället ser de suveräniteten som ett 

tvådelat ansvar som innebär respekt för andra stater samt respekt för den egna befolkningens 

värdighet och grundläggande rättigheter.
45

 Suveränitet innebär alltså ett ansvar. 

”Responsibility to protect” är alltså ”[…]more of a linking concept that bridges the divide 

between intervention and sovereignty[…]”
46

 

 Militära interventioner används vid extrema fall som en absolut sista åtgärd när 

diplomatiska, ekonomiska och juridiska åtgärder har misslyckats och går under 

”responsibility to react”.
47

 Dessa exceptionella fall innefattar att civila hotas av massaker, 

folkmord eller storskalig etnisk rensning. ICISS fann att till och med de stater som var starka 

motståndare till intervention kunde acceptera att gränsen för icke-intervention var nådd i 

sådana fall. Dessa situationer måste vara så våldsamma att de ”[…] shock the conscience of 

mankind.” eller utgör en fara för internationell säkerhet.
48

 

 Utveckligen som skett i och med ”responsibility to protect” visar att ICISS har 

utpekat suveränitetsprincipen som någonting som måste överkommas för att kunna skydda 

människor mot folkmord och brott mot mänskligheten. I och med omformuleringen av vad 

suveränitetsprincipen innebär visar de att de anser att det är legitimt att bryta mot principen 

för att göra humanitära interventioner för att stoppa brotten som räknas upp. På samma sätt 

menar Aggestam att ju starkare stöd och ju viktigare det blir med mänskliga rättigheter, desto 

mer legitimt blir det att bryta mot interventionsförbudet för att skydda befolkningar som får 

sina mänskliga rättigheter kränkta.
49

 Till skillnad från realismen och strikta förespråkare av 

suveränitetsprincipen är det för förespråkare av ”responsibility to protect” viktigare att se till 

den mänskliga säkerheten och inte enbart statens säkerhet. Stater kan inte enbart fokusera på 

den egna befolkningen och deras välbefinnande utan även måste se till andra befolkningars 
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behov. Det går därför att se detta som en motsats till realismen och dess fokus på den egna 

befolkningens nytta. 

 Detta sätt att se på suveränitet och andra befolkningars behov gör att det går att 

koppla förespråkare av ”responsibility to protect” till kategorin ”post-Westfalisk”. Jag 

kommer här att leta efter argument där länderna hänvisar till det intervenerade landets 

befolkning som en anledning till att intervenera samt att de är villiga att bryta mot 

suveränitetsprincipen för att utföra interventionen. De ska också vara villiga att vidta åtgärder 

som innefattar våldsanvändning om det anses vara nödvändigt. 
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3 Somalia 

Säkerhetsrådet antog en rad resolutioner gällande situationen i Somalia och de som kommer 

att redogöras för är 746 och 794. Som en konsekvens av oroligheterna i landet skapades en 

svår humanitär situation som förvärrades ytterligare av att landet drabbades av torka. 

Konflikten ledde till att det blev svårt att få fram den humanitära hjälp det fanns ett stort 

behov av och en vapenvila blev då avgörande för distribueringen av hjälpen. Resolution 746 

riktade sig därför mot de stridande parterna och krävde bland annat att de respekterade 

vapenvilan som förhandlats fram. När denna resolution visade sig vara verkningslös antogs 

resolution 794 som godkände det som kom att kallas ”Operation Restore Hope”. Detta var en 

operation som organiserades av USA vars mål var att skapa förutsättningar för att få fram den 

humanitära hjälpen. 

 

3.1 Resolution 746 

Den 11 mars 1992 mottog säkerhetsrådet en rapport från generalsekreterare Boutros Boutros-

Ghali där han informerade om att stridigheterna hade fortsatt sedan antagandet av den tidigare 

resolution 733 (23 januari 1992) och hade lett till många dödsfall samtidigt som 

hundratusentals människor flydde från huvudstaden Mogadishu. Han uttryckte ett stort behov 

av humanitärt bistånd och varnade för att det fanns risk för omfattande svält. Han skrev även 

att konflikten i Somalia hotade stabiliteten i regionen kring Afrikas horn och menade att om 

konflikten fortgick skulle den utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet.
50

 

 Säkerhetsrådet samlades därför igen den 17 mars för att rösta om en ny resolution, 

746. Vid dessa möten är det 15 länder närvarande, de fem permanenta medlemmarna 

(Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA) samt 10 andra medlemsländer som väljs 

av generalförsamlingen och sitter i två år.
51

 Vid detta möte bestod de 10 andra medlemmarna 

av Österrike, Belgien, Kap Verde, Ecuador, Ungern, Indien, Japan, Marocko, Zimbabwe och 

Venezuela. Alla säkerhetsrådets medlemmar röstade för resolutionen som lades fram.
52

 

 I resolutionens ingress uppgav säkerhetsrådet att de hade tagit Somalias representants 

önskan om att de skulle uppmärksamma situationen i Somalia i beaktning och 

generalsekreterarens rapport om läget i Somalia. De påpekade att de var medvetna om det 

avtal om eldupphör som skrivits under i Mogadishu men att det var djupt beklagligt att de 
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olika fraktionerna ännu inte hade respekterat sina åtaganden. Situationen i landet gjorde att 

distributionen av det humanitära biståndet fortfarande hindrades från att komma fram. De var 

även djupt berörda över hur stort det mänskliga lidandet som orsakades av konflikten var och 

de konstaterade att om den fortsatte skulle situationen i Somalia utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet.
53

 

 Säkerhetsrådet gick sen vidare till att uppmana de olika fraktionerna att uppfylla sina 

åtaganden i och med vapenvilan och uppmanade dem att samarbeta med generalsekreteraren 

samt underlätta för leveransen av humanitärt stöd. De uppmanade sen generalsekreteraren att 

använda alla tillgängliga resurser för att tillgodose det utsatta somaliska folkets humanitära 

behov och vädjade till medlemsstaterna och andra organ att bidra och samarbeta med det 

humanitära biståndet. De uppmanade alla parter, speciellt de i Mogadishu, att garantera 

personalens säkerhet och se till att de kunde röra sig fritt i och utanför Mogadishu samt på 

andra ställen i Somalia. De uppmanade till sist de somaliska parterna, rörelserna och 

fraktionerna att samarbeta med generalsekreteraren vid implementeringen av resolutionen.
54

 

 

3.1.1 Kina 

Kinas anledning att rösta ja till resolutionen var att de var djupt oroade över att den utdragna 

konflikten hade orsakat många dödsfall och förlust av egendom. Det gör att de hade ett 

humanitärt skäl till att rösta ja. De uttryckte sen en uppskattning för generalsekreterarens 

arbete och säkerhetsrådets antagande av resolutionen i fråga men de ansåg att det var upp till 

somalierna att på fredlig väg lösa problemen genom konsultation och dialog. Det somaliska 

folkets godkännande och samarbete var därför nödvändigt om FN:s arbete skulle vara 

framgångsrikt.
55

 De hoppades och trodde att FN:s arbete i Somalia var förenligt med FN-

stadgan och respekterade Somalias suveränitet och självständighet, så att det bidrog till en 

hållbar fred i landet.
56

 Trots att de röstar för resolutionen och att resolutionen i sig inte 

innebär någon militär intervention, och därför inget brytande av suveränitetsprincipen, tar de 

ändå upp och poängterar att arbetet måste göras så att det respekterar suveräniteten och 

självständigheten. De verkar alltså vara måna om att visa vad de har för gränser när det gäller 

FN:s arbete. De pekar dessutom, flera gånger, på att konflikten måste lösas på fredlig väg och 

visar att de ogärna ser att FN tar till med våld. 
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3.1.2 Frankrike 

Frankrike framförde att den franska regeringen var oroad över striderna i Somalia och det 

faktum att stora delar av landet berördes av dess konsekvenser. Som argument till att rösta ja 

angav de att konflikten kostade många människors liv och tvingade många människor att fly 

från sina hem. Dessutom försämrade konflikten den humanitära situationen, speciellt 

beträffande mat, men bidrog även till att försvåra freden och stabiliteten för hela regionen.
57

 

De angav alltså humanitära skäl till att de röstade ja. 

 Samtidigt beklagade de att parterna inte respekterade vapenvilan och uppmanade 

dem därför att omedelbart få ett stopp på stridigheterna och att göra allt de kunde för att 

biståndet skulle komma fram genom att garantera säkerheten för hjälporganisationernas 

personal.
58

 De hoppades även att alla stater skulle undvika att agera på ett sätt som kunde göra 

att spänningarna ökade ytterligare. Till slut hoppas de att säkerhetsrådet skulle anta 

resolutionen och visa att de var beslutsamma om att få ett stopp på tragedin i Somalia.
59

 

 Utifrån det de säger går det att se att de anser att åtgärderna resolutionen godkänner 

kommer att ge förbättringar för det somaliska folket. Det vill säga minska antalet dödsfall, ge 

mindre flyktingar, förbättra den humanitära situationen och stoppa stridigheterna. Allt detta 

ger uppfattningen att de enbart har humanitära mål. De nämner inte Somalias suveränitet så 

de ser inte den som något som skulle kunna hindra deras arbete eller att åtgärderna skulle 

bryta emot den. 

 

3.1.3 USA 

USA ansåg att det mänskliga lidandet i Somalia varit ”[…]a tragedy of heartbreaking 

magnitude.”
60

 De menade att på grund av konflikten så hade oskyldiga somalier ställts inför 

svält, sjukdomar och död. Anledningen till att de röstade för resolutionen var alltså att 

konflikten drabbade oskyldiga människor. USA menade sen att det internationella samfundets 

primära mål måste vara att få till en vapenvila, upprätta en process för nationell försoning och 

tillhandahålla humanitärt bistånd och insatser. De menade att en vapenvila och humanitära 

insatser gick hand i hand och att det ena inte kommer att vara effektivt utan det andra. För att 

hjälpen i form av humanitära insatser skulle kunna komma fram till de behövande måste de se 

till att förhandla fram en vapenvila som sen respekteras av konfliktens parter. De begärde 
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därför att parterna omedelbart skulle upphöra med stridigheterna.
61

 De inte ser alltså inte 

Somalias suveränitet som någonting som skulle stå i vägen för resolutionen och de åtgärder 

som kommer att vidtas i och med antagandet. 

 

3.1.4 Ryssland 

Ryssland inledde med att säga att de stöttade de insatser som gjordes för att få ett stopp på 

konflikten i Somalia och att så fort som möjligt uppnå nationell försoning. Med tanke på hur 

kritisk situationen i Somalia var stöttade de resolutionens utkast som de själva hade varit med 

och tagit fram eftersom de ansåg att antalet människor som miste livet och det lidande som 

konflikten bar med sig utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet.
62

 Även här går det 

att se att det somaliska folket och deras situation utgör mittpunkten för Rysslands argument då 

de pekar på att människor mister livet och lider i och med konflikten. De har alltså humanitära 

motiv. De menade, precis som de föregående länderna, att en vapenvila och ett fullständigt 

stopp av stridigheterna var nödvändigt för att det skulle vara möjligt för den humanitära 

hjälpen att levereras till behövande. Till sist menade de att genom att besvara 

generalsekreterarens rapport hade säkerhetsrådet visat att FN hade stor potential beträffande 

att skapa fred.
63

 Eftersom de menar att situationen i Somalia kan sägas utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet är det därför legitimt att säkerhetsrådet agerar för att förbättra 

situationen och försöker skapa fred. De anger alltså ingenting som skulle kunna tolkas som att 

FN lägger sig i interna angelägenheter och bryter mot suveräniteten. 

 

3.1.5 Storbritannien 

Storbritannien började med att säga är att de inte hade så mycket mer att tillägga till det som 

redan sagts men att även de hade chockerats och var förfärade över det som skedde i Somalia 

och över den somaliska befolkningens fruktansvärda lidande.
64

 Även Storbritannien anger 

alltså att det somaliska folkets lidanden som gör att de röstar för resolutionen. Därutöver 

välkomnade de generalsekreterarens ansatser att sprida den humanitära hjälpen över hela 

landet, även till områden som inte hade drabbats så hårt av stridigheterna, men som ändå var i 

behov av hjälp från FN. Även de anger hur viktigt det är med en vapenvila för att få till fred 
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och få fram humanitärt bistånd och se till att den omfattar hela landet.
65

 De säger inte heller 

någonting som tyder på att de själva har någonting att vinna på att de röstar för resolutionen. 

