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Abstract  

 

The aim this thesis is to analyse whether or not Georgia can be considered to have had 

legitimate reasons for involvement in the five-day war in South Ossetia in August of 2008. 

This topic is relevant today for two predominant reasons one being that August of 2018 

marks the 10th anniversary of the outbreak of the war between Georgian, Russian and South 

Ossetian forces.  

 Who’s to blame for the outbreak of the war has, in the last decade, been widely 

discussed and analysed from different standpoints. This thesis’ main intention is to evaluate 

the Georgian point of view and find out Georgia’s responsibility for the conflict. This 

analysis is based on the theoretical framework called “Just War Theory”, an ancient tradition 

which, through centuries, have set up guidelines over how a war should be initiated, 

conducted and handled after ceasefire and thereafter. In this theoretical framework there is 6 

criteria which establish moral, ethical and legitimate reasons for a state to wage war called 

“Jus ad bellum”. These 6 criteria are used as the factual theoretical base for the analysis.  

  The condition of the chosen theoretical framework requires that all the criteria needs 

to be fulfilled in order for a state to be considered to have lawful reasons to wage war against 

another. Based on this framework, it is concluded in this thesis that Georgia did not have 

rightful reasons to engage in the five-day war in August 2008.  
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1. Introduktion 

Denna del kommer redogöra för en kort inledning och presentation till området som 

uppsatsen kommer fokusera sig runt.  

 

Sedan 1800-talet har Georgien på ett eller annat sätt befunnit sig under ryskt styre. Landet har 

bland annat varit under rysk militär förvaltning åren 1801–1844 samt fullt integrerade inom 

det ryska imperiet åren 1881–1917. Efter den ryska revolutionen 1917 åtnjöt Georgien en 

kort tid av självständighet som den demokratiska republiken Georgien. Dock hamnade landet 

återigen under rysk kontroll i och med införlivandet av staten i Sovjetunionen 1936.1 Den 

sovjetiska ledningen i Moskva gjorde Georgien till en autonom sovjetrepublik inom unionen,2  

men delade också upp landet inhemskt och skapade en komplicerad territoriell struktur inom 

republiken. Denna territoriella indelning skulle, trots utbrytande ur unionen 1989 och sedan 

självständighet i april 1991, visa sig bestå som ett återkommande problem och källa till 

konflikt för Georgien, dels i den nationella politiken samt i relationen till Ryssland. Ryssland 

gjorde det klart för den nyligen självständiga staten Georgien att Ryssland såg det georgiska 

territoriet som en “sfär av centralt intresse” och betonade Georgiens fortsatta närhet och 

starka band till densamma. Sedan dess har relationen mellan de båda staterna ömsom 

gestaltats av närmanden ömsom av tillbakagångar.3 Såsom i relationen med Ryssland har 

relationen till dessa områden varierat sedan självständigheten 1991, från stundom oroligheter 

till stundom våldsamma konflikter.4       

Sedan självständigheten 1991 har konflikten mellan Georgien och de två regionerna 

Abchazien och Sydossetien varit återkommande, i huvudsak har det handlat om konflikter 

rörande regionernas vilja att bryta sig ut ur Georgien och bilda egna stater.5 Båda regionerna 

hävdade snabbt efter den georgianska självständigheten viljan att själva bli självständiga, en 

vilja som återkommande har avvisats av den politiska ledningen i Tbilisi. Ryssland har i stort 

sedan sovjets fall haft en skyddande hand över de båda regionerna och har bland annat haft 

fredsbevarande styrkor placerade i både Abchazien och Sydossetien.  

                                                
1 Council of the European Union, (2009), “Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia”, 

Vol. 2, kap. 1, s. 2-4.  
2 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden avsnitt Georgien, “Äldre historia”, Red. Agneta Styrman, Uppd./Granskad: 7 juni 

2016. 
3 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s. 4-5.  
4 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden avsnitt Georgien, “Modern historia”, Red. Agneta Styrman, Uppd./Granskad: 27 

oktober 2017.  
5 Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, ”Fördjupning Georgien”, (2013), s.1.   
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2008 eskalerade läget mellan parterna, stora truppförflyttningar förekom både i 

Ryssland och Georgien samt förekom mindre militära sammanstötningar parterna emellan. 

Den 7:e augusti beslutade den då sittande presidenten Mikheil Saakashvili att anfalla 

Tskhinvali Sydossetiens huvudstad vilket ledde till krigsutbrott mellan ryska, sydossetiska 

och georgiska styrkor och starten på femdagarskriget.6  

 

1.1 Problemformulering   

Denna sektion kommer redogöra för uppsatsen övergripande fenomen och specifika 

problemformulering.  

 

Denna inledande bakgrund ger en introduktion till det huvudsakliga övergripande område 

som denna uppsats kommer röra sig i. Mer specifikt kommer detta arbete handla om tiden 

innan kriget bröt ut i augusti 2008 mellan georgiska och ryska styrkor i området Sydossetien i 

det georgiska territoriet. De konflikt relaterade händelser som, åren innan krigsutbrottet och i 

huvudsak första delen av året 2008, och parternas agerande kan ge en överblick över vilka 

omständigheter som ledde fram till den ohållbara situation som parterna fann sig i på hösten 

2008. Denna uppsats är inte intresserad av att kartlägga kriget som sådant utan denna uppsats 

kommer inrikta sig på republiken Georgien och dennes ansvar och rätt att gå in i kriget eller 

inte. Den samhällsvetenskapliga nyttan med detta arbete är tanken att den i någon mån ska 

bidra med en ytterligare bättre förståelse av Georgiens del i upptrappningen till konflikten 

samt Georgiens ansvar till att krig bröt ut. 

 Författaren till denna uppsats är själv intresserad av östeuropeisk politik och har i 

tidigare arbete fördjupat sig i delar av georgiens politiska system. Densamma önskar fördjupa 

sig ytterligare i politiska omständigheter i detta geo-politiska område i och med arbetet med 

denna uppsats.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna sektion kommer redogöra för uppsatsens syfte samt dess problemformulering. 

Slutligen kommer arbetets frågeställning att presenteras.  

 

Tanken med denna uppsats är att lägga fokus på Georgiens del i upptrappningen till det som 

tillslut ledde till krigsutbrott i augusti 2008. Mer specifikt är min tanke att utreda Georgiens 

                                                
6 Ibid, s. 1-4.  
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handlande gentemot det utomstående ryska hotet innan krigsutbrottet, närmare åren 2004–

2008, och därmed landets ansvar i att krig faktiskt bröt ut. Precist handlar mitt syfte med 

uppsatsen om att bringa klarhet i huruvida Georgien kan anses ha gått in i kriget på 

rättfärdiga och berättigade grunder. Som teoretisk grund för att besvara detta 

forskningsproblem har valet av teoretiskt ramverk landat i teorin om ”just war” och dess 

principer om ”jus ad bellum”. Jus ad bellum fastställer ett antal kriterier för när krigs 

initiering kan anses vara tillåtet vilket i sin tur gör att man kan fastställa om detta krig kan 

anses vara rättfärdigt eller inte. Syftet är att ställa Georgiens agerande i upptrappning 

processen innan kriget emot dessa kriterier för att på så vis kunna fastställa huruvida 

Georgien på rättfärdiga grunder hade rätt att gå in i kriget 2008.  

 

Utifrån denna problemformulering lyder min frågeställning följande:    

 

 Hade Georgien rättfärdiga skäl, baserat på principerna i jus ad bellum, att gå in i kriget i 

2008?   

 

2. Avgränsningar 

Under detta avsnitt kommer det utredas för nödvändiga avgränsningar som gjorts i 

uppsatsen och motivation till varför dessa avgränsningar har gjorts.  

 

Rörande tidsavgränsningar i uppsatsen är de uppdelade i två delar. För att ge en bakgrund till 

relationen mellan parterna, deras tidigare relation och geopolitiska historia består arbetets 

bakgrund av åren mellan 1989 till 2003. Valet av dessa specifika år ligger i faktumet att 1989 

påbörjar Georgien sin kamp mer intensivt om utträde ur dåvarande Sovjet. Den andra 

avgränsningsperioden som tar sin början 2004 till utbrottet 2008 ligger till grund för den 

empiriska analysen. Året 2004 har valts eftersom Georgien detta året var plats för en 

revolution som gav Micheil Saakashvili makten. Saakashvili som drev en agenda om att det 

två utbrytarstaterna Sydossetien och Abchazien skulle fortsätta vara del av Georgien trots 

deras vilja om egen självständighet. Detta tillsammans med mindre konfrontationer, 

misslyckade diplomatiska ansträngningar samt närmande och fjärmande parterna emellan 

gjorde att konflikten mellan Georgien och utbrytarstaterna intensifierades åren fram till 

krigsutbrottet 2008.   

Kriget i Georgien, som är denna uppsatsens huvudsakliga analysområde, utspelades 

mellan parterna Georgien, Ryssland, Sydossetien och Abchazien. Huvudsakligen bedrevs 
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detta krig i Sydossetien, dels på grund av att georgiska styrkor anföll den sydossetiska 

huvudstaden Tskhinvali och dels på grund av att det var genom Sydossetien som den ryska 

militären avancerade in i regionen och sedan vidare in i Georgien. Utifrån detta kommer 

denna uppsats att se på konflikten som utspelad i Sydossetien mellan georgiska, ryska och 

sydossetiska styrkor.  
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3. Teori  

Nedan kommer denna sektion redogöra för vilket teoretiskt ramverk som uppsatsen är 

uppbyggd på. I den första delen kommer det presenteras vilken teoridesign som studien är 

grundad i samt den egna motiveringen till detta. 

 

3.1 Introduktion till just war theory      

I detta avsnitt kommer den valda teorin kort introduceras för att sedan efterföljas av de 6 

teoretiska punkter, inom den valda teorin, som kommer genomsyra uppsatsen.  

 

Teorin just war theory behandlar frågor rörande huruvida krig kan anses vara berättigade med 

avseende på varför och hur krig bedrivs. Teorin har en historisk och en teoretisk aspekt. Den 

historiska aspekten innehåller den samling av historiska avtal och regler som har reglerat 

olika krig tillbaka i tiden, den så kallade “just war tradition”. Den teoretiska delen, den som 

är fokus i denna uppsats, handlar om riktlinjer om etiskt berättigade krig och om hur krig 

borde och inte borde bedrivas eller initieras. Enligt majoriteten av de teoretiker som 

förespråkar teorin ska denna tillämpas lika på alla stater. Således ska teorin vara bindande för 

alla stater, universell samt ska den kunna värdera alla parters handlingar likvärdigt och 

därmed stå över tidigare konstruerade historiska konventioner som reglerar krig.7  

St Augustine (354-430 f.kr) en katolsk biskop som kombinerade kristna värderingar 

med krig och krigföring och lade grunden till teorin som den ser ut idag. Hans filosofi gjorde 

det möjligt att se krig som en legitim väg för stater att använda i sin nationella policy.  St 

Augustine utmärkte tre principer och lade grunden för när krig kan initieras rättrådigt. Den 

första är den om just cause, där St Augustine bland annat räknar rätten för en stat att gå i krig  

att försvara landet från invasion utifrån. Den andra är den om right intended will, vilken 

handlar om att staten ska ha sitt huvud objektiv i att återinföra fred. Den sista principen 

handlar om att krig enbart kan deklareras av en legitim statsapparat och att krig bara kan 

initieras efter det att alla andra alternativ har prövats.8 Den som sedan, på basis av St 

Augustines principer, etablerade den mest systematiska framställningen av principerna 

rörande just war i den västerländska traditionen var den helgonförklarade Thomas Aquinas på 

1200-talet. Aquinas presenterar i sitt verk “Summa Theologicae” det första utkast till det som 

idag är känd som den traditionella just war teorin.9  

                                                
7 Moseley, Alexander, (u.å),”Just War Theory”, Internet Encyclopaedia of Philosophy. 
8 Mattox, J. Mark, (u.å),“Augustine: Political and Social Philosophy”, Internet Encyclopaedia of Philosophy. 
9 Moseley, Alexander, (u.å),”Just War Theory”.  
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 Tanken med just war theory är att tillhandahålla ett antal grundprinciper som 

tillsammans etablerar ett ramverk för morala övervägande i samband med krig. Teorin består 

av tre delar kallade jus ad bellum, jus in bello och jus post bellum. Det tre uppsättningarna av 

principer tillämpas i de olika stadierna av krig. Den förstnämnda jus ad bellum reglerar rätten 

för en stat att initiera krig, den andra jus in bello reglerar vad som är rättrådiga handlingar när 

krig väl initieras. Slutligen den tredje gruppen av principer jus post bellum hanterar 

konsekvenserna av krig och de berörda parternas ansvar och skyldigheter i efterkrigstiden.10

 Nedan följer de 6 principer som ingår i den första uppsättningen principer i just war 

teorin, jus ad bellum. Principerna i jus ad bellum är erkända av de flesta kulturerna samt 

nedtecknad i internationell rätt och gör gällande att enbart när alla principerna har 

uppfyllts är det tillåtet av en stat att förklara krig.11  

 

3.2 De 6 principerna i jus ad bellum  

 

3.2.1 Just cause -  Principen om att en stat bör framföra rättfärdiga skäl till en krigs 

deklaration 

Den viktigaste av alla 6 principerna är den om att ha ett rättfärdigt skäl till att deklarera krig. 

De flesta teoretiker accepterar att en stat har rättfärdiga skäl att försvara sig självt mot en 

aggression från en utomstående stat eftersom en sådan våldshandling ses som orättfärdig. 

Denna formulering kan dock ses som vag eftersom ordet aggression här inte är definierat.12 

FN:s generalförsamling definierade 1974 begreppet aggression som "the use of armed force 

by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another 

State”.13 Ett land kan anses ha rättmätiga skäl till krig om denne utsatts för 

aggressionshandling en sådan aggression kan exempelvis vara en mot statens territorium. 

Denna definition av aggression är den handling som just war teoretiker anser är det enda 

rättfärdiga skälet till ett svar på aggression från en annan stat. Fysiskt våld från en stat mot en 

annan anses därmed som felaktigt och ger då den attackerade staten rätt till mothandling. 

Sammantaget innebär detta att det enda fullvärdiga skälet till en rättfärdig krigs deklaration är 

självförsvar av landet mot fysisk våldshandling av utomstående stat. I linje med principen om 

självförsvar är det vidare enbart tillåtet att initiera krig om syftet är att antingen förhindra en 

                                                
10 Ibid.  
11 Maiese, Michelle, (2003), "Jus ad Bellum." Beyond Intractability, Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess,  Conflict 

Information Consortium, University of Colorado, Boulder, https://www.beyondintractability.org/essay/jus-ad-bellum  
12 Moseley, Alexander, (u.å),”Just War Theory”. 
13 Maiese, Michelle, (2003).  

https://www.beyondintractability.org/essay/jus-ad-bellum
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förväntad attack eller att slå tillbaka mot en redan genomförd felaktig attack.14  

 

3.2.2 Right authority - Principen om att staten bör vara en legitim auktoritet för att 

kunna deklarera krig  

Enligt principen om befogad auktoritet räknas ett krig som rättvist enbart om det är 

sanktionerat från en legitim enhet. I denna bemärkelsen är begreppet befogad auktoritet 

vanligtvis förknippad med en statssuveränitet vars legitimitet kommer från folkligt samtycke. 