 

3.1.6 Sammanfattning resolution 746 

Sammanfattningsvis går det att se att alla de fem permanenta medlemmarna hade humanitära 

skäl till att rösta för resolution 746. Alla angav att det somaliska folket var offer för den 

konflikt som pågick i landet i och med att folk blev dödade, var utan mat och drabbades av 

sjukdomar samtidigt som stridigheterna hindrade den humanitära hjälpen från att nå fram till 

de många människor som led. Alla var överens om att FN var tvungna att agera för att försöka 

få de stridande parterna att leva upp till de antaganden som förhandlats fram i och med 

vapenvilan och att denna vapenvila var betydande för utdelningen av det humanitära 

biståndet. 

 Inget av länderna antyder att de själva skulle tjäna någonting på de åtgärder som 

föreslogs eller att deras länder skulle tjäna någonting på att konflikten upphörde. Allt som 

sägs utgår från det somaliska folket, en förhoppning om att kunna skapa fred och en nationell 

försoning som ska göra det bättre för folket. Däremot, eftersom generalsekreteraren anger i 

sin rapport, och säkerhetsrådet anger i resolutionen, att konflikten kan utgöra ett hot mot 

internationell fred och säkerhet innefattar ”internationell fred och säkerhet” även dem själva. 

Det går även att tolka detta som att de handlar inte bara för Somalias skull utan även för de 

länder som drabbas av denna konflikt och en eventuell ”spillover”-effekt. Med tanke på att ett 

av säkerhetsrådets arbetsområden är att garantera internationell fred skulle det anses vara ett 

misslyckande för FN i rollen som internationella fredsskapare om de inte kan stoppa 

konflikten och få bukt på den humanitära situationen. Det skulle kunna ses som ett 

egenintresse från säkerhetsrådets sida om de tänker på sitt rykte. 

 Kina är alltså det enda landet som tar upp suveränitetsprincipen i sitt tal, inte för att 

de anser att det hindrar resolutionen eller de planerade åtagandena men det faktum att de 

nämner den visar att de är medvetna om den även i dessa situationer. 

 

3.2 Resolution 794 

Med tanke på att situationen i Somalia inte blev bättre i och med de äldre resolutionerna och 

hjälpen som skickades inte kom fram till de behövande samlades säkerhetsrådet igen den 3 
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december 1992 för att rösta om det som sedan blev resolution 794. De länder som närvarade 

vid mötet var desamma som i resolution 746. Alla medlemsländerna röstade för denna 

resolution.
66

 

 Resolution 794 byggde på fem tidigare resolutioner (resolution 733, 746, 751, 767 

och 775) som antagits angående situationen i Somalia samt de rekommendationer som gjorts 

av generalsekreteraren i brev som skickats till säkerhetsrådet. I ingressen erkände 

säkerhetsrådet att situationen i Somalia var en unik situation vilket gjorde att det krävdes att 

det togs omedelbara, exceptionella åtgärder för att svara på det som hände. Konflikten i landet 

orsakade en mänsklig tragedi som sen förvärrades av att de humanitära försändelserna 

hindrades från att distribueras. I deras mening utgjorde detta ett hot mot internationell fred 

och säkerhet. De var djupt oroade över att den humanitära situationen försämrades och 

underströk att det fanns ett akut behov av att snabbt leverera humanitärt bistånd över hela 

landet. Enligt säkerhetsrådet svarade resolutionen på ett rop på hjälp från det somaliska folket 

till det internationella samfundet att vidta åtgärder för att leverera humanitärt bistånd till 

Somalia.
67

 

 Säkerhetsrådet uttryckte även stor oro för den fortsatta rapporteringen om 

kränkningar av internationell humanitär rätt. Detta inkluderade bland annat våld mot 

personalen som arbetade för att lindra den humanitära situationen, medvetna attacker mot 

personer som inte deltog i striderna och förhindring av utdelning av mat och mediciner. Bland 

annat fick de in rapporter om att matleveranser till svältande blev plundrade och att plan och 

båtar med humanitära förnödenheter blev attackerade. De delade därför generalsekreterarens 

åsikt att situationen i Somalia var ohållbar och att det var nödvändigt att se över 

förutsättningarna och FN:s principer för Somalia. De menade att den operation som skapades 

från en tidigare resolution, United Nations Operation in Somalia (UNOSOM), inte var en 

lämplig reaktion på omständigheterna i Somalia. De menade att de var beslutade att återställa 

fred, stabilitet och lag och ordning i landet för att underlätta för en politisk lösning på 

situationen med målet att skapa en nationell försoning i Somalia. De erkände att det i 

slutändan var det somaliska folket som bar det yttersta ansvaret för nationell försoning och för 

återuppbyggnaden av landet.
68

 

 Till att börja med krävde säkerhetsrådet att parterna i konflikten, rörelserna och 

fraktionerna i Somalia omedelbart slutade med fientligheterna och upprätthöll en vapenvila i 
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hela landet och samarbetade med FN:s utsända samt de militära trupper som resolutionen 

senare skulle komma att tillåta. De krävde även att de vidtog alla åtgärder för att underlätta för 

FN:s arbete och de humanitära organisationerna så att de kunde hjälpa Somalias folk. 

Dessutom krävde säkerhetsrådet att de upphörde och avstod från att bryta mot internationell 

humanitär rätt och nämnde speciellt de handlingar som var avsedda att förhindra utdelningen 

av mat och medicin vilket var förnödenheter som var nödvändiga för civilbefolkningens 

överlevnad. De följde därför generalsekreterarens rekommendationer att vidta åtgärder under 

kapitel VII i FN-stadgan för att så fort som möjligt skapa en säker miljö för humanitära 

hjälpinsatser. De välkomnade även erbjudandet från ett av medlemsländerna (USA) att 

upprätta en operation för att skapa denna miljö för hjälpinsatserna, samt erbjudandet av andra 

medlemsstater att delta i operationen. Därefter auktoriserade de generalsekreteraren och 

samarbetande medlemsstater att agera under kapitel VII i FN-stadgan och att använda sig av 

alla nödvändiga medel för att så fort som möjligt skapa en säker miljö för hjälpinsatser i 

Somalia. De uppmanade därför de medlemsstater som hade möjlighet att bidra med militära 

trupper och att bidra med finansiella medel. De gav även staterna tillåtelse att agera under 

kapitel VII i FN-stadgan och använda alla nödvändiga medel för att implementera det 

vapenembargo som infördes i och med resolution 733.
69

 

 

3.2.1 Kina 

Kina inledde med att säga att den snabba försämringen av situationen i Somalia hade gjort det 

internationella samfundet djupt bekymrade. De menade att konflikten hade orsakat stora 

förluster av material och egendom men även kostat många människor livet. De tog även upp 

att förnödenheterna som hade skickats för att rädda livet på svältande människor hindrades 

från att nå landet och om de väl nådde fram hindrades det från att delas ut till de människor 

som behövde hjälpen. Den förvärrade situationen i Somalia hade därför gjort att 

hjälpinsatserna hade stoppats vilket djupt oroade den kinesiska delegationen.
70

 Med tanke på 

avsaknaden av en regering i Somalia, vilket enligt Kina var det som skapade den långa tid av 

kaos som landet befann sig i, samt med tanke på att flera afrikanska länder hade bett 

säkerhetsrådet om hjälp, ansåg den kinesiska delegationen att FN borde ta kraftfulla och 

exceptionella åtgärder för att lösa krisen. De menade att resolutionens åtgärder reflekterade 

generalsekreterarens rekommendationer och den oro som uttrycktes av de flesta 

medlemsländerna. Den stärkte även FN:s roll när det gällde kontrollen över operationen vilket 
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gjorde att Kina röstade för resolutionen. Däremot reserverade de sig mot att resolutionen gett 

vissa länder tillåtelse att ta till militära medel eftersom de ansåg att det kunde förstöra FN:s 

annars kollektiva roll. På lång sikt menade de att endast genom dialog och konsultation kunde 

nationell försoning nås och detsamma gällde för att dispyterna verkligen skulle kunna 

överkommas och fred uppnås.
71

 Enligt deras förståelse var den militära operationen ett 

exceptionellt svar på den svåra situationen och målet med den var att på kort tid skapa en 

säker miljö för hjälpinsatser och när den miljön var skapad så skulle den militära operationen 

upphöra. 

 Som avslutning sa Kina att de kände djup sympati för det somaliska folket och att de 

hoppades att alla berörda parter skulle samarbeta med FN och de humanitära 

organisationerna, upprätthålla en vapenvila och återställa lag och ordning. Detta för att 

underlätta för hjälpen att komma fram så att de kunde lätta det somaliska folkets lidande.
72

 

 Precis som i den förra resolutionen var det omtanke för det somaliska folket som var 

anledningen till att de röstade ja. Som de själva säger är de överens med generalsekreteraren 

att det krävs kraftfulla och exceptionella åtgärder men anger samtidigt att de inte är helt nöjda 

med att resolutionen godkänner att vissa länder använder våld. Däremot säger de inte att det 

är på grund av att de bryter mot Somalias suveränitet, utan istället på grund av att de vill 

upprätthålla den kollektiva rollen. Detta trots att det står i resolutionen att det är flera länder 

som hade sagt att de ställer upp.
73

  

 I samma mening som de säger att FN borde ta kraftfulla och ”exceptionella” åtgärder 

nämner de även att Somalia inte har någon regering. Detta kan tolkas som att de anser att 

åtgärderna är legitima eftersom de inte har någon regering och vid det tillfället var en ”failed 

state”. 

 

3.2.2 Ryssland 

Ryssland började med att säga att de var djupt oroade över att krisen i Somalia fortsatte att 

förvärras och att hjälpinsatserna blev hindrade att nå de som höll på att svälta. De liknade 

situationen i Somalia vid kaos och sa att miljoner människor riskerade att svälta ihjäl, främst 

barn. Enligt Ryssland fanns det källor som menade att det fanns en risk att det vid året efter 

inte skulle finnas ett enda barn under fem år kvar i Somalia.
74

 På samma sätt som Kina talade 

de om hur svårt det var för hjälpen att komma fram och att säkerheten för personalen som 
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jobbade på humanitära organisationer var hotad. Ryssland menade att det under sådana 

omständigheter var nödvändigt för FN och det internationella samfundet att snabbt vidta 

ytterligare åtgärder. De menade att de var övertygade om att den nuvarande situationen 

krävde att de gick in med militära trupper för att kunna säkerhetsställa det humanitära stödet 

till den svältande befolkningen.
75

 De menade att det fanns en förpliktelse för det 

internationella samfundet att stoppa den mänskliga tragedi som utspelade sig och att denna 

förpliktelse gjorde att samfundet var tvungna att bli mer effektiva och tillsammans agera för 

att uppnå målen. De ansåg att det var det som var resolutionens syfte och de angav att de var 

villiga att samarbeta med FN och andra stater för att skynda på en lösning på den hemska 

situationen i Somalia, återställa fred, stabilitet och lag och ordning. Detta för att kunna skapa 

en miljö som gjorde det möjligt för det humanitära stödet att nå fram till de människor som 

behövde den och för att frambringa nationell försoning samt få till en politisk lösning. Därför, 

menar Ryssland, röstade de för resolutionen.
76

 

 Det är alltså den förvärrade humanitära situationen i Somalia och den stora risken för 

en omfattande svält som gör att Ryssland anser att det är legitimt att gå in med militära 

trupper i landet. De anser som sagt att det är omvärldens plikt att ingripa för att stoppa den 

negativa utvecklingen och att det är deras behov av att bli mer effektiva som gör att det är 

legitimt att gå så pass långt som ett militärt ingripande. Den som skulle tjäna på ett sådant 

ingripande är enligt dem Somalia eftersom det handlar om att skapa fred och se till att landet 

fungerar igen. Med tanke på att de nämner ”lag och ordning” går det att tolka det som att de 

anser att det är ett laglöst land, vilket kan vara en konsekvens av att staten har kollapsat och är 

en ”failed state”. På samma sätt som i Kinas fall skulle detta kunna vara en av anledningarna 

till att de anser att det är legitimt med ett militärt ingripande men det skulle som sagt lika väl 

kunna vara för att stoppa den omfattande svälten. 

 

3.2.3 Frankrike 

Även Frankrike inledde med att påpeka att situationen i Somalia hade förvärrats på senare tid 

bland annat på grund av att hjälpinsatserna inte tilläts komma fram till de som behövde hjälp. 

Detta skedde på grund av att konflikten mellan de olika fraktionerna i landet skapade 

osäkerhet vilket hindrade det humanitära stödet och gjorde att antalet människor som behövde 

hjälpen ständigt ökade. Detta trots att det internationella samfundet ansträngt sig till det 

yttersta för att förmedla denna hjälp. De menade att de åtgärder som tagits av säkerhetsrådet 
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inte har varit tillräckliga för att nå de mål som satts upp gällande utdelning, och daglig 

flygleverans, av mat. Förutom detta menade de att upprättandet av UNOSOM inte hade varit 

lyckat.
77

 Den oacceptabla situationen i Somalia gjorde därför att de ansåg att det 

internationella samfundet var tvungna att agera kraftfullt. Den franska regeringen välkomnade 

därför generalsekreterarens rekommendationer samt USA:s erbjudande om att leda den 

internationella operation vars mål var att skapa förutsättningar för hjälpinsatserna att nå 

befolkningen i behov av dem. Genom att anta resolution 794 visade säkerhetsrådet att de hade 

bestämt sig för att få ett slut på lidandet vilket, för Frankrike, innebar ett åtagande gällande 

principen om åtkomst till offer och rätten till katastrofhjälp. Enligt Frankrike var detta 

någonting de länge hade betonat och landets president hade därför bestämt att landet skulle 

vara med och bidra till operationen.
78

 

 De menade att med tanke på situationen i Somalia skulle ingen bli förvånad över att 

beslutet som tagits var utformat på ett annorlunda sätt jämfört med andra fredsbevarande 

operationer. Resolutionen visade därmed att säkerhetsrådet var villiga att förändras för att 

bemöta nya situationer. De hoppades att alla parter i Somalia skulle samarbeta så de kunde 

utföra den humanitära operationen utan att behöva ta till våld. Trots att de sa detta erkände de 

även att det kunde bli nödvändigt att ta till våld med tanke på att resolutionens mandat 

hämtades från kapitel VII i FN-stadgan. Slutligen uppmanade de att det internationella 

samfundet, och speciellt de regionala och afrikanska staterna, skulle samarbeta för att få fram 

en politisk lösning och för att återupprätta en stat, vilket de ansåg kommer att kräva en 

nationell försoning.
79

 

 Utifrån vad Frankrike sade är det även i detta fall det ökande antalet människor som 

behövde humanitärt bistånd som var anledningen till att de röstade för resolutionen. Med 

tanke på att de åtgärder som har tagits i tidigare resolutionen inte har varit effektiva, bland 

annat UNOSOM, menar de att de var tvungna att vidta annorlunda åtgärder jämfört med vad 

som var vanligt i sådana situationer. Trots detta säger de som sagt att de hoppas att det inte 

behöver gå så långt att de måste ta till med våld men anger sen att de gör det som anses vara 

nödvändigt. Detta visar att de inte är helt emot att vidta åtgärder som innefattar våld men att 

det bör undvikas så länge som möjligt. Även Frankrike, precis som de två länderna innan, 

kommenterar Somalias status som ”failed state” genom att säga att staterna måste samarbeta 

för att ”återupprätta en stat”. Precis som i de två tidigare fallen skulle det kunna innebära att 
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Frankrike anser att den kollapsade staten gör att det är nödvändigt och legitimt att använda 

våld men det kan även vara den oacceptabla situationen. 

 

3.2.4 Storbritannien 

Storbritannien menade att världen följde den mänskliga tragedin i Somalia där miljontals 

människors liv hotades och över 700 000 människor hade flytt från landet. Trots att hjälpen 

fanns så nära dog ett stort antal människor av svält varje dag. Problemet, menade de, var inte 

att det inte fanns en vilja från det internationella samfundet att hjälpa. Problemet var istället 

den bristande säkerheten i Somalia som förhindrade att hjälpen kom fram till de som svälte. I 

och med de angrepp som skett mot leveranser av mat och mot de personer som var inblandade 

i hjälpinsatserna menade Storbritannien att relationen mellan mat och säkerhet hade kommit 

att bli betydande. Därför hade ökad säkerhet kommit att hamna i fokus och var nyckeln när 

det kom till lösningen av den humanitära krisen. De menade att säkerhetsrådet redan från 

början försökt lösa detta problem men inte hade lyckats i de fem tidigare resolutionerna. 

Dessa misslyckanden gjorde att det var nödvändigt med ett annat tillvägagångssätt och de 

instämde med generalsekreteraren att åtgärder under kapitel VII måste vidtas för att uppnå en 

säker miljö där humanitärt bistånd kunde distribueras. De ansåg att de inte hade något annat 

val. Även Storbritannien välkomnade därför USA:s regerings erbjudande att tillgå med 

betydande resurser för att möjliggöra operationen. De uppmanade dem att inte bara inrikta sig 

på de mest akuta delarna av landet utan att även andra delar krävde det internationella 

samfundets uppmärksamhet.
80

 

 Storbritannien ansåg att det var viktigt att de somaliska representanterna på ”United 

Nations donor relief conference” förstod att det internationella samfundet inte var ute efter att 

lägga sig i landets interna angelägenheter. De menade att de inte kunde stå på sidan och tillåta 

att en humanitär kris av den storleken fortgick. De unika omständigheterna krävde att de tog 

till med speciella åtgärder. 

 Med tanke på det som sagts angav Storbritannien att de starkt stödjer, och kommer 

att fortsätta stödja åtgärder som togs för att förbättra säkerheten, öka leveransen av 

hjälpsändningar, stärka koordineringen av hjälpoperationen och för att hantera de 

underliggande politiska orsakerna till den humanitära tragedin i Somalia. De menade att 

resolutionen representerade ett steg på vägen när det gällde att uppnå dessa målsättningar.
81

 

 Även i detta fall pekar Storbritannien på humanitära angelägenheter och gör 
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kopplingen mellan säkerhet och mat, vilket även de andra länderna har gjort. De visar även på 

hur akut den humanitära situationen är och att hela landet är drabbat och i behov av hjälp. För 

att kunna få ut hjälpen till de behövande måste säkerheten kunna garanteras, vilket är syftet 

med resolutionen och den operation som USA har tagit på sig att organisera. På samma sätt 

som Frankrike menar de att de tidigare misslyckandena gör att ett nytt tillvägagångssätt med 

kraftfullare åtgärder är nödvändigt. De påpekar även att det är de unika omständigheterna som 

gör att det är legitimt med nya sätt att hantera situationen och att det inte handlar om att de 

blandar sig i Somalias inre angelägenheter. Det innebär att Storbritannien inte anser att 

operationen bryter mot suveräniteten utan att den humanitära situationen måste ses som en 

angelägenhet för det internationella samfundet. 

 

3.2.5 USA 

USA menade att deras röst för resolutionen visade på deras villighet att vara med och finna en 

lösning på den enorma mänskliga tragedin i Somalia. De åtgärder som resolutionen godkände, 

som också stöddes av den amerikanska regeringen, visade att resolutionens mål var att uppnå 

en säker miljö där det humanitära biståndet kunde delas ut till de människor som behövde det 

som mest. Även fast resolutionen godkände användandet av våld menade USA att deras 

uppdrag var fredligt och att våld endast skulle användas när de hade bestämt att det var 

nödvändigt för att uppnå målet. Genom att agera visade det internationella samfundet att de 

var villiga att samarbeta för att lösa humanitära kriser och det visade även att det fanns ett 

klart stöd till att använda FN för att hantera hot mot internationell fred och stabilitet. När USA 

bidrog med hjälp menade de att de inte hade några andra syften och deras styrkor skulle inte 

vara kvar i Somalia längre än nödvändigt. De menade att ju tidigare styrkorna kunde skapa en 

säkrare miljö, desto tidigare kunde det somaliska folket bygga upp landet igen. De menade att 

militär intervention inte kunde ses som något substitut för politisk försoning utan det var 

någonting som somalierna själva var tvungna att arbeta med.
82

 

 USA menade att uppdraget som världen stod inför skulle vara svårt och att det måste 

innehålla mer än bara hjälpinsatser. Det internationella samfundet måste därför vara villigt att 

bidra till rehabilitering och återuppbyggnad men även om de kunde vara med och hjälpa till så 

var det somalierna själva som skulle bestämma sin egen framtid. Den säkra miljön som 

operationen skulle skapa var därför enbart till för att bana väg för dem att utforma deras eget 

sätt att skapa försoning. Genom operationen hade säkerhetsrådet tagit ännu ett steg för att 
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återställa internationell fred och säkerhet men det krävdes även mycket av det somaliska 

folket och de assisterande organen. De som skulle tjäna på detta var de oskyldiga offren som 

utsattes för anarki och svält.
83

 

 Målet med resolutionen är alltså enligt USA att skapa en säker miljö där den 

humanitära hjälpen kan delas ut till de behövande och de handlar därför med den somaliska 

befolkningens bästa i åtanke. De menar även att det kommer att bidra till att hjälpa folket att 

skapa förutsättningarna för landet. De pekar då att det ska vara upp till det somaliska folket att 

bygga upp landet och att styrkorna inte skulle vara i landet längre än nödvändigt. 

 USA menar alltså att offren kommer att tjäna på att resolutionen röstas igenom och 

de säger även att de inte har några andra syften än att hantera krisen i Somalia. Enligt dem 

finns det alltså inga nationella intressen inblandade. De visar även att de är villiga att göra vad 

som krävs för att stoppa krisen, även om det innebär att använda våld. Våldet måste däremot 

ses som en sista utväg för att uppnå målen med operationen. Detta visar att USA inte anser att 

suveräniteten är någonting som hindrar handlingarna som resolutionen godkänner. 

 

3.2.6 Sammanfattning resolution 794 

Resolution 794 fick alltså sitt mandat ur kapitel VII i FN-stadgan och godkände användandet 

av våld och att de länder som deltog i operationen fick ta till med alla nödvändiga medel för 

att uppnå målen. Anledningen till detta, som går att se i alla ländernas tal, är den ständigt 

förvärrande situationen i Somalia som kräver att den humanitära hjälpen kommer fram till de 

behövande. Alla länder anger detta och det går därför att säga att de har humanitära skäl till 

att de röstar ja till resolutionen. Inget av länderna anger att de har något nationellt intresse i 

landet eller till varför de måste ingripa för att skapa en säkrare miljö, förutom om de anser att 

även deras fred och säkerhet hotas när de talar om den internationella freden och säkerheten. 

På så sätt går det att argumentera att det delvis är för deras egen skull men även för många 

andra människor runt om i världen, och speciellt för de i Somalia. På samma sätt som i 

sammanfattningen för resolution 746 går det även att argumentera för att de gör detta för att 

upprätthålla FN och säkerhetsrådets rykte om att vara fredsskapare vilket inte är ett nationellt 

intresse men ett intresse för organisationen. 

 Utifrån vad länderna säger går det även att utläsa att flera av dem anser att 

humanitära kriser inte är interna angelägenheter utan något som även berör det internationella 

samfundet. Det handlar inte bara om Somalias nationella fred och säkerhet utan båda 
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resolutionerna slår fast att konflikten i Somalia och den humanitära krisen i landet kan utgöra 

ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det är alltså en angelägenhet för FN och dess 

medlemsländer. I och med detta bryter de inte mot den somaliska suveräniteten eftersom det 

inte handlar om en intern angelägenhet. 

 Kina är det enda land som motsätter sig användningen av våld trots att alla de andra 

länderna är överens om att den förödande situationen i Somalia kräver kraftfulla åtgärder. 

Även om flera av länderna visar en viss motvillighet till att använda våld om det inte är så att 

det verkligen behövs för att uppnå resolutionens mål är Kina det enda landet som visar en 

direkt motvilja till det. Anledningen till att de motsätter sig våldet är enligt dem att det är 

enskilda länder som har tagit på sig rollen att utföra operationen och att det förstör FN:s 

kollektiva roll. Detta kan visa lite hur Kina ser på de olika länderna i säkerhetsrådet och deras 

roller i organisationen i stort. Det låter som att de anser att om en FN operation ska utföras så 

måste många länder vara inblandade och de ser de olika länderna, inte bara som en del av FN 

utan istället att de representerar sig själva. Deras motvilja baserade sig på detta och hade 

egentligen ingenting med suveräniteten att göra. En av skillnaderna mellan de två 

resolutionerna var därför att länderna talade mer om suveräniteten i den första resolutionen 

trots att den andra innebar en militär intervention och våld. Till skillnad från den första där 

både Ryssland och Kina nämnde den var det i den andra inte någon som specifikt nämnde 

suveränitet. Däremot talade Storbritannien om den indirekt när de nämnde att operationen inte 

innebar att de la sig i de inre angelägenheterna och då alltså menade att de inte bröt mot den. 

 Tabellen nedan visar resultatet av sammanfattningen för resolution 794. 