Detta innebär att en grupp eller individer vars auktoritet inte härrör från folkligt medgivande 

enligt denna princip inte kan anses initiera ett berättigat krig, även om denna grupp eller 

dessa individer själva anser att de har rättfärdiga skäl till att inleda krig.15 Alltså om en stat 

anses kunna hållas ansvarig inför folket samt inte styr godtyckligt kan den ses som en legitim 

auktoritet. En krigsförklaring från en sådan stat kan därmed bedömas vara rimlig men ju mer 

en stat avsäger sig ett styre baserad på folkligt styre, ju mer faller dennes anspråk på en 

legitim och rättfärdig politisk suveränitet.16  

 

3.2.3 Right intention- Principen om att staten bör ha en rättmätig avsikt med den 

planerade krigshandlingen   

 Principen om rättmätig avsikt innebär att målet med krig måste vara återinförandet av fred i 

det drabbade krigsområdet17 eller mål som tillfredsställer statens egna snäva nationella 

intressen.18 Vidare innebär detta att om nationella intressen står över intentionen och målet att 

svara på en aggression från andra parten, kan inte ett sådant krig räknas rättfärdigt.19 I detta 

fall innebär återupprättande av fred en återgång till det tillstånd som hade varit i krigsområdet 

om krig inte hade förefallit.20  

 

3.2.4 Reasonable hope- Principen om att en stat bör ha rimlig chans att nå önskad 

framgång med den planerade krigshandlingen  

Principen om rimlig chans till framgång innebär att en stat måste med gott stöd tro på att 

målet med kriget kan uppnås, alltså borde man inte starta ett krig som man inte tror att man 

kan gå vinnande ur. Man borde alltså inte utsätta soldater eller civila för risken att dö eller 

                                                
14 Moseley, Alexander, (u.å), ”Just War Theory”. 
15 Maiese, Michelle, (2003). 
16 Moseley, Alexander, (u.å),”Just War Theory”. 
17 Maiese, Michelle, (2003). 
18 Maiese, Michelle, (2003).  
19 Moseley, Alexander, (u.å), ”Just War Theory”.  
20 Maiese, Michelle, (2003).  
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använda krigsmedel i ett krig där risken att gå med förlust är övervägande. I enlighet med 

detta är det av vikt att inte slösa ekonomiska resurser eller mänskligt liv i krig som man vet 

inte kommer ha någon framgång. Således handlar den här principen om att väga fördelar och 

nackdelar mot varandra av att inleda krig eller avstå.21 

 

3.2.5 Proportionality- Principen om statens användning av proportionellt våld i den 

initiala krigshandlingen  

Den näst sista principen, den om proportionalitet betyder att en stats användande av 

krigsmedel ska vara av rimlig grad i jämförelse med den initiala attack man varit mål för från 

en annan stat. Vidare måste också det våld man använder vara i proportion till statens 

slutgiltiga mål med krigshandlingen. Alltså är det inte tillåtet att använda mer våld än det som 

krävs för att svara på den inledande attacken man utsatts för från en annan stat.22  

 

3.2.6 Last resort- Principen om att staten har tillmötesgått alla andra fredliga alternativ 

utan framgång och därmed bedömer krig som den sista utvägen 

Enlig denna princip kan bara ett krig bedömas rättfärdigt om staten i fråga har tillmötesgått 

alla andra fredliga alternativ till att lösa konflikten. Detta innebär att staten först måste ha 

fullföljt alla diplomatiska alternativ för att förhindra krigsutbrott.23 En av anledningarna till 

vikten av denna princip är att en krigs deklaration inte borde tas lättvindigt med tanke på att 

när väl krig initieras är det i princip ostoppbart samt därför att efterdyningar och 

konsekvenser av krig inte bara sätter spår direkt utan verkar på generationer efter 

generationer efter det.24  

 

4.  Metod 

Under detta avsnitt kommer det att redogöras för vilka metodval som har gjorts, deras 

koppling till uppsatsens syfte samt.  

 

4.1 Den kvalitativa textanalys modellen 

Den kvalitativa textanalys modellen är ett redskap som används för att kunna analysera en 

eller flera texter. Tanken med metoden är att man genom grundlig läsning av textmaterialet 

ska kunna ta fram det mest vitala innehållet i texten. Man ska således läsa texten i sin helhet, 

                                                
21 Ibid. 
22 Ibid.  
23 Maiese, Michelle, (2003). 
24 Moseley, Alexander, (u.å), ”Just War Theory”.  
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delar av den samt läsa in den sammanhang som texten förekommer i. Alltså är man här ute 

efter att hitta de passager i texten som man anser är av mest betydelse för det ändamål man 

söker.25   

Denna uppsatsens resultatredovisning kommer understödjas av ett antal texter, i form 

av bland annat vetenskapliga artiklar och kapitel utdrag i olika litterära verk. Tanken är att en 

genomläsning av de olika textmaterialen ska göras för att på så vis kunna avgöra vilka delar 

av de olika texterna som är nödvändiga för att kunna ge svar på uppsatsens frågeställning. 

Efter denna genomläsning kommer dessa delar sammanfogas till en helhet som sedan ligger 

som grund för arbetets analytiska sektion. Den kvalitativa metoden har valts som mest 

lämplig till detta arbete eftersom uppsatsens syfte inte är att analysera en större mängd 

analysenhet för att ge svar på arbetets frågeställning. Syftet är istället att fokusera på 

sammanhang och innehåll i texterna för att på så vis besvara frågeställningen. Beträffande 

typen av studie i uppsatsen har formen enfallsstudie valts eftersom valet av teori är mest 

kompatibel med denna typ av studie. Fallet i detta hänseendet bli därför republiken Georgien 

dennes förehavande i kriget 2008.  

 

4.2 Analysmetod  

Den analysmetod som kommer att användas i analysen är en enkel avvägning mellan 

analyserna. Varje analysdel kommer att genomgås och en slutsats kommer att presenteras till 

varje analysfråga där det avvägs om Georgien uppfyllt den teoretiska principen eller ej. I 

slutsatsen kommer sedan dessa slutsatser ses över och ett sammantaget svar på frågan om 

Georgien valde att gå in i kriget av rättfärdiga skäl eller inte kommer att ges. Valet att skapa 

specifika analysfrågor till varje teoretisk princip gjordes för att omvandla de i stor mån 

abstrakta teoretiska principerna till konkreta frågor och därmed göra analysen klarare och mer 

lättförståelig.  

 

5. Material  

Under detta avsnitt kommer det redogöras för uppsatsens materialval, vad materialval 

innebär samt vilket material som detta arbete är baserat på.  

 

                                                
25 Esaiasson, Peter., Gilijam., Mikael.,Oscarsson, Henrik.,Towns, Ann & Wägnerud, Lena (2017) 

”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad.”, Uppl. 5, Wolters Kluwer, s.211.   
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Uppsatsens material kommer huvudsakligen baseras på sekundära källor eftersom det är det 

material som i stort är mest tillgängligt. Som materiell grund till den valda teorin har valet 

landat på två internetbaserade källor. Den ena av dem är textmaterial från Conflict 

Information Consortium (CIC), vid universitetet i Colorado USA, som är ett mångdisciplinärt 

center för lärande och forskning om konflikter och dess förändringar.26 Den andra är 

textmateral taget från The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP) vilken är en 

uppslagsbok som innehåller vetenskaplig information om betydelsefulla filosofer och viktiga 

ämnen inom det filosofiska området.27  

Den materiella grunden för resultatredovisningen kommer baseras på en rad 

vetenskapliga artiklar som rör mitt valda uppsatsområde. Artiklarna är tagna från de olika 

artikeldatabaserna som återfinns på Linneuniversitetet hemsida. Utöver dessa artiklar 

kommer en stor del av analysen komma från två litterära verk. För det första används verket 

”The Guns of August 2008- Russia’s War in Georgia” av Svante Cornell & Frederick Starr, 

som är en detaljrik genomgång av tiden innan kriget och eskalationen av konflikten. För det 

andra används också en genomgående rapport om kriget sanktionernas av EU kallad 

”Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia”, (IIFFMCG), 

som är omfattande redovisning av konflikten, bakgrund till den, de båda parternas anvaar i 

den samt huruvida konflikten var i enlighet med internationell rätt eller ej.  

För att komplimenterande material till bland annat min inledning, bakgrunds 

redogörelse samt allmänna fakta om parterna i konflikten kommer andra internetbaserade 

källor användas såsom exempelvis landguiden, rapport från myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap samt fakta tagen från den georgiska regeringens hemsida.  

Rörande källkritik har författaren i det stora varit noga med att använda sig av källor 

som kan anses trovärdiga till högsta grad, även om det finns exempel i denna uppsats där all 

information om källorna inte kan redovisa på grund av otillräcklig information 

tillhandahållen i de besökta källorna. ”Independent International Fact-Finding Mission on 

the Conflict in Georgia”, ses som en opartisk källa när man ser till det första handskällor som 

använts i rapporten exempelvis direkt information insänd från de ryska och georgiska 

regeringarna. Det använda litterära verket ”The Guns of August 2008-Russia’s War in 

Georgia” kan bedömas som vinklad till den georgiska sidans fördel eftersom tesen med 

                                                
26 Beyond Intractability, (u.å), “Conflict Information Consortium Mission”, https://www.beyondintractability.org/mission , 

Senast Uppdaterad N/A.  
27 Internet Encyclopaedia of Philosophy, (u.å), “About the IEP”, https://www.iep.utm.edu/home/about/ , Senast Uppdaterad 

N/A.  

  

https://www.beyondintractability.org/mission
https://www.iep.utm.edu/home/about/
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boken är att utröna det ryska ansvaret för konflikten. Författaren har ändå valt att använda sig 

av denna källa eftersom den tillhandahåller en mängd fakta på detaljnivå om olika förekomna 

händelse i upptrappningen till konflikten.  

 

6. Bakgrund/ Tidigare forskning  

I denna sektion kommer först en kort introduktion till parterna i kriget ges Georgien och 

Sydossetien. Därefter kommer en bakgrund ges till parternas relation och konflikter dem 

emellan. Sektionen är uppdelad i två olika tidsramar, dels åren 1989 till 2004 som redogör 

för tidigare konflikter och relation parterna emellan. Samt åren 2004 till 2008 som redogör 

för relationer, konflikter parterna emellan samt upptrappningen till kriget 2008. Sektionen 

avslutas med en kort redogörelse för kriget i sig samt dess lösning.  

 

Bild 1  

 

(Karta över republiken Georgien. Bildkälla: Amerikanska Underrättelsetjänsten28) 

 

 

6.1 Fakta Georgien  

Tbilisi är huvudstad i Georgien och det officiella språket är georgiska, till det förekommer 

andra minoritetsspråk samt ryska.29 Landet Georgien är beläget på gränsen mellan 

                                                
28 Bild 1. Amerikanska underrättelsetjänsten (CIA), Senast uppdaterad: Juli 2018, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html  
29 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden avsnitt Georgien, (u.å)” Fakta- Befolkning och språk”, Red. Agneta Styrman, 

Uppd./Granskad: 7 juni 2016. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/georgien/befolkning-och-sprak/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/georgien/befolkning-och-sprak/
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kontinenterna Europa och Asien. Landet gränsar till svarta havet i väst, Turkiet i sydväst, 

Armenien i söder, Azerbaijan i sydöst samt Ryssland i norr.30 Landet har en area på ca 70 000 

kvadrat kilometer31 och hade en population på ca 3,7 miljoner år 2017.32  

 

6.1.1 Statsskick och valda befattningshavare  

Georgien är enhetsstat och heter officiellt Republiken Georgien.33 Georgien har ett 

enkammarparlament bestående av 150 parlaments ledarmöten. Den exekutiva makten delas 

mellan presidenten som fungerar som regeringschef och premiärministern som leder 

regeringen.34  

I maj 1991 efter landets självständighet från Sovjetunionen hölls det först 

presidentvalet i Georgien. Zviad Gamsakhurdia blev då landets första president med en 

överväldigande majoritet av rösterna, 87 %. Dock utbröt missnöje över Gamsakhurdias 

presidentskap och efter inbördeskrig i december 1991 avvisades Gamsakhurdia och hans 

lojala från landet. Georgiens exekutiv tillföll temporärt ett militärråd det så kallade “Military 

Council”. I mars 1992 utnämndes Eduard Shevardnadze till ny ledare för rådet och fungerade 

som landets ledare fram till presidentvalen 1995 där han officiellt valdes till landets president. 

Efter den så kallade Rosenrevolutionen avgick Shevardnadze som president och i 

presidentvalen 2004 valdes Mikheil Saakashvili till landets nya president med 97 % av 

rösterna.35 Mikheil Saakashvili behöll makten fram till parlamentsvalen 2012 när hans parti 

United National Movement besegrades av koalitionspartiet Georgian Dream, med 

affärsmannen Bidzina Ivanishvili i spetsen.36 Idag styrs Georgien av president Giorgi 

Margvelashvili som vann   presidentvalen 2013 som kandidat från Georgian Dream.37  Giorgi 

Kvirikashvili satt  på premiärminister posten mellan 2015 fram till 2018.38 Den nu sittande 

premiärministern heter Mamuka Bakhtadze och sitter i samma part som Kvirikashvili.39   

                                                
30 World Atlas , (u.å)” Georgia: Description”, Senast uppdaterad: 7 April, 2017, 

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/ge.htm#page  
31 Statistiska Central Byrån I Georgien (Geostat), (u.å) “Key indicators: Georgia”, http://geostat.ge/index.php?lang=eng  
32 Världsbanken, (2017) “Georgia: Overview: Country Context”, Senast uppdaterad: 17 April 2018, 

http://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#1  
33 Utrikespolitiska Institutet, Landguiden avsnitt Georgien, (u.å) “Snabb Fakta”, https://www.ui.se/landguiden/lander-och-

omraden/europa/georgien/ 
34 Freedom House, (2016)”Freedom in the world 2016: Georgia: Overview”,  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/georgia  
35 Georgiska Regeringens Hemsida, (u.å) ”About Georgia”, http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=193  
36 Jarl Hjalmarson Stiftelsen (u.å.) “Georgien”, http://www.hjalmarsonstiftelsen.se/georgien/  
37 Freedom House, (2016) 
38Georgiska Regeringens Hemsida (u.å), ”Giorgi Kvirikashvili” 

http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=516   
39 Georgiska Regeringens Hemsida (u.å), ”Prime Minister of Georgia” 

http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=202  

https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/ge.htm#page
http://geostat.ge/index.php?lang=eng
http://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#1
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/georgien/
https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/georgien/
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/georgia
http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=193
http://www.hjalmarsonstiftelsen.se/georgien/
http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=516
http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=202
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6.2 Fakta Sydossetien 

Sydossetien är belägen i Georgiens norra del och ligger på bergskedjan Kaukasus södra sida. 