 

 

 Nationella 

intressen 

Humanitära 

motiv 

Suv.pr. viktig 

Mot våld 

Suv.pr. ej viktig 

För våld 

Frankrike  X  X 

Kina  X X  

Ryssland  X  X 

Storbritannien  X  X 

USA  X  X 
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4 Libyen 

När det gäller situationen i Libyen skapade säkerhetsrådet två resolutioner som är betydande 

och kommer att redogöras för i det här avsnittet. Den första resolutionen är 1970 där 

medlemsländerna röstade för ett vapenembargo när det gällde export och import av vapen till 

Libyen, frysandet av tillgångar för ett antal personer samt införandet av reseförbud för vissa 

andra personer. Säkerhetsrådet fördömde även det våld som människorättsorganisationer 

rapporterat om vid den tiden men det infördes inga hårdare åtgärder mot Libyen. När 

resolutionen sen visade sig vara verkningslös och våldsamheterna mot civilbefolkningen 

fortsatte samlades säkerhetsrådet igen och röstade för resolution 1973, där själva 

interventionen legitimerades och det infördes en no-fly zone över Libyen för att kunna 

garantera att humanitära förnödenheter kunde nå de som behövde dem. 

 

4.1 Resolution 1970 

Den 26 februari 2011 samlades säkerhetsrådet för att fördöma den libyska statens agerande 

och det våld som riktades mot civilbefolkningen i samband med några demonstrationer. 

Förutom de fem permanenta medlemmarna fanns även representanter för Bosnien och 

Hercegovina, Brasilien, Colombia, Gabon, Tyskland, Indien, Libanon, Nigeria, Portugal och 

Sydafrika.
84

 Medlemmarna röstade enhälligt ja till resolutionen. 

 I resolution 1970 uttrycktes en oro för situationen i Libyen och ett fördömande av det 

våld som den libyska staten hade riktat mot civila. Säkerhetsrådet menade att det skedde 

massiva kränkningar av mänskliga rättigheter i och med våldet som riktades mot fredliga 

demonstanter och de dödsfall som hade skett. De menade även att dessa attacker mot 

civilbefolkningen var utbredda och systematiska och kunde sägas utgöra brott mot 

mänskligheten. De beklagade de flyktingar som tvingades fly från Libyen och 

uppmärksammade rapporter om att det var brist på tillgång till medicinska förnödenheter. 

Dessutom ville de påminna de styrande i Libyen om deras ansvar att skydda sin befolkning.
85

 

 Därefter övergick de till att ställa krav på den libyska regeringen och uppmanade 

dem att respektera mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, garantera 

säkerheten för utländska medborgare och garantera att humanitära och medicinska 

förnödenheter kunde komma in i landet. De uppgav sen att de hade beslutat sig för att hänvisa 
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situationen i Libyen till den Internationella brottmålsdomstolens åklagare. 

 De instiftade även ett vapenembargo för att förhindra flödet av vapen till och från 

Libyen och bestämde att medlemsstaterna omedelbart skulle vidta alla nödvändiga åtgärder 

för att förhindra direkt och indirekt införsel av vapen till landet. De införde även ett 

reseförbud för några uppräknade personer och bestämde att medlemsstaterna skulle ta alla 

nödvändiga åtgärder för att förhindra att de personerna kom in eller reste genom deras 

territorium. Dessutom bestämde de att alla medlemsstater omedelbart skulle frysa tillgångarna 

för de personer som var med på den lista de bifogade. De människor som riskerade att få sina 

tillgångar frysta och få reseförbud var de som på olika sätt var inblandade i kränkningarna av 

mänskliga rättigheter och internationell rätt.
86

 

 Till sist uppmanade de medlemsländerna att arbeta tillsammans och samarbeta med 

generalsekreteraren för att underlätta och stödja återvändandet av humanitära organ och 

underrätta säkerhetsrådet om utvecklingen av de åtgärder som togs. I och med att de sa att de: 

”[…] expresses its readiness to consider taking additional appropriate measures, as necessary, 

to achieve this;”
87

 visar de att de är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle visa sig 

att dessa inte var tillräckliga. 

 

4.1.1 Storbritannien 

Trots att deras korta tal egentligen inte sade så mycket om vad det var som gjorde att 

Storbritannien röstade för denna resolution går det ändå att peka på vissa saker. Talets fokus 

riktades mot det libyska folket och de sade bland annat att de var bekymrade över den 

fruktanvärda situationen i Libyen och menade att våldet som riktades mot civilbefolkningen 

var helt oacceptabelt. Deras regering fördömde starkt det våld som användes av president 

Khadaffi och de menade att resolutionen krävde ett omedelbart stopp av våldet, förtrycket och 

kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell rätt. I och med att de säger att 

resolutionen kräver full respekt för mänskliga rättigheter och ansvarstagande av de som begår 

våldsamheterna går det att utröna att det är våldet och kränkningarna av den libyska 

befolkningens mänskliga rättigheter som är motivet till att de röstar ja till resolutionen. 

Antagandet av resolutionen visade enligt dem att det internationella samfundet stod med 

Libyens befolkning och försvarade deras rätt att bestämma sin egen framtid.
88

 De nämner 

ingenting om Libyens suveränitet utan fokuserar bara på det internationella samfundets krav 
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på att de mänskliga rättigheterna ska respekteras. 

 

4.1.2 USA 

Utifrån vad USA sade i sitt tal går det även här att utröna att de har humanitära motiv till att 

rösta för resolutionen. Detta med tanke på att de refererar till den hemska situationen den 

libyska befolkningen befinner sig i då Khadaffis våld riktas mot civila. De varnade den 

libyska regeringen att det internationella samfundet inte skulle komma att tolerera de 

våldsamheter som begicks av dem och säkerhetsstyrkorna.
89

 

 Förutom att tala om det libyska folkets rättigheter så nämnde de även den libyska 

regeringens skyldigheter i förhållande till folket och krävde att de tog ansvar, dels för de 

handlingar de utförde men även för att de misslyckades med att ta ansvar. De refererade till att 

USA:s president Barack Obama sagt: ”[…] when a leader’s only means of staying in power is 

to use mass violence against its own people, he has lost the legitimacy to rule and needs to do 

what is right for his country, by leaving now.”
90

 . De sade att de som kränkte rättigheter skulle 

komma att hållas ansvariga för att de misslyckades med att uppfylla sina skyldigheter 

gentemot folket. Säkerhetsrådet hade enligt dem tagit ett steg mot detta genom att enhälligt ha 

vidarebefordrat den allvarliga situationen av kränkningar av mänskliga rättigheter till 

Internationella brottmålsdomstolen. De menade att när våldsamheter som riktades mot 

oskyldiga sker måste det internationella samfundet tala med en enad röst och syftade då till 

resolutionen som röstats fram.
91

 

 Inte heller USA sade någonting om Libyens suveränitet utan menade att det 

internationella samfundet inte kunde tolerera våldet. De sade dessutom ingenting om att de 

själva skulle tjäna någonting på att agera mot Khadaffis regim utan måste därför sägas ha 

humanitära motiv till att de röstar för resolutionen. 

 

4.1.3 Ryssland 

Precis som de tidigare länderna går det att se att Rysslands motiv till att rösta för resolutionen 

är den libyska befolkningens situation och de dödsfall som hade skett i samband med de 

fredliga demonstrationerna. De menade att det militära våldet mot de fredliga 

demonstranterna var oacceptabelt och likaså alla andra typer av våld. Det var tvunget att 

stoppas och Libyens regering måste därför gå med på de krav som ställts av det 
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internationella samfundet för att förhindra storskaligt inbördeskrig och för att bevara Libyen 

som en enad, suverän stat med territoriell integritet. De nämner mänskliga rättigheter och 

menar att alla parter måste lägga band på sig och ha internationell rätt i åtanke vilket gör att 

det går att anta att de anser att de mänskliga rättigheterna kränks i den nuvarande situationen 

och att detta kräver en ändring. De krävde även att de skulle garantera säkerheten för de 

utländska medborgare som befann sig i Libyen.
92

 

 För att en lösning på situationen i Libyen skulle vara möjlig menade de att det måste 

lösas genom politik. Detta var enligt Ryssland syftet med resolutionen i och med att 

åtgärderna riktades direkt mot de som var skyldiga till våldet mot civilbefolkningen. De 

påpekade att de var emot sanktioner, både direkta och indirekta, som riktades mot Libyens 

interna angelägenheter eftersom de ansåg att det kunde göra situationen värre. Detta visar att 

de motsätter sig att ingripa i vad de menar är de interna angelägenheterna och använda mer 

kraftfulla åtgärder trots att resolutionen anger att den libyska regeringens handlingar kan 

utgöra brott mot mänskligheten. De menade istället att de var ute efter att få till en fredlig 

lösning på situationen.
93

 Även om de inte nämner nationella intressen tar de ändå upp att 

utländska medborgares säkerhet och intressen måste garanteras, vilket skulle kunna ses som 

ett nationellt intresse om det bor många ryska medborgare i Libyen. 

 

4.1.4 Kina 

Motiveringen till att Kina röstade ja var ”the special situation in Libya” vilket kan tolkas lite 

olika men eftersom de innan dess nämner att de är bekymrade över våldet och de civila 

dödsfallen kan en tolkning vara att det är det de syftar till. De menade att det var av yttersta 

vikt att omedelbart få stopp på våldet för att kunna undvika fler dödsfall av civila och för att 

kunna återgå till det normala så fort som möjligt. På samma sätt som Ryssland påpekade de 

att lösningen på problemet måste ske med fredliga medel, som till exempel dialog. Dessutom 

var även Kina måna om att Libyen skulle garantera säkerheten för utländska medborgare.
94

  

 

4.1.5 Frankrike 

Frankrike sade inte så mycket om vad de själva ansåg om det som skedde i Libyen utan talade 

mer om sakerna ur säkerhetsrådets synvinkel då de syftade till rådet när de sade ”vi”. Det 
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enda de sade om Frankrike var att de välkomnade det faktum att säkerhetsrådet enhälligt hade 

röstat för resolutionen. Även om de syftade till säkerhetsrådet går det att tolka det som att 

Frankrike delar säkerhetsrådets syn på saken till den grad att de lägger ihop deras åsikter till 

ett. I annat fall hade Frankrike antagligen röstat emot resolutionen eller helt enkelt avstått från 

att rösta. Om man utgår från att det är så går det även här att säga att Frankrike har det libyska 

folkets välbefinnande som motiv till att de röstar ja till resolutionen. 

 De talar om den libyska regeringens brutala förtryck och krävde ett omedelbart stopp 

på våldet mot civila som, enligt Högkommissarien för mänskliga rättigheter, utgjorde ett brott 

mot mänskligheten. Med tanke på detta hade säkerhetsrådet vidarebefordrat saken till den 

Internationella brottmålsdomstolens åklagare så att de som hade begått dessa brott inte kunde 

åtnjuta straffrihet. Frankrike tog även upp att resolutionen påminde om att alla stater har ett 

ansvar att skydda sin befolkning och att det internationella samfundet då har ett ansvar att 

intervenera när staterna misslyckas med detta.
95

 Genom att nämna staternas ansvar att skydda 

sin befolkning och det internationella samfundets ansvar att ta över om de misslyckas visar de 

att de är positivt inställda till ”responsibility to protect”. De nämner ingenting om varken 

Libyens suveränitet eller att de själva skulle ha någonting att vinna på antagandet av 

resolutionen. 

 

4.1.6 Sammanfattning resolution 1970 

Utifrån vad ländernas representanter går det att se att länderna är relativt överens och ger 

ungefär samma motiv till sitt handlande. Libyens befolkning står i fokus för alla länder och 

ingen nämner någonting om att de själva skulle ha något nationellt intresse i Libyen som styr 

deras röstande. Däremot visar några länder att de är måna om att Libyen ska garantera 

säkerheten för de utländska medborgarna i landet, vilket kan vara medborgare av deras eget 

land. Alla fördömer våldet i Libyen och uttrycker att de är bekymrade över hur situationen ser 

ut i landet. Näst intill alla nämner orden ”mänskliga rättigheter” och att befolkningen i Libyen 

får sina rättigheter kränkta av sin regering. De länder som utgör undantag till detta är Kina 

som inte nämner mänskliga rättigheter över huvud taget och inte heller Frankrike. Däremot är 

Frankrike det enda landet som tar upp att det finns en skyldighet för varje land att skydda sin 

egen befolkning och det internationella samfundets roll att intervenera när en stat misslyckas 

med att uppfylla skyldigheten.  