Regionen gränsar mot den ryska autonoma republiken Nordossetien i norr. Regionens landyta 

är 3,800 kvadratkilometer och står för 5,4 % av det georgiska territoriet. Språket man talar är 

ossetiska och är del av den iranska grenen i den indoeuropeiska språkfamiljen. Det finns 

delade meningar om vilket det ossetiska folkets ursprung är. En del menar att osseterna kom 

till Georgien efter att ha blivit bortdrivna av mongolerna på 1200–1400-talet medans en del 

menar att osseterna var bosatt i Georgien runt 3–4 århundradet eller 6–7 århundradet.40 

Före kriget i augusti 2008 hade regionen en befolkning på omkring 70,000, men det finns 

ingen tillförlitlig uppskattning hur stor befolkningsantalet är idag. Regionens största stad 

heter Tskhinvali och ligger i regionens södra del nära gränsen till det övriga georgiska 

territoriet.41 Sydossetien är en delvis erkänd republik, fem stater har erkänt republiken som 

autonom: Ryssland, Nicaragua, Venezuela, Tuvalu och Nauru. Sydossetiens de facto 

regeringsform är presidentiellt orienterad och former av parlamentsval och presidentval har 

hållits. Exempelvis hölls parlamentsval i maj 2009, högst valresultat fick de partier som ställt 

sig lojala till den sittande presidenten Eduard Kokoity. Dock var inte två oppositionspartier 

tillåtna att delta eftersom det fanns osäkerheter kring huruvida dessa partier stod sig lojala till 

Kokoity eller inte. Enligt USA och EU räknades inte valet som legitimt.42   

 

6.3 Relation och konflikt mellan parterna åren 1989–2003 

Startskottet för den georgiska självständigheten kom den 9 april 1989 när regeringsstyrkor 

brutalt krossade en demonstration för självständighet i huvudstaden Tbilisi. Händelsen 

resulterade i flertalet sårade och döda och ses av många som en avgörande oreparerbar 

händelse i georgiens relation med sin väldiga granne i norr.43   

Under Sovjet åren hade Georgien en komplicerad territoriell struktur. Exempelvis fick 

regionen Sydossetien status som självständigt distrikt eller “oblast” i det georgiska 

territoriet.44 Dessutom tillsatte den sovjetiska ledningen medlemmar av den etniska 

                                                
40 Georgiska Regeringens Hemsida (u.å), ”The former autonomous district of South Ossetia” 

http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=222  
41 Minority rights group international (u.å), Georgia- Ossetians”, http://minorityrights.org/minorities/ossetians/ 
42 Global Security, ”South Ossetia”, Senast Uppdaterad: 09-04-2017, Ansvarig: John Pike, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-ossetia.htm 
43 Rezvani, Babak, (2015), “Conflict and Peace in Central Eurasia- Towards Explanations and Understandings”, Vol. 31, 

Förlag: Brill. s.165.  
44 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s.4-5.  

http://gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=222
http://minorityrights.org/minorities/ossetians/
https://www.globalsecurity.org/military/world/war/south-ossetia.htm
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minoriteten till de högsta positionerna inom det autonoma territoriet. Etniska osseter styrde 

därför i högsta gradregeringsarbetet i regionen.45  Den georgiska eliten motsatte sig denna 

territoriella indelning och hävdade att detta var ett sätt för den sovjetiska ledningen i Moskva 

att underminera georgisk kontroll över sitt egna territorium. Den 9 april 1991 förklarade det 

georgiska parlamentet självständighet och den territoriella indelningen som hade funnits 

under sovjettiden visade sig bli en stor utmaning både för Georgien nationellt och i relationen 

till Ryssland. I självständighetsprocessen påbörjade den då valda georgiska ledaren Zviad 

Gamsakhurdia att utesluta de inhemska regionerna Abchazien, Adzjarien och Sydossetien 

genom att bedriva en nationalistisk retorik innehållande slagord såsom “Georgia for 

Georgians”.46 I och med självständighetsprocessen uppkom ett antal konflikter mellan 

regionen Sydossetien och den georgiska ledningen rörande hur den territoriella strukturen i 

landet skulle se ut efter den georgiska självständigheten.47 I Sydossetien fanns det en vilja 

från de politiska ledarna i slutet på 1980- talet att ansluta sig till Nordossetien (en region som 

är del av Ryssland och som gränsar till Sydossetien i norr).   

I december 1990 beslutade det georgiska parlamentet ledd under president Zviad 

Gamsakhurdia att Sydossetiens autonomi inom landet skulle avskaffas. En blockad på 

gränsen till Sydossetiens sattes upp senare samma månad av den georgiska regeringen vilken 

inte skulle tas bort förens i juni 1992. Våldsamheter bröt ut mellan sydossetiska och 

georgiska paramilitära styrkor och fortgick även när sovjetiska styrkor anlände till området.48   

Efter Sovjets fall i början av 1990-talet, förklarade Ryssland att det område som en 

gång varit sovjetiskt territorium fortfarande var av ryskt intresse. Ryssland såg sig som 

understödjare till stabilitet och fred i området och önskade att den internationella 

gemenskapen skulle ha samma syn på Rysslands roll i området. För Ryssland var det av vikt 

att värna om det forna Sovjetländernas nära samband med densamma. Relationen mellan 

Georgien och Ryssland var ansträngd under de följande åren, 1990 till 1993, detta också på 

grund av Zviad Gamsakhurdias anti-ryska retorik.49  

1992 skapades en organisation som skulle verka för att bevara fred i området kallad 

Joint Control Commission (JCC), som bestod till lika av parterna i konflikten alltså 

Sydossetien, Nordossetien, Georgien och Ryssland. Denna organisation skulle överse den 

                                                
45 Julie A. George, (2008), “Minority Political Inclusion in Mikheil Saakashvli's Georgia”, Europe-Asia Studies, 60:7, DOI: 

10.1080/09668130802230697, Hämtad: 05-03-2018, s.1153.  
46 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s.4-5. 
47 Rezvani, Babak, (2015), s.165-166.  
48 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.71.  
49 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s.5. 
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fredsbevarande styrkan som skapades kallad Joint Peacekeeping Forces (JPFK),50 vilken stod 

under ryskt befäl och bestod av en bataljon vardera från Georgien, Ryssland och 

Nordossetien.51  

1994 gick Georgien med i organisationen Collective Security Treaty Organisation 

(CSTO), en organisation formad under Commonwealth of Independent States (CIS). 

Organisationen fungerar som en säkerhets allians och består av länder som exempelvis 

Ryssland, Armenien och Vitryssland.52 Medlemskapet i dessa organisationer kom av de krav 

som Ryssland ställde på Georgien efter det att Georgien begärt hjälp av ryska styrkor att 

kväva en konflikt som uppkommit mellan Zviad Gamskhurdia lojalister och georgiska 

styrkor. Medlemskapet resulterade i bland annat att fyra ryska militärbaser från sovjettiden 

skulle vara kvar på georgiskt territorium. Utöver detta fanns då också ryska fredsbevarande 

styrkor i regionerna Abchazien och Sydossetien. Med detta hade inte bara Georgien förlorat 

lite av sin territoriella integritet utan också delvis sin suveränitet som stat.53  Inte förens 2007 

efter år kantade av svåra förhandling hade alla ryska militärbaser rustats ned och 1999 hade 

alla ryska trupper lämnat georgiskt territorium. 

Sedan mitten av 1990-talet hade Georgien börjat vända sig mot väst bland annat 

genom att stödja projekt i regionen från EU och USA. Ryssland motsatte sig sådana projekt 

och såg dem som ett sätt att underminera rysk ekonomisk ställning i den kaspiska regionen. 

1999 blev Georgiens band till väst starkare när man dels trappade upp relationen till NATO 

samt blev medlem av Europarådet. Relationen med Ryssland å andra sidan försämrades när 

Georgien samma år dessutom beslutade att lämna CSTO, den rysk ledda säkerhets 

alliansen.54 Efter 1999 avstannade ansträngningarna att lösa konflikten i Sydossetien. 

Exempelvis fokuserade i huvudsak organisationen JCC på ekonomiska problem vid denna 

tiden.55  

Första åren efter millennieskiftet skedde stora geopolitiska händelser i omvärlden som 

inte skulle visa sig vara gynnsamt för konflikterna mellan utbrytarregionerna och Georgien. 

Bland annat expanderade NATO österut vid denna tid och 56 År 2000 hade också det ryska 

                                                
50 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.93. 
51 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa, (u.å), ”The Georgian-Osseatian Conflict”, 

https://www.osce.org/georgia-closed/44630, Senast uppdaterad: N/A. 
52 Global Security, ”Colective Security Treaty Organization (CSTO)”, Ansvarig: John Pike, Senast Uppdaterad: 03-06-2014, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/int/csto.htm  
53 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s.6. 
54 Ibid. 
55 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.102-103.  
56 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s. 7.  

https://www.osce.org/georgia-closed/44630
https://www.globalsecurity.org/military/world/int/csto.htm
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folket valt Vladimir Putin till president för landet57, som också mer bestämt underströk ryskt 

inflytande och intresse för länderna i Rysslands närhet.58  

 

6.4 Relation och konflikt mellan parterna åren 2004–2007 

År 2004 valdes Mikheil Saakashvili till president i Georgien vilket ledde till att relationen 

mellan dels utbrytarregionerna och Georgien samt Ryssland och Georgien försämrades.59 

Anledningen till detta berodde i hög grad på att Saakashvili bestämde sig för att en av hans 

främsta prioriteringar skulle vara att återställa georgiens territoriella integritet.60   

Under åren 1996–98 hade de flesta gränskontroller mellan Sydossetien och Georgien 

tagits bort och säkerhetsläget i regionen hade stabiliserats. Avsaknaden av gränskontrollerna 

ledde till att ryska varor kunde florera fritt över gränsen till Sydossetien och vidare in i 

Georgien. Ingen tullavgift betalades på varorna vilket gjorde att den georgiska staten gick 

miste om en viktig inkomstkälla. På gränsen mellan Sydossetien och Georgien fanns en 

handelsplats som den mesta av denna illegala handel koncentrerades till, kallad The Ergneti 

Market.61 År 2004 bestämde sig de georgiska myndigheterna att stänga ned handelsplatsen. 

Det här var ytterligare en händelse som slog hål i relationen mellan Georgien och 

Sydossetien. Detta eftersom The Ergneti Market hade fungerat som en omfattande 

inkomstkälla och tillhandahållande av grundläggande varor till sydosseterna.62   

I sammanband med händelsen rörande The Ergneti Market, bestämde sig georgiska 

myndigheter för att sätta upp vägspärrar för trafik från Sydossetien till Georgien, detta för att 

komma till bukt med den illegala smugglingen. Detta ledde till att oroligheter bröt ut mellan 

de båda parterna vilket fortsatte de nästkommande månaderna.63 Konflikten eskalerade så 

pass att krigsutbrott förestod 64 Men krig avvärjdes efter det att parterna i JCC kommit 

överens om vapenvila i augusti samma år.65  

I september 2006 meddelade den georgiska inrikesministern Vano Merabishvili att 

man uppdagat ett spionnätverk mellan georgiska medborgare och rysk militär. 

Inrikesministeriet släppte ljud- och videoinspelningar som visade hur fem georgiska 

                                                
57 Nationalencyklopedin,”Vladimir Putin.” (hämtad 2018-04-04), 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vladimir-putin  
58 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s. 7. 
59 Rezvani, Babak, (2015), s.167.  
60 Human Rights Watch, (2009), “Up In Flames: Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over 

South Ossetia”, 1-56432-427-3, available at: http://www.refworld.org/docid/497984202.html , Senast Uppdaterad: N/A. 
61 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.103 
62 Rezvani, Babak, (2015), s. 167.  
63 Human Rights Watch, (2009).  
64 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s. 12. 
65 Human Rights Watch, (2009).  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/vladimir-putin
http://www.refworld.org/docid/497984202.html
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medborgare medgav att de hade haft samröre med ryska militärer. Upptäckten resulterade i 

att 11 georgiska medborgare och 4 tjänstemän inom den ryska underrättelsetjänsten 

arresterades.66 Reaktionen från Ryssland var kraftig och resulterade i att man stängde av all 

flygtrafik, transporter landvägen samt sjötrafik till Georgien.67  

I november samma år var det dags för presidentval i Sydossetien, administrerad av de 

Tskhinvaliska myndigheterna. I anslutning till detta förklarade “Salvation union of 

Ossetians” en organisation stödd av den georgiska regeringen att de samtidigt skulle hålla ett 

eget presidentval i regionen. Organisationens kandidat var den tidigare sydossetiska 

premiärministern Dmitry Sanakoyev. Det hölls därför parallella presidentval; dels i de 

områden som styrdes av den georgiska regeringen, där Sanakoyev vann överlägset: samt i de 

områden som var under Tskhinvalisk kontroll (se bild 2), där den sittande presidenten Eduard 

Kokoity vann överväldigande. Den georgiska regeringen avsåg ett administrativt område i 

Sydossetien till Sanakoyevs administration för att på så sätt ge legitimitet och trovärdighet till 

den nyligen valda pro-georgiske presidenten.68 Vid samma tidpunkt höll Sydossetien en 

folkomröstning rörande självständighet där 99 procent av de deltagande röstade ja till 

självständighet för utbrytarregionen.69      

 

                                                
66 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009),”The Guns of August 2008- Russia’s War in Georgia”, Serie: Studies of 

Central Asia, Förlag: Routledge. ISBN: 9780765625076, s. 61-62.  
67 Human Rights Watch, (2009).  
68 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s. 115. 
69 Radio Free Europa- Radio Liberty, (2006), “South Ossetia Holds Independence Referendum”, Copyright (c) 2018. 

RFE/RL, Inc. Reprinted with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave NW, Ste 400, 

Washington DC 20036, https://www.rferl.org/a/1072666.html  

https://www.rferl.org/a/1072666.html
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Bild 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bild över georgisk kontrollerade och sydossetisk kontrollerade områden så som det såg ut mellan åren 2004–

2008. 70) 

 

Situationen i Sydossetien förvärrades gradvis från och med sommaren 2007. Hanteringen av 

konflikten var knappt fungerade, fredsprocessen stod still och dessutom fanns det ingen 

dialog eller tillit mellan parterna.71  

 

 6.5 Kriget 2008 och dess upplösning  

 I februari 2008 erkändes republiken Kosovo som en suverän stat av ett flertal utomstående 

stater. Efter Kosovos självständighet återupptogs den internationella debatten om sambandet 

mellan principer om suveränitet, självbestämmande och territoriell integritet. Händelsen gav 

nytt liv till sydossetiens strävan efter utträde ur Georgien och förändrade dynamiken mellan 

Georgien och Ryssland. I mars samma år vädjade Sydossetien till bland annat FN och den 

ryska regeringen om att regionens önskan om autonomi skulle bli uppfylld. Ryssland erkände 

inte utbrytarstaten men liberaliserade istället sin relation och knöt regionen närmare sig. 

Enligt Putin skulle den ryska regeringen “work together with the de facto authorities of 

                                                
70 Gerard Toal (Gearóid Ó Tuathail) & John O'Loughlin (2013) “Inside South Ossetia: a survey of attitudes in a de 

facto state” Post-Soviet Affairs, 29:2, 136-172, DOI: 10.1080/1060586X.2013.780417, Hämtad:25-04-2018, s.3.  
71 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.116. 

https://doi.org/10.1080/1060586X.2013.780417
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Abkhazia and South Ossetia to organise cooperation in the trade, economic, social, 

scientific-technical, informational, cultural and educational spheres [...]”72   

Den andra externa faktorn som spelade stor roll i eskalationen av konflikten var 

frågan om Georgiens NATO medlemskap. Georgien önskade fullt medlemskap i säkerhets 

alliansen och satte press på organisationen att införliva landet i densamma. Men konflikten 

mellan Georgien och Sydossetien satte käppar i hjulet för medlemskapet. Detta eftersom 

NATO officiellt i dokumentet “Study on NATO Enlargement” från 1995 menade att 

potentiella NATO medlemmar måste lösa intern-etiska konflikter fredligt eftersom 

upplösning av sådana konflikter “would be a factor in determining whether to invite a state 

to join the Alliance”.73  

  I juli 2008 genomförde både den georgiska och den ryska militären två separata 

militärövningar nära varandras landsgränser. Den ryska operationen kallades ”Caucasus 

2008” där scenariot var att de två utbrytarregionerna var under attack av “namnlösa styrkor”. 

Samma månad höll också georgiska styrkor tillsammans med trupper från USA, Ukraina, 

Armenien och Azerbajdzjan operation “Immediate Response 2008”, som hade till syfte att 

samordna styrkorna inför operationer under NATO flagg. Många observatörer såg de båda 

operationerna som troliga genrep för ett förestående krig och både Georgien och Ryssland 

anklagade varandra för att ha förstärkt anspänningen mellan parterna.74  

I början av juli eskalerade våldsamheterna till användandet av tunga eldvapen mellan 

sydossetiska och georgiska styrkor efter att den georgiska stödda sydossetiska presidenten 

Dmitry Sanakoyev undkommit en exploderande mina och en sydossetisk polischef 

omkommit i ett bombdåd. I mitten av juli hade attackerna parterna emellan behållit sig på en 

konstant nivå men eskalerade sista veckan i juli 75 och båda sidorna anklagade varandra för 

beskjutning. Detta fortsatte in i augusti som bestod av granat-kastande, 

krypskjutsbeskjutning, bombattacker och ledde till att hundratals civila var tvungna att fly 

området. Den händelse som ses av många som starten på kriget var beslutet av den georgiska 

militären att kvällen den 7:e augusti påbörja en massiv beskjutning på den sydossetiska 

huvudstaden Tskhinvali. De georgiska myndigheterna försvarade attacken med att man 

mottagit information om att ryska trupper tidigt på morgonen den 7:e hade avancerat genom 

Roki tunneln som ligger på den sydossetiska gränsen norrut mot Ryssland. Man hävdade 

                                                
72 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s.26-27. 
73 Ibid, s. 38.   
74 Rahman, Sajjadur Mohammad, (2009), “Georgia and Russia: What caused the August War?”, Identity, Culture & 

Politics: An Afro-Asian Dialogue, Vol 10, Nr. 1, CODESRIA, ISSN 0851-2914, s. 134-135.  
75 Rahman, Sajjadur Mohammad, (2009), s. 135.  
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därför att man attackerade Tskhinvali för att förhindra rysk invasion, å andra sidan menade 

ryska myndigheter att förflyttningen enbart hade varit en rutinflyttning av ryska 

fredsbevarande styrkor. Ryska myndigheter menade dessutom att den georgiska attacken på 

Tskhinvali var en aggression mot de civila invånarna och ryska fredsbevarande styrkor som 

befann sig i Sydossetien. De nästkommande dagarna gick ryska styrkor in i Sydossetien och 

vidare in i georgiskt territorium och forcerade bort de georgiska styrkorna. Den georgiska 

sidan har haft en mängd anledningar och förklaringar till attacken på Tskhinvali i augusti 

2008, många av dessa förklaringar kommer att analyseras i nedanstående analysredovisning. 

Ryska trupper kom så nära som förbi byn Igoeti, 45 kilometer från Tbilisi. Den 16:e augusti 

signerade president Saakashvili och den ryske presidenten Medvedev en vapenvila som bland 

annat stadgade att båda parterna skulle dra tillbaka sina styrkor till de positionerna de hade 

innan 6:e augusti. Den 26:e augusti erkände Ryssland utbrytarrepublikerna Sydossetien och 

Abchazien som självständiga. NATO, EU och Europarådet kritiserade beslutet och det enda 

land som följde Ryssland var Nicaragua.76 

  

                                                
76 Human Rights Watch, (2009).  
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7. Resultatredovisning 

Denna sektion innehåller uppsatsens analytiska del. Denna del kommer i tur och ordning ta 

upp de 6 principer som den valda teorin består av samt de empiriska fakta som återfunnits 

som stöder dem.  

 

Innan redovisningen ska vissa klargörande göras, den första handlar om att säkerställa vad 

som i denna konflikt ska räknas som den första krigshandlingen/aggressionen i kriget. Som 

tidigare sagts så har både de georgiska och de ryska myndigheterna olika syn på vad som 

gjorde att kriget utbröt. Enligt europeiska experter så var det Georgien som påbörjade kriget i 

och med dess anfall mot Tskhinvali.77 Dock menar man att Ryssland hade del i att provocera 

fram händelserna, dels genom passage av volontärer eller legosoldater genom Roki tunneln 

samt genom att ha utrustat de sydossetiska styrkorna.78  

I den nedanstående analysen kommer anfallet mot Tskhinvali räknas som startskottet 

för kriget och första genomförda krigshandlingen i konflikten.  

 

7.1 Just Cause- Principen om att en stat bör framföra rättfärdiga skäl till en krigs 

deklaration 

 

För att utröna om Georgien kan ha ansetts ha rättfärdigt skäl att deklarera krig som man i 

gjorde när man initierade attack mot Tskhinvali, måste man svara på två frågor:  

 

1.Var Georgien utsatt för en extern aggression, en fysisk våldshandling från utomstående 

stat?   

2. Agerade Georgien i enlighet med principen om självförsvar genom att antingen slå tillbaka 

mot en redan genomförd attack eller genom att förhindra en närstående attack?  

 

Rörande den initiala frågan har det i denna uppsats fastslagits att det var den georgiska 

attacken mot Tskhinvali som var den initiala krigshandlingen och startskottet för kriget vilket 

också innebär att denna då är den första genomförda militära attacken i konflikten. Detta 

utesluter därför den första delen av den ovanstående frågan att Georgien ska ha slagit tillbaka 

                                                
77 Institutionen för freds- och konfliktforskning Uppsala universitet, (2013).   
78 Vihar Georgiev, (2009), ”Report by the Independent Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia”, Wordpress, 

https://eulaw.wordpress.com/2009/10/01/report-by-the-independent-fact-finding-mission-on-the-conflict-in-georgia/  
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mot en redan genomförd attack. Det som därmed är kvar att analysera är frågan om Georgien 

attackerade Tskhinvali eftersom man kände sig hotad av en upplevd ankommande attack från 

rysk/sydossetisk sida. Den ny formulerade analysfrågan blir därmed:  

 

2. Agerade Georgien i enlighet med principen om självförsvar genom att förhindra en 

närstående attack?  

 

7.1.1 Analysfråga 1 

 

Var Georgien utsatt för en extern aggression, en fysisk våldshandling från utomstående stat?  

  

Frågan ovan indikerar att en extern våldshandling handlar om en handling från en 

utomstående stat. I grunden utspelar sig konflikten 2008 mellan parterna Sydossetien och 

Georgien, där Sydossetien inte räknas som en stat. En anledning till detta är att regionen inte 

är erkänd av det internationella samfundet. Dock utspelade sig kriget mellan georgiska och 

sydossetiska styrkor, med understöd av ett stort antal ryska styrkor på Sydossetiens sida. På 

grund av detta samt för denna analysens skull kommer den sydossetiska/ryska partnern i 

konflikten räknas ihop som en stat.   

Enligt den georgiska regeringen så påbörjade den ryska militären en “large-scale 

invasion” på morgonen den 7:e augusti. Man hänvisade till information som erhållits om att 

ryska styrkor avancerade in över sydossetiskt territorium. Vidare hävdades det att detta var ett 

intrång på georgiskt territorium och georgisk politisk suveränitet,79 vilket stred mot FN:s 

artikel 2 (4)  vilken stadgar förbud mot kränkning av annans stats territorial integritet och 

politisk självständighet”.80  

Enligt den Georgiska regeringen avancerade militära bataljoner in i Sydossetien, 

genom Roki tunneln som förbinder Sydossetien och Ryssland, morgonen den 7:e augusti. 

Som bevis för att detta skett, lade den georgiska regeringen fram dokument som visade 

telekommunikation samma natt mellan en sydossetisk gränsvakt och dennes överordnade 

rörande ryska militära fordon i tunneln. I ett dokument publicerat efter kriget81 hävdar den 

georgiska regeringen, med avlyssnings dokumentet som bevis, att det var rysk militär som 

                                                
79 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s.186 
80 Förenta Nationerna, (1945), “Purposes and Principles”, Förenta Nationernas Stadga, Kapitel 1,  

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html  
81  Georgiska Regeringens Hemsida - Georgia Update, (22.09.2008), “Media and telephone intercepts confirm Russia 

started the war”,  http://georgiaupdate.gov.ge/en/updates , Hämtad: 02-06-2018.  

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://georgiaupdate.gov.ge/en/updates


 
 

 
   

23 

först avancerade in i georgiskt territorium och därmed var den som startade kriget och 

tvingade georgisk militär till motattack. Avlyssningen upptogs av georgiska 

underrättelsekällor klockan 03:41 och 03:52. I den första avlyssningen 03:41 meddelar en 

sydossetisk gränsvakt att en rysk överste bett gränsvakterna att inspektera militära fordon 

som “trängdes” i tunneln. Senare i det andra samtalet 03:52 menade gränsvakter att 

beväpnade militära fordon lämnat tunneln för 20 minuter sedan och att militär följet bestått av 

bland annat stridsvagnar och bepansrade fordon. Den georgiska regeringen menar att högt 

uppsatta amerikanska tjänstemän funnit avlyssnings materialet “trovärdigt”. Slutligen menar 

man att: “These intercepts show that significant Russian forces, enough to “crowd” the Roki 

tunnel, entered South Ossetia some 20 hours before Georgian forces counterattacked”.82  

Efter det att georgiska myndigheter hade offentliggjort de avlyssnade samtalen i 

september 2008 bemötte en talesman, Andrei Nesterenko från det ryska utrikesdepartementet 

avslöjandet på en presskonferens samma månad. Nyhetskällan Reuters återgav att 

Nesterenkos svar på samtalsutskrifterna: “This planting sometimes of news about ‘What we 

heard or what we overheard’, that is not serious.”  Vidare menade den ryska sidan att de 

militära förflyttningar som refererats till i samtalen kan ha varit rutinförflyttningar av de 

ryska fredsbevarande styrkor som redan fanns placerade i regionen. Reuters hade vid denna 

tiden inte haft chans att verifiera äktheten av de avlyssnade samtalen.83  

Påståendet att det funnits militärfordon vid Roki tunnelns norra gräns innan den 7:e 

augusti medgav också den nordossetiska ledaren Teimuraz Mamsurov. Han menade att 

sådana stridsvagnar stod stationerade vid ingången till tunneln och var där för 

”demonstration purposes” men att” [their function is ] not just to stand there”.84 Den vid tid 

punkten georgiska försvarsministern har efter kriget redogjort att mobiliseringen hade 

intensifierats den 5 augusti med flera militära fordon vilket resulterade i att 11,693 soldater, 

138 artilleri enheter och 891 bepansrade enheter befann sig på sid den Roki tunnelns norra 

utgång i Nordossetien. 85  

Å andra sidan finns det uttalande som hävdar att den georgiska sidan inte erhållit 

information om att en rysk massiv attack var förestående. Den georgiska stabschefen för den 

                                                
82 Georgiska Regeringens Hemsida - Georgia Update, (22.09.2008), “Russian Invasion of Georgia- Media and telephone 

intercepts confirm Russia started the war”, 

http://georgiaupdate.gov.ge/en/doc/10006597/Evidence%20Russia%20started%202008.09.20.pdf , Senast Uppdaterad: 20-

09-2008.  
83 Antidze, Margarita., Robinson, Matt,  (2008), ”Georgia says phonetaps show Russia launched war”, Reuters, Redaktör: 

Ralph Boulton, https://www.reuters.com/article/us-georgia-ossetia-intercept/georgia-says-phonetaps-show-russia-launched-

war-idUSLG4130220080916.  
84 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009), s.70.  
85 Ibid, s.74. 

http://georgiaupdate.gov.ge/en/doc/10006597/Evidence%20Russia%20started%202008.09.20.pdf
https://www.reuters.com/article/us-georgia-ossetia-intercept/georgia-says-phonetaps-show-russia-launched-war-idUSLG4130220080916
https://www.reuters.com/article/us-georgia-ossetia-intercept/georgia-says-phonetaps-show-russia-launched-war-idUSLG4130220080916
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georgiska armén under kriget general Zaza Gogava hävdade efter vapenvilan att: ”…military 

and foreign intelligence information coming before August was not comprehensive enough to 

indicate that such a large-scale Russian military intervention was to be expected”.86 

 

7.1.2 Analysfråga 2 

 

 Agerade Georgien i enlighet med principen om självförsvar genom att attackera Tskhinvali 

och därmed förhindra en närstående rysk attack?  

 

Enligt den Georgiska versionen attackerade man Tskhinvali natten mellan den 7:e och 8:e 

augusti initialt som ett svar på det upptrappande av konflikten från sydossetiska militanter. 