 Av de övriga medlemsländerna nämner varken Indien eller Gabon mänskliga 
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rättigheter men Gabon talar däremot om att skydda livet på oskyldiga och garantera dem deras 

legitima rätt till yttrandefrihet och fred i landet.
96

 Inte heller Brasilien nämner just mänskliga 

rättigheter men talar även de om rätten för demonstranterna att yttra sig samt att de åtgärder 

som tas i och med resolutionen är menat att främja respekt för internationell rätt.
97

 

 Denna resolution visar att säkerhetsrådets använder ”responsibility to protect” då de 

fördömer den libyska statens handlingar i och med att det står nämnt i resolutionstexten. 

Däremot är det som sagt bara Frankrike som använder det som argument i sitt tal. Eftersom 

resolutionen anger att de systematiska handlingarna som utförs av den libyska regeringen kan 

utgöra brott mot mänskligheten är det även rättfärdigat att tala om ”responsibility to protect” 

eftersom brott mot mänskligheten är ett av de brott principen är menat att förhindra och 

stoppa. Av de permanenta medlemmarna är det bara Ryssland och Kina som visar en viss 

motvilja till att använda mer kraftfulla åtgärder. 

 

4.2 Resolution 1973 

Den andra resolutionen gällande interventionen av Libyen antogs drygt tre veckor efter 

resolution 1970 och fördömer den libyska staten för att de misslyckats med att leva upp till 

innehållet i den tidigare resolutionen. Den 17 mars 2011 samlades säkerhetsrådets 

medlemmar för att rösta om den nya resolutionen som innebar hårdare tag mot våldet i Libyen 

och mot familjen Khadaffi. Säkerhetsrådet bestod här av samma länder som samlades för att 

rösta för resolution 1970.
98

 

 Förutom att påminna om vapenembargot och göra vissa ändringar i texten från den 

förra resolutionen lade de till några personer på listan för personer med reseförbud samt lade 

till personer och banker relaterade till familjen Khadaffi på listan för frysning av tillgångar.
99

 

De införde även en no-fly zone över Libyen vilket innebar att alla flyg över Libyens luftrum 

förbjöds, med undantag för de flighter som gjordes av humanitära skäl och de som gjordes för 

att leverera mat, medicinska förnödenheter, humanitära hjälparbetare och liknande. De tillät 

även plan vars uppgift var att föra ut utlänningar ur landet samt flighter som ansågs 

nödvändiga för upprätthållandet av flygförbudet. De gav medlemsländerna tillåtelse ”to take 

all necessary measures” för att se till att förbudet följdes.
100

 Detta förbud infördes bland annat 

för att skydda den libyska befolkningen från attacker från luften men även för att förhindra 
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införandet av vapen i landet samt för att underlätta för humanitärt bistånd.
101

 Det infördes 

efter att rådet för Arabförbundet beslutat sig för att föreslå denna no-fly zone för att etablera 

säkra områden för att skydda det libyska folket och utländska medborgare som var bosatta i 

Libyen.
102

 

 Även i denna resolutions ingress började säkerhetsrådet med att fördöma situationen 

och den libyska regeringens agerande. De upprepade att det är den libyska statens ansvar att 

skydda sin befolkning och fördömde de grova, systematiska kränkningarna av mänskliga 

rättigheter, samt det våld och hotelser som riktats mot journalister och uppmanade den libyska 

regeringen att handla i enlighet med sina åtaganden under internationell rätt. På samma sätt 

som i förra resolutionen menade de att de utbredda, systematiska attackerna på 

civilbefolkningen kunde utgöra brott mot mänskligheten. Säkerhetsrådet gör även den 

bedömningen att situationen i Libyen utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet och 

krävde ett omedelbart eldupphör för att få stopp på våldet och alla attacker mot civila samt 

krävde att den libyska regeringen skulle leva upp till sina åtaganden under internationell rätt, 

humanitär rätt, mänskliga rättigheter och flyktingrätt samt göra allt för att skydda 

befolkningen och tillgodose deras grundläggande behov.
103

 De gav även tillåtelse för 

medlemsländerna ”to take all necessary measures” för att skydda civila i Libyen mot 

attacker.
104

 

 Vid en jämförelse mellan resolution 1970 och 1973 går det att se att språket är 

hårdare och ställer högre krav på medlemsländerna. Även om innehållet i resolutionerna 

delvis är detsamma (vapenembargo, frysning av tillgångar och reseförbud) ställer den senare 

mer krav på agerande från medlemsländerna och ger tillåtelse att vidta hårdare åtgärder för att 

uppfylla de krav som ställs. 

 Vid omröstningen var länderna inte lika enade som när det gällde resolution 1970. 

Det var ingen som röstade emot men däremot var det fem länder som avstod från att rösta, två 

av de permanenta medlemmarna (Ryssland och Kina) och tre av de övriga medlemmarna 

(Brasilien, Tyskland och Indien).
105

 Med tanke på att de avstod från att rösta kan det vara 

intressant att se hur de argumenterade för sin ståndpunkt, vilket kommer att redogöras för i 

sammanfattningen. 
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4.2.1 Frankrike 

Frankrike var ett av de länder som var med och tog fram utkastet till resolutionen tillsammans 

med Libanon, Storbritannien, och USA. De menade att det libyska folkets vilja hade blivit 

förtryckt av Khadaffi under flera veckor och att detta förtryck, precis som säkerhetsrådet 

uttryckte sig i resolution 1970, kan utgöra brott mot mänskligheten. De beklagade att de 

åtgärder som togs i och med den tidigare resolutionen inte hade varit tillräckliga utan tvärtom, 

våldet mot civila hade istället ökat. Detta hade gjort att det internationella samfundet, till 

exempel Europeiska unionen, Arabförbundet och Afrikanska unionen, hade krävt ett stopp på 

våldsamheterna. Trots detta menade Frankrike att situationen i Libyen var värre än någonsin 

och de menade att de inte kunde överge civilbefolkningen och lämna dem åt sitt öde.
106

 Enligt 

Frankrike innebar resolutionen att säkerhetsrådet blev tilldelade medel för att kunna skydda 

civilbefolkningen i Libyen.  Detta skedde genom införandet av en no-fly zone och genom att 

godkänna att medlemsländer och medlemmar av Arabförbundet vidtog nödvändiga åtgärder 

för att implementera den. Resolutionen godkände även att staterna vidtog nödvändiga åtgärder 

för att skydda civila och territorium från attacker. Frankrike uppmanade därför de andra 

medlemmarna i säkerhetsrådet att stödja detta genom att anta resolutionen. Till sist menade de 

att tiden var knapp och att de var tvungna att agera i tid. Genom att säga: ”Every hour and day 

that goes by increases the burden of responsibility on our shoulders.”
107

 visar Frankrike att de 

anser att det är upp till dem att axla ansvaret för det libyska folket när den libyska regeringen 

överger dem. 

 Enligt Frankrike har alltså våldet mot civilbefolkningen ökat vilket gör att det 

internationella samfundet är tvungna att agera. Detta, precis som den citerade meningen ovan, 

visar att de anser att de har ett ansvar att skydda befolkningen i Libyen och att det är 

förtrycket som gör att de var med och tog fram utkastet till resolutionen. De anger inga 

nationella intressen till att de röstar för resolutionen och inte heller att de skulle tjäna 

någonting på de åtgärder som tas i och med resolutionens antagande. Det går därför att säga 

att de har humanitära skäl till att rösta för. 

 De nämner inte heller att de har något problem med de kraftfulla åtgärder som 

legitimeras i resolutionen och att staterna får ta alla nödvändiga åtgärder för att implementera 

resolutionen. 
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4.2.2 Storbritannien 

Storbritannien började med att säga att den våldsamma regimen i Libyen hade förlorat sin 

legitimitet i och med att de hade använt vapen mot civila. De hade dessutom ignorerat de krav 

säkerhetsrådet angav i resolution 1970 och visade inte några tecken på att de skulle sluta upp 

med dödandet, utan istället tvärtom. I och med detta hade internationella samfundet enats för 

att kräva att Khadaffis regim skulle upphöra med våldet mot det libyska folket. Storbritannien 

angav att det var på grund av våldet samt det faktum att Arabförbundet hade krävt vissa 

åtgärder, bland annat införandet av en no-fly zone, som gjorde att de, tillsammans med 

Libanon och Frankrike, hade pressat för antagandet av resolutionen. 

 Storbritannien tog även upp vad resolutionen innebar och menade att den krävde att 

Khadaffi skulle införa ett eldupphör, införde no-fly zone för att förhindra honom från att 

attackera människor från luften samt godkände att staterna vidtog alla nödvändiga åtgärder för 

att skydda de civila som hotades av attacker. I och med detta menade de att de, tillsammans 

med andra, var redo att ta sitt ansvar. 

 Enligt dem var syftet med resolutionen att få stopp på våldet, att skydda civila och 

göra det möjligt för det libyska folket att själva forma en framtid där de var fria från Khadaffis 

tyranni. Storbritannien menade att säkerhetsrådet genom att ta dessa åtgärder visade att de 

stod bakom Libyens befolkning i kampen för rättigheter och frihet.
108

 

 Enligt detta går det att fastställa att Storbritannien röstar för resolutionen på grund av 

våldet som riktas mot det libyska folket. De anser att det behövs kraftfullare åtgärder med 

tanke på att det ökade våldet och att den libyska regeringen struntade i de krav som ställdes i 

den tidigare resolutionen. Med tanke på att de säger att de är beredda att axla ansvaret att 

skydda befolkningen innebär det att de anser att det internationella samfundet har ett ansvar 

där den inhemska regeringen struntar i sitt. Det visar även att de inte anser att resolutionens 

åtgärder bryter mot Libyens suveränitet. 

 

4.2.3 USA 

USA sade att säkerhetsrådet i och med resolutionen hade svarat på den libyska befolkningens 

rop på hjälp och att säkerhetsrådets syfte var att skydda civila. Trots att den tidigare 

resolutionen krävde att våldet skulle upphöra och införde sanktioner mot det libyska 

ledarskapet fortsatte Khadaffi och hans anhängare att grovt och systematiskt kränka det 

libyska folkets grundläggande mänskliga rättigheter. 
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 Några dagar tidigare hade Arabförbundet bett säkerhetsrådet att etablera en no-fly 

zone och anta andra åtgärder för att skydda civila. USA menade att resolutionen var ett 

kraftfullt svar för att bemöta detta, samt folkets behov, och den krävde ett eldupphör och ett 

totalt stopp av våldet och attackerna mot civila. Genom resolutionen hade säkerhetsrådet 

godkänt användandet av våld då den hade svarat på kravet från Arabförbundet och det libyska 

folket. Den förstärkte även vapenembargot och gav sanktionskommittén sätt att utföra 

sanktioner mot de som bröt mot embargot eller bistod Khadaffi med soldater. 

 USA menade slutligen att Libyens framtid måste bestämmas av det libyska folket 

och att de stod bakom och stöttade folket i deras kamp för deras universella rättigheter.
109

 

 Även USA anger alltså det libyska folket och deras rop på hjälp från det 

internationella samfundet som orsak till att de röstade ja till resolutionen. Det var folkets 

behov som styrde och de kraftfulla åtgärderna togs för att möta det behovet. På samma sätt 

som Storbritannien och Frankrike nämner de inte Libyens suveränitet och verkar inte anse att 

den utgör något problem för implementeringen av resolutionen. De anger inte heller några 

nationella intressen eller motiv till att rösta som de gör utan har det libyska folkets intressen 

och deras kamp för mänskliga rättigheter som främsta argument. 

 

4.2.4 Ryssland 

Ryssland avstod som sagt från att rösta och detta berodde enligt den ryske representanten på 

flera olika principer. De fastställde att Rysslands position när det gällde det oacceptabla med 

att rikta våld mot civilbefolkningen stod fast och att alla attacker mot civila samt kränkningar 

av internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter omedelbart måste stoppas. När det 

kom till den tidigare resolutionen menade de att den libyska regeringen snabbt måste leva upp 

till de krav som angavs där, vilket de ännu inte hade gjort, och att Ryssland var villiga att 

möta de åsikter Arabförbundet hade när det gällde no-fly zone och hade därför varit med vid 

framtagandet av utkastet till den nya resolutionen. Däremot var de inte nöjda med 

utformningen av den nya resolutionen och hade ställt flera frågor angående hur denna zon 

skulle kunna upprätthållas, vilka regler som skulle gälla vid inblandningen av upprätthållandet 

av zonen samt vilka gränser som skulle gälla för våldsanvändningen. De menade att de inte 

fick svar på dessa frågor och att den färdiga resolutionen överskred det Arabförbundet hade 

bett säkerhetsrådet att göra. De menade även att vissa delar av texten skulle kunna bana väg 

för en storskalig militär intervention. De underströk ytterligare en gång att de var försvarare 
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av skyddet mot civila och att de styrdes av humanitära värden vilket gjorde att de valde att 

inte lägga in sitt veto mot resolutionen.  