Man menade också att man genom att attackera Tskhinvali svarade på den ”ryska invasion “, 

då densammes militärfordon var på väg igenom Roki tunneln för att understödja sydossetiska 

styrkor. Cheterian (2009) hävdar däremot att denna version från den georgiska sidan har sina 

svagheter. För det första så menar författaren att rent militärt strategiskt så finns det ingen 

anledning till att attackera en stad med 30,000 invånare som ligger vid foten av bergskedjan 

Kaukasus när tanken är att svara på en rysk militär förflyttning som kommer från passager 

uppe i bergen. På kartan nedan kan man se att Roki Tunneln ligger längst norrut i regionen 

medans Tskhinvali ligger längst söderut. Detta innebar att georgiska styrkor istället kvarhölls 

i Tskhinvali, där man förlorade värdefull tid som man egentligen hade behövt för att blockera 

Roki tunneln.87  

                                                
86 Ibid, s.162.  
87 Cheterian, Vicken, (2009), s. 161. 
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Bild 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Karta över Sydossetien.88)  

 

Den 8:e augusti satte Georgien in en markoffensiv mot Tskhinvali. Den georgiska sidan valde 

dessutom att sända den tredje samt det fjärde infanteribrigaden från den vänstra samt högra 

flanken av staden. Bland annat var målet med dessa operationer att dels säkra viktiga 

höjdpunkter runt om Tskhinvali för att sedan förflytta sig norrut för att ta kontroll över 

viktiga vägar. Dels också att ta kontroll över Gupta bron som band samman Roki tunneln 

med Tskhinvali för att på så vis blockera ryska trupper från norr.89 Cheterian lägger här fram 

argumentet att storleken på de trupper som sändes för att blockera Roki tunneln talade klart 

för vilket motiv den georgiska sidan hade i attacken på Tskhinvali. Han hävdar att:” The 

strategic tunnels were left to a smaller force, which suggested this was considered a 

secondary objective.”90 

Den georgiska sidan har återupprepande referat till att man attackerade Tskhinvali i 

förebyggande syfte eftersom man såg framför sig en rysk invasion.91 President Saakashvili 

påstod vid tiden för attacken att attacken på Tskhinvali i själva verket var en förebyggande 

attack på grund av det ryska avancemanget genom Roki tunneln. Mohammad Sajjadur 

                                                
88 On the World Map, (u.å), ” Abkhazia and South Ossetia on the map of Georgia”, 

http://ontheworldmap.com/georgia/abkhazia-and-south-ossetia-on-the-map-of-georgia.html, Beskärd av författaren.  
89 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 2, s. 209-210.  
90 Cheterian, Vicken, (2009), s. 162 
91 Human Rights Watch, (2009).   

http://ontheworldmap.com/georgia/abkhazia-and-south-ossetia-on-the-map-of-georgia.html
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Rahman hävdade 2009 att valet av att attackera den tätbefolkade huvudstaden knappast kan 

beskrivas som en attack gjord i förebyggande syfte. Han menar istället att anledningen till 

attacken berodde på att president Saakashvili önskade att göra konflikten med Sydossetien en 

internationell kris vilket skulle leda till att USA tillsammans med andra västerländska länder 

skulle besluta sig för att ingripa i konflikten på den georgiska sidan vilket i så fall skulle ge 

en lösning till Georgiens fördel.92 

Att Georgien valde att attackera Tskhinvali för att förhindra en rysk invasion, kan 

förklaras av de direkta provokationer och politisk press som Ryssland satte på Georgien tiden 

innan kriget. Enligt Smith (Cornell & Starr 2009), var Georgien under både militär, 

ekonomisk och politisk press från Ryssland månaderna innan krigsutbrottet i augusti.93 

Förutom de ovanstående uppgifter rörande truppförflyttningar genom Roki tunneln finns det 

också dokumenterat direkta kränkningar av georgiskt luftrum. I juli skedde ytterligare 

kränkning av georgiskt luftrum när fyra stycken militära jetplan korsade gränsen och flög in 

över Sydossetien. Det ryska utrikesministeriet förnekade förvånansvärt inte händelsen utan 

menade att man hade genomfört överflygningen i syfte att ”... cool hot heads”.94 Den 6 

augusti kränkte den ryska flygmakten återigen georgiskt luftrum, intrånget gjordes med två 

Su-25 militärplan vilka också vid samma tillfälle bombad en radarstation nära Tsitelubani, 

som låg på gränsen till den sydossetiska konflikt zonen. Detta visade sig med säkerhet vara 

en rysk provokation eftersom man kunde säkerställa att de detonerade missilerna vid 

stationen var av rysk härkomst. Georgien anklagade givetvis Ryssland för kränkningen med 

den ryska sidan menade att det var en händelse iscensatt av Georgien.95   

Utöver dessa konkreta överträdelser och provokationer från den ryska sidan finns det 

också dokumenterat överlagda politiska provokationer från Ryssland, vilka förekommit över 

en längre tid. Tiden innan kriget 2008 hade den ryska staten genom olika åtgärder knutit 

utbrytarrepubliken Sydossetien närmare till sig, genom att aktivt behålla en relation med 

densamma, något som den georgiska regeringen såg som en provokation. 96 En av dessa 

åtgärder som Ryssland hade tagit emot båda utbrytarstaterna innan krigsutbrottet 2008, var 

den om utdelning av ryskt medborgarskap till invånarna i regionerna.97 Utdelning av pass 

bortom ett lands gränser kan benämnas:”ethno-geopolitical engineering”, vilket betyder att 

de berörda individerna blir utsatta för politisering samt att staten i fråga utvidgar sitt politiska 

                                                
92 Rahman, Sajjadur Mohammad, (2009), s.143.  
93 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009), s. 122. 
94 Ibid, s. 70 & s. 147.   
95 Ibid, s. 65.   
96 Rezvani, Babak, (2015), s. 184.    
97 Council of the European Union, (2009), Vol 1 s.18. 
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ansvar och intresse bortom dess gränser.98 År 2002 röstades en ny lag igenom i Ryssland som 

reglerade lagen om ryskt medborgarskap vilken gjorde anskaffandet av ryskt pass för 

invånarna i Abchazien och Sydossetien enklare och därmed innebar att mängder av 

sydosseter och abchazier ansökte om medborgarskap. Detta innebar att mängder av 

sydosseter innan krigsutbrottet i augusti ägde ryskt pass emellertid har denna policyn i 

efterhand fått benämningen den ”the Russian passportization”.99  Den ryska sidan, som 

också haft en antal förklaringar till sitt egna ingripande i konflikten, hävdade i efterhand att 

man dels också ingripit i konflikten för att skydda ryska medborgare som residerade i 

regionen.100  

 

7.1.3 Analyssammanfattning 

För att återge vilka analyssvar författaren kommit fram till i denna analys del behövs först ett 

klargörande. Den teoretiska underbyggnaden till denna frågan hävdar att det bara i fall av 

självförsvar av en stat mot en aggression som en stat kan uppfylla ett fullvärdigt skäl till att 

enligt denna princip engagera sig i ett rättfärdigt krig.  

Den första analysfrågan i denna del frågar sig ifall Georgien var utsatt för en utifrån 

kommen aggression från Ryssland med tillhörande sydossetiska styrkor. Författaren till 

denna uppsats kommer här fram till att detta i mångt och mycket handlar om ord mot ord. De 

publicerade avlyssningsmaterialen väger dock till den georgiska sidans fördel eftersom detta 

är fysiska bevis. Det finns gott med bevis att det också fanns militära fordon vid den 

nordossetiska/ryska gränsen tiden innan krigsutbrottet. Det som sätter käppar i hjulet för 

Georgien i detta fallet är hur till storleken eller med vilken kraft denna förflyttning av ryska 

trupper genom tunneln hade, när det rapporteras dels att militära fordon ” trängdes” i tunneln 

o andra sidan meddelade den georgiska generalen i efterhand att en storskalig rysk attack inte 

hade kunnat indikerats innan den 7:e. Författarens slutsats blir är med att Georgien den 7:e 

augusti var mål för en våldshandling från rysk sida men att denna troligen inte kan räknas 

som en ”large-scale invasion” som den georgiska sidan hävdat.  

Analysfråga 2 tar upp frågan om huruvida Georgien i självförsvar och förebyggande 

syfte valde att attackera Tskhinvali för att förhindra den upplevda ryska attacken.  Dels har 

det lyfts fram argument till georgiens nackdel. Det hävdas att det inte är på något viss logiskt 

att attackera en stad i vårt fall Tskhinvali som ligger i den ena delen av Sydossetien när den 

                                                
98 Babak s. 184.   
99 Council of the European Union, (2009), Vol 1 s.18. 
100 Ibid, s.21.  
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ryska invasionen sas komma genom Roki tunneln på rakt motsatt del. Tillsammans med detta 

hänvisas det till de militärstrategiska georgiska trupp fördelningar och förflyttningar som 

gjordes när man koncentrerade större delen av armén till Tskhinvali och inte till att blockera 

vägar och broar som ledde till Roki tunneln. Det som å andra sidan förvarar den georgiska 

attacken är argumentationen att dem georgiska sidan under en längre tid känt sig provocerad 

av Ryssland direkt och indirekt. Dessa direkta provokationer består av bland annat en rad 

kränkningar av georgiska luftrum där man vid ett tillfälle har kunnat slå fast genom fysisk 

bevisning att försök av bombning på georgisk terrortorium verkligen skett. De indirekta 

provokationerna består i det faktum att Ryssland etablerat starkare relationer med 

Sydossetien, något som den georgiska ledningen såg som en klar provokation eftersom detta 

handlat om ett område inom den georgiska territoriella suveräniteten. Till detta tillkommer 

också det faktum at den ryska sidan utförde så kallade ”passportization” när man 

distribuerade ut mängder med pass till den sydossetiska befolkningen och gjorde den under 

rysk lag, ryska medborgare. Författarens slutsats av denna analysfrågan är att de initiala 

argument som talat till nackdel för den georgiska sidan överväger de som talar till fördel.  

 

Det slutliga analyssvaret på huruvida den Georgiska sidan haft rättmätiga skäl, i förenlighet 

med principen om ”Just cause”, leder till att landet inte uppfyllt denna princip.  
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7.2 Right authority - Principen om att staten bör vara en legitim auktoritet för att 

kunna deklarera krig  

 

Den andra principen handlar om att det enbart är en legitim stat som har rätt att deklarera 

krig. Uppgiften blir därmed här att avgöra om Georgien vid tidpunkten kan anses ha varit en 

suverän stat och om styret av landet var baserat på folkligt samtycke. Detta kan besvaras 

genom två olika frågor:  

 

1. Kan Georgien vid denna tid ansetts varit en suverän stat?  

2. Vilade georgiens politiska styre på folkligt samtycke (demokrati)?  

 

7.2.1 Analysfråga 1  

 

Var Georgien vid denna tid en suverän stat?  

 

Den vanligaste definitionen av begreppet suveränitet och essensen av konceptet kan uttryckas 

i följande citat: “possession of absolute authority within a bounded territorial space”.  

Begreppet kan delas in i två sub-begrepp, intern samt extern suveränitet. Den interna 

suveräniteten handlar om att en ledande elit, ofta en regering, innehar en maktbefogenhet 

över en bestämd population. Regeringen fungerar som högsta maktbefogenhet inom landets 

gränser och har monopol på användandet av våld. Lever staten i fråga upp till den interna 

suveräniteten och dessutom ses som suverän också av andra stater i det internationella 

samfundet så ses staten också som innehavare av den externa suveräniteten. Landets gränser 

respekteras då av andra suveräna stater och staten har vanligtvis rätt till medlemskap i olika 

internationella organisationer.101  

Rörande Georgien råder det inga tvivel om att landet vid tiden leddes av en regering. 

Fram till 2004 hade Georgien ett rent presidentiellt statsskick men detta ändrades om till ett 

semipresidentiellt sådant.102 I början av denna bakgrundaanalys kan vi också se att den 

exekutiva makten delas mellan en president och en premiärminister och hur ledarskapet sett 

                                                
101 Brahm, Eric, (2004), "Sovereignty." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information 

Consortium, University of Colorado, Boulder, https://www.beyondintractability.org/essay/sovereignty  
102 Bader, Max (2010) “Against All Odds: Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine”, Amsterdam: Amsterdam 

University Press, E-bok, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=564069 , 

(Hämtad 2017-07-24), s. 91.   

https://www.beyondintractability.org/essay/sovereignty
https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=564069
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ut under de berörda analysåren. 103 Den georgiska armén består till störst del av trupper på 

land. Deras främsta uppgift är att försvara georgiens territoriella gränser och landets 

suveränitet.104  

Georgien är precis som andra suveräna stater medlem i ett antal internationella 

organisationer. Exempelvis blev Georgien året efter självständigheten från Sovjetunionen 

1992 medlem i FN105 samma år blev landet också medlem i Världsbanken. 106 I mars 1993 

meddelade medlemsländerna i Europeiska Unionen att de var redo att erkänna Georgien som 

en internationellt erkänd stat, vilket efterföljdes av formellt erkännande av landet av 

medlemsstaterna så också erkännande av andra länder i det internationella samfundet.107 

Georgien är inte medlem i Europeiska Unionen108 men landet bedriver både ekonomiskt och 

politiskt samarbete med organisationen.109 Georgien är inte heller medlem i säkerhets 

alliansen NATO men110 önskar medlemskap och deltar därför i en rad samarbeten med 

alliansen.111    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

7.2.2 Analysfråga 2  

 

Vilade georgiens politiska styre på folkligt samtycke (demokrati)?  

 

Regimtypen demokrati vilar i stort på två fundamentala pelare, en demokratisk regering 

måste se till så att fundamentala medborgerliga rättigheter tillgodoses och måste basera sina 

beslut på folkets vilja.112  

                                                
103 Freedom House, (2016). 
104 Global Security, ”Georgia Army/Land Forces”, Ansvarig: John Pike, , 

https://www.globalsecurity.org/military/world/georgia/army.htm , Senast Uppdaterad: 04-08-2017. 
105 Förenta Nationerna, (u.å), “Member States”, http://www.un.org/en/member-states/#gotoG  
106 Världsbankens Hemsida, (u.å) “Member Countries”, http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members , Senast 

uppdaterad: 27 Juli 2018.  
107 Gerard Kreijen (2004) “State Failure, Sovereignty and Effectiveness: Legal Lessons from the Decolonization of Sub-

Saharan Africa”, Serie: Developments in International Law (Bok 50), Brill/ Martinus Nijhoff Publishers, s. 164.  
108 Europeiska Unionens Hemsida, (u.å), ” The 28 member countries of the EU”, https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries_en , Senast uppdaterad: 02-07-2018. 
109 Europeiska Utrikestjänsten, (2017), ”EU- Georgia relations, factsheet”, https://eeas.europa.eu/regions/eastern-

europe/23634/eu-georgia-relations-factsheet_en.  
110 Nordatlantiska alliansen (Nato), (u.å), ”Member countries”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm , 

Senast Uppdaterad: 26-03-2018.  
111 Nordatlantiska alliansen (Nato), (u.å), ”Relations with Georgia”, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm , 

Senast Uppdaterad: 22-06-2018.  
112 Dictionary, (u.å), “Definitions: Democracy”, https://www.dictionary.com/browse/democracy , Senast Uppdaterad N/A.  

https://www.globalsecurity.org/military/world/georgia/army.htm
http://www.un.org/en/member-states/#gotoG
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
https://eeas.europa.eu/regions/eastern-europe/23634/eu-georgia-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/regions/eastern-europe/23634/eu-georgia-relations-factsheet_en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52044.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm
https://www.dictionary.com/browse/democracy
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För att avgöra huruvida Georgien kan anses tillgodosett olika demokratiska 

värderingar under de valda åren 2004–2008, kommer mätningar av organisationen Freedom 

House att användas. Den internationella oberoende organisationen Freedom House har som 

mål att etablera demokratiska värderingar och olika mänskliga friheter världen över.113 

Organisationen tillhandahåller olika årliga rapporter som utreder hur dessa värderingar och 

friheter är uppfyllda runt om i världen. “Freedom in the world” är en av dessa rapporter 

vilken undersöker tillståndet av civila friheter och politiska rättigheter världen över. 

Rapporten har publicerats sedan 1973 och undersöker 195 länder och 14 territorier världen 

över. Rapporten analyserar 7 stycken olika demokrativärden: politiskt deltagande och 

pluralism, valprocessen, mötesfrihet och organisations rättigheter, regerings 

funktionsduglighet, rättssäkerhet, religionsfrihet och yttrandefrihet samt individuella 

rättigheter och gradering av personlig autonomi.114 Dessa värden omvandlas sedan till poäng 

och i varje rapport sammanställs ländernas slutgiltiga poäng till två olika sammanställda 

värden. Dessa värden är civila friheter och politiska rättigheter där de båda löper från 1 som 

motsvarar den bästa möjliga poängen till 7 som motsvarar den sämsta möjliga poängen. 

Baserat på dessa två ges slutligen det undersökta landet en sammantagen frihets status 

antingen fri, delvis fri och ej fri.115  

Nedan finns en sammanställning över vilka poäng Georgien aggregerat mellan åren 

2004–2008 samt vilken slutlig frihetsstatus landet fått varje år.  

 

                                                
113 Freedom House, (u.å), “About Freedom house”, https://freedomhouse.org/about-us  
114 Freedom House, (u.å), “About Freedom in the World”, https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  
115 Freedom House, (2017), “Methodology- Introduction”, Freedom in the World 2017, 

https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017 .  

https://freedomhouse.org/about-us
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017
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Bild 4.116 

 

För att en regering ska kunna ta beslut i enlighet med folkets vilja är det av fundamental vikt 

att den regering och det parlament som styr landet är valda genom demokratiska val. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OSCE) och dess institut som 

arbetar med mänskliga rättigheter och stärkandet av demokratiska institutioner tillhandahåller 

observatörer som övervakar olika valprocesser världen över. Observatörerna bedömer 

huruvida fundamentala mänskliga rättigheter respekteras i valprocessen och om processen 

kännetecknas av bland annat politisk pluralism, jämlikhet, trovärdighet, ansvarsfullhet samt 

transparens.117 OSCE skickade observatörer till både de presidentiella och parlamentariska 

val som ägde rum åren 2003 och 2008 i Georgien. Organisationen har sammanställt slutliga 

rapporter baserade på deras observationer av valprocesserna. Nedan följer korta 

sammanfattningar av dessa rapporter.  

OSCE menade att presidentvalet i januari 2004 visade nämnvärd förbättring i 

jämförelse med tidigare val. De Georgiska myndigheterna uppvisade en vilja till att 

genomföra en mer trovärdig demokratisk valprocess och införandet av ett nytt röstnings 

register var en viktig del i att förstärka allmänhetens förtroende i valprocessen. På grund av 

valprocessens snäva tidsram och frånvarande av en genuin konkurrens mellan kandidaterna 

menar OSCE att det efterföljande parlamentsvalet skulle kunna ge en mer sanningsenlig bild 

                                                
116 Tabell gjord av författaren. Baserad på ”Freedom in the World” Rapporter under åren 2004-2008. 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  
117 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa, (OSCE) (u.å), ”Elections”, http://www.osce.org/elections , Senast 

uppdaterad: N/A.  

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://www.osce.org/elections
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över huruvida Georgien verkligen har förbundit sig till att genomföra genuina demokratiska 

val eller inte.118  

Kampanjperioden innan de extra insatta parlamentsvalen i mars 2004 visade märkbar 

förbättring och var den mest demokratiska sedan självständigheten 1918. OSCE menade att 

valprocessen i och med detta var ett steg närmare att uppfylla internationella standarder för 

demokratiska val samt OSCE:s egna kriterier. Emellertid pekade OSCE på problem som 

observerats under tiden efter valet i vissa valdistrikt. Dessa problem inkluderade bland annat 

orimliga val utfall och oegentligheter vid hanteringen av valresultaten.119  

I presidentvalet den 5 januari 2008 påvisade OSCE att valet i stort hade genomförts i 

enlighet med standarder för demokratiska val som utfästs av Europarådet och OSCE. Dock 

kunde OSCE peka på markanta brister i processen som organisationen ansåg var tvungna att 

åtgärdas omgående. Bland annat var åtskillnaden mellan aktiviteter från det styrande partiet 

United National Movement (UNM) och aktiviteter genomförda av staten oklar. Sedan den 

Georgiska självständigheten menade OSCE att detta val var det första som påvisade riktig 

valkonkurrens.120 

I maj samma år hölls också parlamentsval i landet där OSCE fann att det övergripande 

hade funnits en mängd alternativ till kandidater som det georgiska folket hade möjlighet att 

välja mellan. Dessutom fanns det ansträngningar bland annat från myndigheternas sida att 

genomföra valet i enlighet med standarder utfästa av Europarådet och OSCE. Men dock 

återfann OSCE problem i processen. Bland annat ändrades valreglerna “the Constitution and 

Unified Election Code” (UEC), bara ett par månader innan valet skulle hållas. Det ändrade 

valreglementet innehöll ett antal ändringar som ledde till ojämn spelplan som lutade till 

fördel för det styrande partiet UNM.121  

  

                                                
118 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa (OSCE), (2004), ”Georgia- Extraordinary Presidential Election 4 

January 2004”, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/24600?download=true , Hämtad: 18-07-2018.  
119 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa (OSCE), (2004), ”Georgia- Partial Repeat Parliamentary Elections 

28 March 2004”, OSCE/ODIHR Election Observation Mission Report Parrt 2, Office for Democratic Institutions and 

Human Rights https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/34196?download=true , Hämtad: 18-07-2018.  
120 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa (OSCE), (2008), ”Extraordinary Presidential Election”, 

OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 

http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959?download=true , Hämtad:19-07-2018.  
121 Organisationen för säkerhet och samarbete I Europa, (OSCE), (2008),”Parliamentary Elections 21 May 2008”, 

OSCE/ODIHR Election Observation Mission Final Report, Office for Democratic Institutions and Human Rights, 

http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/33301?download=true Hämtad: 19-07-2018.  

https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/24600?download=true
https://www.osce.org/odihr/elections/georgia/34196?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/30959?download=true
http://www.osce.org/odihr/elections/georgia/33301?download=true


 
 

 
   

34 

7.2.3 Analyssammanfattning  

Denna analysfråga har frågat sig om den Georgien under åren 2004–2008 kan insorteras 

under begreppet en ”suverän stat”. Analysen har utgått ifrån koncepten den interna samt den 

externa suveräniteten. Georgien kan utan tvivel anses ha besuttit den interna suveräniteten när 

man under dessa år leddes av en regering med tillhörande exekutiva poster. Den georgiska 

staten har också haft en fungerade armé vars uppgift varit att säkerställa och skydda det 

georgiska territoriet.  Den externa suveräniteten har den också visat sig vara uppfylld genom 

att Georgien varit del av det internationella samfundet som en erkänd suverän republik. 

Georgien är också medlem i internationella organisationer och arbetat aktiv för att bli 

medlemsland i övriga viktiga organisationer så som EU och NATO. Författarens slutsats i 

denna analysfrågan utmynnar i stöd för att den georgiska staten under dessa år utan tvekan 

kan benämnas som en suverän stat.  

Vidare till den andra delen av analysen som utreder ifall Georgien mellan åren 2004–

2008 haft ett statsskick baserat på demokrati. Denna analys har baserats på organisationen 

Freedom house rapporter om hur de politiska rättigheterna och civila friheterna gestaltat sig. 

Rörande den sammantagna frihetsstatusen i Georgien har landet under dessa år benämnts som 

”delvis fritt”, med poäng 3 och 4 på en skala 1–7. Rörande de genomförda parlament och 

presidentvalen under de berörda åren har en förbättring kunnat urskönjas mot friare och 

rättvisa val.  OSCE har dels hävdat ett valen genomförts enligt angivna standarder och bevis 

på att man från georgisk sida velat genomföra fria och rättvisa val. Dock har varje val under 

denna perioden fått kritik bland annat för hanteringen kring dessa och en antydan till att det 

sittande partier under dessa år UNM genomfört åtgärder som orättvist gynnat densamma. 

Författaren kommer i den analysfrågan till slutsatsen att Georgien genomfört delvisa rättvis 

och fria val. Svaret på den ovanstående övergripande analysfrågan om huruvida Georgien vid 

denna tiden anses ha haft ett politiskt styre baserat på demokrati, fastslås i att densamma inte 

haft ett rent demokratiskt sådant utan borde benämnas varit en quasi-demokrati.  

 

Det slutliga analyssvaret på huruvida Georgien varit en legitim auktoritet, i enlighet med 

principen om ”right authority”, leder slutligen till att landet har uppfyllt denna princip.  
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7.3 Right intention- Principen om att staten bör ha en rättmätig avsikt med den planerade 

krigshandlingen   

 

Den tredje principen handlar om vilken avsikt Georgien hade när de attackerade Tskhinvali. 

Enligt principen måste avsikten vara att återinföra fred i krigsområdet, i vårt fall Sydossetien, 

det vill säga återställa situationen så som det var innan krig bröt ut. En stat får inte motsatt ha 

avsikten att tillfredsställa statens egna nationella intresse.  

 

7.3.1 Analysfråga  

 

Hade Georgien för avsikt att återupprätta fred i Sydossetien när de attackerade Tskhinvali 

eller var avsikten att tillmötesgå nationellt intresse, det vill säga att “re-integrera” 

Sydossetien i Georgien?  

 

Åren innan Georgien slog sig fria från sovjetunionen såg landet en nationalistisk 

resning och även om länderna tillhörande Kaukasus området generellt har setts som ett 

område med stark nationalism har Georgien varit en av de länder som drivit den 

nationalistiska agendan hårdast. Denna nationalism var som redan tidigare nämnts starkast i 

och med självständighetssträvan från sovjetunionen. Denna nationalistiska andan satte skräck 

i georgiska minoriteter och Sydossetien gjorde det tydligt i en folkomröstning i början på 

1990-talet för ett bevarande av Sovjetunionen.122  

Mikheil Saakashvili som tog makten genom rosenrevolutionen ärvde också denna 

strävan om att åter territoriellt ena Georgien.123 Under åren som följde blev Sydossetien den 

första prioriteringen för den georgiska regeringen i enlighet med regeringens uttalade mål att 

återintegrera regionen i landet och därmed återställa den georgiska territoriella integriteten.124 

Detta var något som en stor del av den georgisk etniska befolkningen vid denna tiden 

likaså stod bakom.125 Undersökningen ”Georgian National Voter Survey” som gjordes av 

International Republican Institute i oktober 2004 gav påståendet “Most important issue 

Georgia is facing” till ett urval ur den georgiska befolkningen. Utav 14 alternativ valde de 

                                                
122 Rezvani, Babak, (2015), s. 165–166.  
123 Ibid. 
124 Council of the European Union, (2009), Vol. 2, kap. 1, s. 14.  
125 Julie A. George, (2008), s. 1162.  
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svarande alternativet “Territorial integrity, Abkhazia, South Ossetia” som de andra viktigaste 

frågan för Georgien, efter alternativet arbetslöshet.126  

  I ett tal inför Europarådets parlament 2005 återupprepade president Saakashvili åter 

löftet om att fredligt återförena Georgien och att i processen värna om kulturella och 

fundamentala rättigheter för alla berörda. Saakashvili la därvid också betoning vid vikten av 

att verken konflikt, girighet eller våld skulle vara en lösning på dispyten.127  

Utöver den georgiska populationen och president Saakashvilis önskan om territoriell 

restoration fanns det vid tidpunkten en institutionell funktion med just detta ändamål. Vid 

tiden för kriget fanns det i den georgiska regeringen en utnämnd minister speciellt ämnad till 

att sköta relationen till de två utbrytarstaterna. Det tillhörande departementet hade officiellt 

vid denna tiden namnet ministeriet för återintegration och Temur Yakobashvili hade ämbete 

som minister.128 Ursprungligen hade departementet namnet ministeriet för frågor rörande 

konfliktlösning huruvida i januari 2008 döptes ministeriet om till ministeriet för 

återintegration. Beslutet att byta namnet möttes av protester från de två utbrytarstaterna vilka 

menade att de inte hade för avsikt att ens hålla samtal med utsända statstjänstemän från 

ministeriet. I mars 2007 hävdade statstjänstemannen Paata Zakareishvili att president 

Saakashvili vid tidpunkten vägrat att döpa om departementet.129  

Vidare går det att via olika fakta avgöra vilken typ av konflikt som den 2008 

gestaltade sig som, alltså vilka interna orsaker mellan Georgien och Sydossetien som var 

ursprunget till konflikten.  

Rezvani (2015) menar att Sydossetien och Georgien rent kulturellt har varit 

sammanförda på olika sätt, genom exempelvis delad religiös åskådning och språkmässigt. 

Rezvani utesluter därmed att konflikten baserats på uråldrigt hat folken emellan. Författaren 

menar istället att denna konflikt är baserad på territoriella samt politiska grunder. Bland annat 

beskrivs begreppet “land” som ett känsligt ämne i Georgien samt i Kaukasusregionen i 

helhet. I diskussioner med den georgiska befolkningen rörande konflikten menar man 

återkommande att Sydossetien tillhör Georgien och är “vårt land”.130 Cheterian (2009) menar 

                                                
126 The Institute of Polling and Marketing, (2004), “Georgian National Voter Study”, International Republican Institute, 

s.12.  
127 Mikheil Saakashvili, (2005), “Remarks- H.E President Mikheli Saakashvili to the Parliamentary Assembly of the Council 

of Europe”, Saakashvili Archive, 

http://www.saakashviliarchive.info/en/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=2775&i=34 .  
128 Cheterian, Vicken, (2009), “The August 2008 war in Georgia: from ethnic conflict to border wars, Central Asian 

Survey”, 28:2,155-170, DOI: 10.1080/02634930903056768. Hämtad 13-09-2017, s. 159.  
129 Civil Georgia, (2014), “State Ministry for Reintegration Renamed”, https://old.civil.ge/eng/article.php?id=26842 . Senast 

Uppdaterad: 01-05-2018.  
130 Rezvani, Babak, (2015), s. 176-178.   

http://www.saakashviliarchive.info/en/PressOffice/News/SpeechesAndStatements?p=2775&i=34
https://doi-org.proxy.lnu.se/10.1080/02634930903056768
https://old.civil.ge/eng/article.php?id=26842
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att konflikten 2008 handlade om en inhemsk gränskonflikt och om hur Georgien som stat och 

militär makt kunde påbörja en förändring av strukturen av det egna territoriet.131 

 

7.3.2 Analyssammanfattning  

  

Denna analys har diskuterat huruvida Georgiens attack på Tskhinvali var ämnad för att 

återupprätta fred i området eller om avsikten var att återintegrera regionen i Georgien. Utifrån 

den ovanstående analysen framgår det klart och tydligt att den georgiska ledningen, och 

framför allt President Saakashvili, bedrev en agenda som hade det slutliga målet att 

återintegrera Sydossetien i Georgien. Detta styrks dels as Saakashvilis egna uttalande och den 

ärvda nationalistiska traditionen från åren efter den georgiska självständigheten, de georgiska 

och sydossetiska territoriella, religiösa och kulturella banden samt den institutionella 

underbyggnaden med hänvisning till ministeriet för återintegrering som fanns inom den 

georgiska regeringen under denna tid. I addition till detta tillkommer också den georgiska 

sidans egna uttalande om motivet till attacken på Tskhinvali det vill säga de ryska 

truppförflyttningarna. Detta gör att författaren sammantaget utifrån denna analys bedömer att 

Georgien attackerade Tskhinvali för att tillmötesgå nationella intressen och för att 

återintegrera Sydossetien i territoriet, mot dennes vilja.   