 För att kunna garantera säkerheten för civilbefolkningen och en långsiktig stabilitet 

för landet behövdes istället en vapenvila. De menade att de föreslog en sådan resolution där 

de sökte efter en fredlig lösning på situationen i Libyen. De menade vidare att flera 

medlemsländer visade stöd för en sådan resolution och att det var beklagligt att ”[…] the 

passion of some Council members for methods involving force prevailed.”
110

 

 I och med detta visar Ryssland att de står på det libyska folket sida i denna konflikt 

och att de värnar om den humanitära rätten och de mänskliga rättigheter som kränks i och 

med att civilbefolkningen attackeras. Trots detta är de inte villiga att använda våld för att 

stoppa dessa kränkningar. Detta har enligt dem att göra med att förutsättningarna för själva 

operationen inte var helt klara och att de därför var rädda för vad resolutionen skulle kunna 

leda till. Det går att tolka detta som att om alla detaljer runt operationen hade varit klarare och 

de hade fått svar på de frågor som ställdes så hade de möjligtvis röstat för resolutionen och 

våldet hade därmed inte varit något problem.  

 

4.2.5 Kina 

Den andra permanenta medlemmen som avstod från att rösta var Kina. De inledde med att 

uttrycka att de var bekymrade över den försämrade situationen i Libyen och menade att de 

stödde säkerhetsrådets handlande för att stabilisera situationen och stoppa våldet mot civila. 

Däremot menade de att de alltid hade betonat att säkerhetsrådet måste följa FN-stadgan, ”[…] 

and the norms governing international law, respect the sovereignty, independence, unity and 

territorial integrity of Libya.”
111

 De menade sen även att situationen bör lösas med hjälp av 

fredliga medel och att Kina var emot användningen av våld i internationella relationer. På 

samma sätt som Ryssland angav de att de vid framtagandet av resolutionen ställde frågor som 

sen aldrig blev besvarade och att de hade svårigheter med vissa delar av resolutionen. De 

uttryckte däremot att Arabförbundets ståndpunkt gällande no-fly zone samt afrikanska länders 

och Afrikanska unionens ståndpunkter var av stor vikt för Kina. Detta, tillsammans med de 

speciella omständigheterna kring situationen i Libyen, gjorde att de valde att avstå från att 

rösta.
112

 

 Detta visar, på samma sätt som med Ryssland, att det är våldet som resolutionen 
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legitimerar som gör att Kina motsätter sig resolutionen och väljer att avstå från att rösta. Trots 

att de erkänner att situationen i Libyen bekymrar dem och att våldet mot civila måste stoppas 

så understryker de att detta måste ske med fredliga medel och att de alltså är emot våld i 

internationella relationer. Precis som i Rysslands fall har Kina problem med vissa delar av 

resolutionen men till skillnad från Ryssland anger de att det är själva våldet som gör att de 

avstår från att rösta. För Rysslands del låter det som att de till en viss del avstår på grund av 

att omständigheterna och förutsättningarna kring flygzonen är oklara och kanske inte så 

genomtänkta, något de hade velat klara upp innan de röstade för några sådana handlingar. 

Även om Kina anger precis samma sak går det ändå att dra slutsatsen att de, med tanke på att 

de angav att de inte använder våld i internationella relationer, hade avstått från att rösta även 

om resolutionen hade varit klarare kring hur flygzonen skulle implementeras. 

 

4.2.6 Sammanfattning resolution 1973 

Alla länder uppmärksammar den libyska befolkningens situation och alla kan därför sägas ha 

humanitära motiv. Däremot avstår Ryssland och Kina från att rösta på grund av att de är emot 

våldsanvändningen som resolutionen godkänner samt på grund av att de har problem med 

själva utformningen av resolutionen. De andra tre länderna visar tvärtom att de är villiga att 

använda våld eftersom de anser att situationen kräver det och använder i sina tal en retorik 

som är liknande den i ”responsibility to protect”. Inget av länderna nämner att de har 

nationella intressen i Libyen. 

 Förutom Ryssland och Kina var det alltså tre andra länder som avstod från att rösta - 

Brasilien, Tyskland och Indien. Tyskland menade att deras avsikt var att stoppa våldet i 

Libyen och att Khadaffi måste lämna ifrån sig makten men att det måste ske på ett annat sätt 

än det som föreslogs i resolutionen. Deras åsikt var de kunde använda sig av ekonomiska 

sanktioner för att få bort Khadaffi från styret och få till en politisk övergångsprocess. De 

menade att de hade sett över alternativet att använda militära medel men kommit fram till att 

det kunde finnas en risk för stort antal dödsfall. Dessutom menade de att de riskerade att dras 

in i en utdragen militär konflikt som kunde påverka hela regionen om de åtgärder som 

föreslogs av resolutionen inte var effektiva. De tänkte därför inte medverka med sina egna 

styrkor och bestämde sig för att avstå från att rösta.
113

 

 Anledningen till att Indien avstod från att rösta var att de ansåg att det inte fanns 

tillräckligt med information som kunde stödja att åtgärderna i resolutionen var nödvändiga. 
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Även de hade velat ha mer information kring verkställandet av åtgärderna, vilka som kommer 

att medverka och med vilka tillgångar. Vidare angav de att: ”It is of course very important 

that there be full respect for the sovereignty, unity and territorial integrity of Libya”.
114

 De 

pekade även på att flera medlemsstater kunde komma att påverkas av de finansiella åtgärder 

som fanns i resolutionen och var missnöjda med att resolutionen inte hade klargjort för de 

eventuella effekter åtgärderna hade kunnat få. Med tanke på detta valde de därför att avstå 

från att rösta.
115

 

 Brasilien menade att deras val att avstå från att rösta inte på något sätt skulle tolkas 

som att de tolererade de handlingar som utfördes av de styrande i Libyen utan fördömde att de 

ignorerade sina åtaganden under internationell humanitär rätt och befolkningens mänskliga 

rättigheter. Däremot ansåg de att åtgärderna i resolutionen överskred Arabförbundets 

efterfrågan efter åtgärder för att stoppa våldet genom flygzonen. De menade att: ”We are not 

convinced that the use of force as provided for […] will lead to the realization of our common 

objective – the immediate end to violence and the protection of civilians.”
116

 De var dessutom 

oroade över att dessa åtgärder kunde förvärra spänningarna och därigenom förvärra 

situationen för de redan utsatta människorna.
117

 

 Resultatet för resolution 1973 blir alltså: 

 

 Nationella 

intressen 

Humanitära 

motiv 

Suv.pr. viktig 

Mot våld 

Suv.pr. ej viktig 

För våld 

Frankrike  X  X 

Kina  X X  

Ryssland  X X  

Storbritannien  X  X 

USA  X  X 

 

 

 
                                                 
114

 Förenta Nationerna, 2011d, s.6 
115

 Ibid. 
116

 Ibid. 
117

 Ibid. 
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5 Analys 

I analysdelen kommer jag att gå tillbaka och ytterligare en gång titta på staternas argument för 

att se om det, utifrån hur de ser på suveränitetsprincipen och motiven till interventionen, går 

att placera in dem i kategorierna ”Westfalisk” eller ”post-Westfalisk”. Jag kommer att börja 

med att titta på alla länder i fallet Somalia för att sedan placera in dem i en kategori och sen 

göra samma sak med Libyen. Jag kommer att koncentrera mig mest på den resolution som 

legitimerar interventionen men även se om de argumenterar annorlunda från den tidigare 

resolutionen. Därefter kommer jag se om det har skett någon förändring mellan Somalia och 

Libyen. 

 

5.1 Frankrike 

Frankrike röstade alltså ja både till resolution 746 och 794. I resolution 746 angav Frankrike 

humanitära skäl till att de röstade för resolutionen. De pekade på den svåra humanitära 

situationen i Somalia, att konflikten kostade människor livet och tvingade dem att fly från 

landet och att detta var någonting de måste stoppa. Utifrån talet gick det inte att tolka det som 

att de såg Somalias suveränitet som någonting som stod i vägen för resolutionens åtgärder. 

Inte heller att Frankrike och säkerhetsrådet bröt mot Somalias suveränitet då de uppmanade 

till vapenvila och godkände att medlemsländerna vidtog alla nödvändiga åtgärder för att se till 

att den humanitära hjälpen skulle nå det somaliska folket. 

 Även i resolution 794 angav Frankrike humanitära skäl till att de röstade ja, och 

godkände därmed en militär operation i Somalia med syfte att garantera att den humanitära 

hjälpen kom fram. De talade om den försämrade humanitära situationen i Somalia, de 

humanitära transporter som hindrades från att nå fram till befolkningen och att detta 

berättigade säkerhetsrådet att vidta kraftfullare åtgärder. Trots att de hoppades att det inte 

skulle behöva gå så långt att de använde våld medgav de ändå att det kunde komma att bli 

nödvändigt. Detta innebär att de ansåg att situationen skulle få avgöra om det behövdes eller 

inte vilket tyder på att det är situationen som kan kräva att de använder våld. I detta fall för att 

förbättra den humanitära situationen för ett svältande folk. Med tanke på detta går det att 

placera in Frankrike i kategorin ”post-Westfalisk” gällande fallet Somalia. 

 Frankrike röstade även ja till de resolutioner som antogs i fallet med Libyen. I den 

första resolutionen angav de att den libyska regeringen utövade ett brutalt förtryck mot 

befolkningen och fördömde deras våld mot civilbefolkningen. Frankrike menade att detta våld 
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och förtryck utgjorde brott mot mänskligheten och påminde om att alla stater har ett ansvar att 

skydda sin befolkning och att detta ansvar går över på det internationella samfundet om 

staterna inte lever upp till ansvaret. I och med detta går det att se att Frankrike hade 

humanitära skäl till att rösta ja till resolutionen och att de ansåg att de hade ett ansvar att 

faktiskt agera för att skydda den libyska befolkningen. Det innebär att de inte ser 

suveräniteten som ett problem om det är så att den intervenerade staten inte tar sitt ansvar 

gentemot sin befolkning. 

 Även i nästa resolution angav de den libyska regeringens förtryck mot folket som en 

anledning till att de röstade ja till resolutionen och på samma sätt som i den förra resolutionen 

menade de att det ökade våldet mot civila kunde utgöra brott mot mänskligheten. Med tanke 

på att den tidigare resolutionen hade varit verkningslös och våldet istället ökade ansåg 

Frankrike att de var tvungna att göra någonting åt det och inte överge Libyens befolkning. 

Åtgärderna som godkändes i och med resolutionen gav, enligt dem, medel att skydda 

befolkningen. Med tanke på detta, samt det faktum att Frankrike sa att de var redo att axla sitt 

ansvar, tyder på att deras uppfattning är att det är deras, och säkerhetsrådets, ansvar att bistå 

med hjälp till den somaliska befolkningen. En hjälp de inte får från den egna staten. Eftersom 

de ser det som sitt ansvar att ingripa, samt det faktum att de inte verkar vara ovilliga att 

använda våld, gör att det även i detta fall går att placera in Frankrike i kategorin ”post-

Westfalisk”. 

 Beträffande argumentationen och om det har skett någon förändring mellan Somalia 

och Libyen går det att konstatera att Frankrike varit konsekvent i sina argument. De anger 

situationen det andra folket befinner sig i (svält i Somalia och våldet mot civila i Libyen) som 

orsak till sin ståndpunkt gällande resolutionen och de använder inte det andra landets 

suveränitet som någonting som hindrar dem från att agera. Det går dessutom att se att 

Frankrike använder sig av ”responsibility to protect” i fallet med Libyen då de säger att alla 

stater har ett ansvar att skydda sin egen befolkning. Detta innebär att principen har fått ett 

visst genomslag och att det går att använda som argument vid internationella sammanhang. På 

det sättet har det skett en förändring i ordvalen för Frankrikes del. Däremot går det inte att 

avgöra om det är framtagningen av principen som fick Frankrike att rösta ja i fallet med 

Libyen med tanke på att de var villiga att delta i humanitära operationer redan i Somalia. 

 

5.2 Kina 

Anledningen till att Kina röstade för resolution 746 var att de var oroade över att konflikten i 
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Somalia orsakade dödsoffer och förlust av egendom. De var positiva till det arbete som hade 

gjorts av FN och generalsekreteraren och var måna om att få se ett stopp på konflikten. 