 

Det slutliga analyssvaret på huruvida Georgien haft en rättmätig avsikt med attacken på 

Tskhinvali, i enlighet med principen om ”right intention”, leder slutligen till att Georgien ej 

har uppfyllt denna princip.  

 

7.4 Reasonable hope- Principen om att en stat bör ha rimlig chans att nå önskad framgång 

med den planerade krigshandlingen  

 

Denna principen handlar om huruvida det var rimligt av Georgien att gå in i kriget, 

genomföra det och gå segrande ut ur den. Utifrån detta blir analysfrågan så som följande: 

 

Hade Georgien rimliga skäl att tro att det var möjligt att genomföra och gå vinnande ur 

attacken och sedan kriget?   

 

                                                
131 Cheterian, Vicken, (2009), s. 166.  
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7.4.1 Analysfråga  

 

För att komma till grund med huruvida det skulle kunna vara möjligt för Georgien att 

genomföra och vinna ett krig mot ryska/sydossetiska styrkor, går det att se på ett visst antal 

aspekter dels de som talar för och dels de som talar emot. Nedanstående analys redogör dessa 

aspekter.  

De aspekter som först ska redogöras för är de som talar för en georgisk chans att 

lyckas med det företagna kriget är det faktum att den georgiska ledningen inte förväntade sig 

att möta en inkommande rysk armé. Många internationella experter har i efterhand 

argumenterat att de georgiska styrkorna togs på sängen av det massiva ryska intåget i landet 

och att de georgiska styrkorna varken taktiskt eller strategisk var förberedd på ett sådant ryskt 

avancemang. Experterna menar vidare att de georgiska styrkorna istället var förberedda för 

ett mer offensivt och mobilt krig i antingen Sydossetien eller Abchazien. Istället ställdes man 

emot en överlägsen motståndare som både var tungt beväpnad och hade understöd av 

flygvapen, på två fronter samtidigt, i väst från Abchazien samt norröver från Sydossetien. 132 

Detta stöds ytterligare av det georgiska försvarsdepartementet som uteslöt att Ryssland skulle 

besluta sig för en direkt militär konfontration med Georgien, utan istället skulle ge de 

sydossetiska miliserna militärt understöd. 133 Sekreteraren i det georgiska säkerhetsrådet 

Alexander Lomaia hävdade i september 2008 att den georgisk ledningen: ” ...expected that 

the Russians would fight with the hands of the separatists,"134 

Emellertid finns det uppgifter som talar för att den georgiska ledningen var förvarnad 

innan krigsutbrottet att den ryska sidan skulle kunna ta del i en möjlig konflikt. Enligt 

IIFFMCG hade ledningen i Moskva allt sedan 2006 gjort det klart att man inte från deras håll 

skulle ställa sig passiv vid ett georgiska militärt avancemang in i utbrytarregionerna.135 I 

addition till detta hade internationella observatörer, som såg den militära mobiliseringen i 

området innan kriget, hävdat att de inte hade några tvivel om att en militär offensiv från den 

georgiska sidan i regionen skulle utbryta i ett krig mellan Georgien och Ryssland.136 

Den första omständigheten som talar emot en Georgisk chans att lyckas med att gå i 

krig emot Ryssland/Sydossetien är frågan om sidornas militära kapacitet. I nästkommande 

                                                
132 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap  5, s. 214-215.  
133 Cheterian, Vicken, (2009), s. 162. 
134 Lomsadze, Giorgi, (2008), ”Georgia: Flaws Found in Tbilisi´s War Planning and Operations”, Eurasianet, 

https://eurasianet.org/s/georgia-flaws-found-in-tbilisis-war-planning-and-operations , Senast Uppdaterad: N/A.  
135 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap 2,  s.122.  
136 Cheterian, Vicken, (2009), s. 162.  

https://eurasianet.org/s/georgia-flaws-found-in-tbilisis-war-planning-and-operations
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analysfråga redogörs huruvida georgiens attack mot Tskhinvali var proportionell, då 

framställs också de båda sidornas militära kapacitet. Där framgår det att de ryska styrkorna 

var överväldigande för den ryska armén, samt att den ryska militära budgeten i sin helhet är 

betydligt mycket större än den georgiska. Detta är också logiskt med tanke på att Ryssland 

beräknas som en supermakt och har en av de största militära kapaciteterna i världen.   

  För att lägga denna delen av analysen på individnivå argumenterar Rahman (2009) 

att det georgiska ledarskapet och framför allt president Saakashvili själv utsatte Georgien för 

en oberättigad risk i och med att gå in i kriget.137 Rahman menar att det var Saakashvilis 

oberättigad optimist om möjlig vinst i kriget som gjorde att han gick så långt att riskera krig 

med Ryssland. Rahman refererar till Geoffrey Blainey’s koncept om optimism vilken 

bedriver argumentationen att optimism inte kommer utav en rationell utvärdering av ens egna 

kapacitet utan istället kan gå bortom en rationell verklighetsförankring. En sådan optimism 

kan till och med komma från ett resonemang där man undervärderar hur ett krig i 

verkligheten utspelar sig. Utöver det kan också ledarskapets förlitan på att hjälp i ett 

närstående krig ska komma utifrån, genom internationell hjälp, leda till en ökad optimism till 

att gå segrande ur en konflikt. Rahman drar slutsatsen från denna argumentation att det är 

högst sannolikt att president Saakashvili önskade att genom att attackera Tskhinvali göra den 

intern-etiska konflikten med Sydossetien en internationell kris. I ett sådant fall antog 

Saakashvili att länderna i väst tillsammans med USA skulle ingripa i konflikten och lösa den 

till georgisk fördel en gång för alla.138 

Slutligen kan författaren till denna slutsatsen själv dra generella slutsatser utifrån 

fakta som redan redovisats i denna uppsats som inte talar till fördel för den georgiska sidan. 

För det första finns det slutsatser att dra med utgångspunkt i den georgiska officiella 

förklaringen att man attackerade Tskhinvali på grund av ryska förflyttningar genom Roki 

tunneln. Dels har den georgiska sidan i detta avseendet vetskapen att det är ryska styrkor man 

har att göra med och då i och med attacken på Tskhinvali rent logiskt visste att man kunde 

riskera ett möte med rysk armé på ett möjligt slagfält. Dels har den georgiska ledningen åter 

om refererat till den ryska truppförflyttningen över gränsen som en ”large scale invasion”, 

vilket innebär att man räknade med att man hade att göra med ett väldigt ryskt militärt 

avancemang. För det andra, med hänvisning till faktaframställningen i princip nummer två, 

var det den ryska sidan som stod av många de provokationerna emot georgiskt territorium 

månaderna innan konflikten, så som exempelvis kränkning av det georgiska luftrummet. 

                                                
137 Rahman, Sajjadur Mohammad, (2009), s.137. 
138 Ibid, s. 143.  
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7.4.2 Analyssammanfattning  

Denna analysfrågan har utträtt huruvida det var rimligt av Georgien att tro att man skulle 

lyckas med den företagna attacken och kriget i sin helhet. Dels har det lagts fram argument 

som talar för att den georgiska sidan inte hade klart för sig i vilken mån den ryska sidan 

skulle involvera sig i konflikten. Denna argumentation menar att den georgiska sidan inte var 

förberedd på att Ryssland skulle komma med den militära styrkan och strategin som man 

faktiskt gjorde. De argument som talar till georgisk nackdel är dessvärre betydligt fler. Dessa 

baserar sig på varningar om rysk mobilisering och att en initial georgisk attack skulle kunna 

leda till ett fullskaligt krig. Det hänvisas också till den total militära kapaciteten av de båda 

länderna där Ryssland logiskt har överhanden. Utöver detta argumenteras det att President 

Saakashvili själv bedrev egen agenda när han valde att attackera Tskhinvali, när han genom 

blind optimism inte såg konsekvenserna av kriget och önskade göra den intern-etiska 

konflikten till ett internationellt problem. Författaren hänvisar också till tidigare redovisade 

fakta från den georgiska sidan som blir till dennes nackdel i denna princip. Denna fakta delas 

i två delar, dels den georgiska vetskapen om att det kvar ryska trupper man hade att göra med 

och att de själva refererat till en fullskalig rysk invasion av landet samt att det var Ryssland 

och inte bara sydossetiska militanter som stod för de otaliga provokationer mot Georgien 

innan kriget i augusti.  

 

Det slutliga analyssvaret på huruvida Georgien haft rimligchans att gå segrande ur attacken 

på Tskhinvali och kriget, i förenlighet med principen om ”Reasonable hope”, leder slutligen 

till att Georgien ej har uppfyllt denna princip.  

 

7.5 Proportionality- Principen om statens användning av proportionellt våld i den initiala 

krigshandlingen  

 

I denna uppsats utgår analysen över Georgiens hanterande av kriget från den georgiska 

attacken på sydossetiens huvudstad Tskhinvali. Därför finns det inte i vårt fall en initial 

attack från utomstående stat. Den initiala attacken i detta fall tillfaller istället provokationer 

från den ryska truppförflyttningen genom Roki tunneln samt det eskalerade våldet i 

Tskhinvali området dagarna före anfallet av staden. Det är alltså den georgiska attacken mot 

Tskhinvali som får stå för analysen om proportionalitet.  
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7.5.1 Analysfråga   

 

Var Georgiens attack på Tskhinvali proportionerlig, gentemot att Georgien kände sig hotad 

av rysk invasion samt sydossetiska militanter i Tskhinvali? 

 

För det första finns det anledning att jämföra antalet styrkor på de båda sidor. Enligt ryska 

och georgiska myndigheters svar till IIFFMCG bestod georgiska markstyrkor som deltog i 

hela konflikten främst av: 1:a, 2:a samt 3:e infanteri brigaderna,  53:e infanteribrigaden, 1:a 

artilleribrigaden, mekaniserade element och artilleri från den 1:a brigaden samt tre andra 

separata bataljoner. Tillsammans med dessa deltog också två bataljon stora förband från 

utrikesdepartementet som hanterade kontraterrorism samt kravallpoliser. Denna styrkan stod 

för huvuddelen av krigsföringen och bestod i sin helhet av cirka 10 000–11 000 manskap. Det 

georgiska flygvapnet medverkade likaså och bestod av tre militärflygplan samt helikoptrar. 

Dessa visade sig dock inte bidra till en stor del av krigföringen på grund av sin 

underlägsenhet mot det ryska flygvapnet. Likaväl sattes också 5000 extra män in från den 

nationella vaktstyrkan den 8:e augusti, men enligt rapporter bidrog inte dessa heller till den 

georgiska krigföringen.   

Enligt ryskt och georgiskt material insänt till IIFFMCG skickade den ryska ledningen 

den 8:e augusti förband från 693:e samt 135:e regementet av motoriserade skyttedivisionen. 

Tillsammans med dessa tillkom senare den 76:e överfalls divisionen stationerad i Pskov, 

delar av de 42:a motoriserade skytte divisionen stationerad i Tjetjenien, den 20:e 

motoriserade skytte divisionen stationerad i Volgograd, den 98:e flygburna divisionen 

stationerad i Ivanovo och 234:e överfalls divisionen. Utöver dessa tillkom också 5 brigader 

samt 5 regementen, till exempel det 331:e fallskärms regementet och det specialstyrkor. En 

del experter hävdar att över 12 000 ryska trupper fanns i Sydossetien vid krigsutbrottet. 

Tillsamman med ytterligare styrkor sända till Abchazien bestod en totala ryska styrkan som 

gick in i Georgien av 25 000–30 000 inte inkluderande det ryska flygvapnet.139  

Tveklöst var den Sydossetiska armén avsevärt mindre än både den georgiska och den 

ryska. Den sydossetiska yrkesarmén bestod till sin helhet ca 3000 soldater samt 15 000 

miliser i reserven. Däribland bestod den sydossetiska armén av granatkastare, stridsvagnar, 

                                                
139 Council of the European Union, (2009), Vol. 2 s. 214-215.  
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haubits, pansarfordon och 3 transporthelikoptrar. Många hävdade att de sydossetiska 

trupperna troligtvis inte kunde hålla den georgiska armen mer än en vecka.140  

Denna information talar om den totala militära styrkan från båda sidor, vilket ger en 

överblicksbild och avvägning av de båda sidornas kapacitet. Emellertid är det den ryska 

styrkan som avancerade genom Roki tunneln som specifikt blir intressant för denna särskilda 

analysfrågan. Enligt Georgisk underrättelseinformation bestod det ryska formationen av 

beväpnade militära fordon inklusive stridsvagnar och bepansrade fordon. Mer specifikt menar 

Chifu m.fl. att det ryska avancemanget bestod av “...a full brigade with tanks and armored 

vehicles,..”.141  

För att fastställa hur stort själva hotet var från de ryska styrkorna och med tanke på att 

det var den ryska truppförflyttningen som var den påstådda anledningen till den georgiska 

attacken på Tskhinvali, är det av vikt att den till den faktiska mobiliseringen av parterna. Det 

finns fakta som pekar på att de båda utbrytarstaterna, Sydossetien och Abchazien, mellan 

2004 och 2008 ”became more militarised”.142 Cornell & Starr (2009) hävdar bestämt att de 

båda utbrytarstaterna mobiliserade och utrustade av Ryssland under åren innan 

femdagarskriget 2008. Författaren refererar till uppgifter att denna leverans från Ryssland av 

militär utrustning till utbrytarstaterna i början på 2006 hade resulterat i att den totala mängden 

av vapen, ammunition och utrustning i dessa två regionerna tillsammans steg över den total 

georgiska militära kapaciteten. Detta blir ändå mer häpnadsväckande när man lyfter fram 

storlekarna på de båda parterna där Abchazien och Sydossetien tillsammans har en 

sammanslagen population av ca 250 000 och Georgien en population på 4,5 miljoner.143  

Beträffande Rysslands militära budget går det att titta på landets militära utgifter 

under den avsedda tidsperioden. Mellan åren 2003 och 2013 fördubblade Ryssland sina 

militära utgifter vilket innebar att de 2013 befann sig på tredje plats i världen rörande militära 

utgifter.144 

Utifrån detta går det vidare att se på den rapporterade mobilisering av Ryssland tiden 

innan utbrottet av konflikten 2008. Redan i september 2006 anklagade det georgiska 

                                                
140 All World Wars, (u.å), “Battle for the South Ossetia, August 2008”, 

http://www.allworldwars.com/Battle%20for%20the%20South%20Ossetia%20August%202008.html  
141 Chifu, Iulian,. Nantoi, Oazu & Sushko, Oleksandr, (2009), “The Russian Georgian War- A trilateral cognitive 

institutional approach of the crisis decision-making process”, Editura Curtea Veche Bucuresti, Project from: German 

Marshall Fund, The Black Sea Trust for Regional Cooperation,  ISBN 978-973-1983-19-6, http://www.cpc-

ew.ro/pdfs/the_russian_georgian_war.pdf .  
142 Ibid, s. 30.  
143 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009), s. 58. 
144 Oxenstierna, Susanne, (2016), “ Russia´s defense spending and the economic decline”, Journal of Euroasian Studies, Vol 

7, Issue 1, Swedish Defense Research Agency, https://doi.org/10.1016/j.euras.2015.06.001 .  

http://www.allworldwars.com/Battle%20for%20the%20South%20Ossetia%20August%202008.html
http://www.cpc-ew.ro/pdfs/the_russian_georgian_war.pdf
http://www.cpc-ew.ro/pdfs/the_russian_georgian_war.pdf
https://doi.org/10.1016/j.euras.2015.06.001
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inrikesministeriet i ett uttalande att ryska militära förflyttningar skett nära den ryska 

georgiska gränsen. Han menade att Ryssland satt den 58:e delen av armén stationerad i 

Nordossetien hade mobiliserats.145 Cornell (2009) menar också att mobilisering av ryska 

styrkor skett i anslutning till krigsutbrottet, bland annat ska det 76:e luftburna regementet 

Pskov ha tagit position på Roki samt Mamisson passen i Kaukasus bergen mellan den ryska 

och Georgiska gränsen.146 Den 2 augusti avslutades den gemensamma militärövningen i nord 

Kaukasus vid namn ”Kavkaz- 2008”, men istället för att dra tillbaka sina trupper stod att 

många kvar på sina portioner i området av de trupper som deltagit i övningen.147 

Precis så som Ryssland gjorde också Georgien förändringar i militära budget. Mellan 

åren 2004–2008 ökade Georgien sina militära utgifter från 1 % av sin BNP till mer än 8 %.148 

Storleken på den georgiska armén ökade också, genom tillägg till den georgisk lagen steg den 

från 20 000 år 2001 till 37 000 år 2008.149 

Frågan om huruvida attacken på Tskhinvali kan ses som proportionerlig är omtvistat. 

Human Rights Watch drog slutsatsen i sin rapport 2009 att de georgiska styrkorna använde 

sig av oproportionerligt samt urskillningslöst våld i och med användandet av tunga eldvapen i 

många av de incidenter som skedde i kriget. Det samma sas också om det motsvarande ryska 

motståndets användande av eldvapen på marken och i luften, vilket i mångt om mycket 

dödade och sårade mängder av civila.150 För att styrka att den georgiska attacken var 

oproportionerlig finns det bevis på detaljnivå av personer som de facto fanns på plats. Ryan 

Grist, tidigare kapten i den brittiska armén fanns på plats i området i augusti 2008 som 

observatör utsända av OSCE för att lindra spänningar i Sydossetien. Enligt Grist var det 

Georgien som stod för den första militära attacken mot Tskhinvali. Han menade vidare att:  

 

“It was clear to me that the [Georgian] attack was completely 

indiscriminate and disproportionate to any, if indeed there had been 

any, provocation...” och att “The attack was clearly, in my mind, an indiscriminate 

attack on the town, as a town.”151 

 

                                                
145 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap 1, s. 20.  
146 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009), s70.  
147 Ibid, s.70 
148 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap 1, s. 30.  
149 All World Wars, (u.å).  
150 Human Rights Watch, (2009) 
151 Hewitt, George, ( 2013), “Discordant Neighbours: A Reassessment of the Georgian- Abkhazian and Georgian-South 

Ossetian Conflicts”, BRILL, ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-

ebooks/detail.action?docID=1170068, Hämtad: 16-11-2017, s. 521.  

https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=1170068
https://ebookcentral-proquest-com.proxy.lnu.se/lib/linne-ebooks/detail.action?docID=1170068
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7.5.2 Analyssammanfattning  

 

Denna analysfrågan har utträtt om den georgiska attacken på Tskhinvali var proportionerlig 

gentemot att Georgien kände sig hotad av rysk invasion samt sydossetiska militanter i 

Tskhinvali. För det första har det i början på denna analys jämförts de båda sidornas militära 

kapacitet. Det framgår att den ryska militära styrkan var större än den georgiska av olika skäl. 

Dels visar detta sig när man ser på det totala antalet styrkor på båda sidor i konflikten, när 

man tar i beräkning det ryska flygvapnets överlägsenhet mot det georgiska samt ländernas till 

antalet styrkor stationerande i Sydossetien vid krigsutbrottet. Det redogörs också för den 

befintliga sydossetiska armén som visar sig vara betydligt mindre till storlek och militär 

kapacitet. Vidare beskrivs också antagen mobilisering av Ryssland och Sydossetien i 

konflikten. Här presenteras fakta som visar att Sydossetien under de utsatta analysåren själva 

blev i hög grad militariserade. Likaså Ryssland ökade sin militära budget under denna tid. 

Det redovisas också fakta som styrker att Ryssland mobiliserade sina styrkor i anslutning till 

krigsutbrottet, bland annat genom att inte dra tillbaka alla medverkande styrkor som hade 

deltagit i den ryskledda militär övningen ”Kavkaz-2008”. Å andra sidan ökade också den 

georgiska sidan sin militära budget under dessa år anmärkningsvärt. Slutligen redovisas fakta 

av Human Right Watch som slår fast att den georgiska armén använde sig av 

oproportionerligt våld likaså som den ryska armén samt att personer på plasts vid tillfället, 

utsända av OSCE, utan tvekan klart såg attacken som oproportionerlig.   

 

Denna princip anses av författaren som svår att bedöma utifrån ovanstående fakta. Men för 

denna analysens skull anses ändå att bevisen till fördel för den georgiska sidan väger något 

tyngre. Det slutliga analyssvaret på huruvida georgiens attack emot Tskhinvali var i 

proportionerlig i förhållande till det ryska hotet, i enlighet med principen om 

”Proportionality”, leder slutligen till att Georgien kan anses ha uppfyllt denna princip. 
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7.6 Last resort- Principen om att staten har tillmötesgått alla andra fredliga alternativ utan 

framgång och därmed bedömer krig som den sista utvägen 

 

7.6.1 Analysfråga  

 

Vilka diplomatiska åtgärder tog Georgien för att fredligt lösa konflikten med parterna 

Sydossetien och Ryssland?  

 

Till att börja med måste definition ges till begreppet ”alla andra fredliga alternativ”.  

Landet borde försöka söka diplomatisk lösning på den upptrappade konflikten gentemot den 

andra partnern. Sådan diplomati stater emellan består till mångt och mycket då av dialog och 

förhandlingar parterna emellan.152  

 

Rörande diplomatiska förhandlingar och dialoger för lösning av konflikten tiden innan 

krigsutbrottet, fanns det en rad fredsförslag som den georgiska sidan erbjöd den sydossetiska. 

Mellan åren 2004 och fram till kriget 2008 erbjöd den georgisk sidan olika förmåner till den 

sydossetiska sidan, olika fredsplaner samt löften om att man var beredd att lösa konflikten på 

fredligväg. Å andra sidan verkade den georgiska sidan under samma tid bedriva viss 

psykologisk och militär press mot densamma, en inkonsekvent och motsägande agenda från 

den georgiska sidan som kommit att benämnas ”carrot and stick metoden”.153 Ett sådant 

exempel var när president Saakashvili i september 2004, inför FN:s generalförsamling, 

föreslog en ny fredsplan för konflikten i Sydossetien. Enligt Saakashvili var detta en tre 

stegsplan som bestod av återvändande av flyktingar och internflyktingar, demilitarisering av 

konflikt zonen samt erbjudande om den ”broadest form of autonomy” till regionerna. Å 

andra sidan i samma tal menade Saakashvili i referens till de båda utbrytarregionerna att det 

internationella samfundet ”...can no longer afford to ignore the security risks that emanate 

from these Black Holes and smugglers' safe havens.”154  

Det georgiska ledarskapet skapade under åren 2004 till 2005 ett antal fredsplaner som 

man presenterade och erbjöd till det sydossetiska ledarskapet. Dessa fredsplaner innehöll 

exempelvis erbjudande om bred självständighet inom det georgiska territoriet, sydossetisk 

                                                
152 Freeman, Chas W & Marks, Sally (u.å), “Diplomacy”, Encyclopaedia Britannica, 

https://www.britannica.com/topic/diplomacy .  
153 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap 2, s.106.  
154 Ibid, s.109.  

https://www.britannica.com/topic/diplomacy
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representation i georgiska regeringsstrukturer så som domstolar och parlament och ändring i 

JCC strukturen där man föreslog att EU, OSCE och USA också skulle ingå som parter. Den 

sydossetiska och ryska sidan avslog en del fredsförslag med anledningen att alla paret inte 

blivit inbjudna till dialogerna samt avslog man den föreslagna ändringen av JCC med skälet 

att JCC dåvarande struktur var den enda som skulle vara effektiv i att lösa processen.155 

 Mellan åren 2006–2008 fokuserade den georgiska ledningen på att lägga större vikt 

vid samtal och samarbete bilateralt med Tskhinvali.156 Ett av dessa exempel på direkta samtal 

med myndigheterna i Tskhinvali var i början på augusti 2008. Det georgiska departementet 

för återintegrering meddelade den 5 augusti att bilaterala samtal hade godkänts av den 

sydossetiska sidan och skulle ske den 7 augusti. Den sydossetiska sidan avfärdade samtalen 

direkt och menade att man inte kommit överens om att sådana samtal skulle ske eller och att 

det enda forumet genom vilket de skulle kunna tänka sig förhandla med Tbilisi, var JCC.  

Tätt intill krigsutbrottet 2008, mellan juli och augusti 2008, när konflikten var eskalerande 

kom den georgiska ledarskapet med förslag till förhandling med avsikt att söka en fredlig 

lösning på konflikten. Sydossetien och Ryssland valde att inte tillmötesgå samtliga av dem.157 

Nästkommande frågan är vilka former av diplomati det fanns mellan Ryssland och 

Georgien. I början på 2008 verkade det som om den georgiska administrationen började att 

skapa ett mer diplomatiskt sätt emot ledningen i Moskva. Den 21 februari möttes 

presidenterna Putin och Saakashvili och diskuterade bland annat att återuppta flyg och 

handelstrafik mellan de båda länderna som hade varit avstängda sedan spionskandalen 2006. 

Emellertid upplevde de diplomatiska relationen mellan Moskva och Tbilisi tillbakagång när 

den georgiska ledningen meddelande att man ämnade att dra sig ut ur JCC, eftersom man 

menade att forumet var ett utdaterat element i fredprocesser. Moskva svarade på beslutet 

genom att samma månad bland annat lyfta handelsrestriktioner till regionen Abchazien.158 I 

juni samma arrangerades ett möte med den då tillträdande ryska presidenten Medvedev och 

Saakashvili på ett möte i St. Petersburg arrangerat av CIS. Saakashvili meddelande inför 

mötet att han var optimistiskt till dialog mellan parterna och hävdade att:“I think that it is in 

our interest, as well as in the interest of Russia and its new president. I hope that all 

necessary steps will be taken to defuse the current tension.” Tyvärr ledde inte mötet till några 

konstruktiva steg för fredprocessen.”159  

                                                
155 Ibid. s. 109–110. 
156 Council of the European Union, (2009), Vol 2, kap 2, s. 122.  
157 Cornell, E Svante & Frederick Starr, (2009), s. 71. 
158 Ibid, s.143. 
159 Ibid, s.139. 
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Det finns också exempel på att den georgiska ledningen valde att vända sig mot den 

internationella gemenskapen föra att på så vis diplomatiska lösa konflikten eller vädja om 

internationell hjälp att lugna den eskalerande situationen. I maj 2008 inför journalister i den 

Abchaziska staden Batumi hävdade Saakashvili att:”Georgia is not able to go to war with 

Russia and is mot doing so,” han menade vidare att Georgien: “… have few combat units and 

NATO will not help us in this.” Vi samma tillfälle vädjande han till Europeiska unionen om 

hjälp när manade densamma att ”…study, investigate and react on illegal movement of 

Russian peacekeeping forces. We also want the EU’s more active involvement in the conflict 

resolution process.” 160 

Enligt rapporten IIFFMCG förväntade sig Georgien en större engagemang och 

inblandning av dess internationella partners så som EU och NATO samt av internationella 

och regionala organisationer i att hjälpa till med att lösa konflikten med de två 

utbrytarregionerna.161    

 

7.6.2 Analyssammanfattning  

 

Denna slutliga analysfrågan har diskuterat vilka diplomatiska åtgärder som den georgiska 

regeringen tog tiden innan kriget till de båda motståndare parterna för att på så vis avvärja en 

konflikt eskalering. Analysen visar att den georgiska regeringen under åren 2004–2008 

kommit med en rad fredsförslag till den sydossetiska sidan. Sydosseterna och Ryssland o 

andra sidan har många gånger ställt sig tvivlande till dessa. Detta kan bero på att man har 

velat gå olika vägar för att lösa konflikten och det faktum att sydosseterna inte önskar 

återintegrering in i det georgiska territoriet något som inte är en diskutabel punkt för 

georgierna. Den georgiska ledingen har också försökt att medla med Ryssland och 

Sydossetien som två i dem olika parter. Med sydosseterna har man jobbet efter en linje att 

locka tillbaka regionen samtidigt som man har varit klar över vilka problem det finns där och 

mångt om mycket nästan förolämpat sydosseterna. Man har också öppnat sig för dialog med 

den ryska sidan men med lite framgång. Slutligen har också det georgiska ledarskapet vänt 

sig mot den internationella gemenskapen och vädjat om hjälp till att lugna den eskalerande 

konflikten. Trots Georgiens försök att undvika krig eskalerade kriget och den georgiska 

ledningen tog beslutet att attacker Tskhinvali i augusti 2008.  

 

                                                
160 Ibid, s.139.  
161 Council of the European Union, (2009), S. 17, kap 1  
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Det slutliga analyssvaret på huruvida Georgien tillmötesgått alla diplomatiska alternativ för 

att undvika ett krig, i enlighet med principen om ”last resort”, leder slutligen till att Georgien 

anses uppfyllt denna princip.  

 

8. Avslutande slutsatser 

 

Det är nu dags att gå tillbaka till frågeställningen som denna uppsatsen presenterade i sin 

början och hur denna fråga har utifrån ovanstående resultatredovisning besvarats. 

Frågeställningen löd: Hade Georgien rättfärdiga skäl, baserat på principerna i jus ad bellum, 

att gå in i kriget i 2008? Av de sex principerna i teorin om ”Jus ad bellum” har Georgien i 

denna analys ansetts ha tillmötesgått och uppfyllt 3 av 6 principer. Eftersom den valda teorin 

har kravet att enbart när alla principerna har uppfyllts är det tillåtet av en stat att förklara krig, 

är denna uppsatsens slutsats att Georgien inte hade rättfärdiga skäl, baserat på principerna i 

jus ad bellum, att gå in i kriget 2008.  
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