Eftersom de inte anger att de själva på något sätt skulle tjäna på att konflikten avslutades blir 

antagandet att de önskar se ett slut på det för det somaliska folkets skull. Detta visar i så fall 

att de har humanitära skäl till att rösta för resolutionen. Trots att resolutionen inte legitimerar 

någon slags intervention utan istället mest uppmanar parterna till att upprätthålla vapenvilan 

och att medlemsstaterna ska bistå de humanitära organisationerna med hjälp nämner de ändå 

Somalias suveränitet. Även om det går att tolka detta som att de är måna om att försäkra sig 

om att de inte går emot suveräniteten röstar de trots allt ja till resolutionen. 

 Även när de argumenterar för resolution 794 tar de upp att den snabba försämringen 

av situationen i Somalia har skördat dödsoffer och förlust av egendom. De påpekar även att 

samtidigt som detta skedde hade hjälpinsatserna paralyserats i och med att de förhindrades nå 

de behövande. Detta visar att de hade humanitära skäl till att rösta ja till resolutionen. 

Däremot angav de avsaknaden av en regering i Somalia som ett av skälen till att FN borde ta 

kraftfullare och exceptionella åtgärder för att lösa krisen. Detta kan betyda att om situationen 

hade varit densamma men Somalia hade haft en fungerande regering så hade de inte ansett att 

det var legitimt att vidta samma åtgärder. De angav dessutom att de reserverade sig mot att 

resolutionen gav vissa länder legitimitet att använda våld. Anledningen till detta var att de 

ansåg att det förstörde FN:s annars kollektiva roll men med tanke på att det i texten för 

resolutionen står att det är flera medlemsstater som erbjudit sig att delta i operationen är detta 

ett svagt argument. I och med att resolutionen inte sätter några restriktioner när det gäller 

vilka som får delta i operationen verkar det snarare som att Kina anser att det är själva våldet 

som är problemet. Det, tillsammans med det faktum att de anser att det är legitimt med 

exceptionella åtgärder bara för att det inte existerar någon regering, gör att det går att placera 

Kina i kategorin ”Westfalisk”. 

 Anledningen till att Kina röstade ja till resolution 1970 var att de ville förhindra att 

den speciella situationen i Libyen som hade krävt flera civila dödsoffer skulle förvärras. De 

nämner inte att de har några nationella intressen men samtidigt säger de att Libyen måste 

garantera utländska medborgares säkerhet. Detta skulle kunna innefatta de kinesiska 

medborgare som bor i Libyen. Å andra sidan syftar de till alla utländska medborgare och inte 

bara de kinesiska. 

 I den andra resolutionen som antogs gällande Libyen var Kina ett av de länder som 

avstod från att rösta. Även om de angav att de var bekymrade över den försämrade situationen 

och var positiv till säkerhetsrådets agerande för att stoppa våldet och visade att det libyska 
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folket behövde hjälp utifrån betonade de Libyens suveränitet och territoriella integritet. Kina 

gav två anledningar till att de avstod från att rösta. Det första var att de var emot användandet 

av våld i internationella relationer. Det andra var att de inte fick svar på de frågor de hade 

kring olika aspekter av våldsanvändningen och därför hade problem med vissa delar av 

resolutionen. Med tanke på att de sade att de var emot användandet av våld i internationella 

relationer hade det antagligen inte spelat någon roll om de hade fått svar på frågorna de ställde 

eller om resolutionen hade sett annorlunda ut. Det går därför att tolka det som att det är själva 

våldet de har problem med trots att det i resolutionen står att situationen i Libyen kan utgöra 

brott mot mänskligheten. För Kina är det alltså inte situationen i landet som spelar roll när det 

kommer till användningen av våld vilket gör att de placeras i kategorin ”Westfalisk” gällande 

Libyen. 

 Argumenten gällande varför Kina tycker att säkerhetsrådet ska agera har inte ändrats 

mellan det två fallen utan anger i båda att det är befolkningens situation i de två länderna som 

måste förbättras. Däremot har de inte varit överens med de andra om hur det ska ske. Även 

om Kinas position när det kommer till våld i internationella relationer inte har förändrats, de 

är fortfarande emot det, så har argumenten förändrats något. I det första fallet handlade det 

som sagt om att de var emot att ”vissa länder” blev legitimerade att använda våld medan de i 

det andra fallet angav att de överlag var emot våld. Anledningarna till att de resonerar olika 

kan vara många och det kan bero på att situationen i Somalia och Libyen inte var helt 

likadana men det kan även vara så att de har blivit ännu mer reserverade till att använda våld. 

Detta visar i så fall att de helt går emot ”responsibility to protect”s acceptans av 

våldsanvändning i situationer som till exempel Libyen där säkerhetsrådet kommit fram till att 

våldet mot civila kunde utgöra brott mot mänskligheten. 

 

5.3 Ryssland 

Ryssland röstade ja till båda resolutionerna gällande Somalia och angav i den första att de 

röstade ja för att få stopp på konflikten och för att stoppa dödandet och allt lidande. De 

menade att konflikten och dess konsekvenser utgjorde ett hot mot internationell fred och 

säkerhet och de ville se till att den humanitära hjälpen kom fram. Det går därför att säga att de 

hade humanitära skäl till sitt röstande. De sa ingenting om Somalias suveränitet utan nämnde 

att säkerhetsrådet hade visat att de hade stor potential i rollen som fredsskapare vilket visar att 

de anser att åtgärderna som resolutionen godkänner ingår i säkerhetsrådets arbete. 

 I den andra resolutionen angav Ryssland att det fanns en risk för att miljoner 
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människor i Somalia skulle svälta ihjäl och att de därför måste se till att få fram den 

humanitära hjälpen. De menade att omständigheterna i Somalia krävde att de gick in militärt 

och att det internationella samfundet hade en förpliktelse att ingripa under dessa 

omständigheter. Det kan tolkas som att det är omständigheterna som bestämmer vilka 

åtgärder som ska tas och att säkerhetsrådet måste använda sig av våld om det skulle krävas. 

De angav alltså den omfattande svälten som ett argument för ett militärt ingripande och att det 

var deras plikt att ingripa. Detta placerar dem i kategorin ”post-Westfalisk”. 

 När det gäller den första resolutionen för Libyen angav Ryssland att de var 

bekymrade över att människor miste livet och menade att våldet mot civila var oacceptabelt. 

Även om de inte sa att själva resolutionen krockade med bevarandet av Libyens suveränitet 

var de av åsikten att resolutionens åtgärder skulle riktas mot de som begick våldet och sa att 

de var emot sanktioner som riktades mot Libyens interna angelägenheter. Detta för att de 

ansåg att det kunde göra situationen värre och att de ville få till en fredlig lösning på 

situationen. I detta fall ansåg de att resolutionen faktiskt riktades mot de som var våldsamma 

så det hindrade inte dem från att rösta ja till resolutionen men det visar att de är måna om att 

visa var de står när det kommer till suveränitet och våld i internationella relationer. 

 Inför interventionen i Libyen avstod alltså Ryssland från att rösta och angav att det 

handlade om principer. Trots att de ansåg att våldet mot civila var oacceptabelt och menade 

att alla kränkningar av mänskliga rättigheter och humanitär rätt måste stoppas så handlade 

mycket av deras missnöje om resolutionens utformning. De menade att resolutionen inte satte 

upp några gränser för våldsanvändningen och att vissa delar kunde bana väg för storskalig 

militär intervention. De beklagade även andra medlemmars vilja att ta till våld. Detta trots att 

resolutionen fastställer att våldet mot civila kan utgöra brott mot mänskligheten. 

 Frågan är då om de hade varit mer villiga att använda våld och rösta ja till 

resolutionen om de hade fått svar på de frågor de hade gällande utsträckningen av våld och 

resolutionens utformning? De ska rösta nej, eller avstå från att rösta, om de verkligen tror att 

användningen av våld inte kommer att göra någon nytta utan istället får motsatt effekt. Enligt 

dem själva styrs de av humanitära värden och valde därför att inte rösta emot resolutionen 

utan bara avstå. Utifrån vad de säger låter det som att de hade kunnat rösta ja om de hade fått 

mer information om gränserna för våldsanvändningen men å andra sidan beklagade de i 

slutändan att andra länder var villiga att ta till med våld, inte resolutionens utformning. Det 

låter därför som att det är våldet i sig de har problem med och inte bara resolutionens 

utformning. Detta gör att de placeras i kategorin ”Westfalisk”. 

 Inte heller Rysslands argument till att agera har förändrats. De angav i båda fallen att 
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det var befolkningens situation som gjorde det nödvändigt för dem och säkerhetsrådet att 

rösta för resolutionerna. De angav att de och säkerhetsrådet hade en förpliktelse att ingripa i 

Somalia, vilket de inte sade någonting om i fallet med Libyen. När det gäller 

våldsanvändningen däremot så angav de i det första fallet att säkerhetsrådet måste använda sig 

av våld om det krävdes men även om brott mot mänskligheten skedde i Libyen ansåg de inte 

att det var nödvändigt där. I Somalia ansåg de alltså att det var omständigheterna som krävde 

militär intervention men i Libyen angav de att de var rädda för att vissa delar av resolutionen 

kunde leda till att en större intervention än vad som var nödvändig. Detta argument visar att 

det inte var omständigheterna som fick styra utan själva utformningen av resolutionen. På det 

sättet har deras argument förändrats och de visar större ovilja att använda våld och gjorde att 

de bytte kategori mellan de olika fallen. 

 

5.4 Storbritannien 

Storbritannien hade inte så mycket att säga inför antagandet av resolution 746 utan angav att 

de hade chockerats och var förfärade över situationen i Somalia och det somaliska folkets 

fruktansvärda lidande. De pekade även på behovet av att få till en vapenvila men utöver det sa 

de ingenting mer om vad det var som fick dem att rösta ja till resolutionen. 

 I den andra resolutionen angav de att tragedin i Somalia hotade livet på miljontals 

människor och att flera hundratusen människor hade flytt landet. Med tanke på att tidigare 

försök till att få ett slut på konflikten hade misslyckats tyckte de att det var nödvändigt att 

byta tillvägagångssätt. De höll därför med generalsekreteraren om att det krävdes att de vidtog 

åtgärder under kapitel VII i FN-stadgan då de menade att de inte hade något annat val. Detta 

visar att de anser att åtgärderna som tas beror på omständigheterna och att det är nödvändigt 

att ta till med kraftfullare åtgärder om de anser att situationen kräver det. De förklarade sen att 

de inte var ute efter att lägga sig i Somalias interna angelägenheter men att de var tvungna att 

agera. Detta innebär att de anser att en humanitär insats som görs då många människor lider 

inte går emot en stats suveränitet. Storbritannien placeras därför in under kategorin ”post-

Westfalisk”. 

 Storbritannien var ganska fåordiga även i talet inför den första resolutionen gällande 

Libyen där de pekade på den fruktansvärda situationen i landet och menade att våldet 

Khadaffi utövade mot civilbefolkningen var oacceptabelt. De krävde därför ett stopp på 

våldet, kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell rätt. 

 Med tanke på att situationen i Libyen inte blev bättre i och med resolution 1970 och 
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våldet mot civila fortsatte menade Storbritannien att den libyska regimen hade förlorat sin 

legitimitet. Förutom våldet mot civila angav de att de röstade för resolutionen på grund av att 

Arabförbundet hade krävt åtgärder från säkerhetsrådet. Resolutionens åtgärder, som bland 

annat godkände att medlemsländerna vidtog alla nödvändiga åtgärder för att skydda civila, 

och antagandet av resolutionen visade enligt dem att Storbritannien var redo att ta sitt ansvar. 

Detta visar att de hade humanitära skäl till att rösta ja till resolutionen. Det går även att tyda 

det som att Storbritannien ansåg att de hade ett ansvar gentemot det libyska folket då deras 

regering behandlade dem illa. De verkade inte heller ha något problem med att ta till med 

kraftfullare åtgärder utan att situationen i Libyen krävde att ytterligare åtgärder togs i och med 

att de tidigare varit verkningslösa. Detta gör att det går att placera in Storbritannien i 

kategorin ”post-Westfalisk” även i fallet med Libyen. 

 Precis som för de tidigare länderna förändrades inte deras argument för intervention. 

De angav det somaliska folkets lidande och våldet mot det libyska folket som skäl till att rösta 

för resolutionerna. De angav inte att de på något sätt tvekade inför resolutionernas åtgärder 

utan de angav i Somalia att omständigheterna krävde att de vidtog kraftfulla åtgärder eftersom 

de ansåg att de inte hade något annat val. Det menade dessutom att det var deras plikt att 

agera. Detta visar att omständigheterna i Somalia gör att Storbritannien ser sig skyldiga att 

agera och att det är omständigheterna som bestämmer vilka åtgärder som är de rätta. De 

resonerar på liknande sätt i fallet Libyen då de talade om ett slags ansvar gentemot Libyens 

befolkning och att regeringen förlorar sin legitimitet när de utövar våld mot det egna folket. 

Även här får omständigheterna bestämma vilka åtgärder som ska vidtas. Deras argument har 

därför inte förändrats någonting utan redan innan ”responsibility to protect” talade de om ett 

ansvar att ingripa i situationer där en befolkning behandlades illa. 

 

5.5 USA 

Vid mötet angående resolution 746 sa USA att situationen i Somalia var en tragedi som hade 

orsakat dödsfall, svält och sjukdomar. De menade även att det internationella samfundets mål 

måste vara att bland annat få till en vapenvila och tillhandahålla humanitärt bistånd. Detta 

tyder på att de anser att det finns något slags ansvar för det internationella samfundet att agera 

vid situationer som den i Somalia. Detta för att förbättra för det somaliska folket. 

 Enligt USA själva visade det faktum att de röstade ja till resolution 794 på att de var 

villiga att vara med för att försöka få fram en lösning på situationen i Somalia. De menade att 

trots att resolutionen godkände användandet av våld för den operation de hade tagit på sig att 
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leda var deras uppdrag fredligt. Däremot menade de att de kunde komma att ta till med våld 

om situationen krävde det. Detta visar att de var beredda att ta till med våld för att uppnå 

målet – att hjälpa till att se till att den humanitära hjälpen nådde de som behövde den. De 

menade även att de som skulle tjäna på resolutionens åtgärder var de som utsattes för svält. 

Dessutom menade de att de inte hade några andra syften och att styrkorna skulle lämna landet 

när målet var uppnått. Med tanke på att de valde att bidra till operationen för att uppnå ett 

humanitärt mål och inte hade några andra motiv än det humanitära, samt att de var villiga att 

använda våld om det skulle vara så att det krävdes, gör att de placeras i kategorin ”post-

Westfalisk”. 

 Vid omröstningen för resolution 1970 sade USA att det internationella samfundet 

måste tala med enad röst när våld riktades mot civila. De menade att de inte kommer att 

tolerera våldet mot den egna befolkningen och att Khadaffi i och med detta hade förlorat sin 

legitimitet. USA menade att skälet till demonstrationerna var att det libyska folket ville ha 

sina mänskliga rättigheter och fundamentala friheter. Resolutionen visade att säkerhetsrådet 

stod bakom och stöttade det libyska folket i kampen om universella rättigheter. Detta visar på 

att USA, tillsammans med säkerhetsrådet, hade humanitära skäl till att rösta ja till 

resolutionen och dess åtgärder. 

 Till sist, USA röstade även ja till resolution 1973 och menade att de genom att göra 

det hade svarat på det libyska folkets rop på hjälp i och med att Khadaffi systematiskt kränkte 

deras grundläggande mänskliga rättigheter. Detta innebär att USA anser att de agerar för att 

hjälpa ett folk, vars egen regering kränker deras mänskliga rättigheter. Det visar att de inte 

anser att grova kränkningar av mänskliga rättigheter är ett lands inre angelägenhet utan 

någonting som det internationella samfundet måste agera mot. För att bemöta det libyska 

folkets behov, samt Arabförbundets förfrågan om att säkerhetsrådet skulle etablera en no-fly 

zone, godkände resolutionen användandet av våld, vilket inte hindrade USA från att rösta ja 

till resolutionen. De röstade alltså för resolutionen vars syfte var att få ett slut på attackerna 

mot civilbefolkningen och för att hjälpa dem i kampen för mänskliga rättigheter. De hade det 

libyska folkets situation som motiv till detta vilket ger dem humanitära motiv till att rösta ja. 

De kommer därför även i fallet Libyen att placeras i kategorin ”post-Westfalisk”. 

 Argumenten USA anger som skäl till att agera är desamma som resten av länderna. 

De vill förbättra för befolkningarna i de två länderna. I fallet Somalia menade de att trots att 

resolutionen godkände användandet av våld så skulle inte våld användas om det inte var så att 

det krävdes för att uppnå målen med resolutionen. Det innebär att det enligt dem är 

omständigheterna som avgör om våld kan komma att användas eller inte. De resonerar på 
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samma sätt i Libyen då de menar att våldet används för att bemöta det libyska folkets behov. 

Vid båda fallen är det alltså omständigheterna som avgör vilka åtgärder som anses 

nödvändiga och det visar att deras argument inte har förändrats. 

 

5.6 Sammanfattning 

Utifrån argumenten går det att se att inget land har ändrat sina ståndpunkter gällande 

interventioner. De två länder som var skeptiska till interventionens våldsanvändning i Somalia 

(Ryssland och Kina) var det även i fallet Libyen. Det gick att se att både Kina och Ryssland i 

det senare fallet antagit en hårdare ställning mot att använda våld, oavsett hur situationen ser 

ut i det intervenerade landet. Därtill hör att Ryssland bytte kategori från ”post-Westfalisk” till 

Westfalisk i fallet med Libyen. 

 Frågan är då vad som gjorde att Ryssland och Kina valde att rösta för resolutionen i 

Somalia men sen avstod från att rösta när det gällde interventionen i Libyen. Det kan 

självklart ha med situationen att göra och deras bedömningar hur allvarliga de var och vilka 

åtgärder de krävde. Det kan sen även ha att göra med själva landet som ska interveneras. 

Utifrån deras argument är det svårt att ange vad det är som är direkt avgörande. Det kan vara 

så att de är ovilliga att säga att det är själva landet med tanke på att det kan ses som ett dåligt 

argument för varför de inte ska ingripa då människor lider. Med tanke på att ”responsibility to 

protect” uppenbarligen inte har lyckats ändra de länder som tidigare var skeptiska är det svårt 

att säga om den har gett någon direkt effekt. 

 De övriga länderna visade ingen förändring gällande deras ståndpunkt, varken 

beträffande våldsanvändning eller suveränitetsprincipen. De var positiva till interventionerna i 

båda fallen. Det enda land som använde sig av en retorik som var helt i enlighet med 

”responsibility to protect” var Frankrike. Däremot använde sig USA och Storbritannien av 

liknande argument som i ”responsibility to protect” då de nämnde ansvar och plikt att agera 

(vilket även Ryssland gjorde i Somalia). Förutom detta menade båda länderna att Khadaffi 

hade mist sin legitimitet då han använde våld mot civila vilket även det kan anses vara i 

enlighet med ”responsibility to protect”. 

 Denna undersökning visar alltså att det inte skett någon förändring gällande de 

argument som de enskilda länderna har gett om man ser till innebörden av argumenten. 

Däremot går det att se att retoriken har förändrats för Frankrike som använde sig av principen 

i sitt tal. Storbritannien och USA använde sig som sagt av en liknande retorik men nämnde 

den inte specifikt. 
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 En sak som skilde sig mellan fallen var att nästan alla länder nämnde mänskliga 

rättigheter när de talade inför resolutionen i Libyen. Inte ett enda land nämnde mänskliga 

rättigheter i Somalia. Det kan bero på att situationen i de båda länderna var olika men det kan 

även vara ett tecken på att mänskliga rättigheter har blivit starkare och numera kan användas 

som en anledning till att agera. 

 Tabellen nedan visar i vilken av kategorierna de olika länderna hamnade. 

 

Resolution 794 Westfalisk Post-Westfalisk 

Frankrike  X 

Kina X  

Ryssland  X 

Storbritannien  X 

USA  X 

 

Resolution 1973 Westfalisk Post-Westfalisk 

Frankrike  X 

Kina X  

Ryssland X  

Storbritannien  X 

USA  X 
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6 Diskussion och slutsatser 
 

Svaret på den övergripande forskningsfrågan om det har skett någon förändring när det gäller 

staternas argument för att genomföra humanitära interventioner blir tudelat. Nej, det har inte 

skett någon förändring i och med att de använder samma skäl till att bryta/inte bryta mot 

suveränitetsprincipen. ”Responsibility to protect” har alltså inte lyckats ändra ländernas 

ställningstagande kring interventioner och deras syn på suveränitet utan de länder som var 

emot tidigare är fortfarande emot. Däremot har skett en förändring beträffande retoriken de 

använder, vilket går att se i och med att Frankrike nämnde att stater hade ett ansvar att ta hand 

om den egna befolkningen. 

 Utifrån analysen går det att se att säkerhetsrådet inte är en homogen grupp och de 

enskilda länderna tänker inte alltid på samma sätt. I resolutionstexterna går det att se hur 

säkerhetsrådet som en enhet argumenterar inför interventionerna. Den argumentationen är i 

linje med några av medlemsländernas argumentation och visar att säkerhetsrådet använder sig 

av ”responsibility to protect” i resolutionerna för Libyen. Det visar att säkerhetsrådet som en 

helhet har tagit till sig principen även om inte alla enskilda länder har gjort det. Även om alla 

länder kunde identifiera att situationen i länderna krävde åtgärder var de inte överens om vilka 

åtgärder som skulle tas för att stoppa det som bidrog till situationen. 

 Med tanke på att världens länder enhälligt röstade för ”responsibility to protect” vid 

World Summit 2005 visar det i vilken riktning de flesta länder önskar att världen var på väg. 

Meningen var att principen skulle göra det lättare för stater att intervenera i länder där det 

förekom folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning eller krigsbrott för att kunna 

stoppa det och rädda liv. Det som kan vara ett problem för ”responsibility to protect” är att de 

måste ha säkerhetsrådets godkännande innan de utför en militär intervention. Om någon av de 

permanenta medlemmarna röstar nej till en resolution som godkänner denna militära 

intervention kommer säkerhetsrådet att blockeras från att agera. Det är därför viktigt att alla 

de permanenta medlemmarna har samma mål och kan komma överens om vad som ska göras. 

I denna undersökning går det att se att de inte alltid ser saken på samma sätt och de var inte 

överens gällande vad situationen i Libyen krävde för åtgärder. I det fallet valde de som var 

skeptiska till våldsanvändningen att avstå från att rösta istället för att rösta emot resolutionen. 

Det ledde således inte till någon blockering av resolutionen men deras inställning visar att det 

skulle kunna ske vid ett annat tillfälle. 

 Det positiva med utvecklingen mellan resolutionerna i Somalia och Libyen är att 

många av länderna nämner mänskliga rättigheter i den senare. De ser att befolkningens 
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mänskliga rättigheter kränks och att det är en anledning till att överväga att agera. Det visar att 

mänskliga rättigheter har växt sig starkare med åren och att kränkningar är en legitim 

anledning till att agera. Det visar då även att staterna ser att de själva har ett visst ansvar för 

andra befolkningar, inte bara sin egen. Genom att påminna stater om de åtaganden som följer 

av att underteckna internationella konventioner kan säkerhetsrådet få staterna att ändra sitt 

beteende. Kränkningar som sker inom ett land ses inte längre som en intern angelägenhet och 

det visar att det har satts upp en gräns för vad en stat kan göra mot sin egen befolkning. Det 

handlar inte längre om suveränitet, det handlar om människors liv. Det är därför nödvändigt 

att alla stater förändrar sitt sätt att tänka kring suveränitetsprincipen och våldsanvändning (i 

de fall där det verkligen krävs). Detta för att undvika att det sker ett nytt Rwanda där 

omvärlden stod på sidan och tittade på medan flera hundra tusen människor dog i ett rasande 

tempo. Enligt ”responsibility to protect” kan inte världen längre stå på sidan och titta på. De 

har ett ansvar. Däremot, om inte alla FN:s medlemsländer erkänner detta ansvar kommer 

principen att vara verkningslös. Det är därför nödvändigt att alla länder hamnar i kategorin 

”post-Westfalisk” eller åtminstone inte röstar emot resolutionerna. 

 Beroende på vad det är som gör att de avstår från att rösta kan det få konsekvenser 

för ”responsibility to protect”. Det bör inte handla om vilket landet som ska interveneras är 

och det bör inte handla om våldsanvändningen (förutom de gånger då det riskerar att förvärra 

situationen) eller om suveränitetsprincipen. Det bör handla om människorna som lider. Det 

bör handla om att länderna ser att de har ett ansvar att skydda en försvarslös befolkning från 

kränkningar av mänskliga rättigheter. 
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