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1. ABSTRACT 
 

A big dilemma in the international politics is how the human rights can be combined with the 

states’ sovereignty. It has been a problem for a long time for the UN to know how to react 

when human rights are being violated and when to be able to use a military intervention.  

 

The government of Canada established a commission named ICISS
1
 to find a solution to this 

dilemma. The commission presented a report in the end of 2001 called Responsibility to 

Protect which was accepted as a norm of UN in 2005. The rapport offers solutions for the 

Security Council in cases of violations of human rights in foreign states.  

 

This thesis studies what this report means and examines if it is plausible and desirable from 

the perspectives of realism, constructivism and liberalism. To test the plausibility and the 

desirability is it also reviewed if the report can be understood in different ways.  

 

It turns out that realism finds the report mostly unplausible and not desirable. The liberalism 

regards the report as both plausible and desirable but finds that it is failing in some parts. The 

constructivism reckons the report as plausible but not necessarily desirable. It is also shown 

that the report can be understood in different ways which reduce its plausibility and 

desirability. 

 

However, the report offers possible solutions to a difficult dilemma and is a serious 

contribution to the conflict between the state and the individual.  

 

.  

 

 

 

 

Nyckelord: Responsibility to Protect, R2P, Skyldigheten att skydda, militär intervention, 

statssuveränitet, mänskliga rättigheter, realism, konstruktivism, liberalism 

                                                 
1
 International Commission on Intervention and State Sovereignty 
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3. FÖRKORTNINGSLISTA 
 

FN Förenta Nationerna 

ICISS International Commission on Intervention and State Sovereignty 

R2P Responsibility to Protect (”Skyldigheten att skydda”) 

NGO Non-Gouvernmental Organization (Civila samhällets organisationer) 

UN United Nations 

WSO World Summit Outcome 
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4. INLEDNING 

 
För 60 år sedan antog FN en deklaration som berör var och en av oss, nämligen de mänskliga 

rättigheterna.
2
 Alla människor har individuella rättigheter men det är staten som har ansvaret 

att se till att alla har tillgång till dem. Detta gör att det finns en konflikt mellan staten och 

individen. Denna spänning finns även i FN-stadgan, vilket har lett till att de individuella 

rättigheterna har lyfts fram på senare år. De mänskliga rättigheterna anses alla ha rätt till och 

bör därför försvaras. Interventioner har dock alltid varit mycket kontroversiella och det finns 

många olika åsikter om när och hur de ska kunna användas. Det stora problemet är att veta 

hur man ska kunna förena statssuveräniteten med de mänskliga rättigheterna.  

 

2001 skrev kommissionen ICISS (International Commission on Intervention and State 

Sovereignty) en rapport som heter ”Responsibility to Protect”. Den erbjuder lösningar på detta 

problem och år 2005 antog FN ”Skyldigheten att skydda” som norm i WSO (World Summit 

Outcome). Lösningen som rapporten erbjuder innebär att FN eller en konstellation av 

medlemmar är skyldig att ingripa när ett folk utsätts för ett stort lidande och då staten 

antingen inte har möjlighet eller vilja att hjälpa sin befolkning. Antagandet av Responsibility 

to Protect som norm var ett historiskt beslut. Detta eftersom den sätter skyddet av individen 

framför skyddet av staten. Detta går emot principen om icke-intervention, som innebär att FN 

inte har rätt att ingripa i en stats inre angelägenheter.
3
  

 

Vad innebär rapporten ”Skyldigheten att skydda” rent konkret och är den en eventuell lösning 

på konflikten mellan stat och individ? Är den önskvärd och rimlig i dagens värld? 

  

För att kasta ljus över den problematiken ska det i denna uppsats analyseras kring rapporten, 

vad den innebär och hur den kan tolkas. 

 

När jag skriver detta har alltså FN sedan några år antagit normen ”Skyldigheten att skydda”. 

Den version som antogs är dock en något urvattnad version av originalet. Rapporten som 

skrevs av ICISS är över 100 sidor lång och FN:s version som antogs i WSO sammanfattas på 

en sida. Detta innebär självklart att rapporten är betydligt mer omfattande och specifik i sin 

utformning än den antagna versionen. Det är fler delar i ICISS:s rapport som undviks och 

                                                 
2
 UNHCR, 2008 

3
 Världshorisont, 2/2008:4-5 
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modifieras i FN:s antagna version. Detta gäller bland annat antal dödsoffer innan en 

intervention ska ske och användandet av vetot i Säkerhetsrådet. När det gäller antal döda 

undvek ICISS beteckningen ”folkmord” och använde istället ”förlust av människoliv eller 

etnisk rensning i stor skala”. De gjorde det för att de menade att ett agerande då kan ske 

tidigare än om beteckningen folkmord används. FN antog dock antal döda under beteckningen 

”folkmord”. Gällande diskussionen om användandet av vetot, manade ICISS FN:s 

Säkerhetsråd att inte använda sig av det vid humanitära kriser. Detta undvek FN helt och 

hållet att ta ställning till i den antagna versionen.
4
 

 

Det denna uppsats kommer att undersöka är rapporten ”Skyldigheten att skydda” och inte den 

antagna versionen av FN. Detta är viktigt att vara medveten om eftersom dessa två skiljer sig 

åt och kan tolkas annorlunda. Anledningen till detta val förklaras i metod och material 

avsnittet.  

 

4.1. SYFTE 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om lösningarna som erbjuds i rapporten ”Skyldigheten att 

skydda” har en möjlighet att lyckas i dagens värld.  

 

4.2. VETENSKAPLIGT PROBLEM  

 

Ett utomvetenskapligt problem innebär att det ska ha en relevans i det samhälle vi lever i. 

Sedan Kalla Kriget har världen dominerats av inbördeskrig och kränkningar av mänskliga 

rättigheter inom stater.
5
 Eftersom FN bildades för att undvika krig mellan stater snarare än att 

lösa konflikter inom en stat saknades det klara riktlinjer hur de i en sådan situation bör och får 

agera. Målet med denna rapport är att erbjuda en lösning på det problemet och skapa ett 

globalt ansvar så att de mänskliga rättigheterna inte kränks.  

 

Eftersom ”Skyldigheten att skydda” berör ett problem som är aktuellt idag och handlar om 

mänskliga rättigheter vilket är någonting som berör oss alla, är detta relevant att vidare 

undersöka. Genom att göra en analys från tre olika teoretiska perspektiv ger det flera sätt att ta 

en ståndpunkt till rapporten.  

                                                 
4
 ICISS, 2001:XII & XIII och UN, 2005:30 

5
 ICISS, 2001:4 & 13 
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Mitt problem är värderande då det analyserar om normen är önskvärd och rimlig i vårt 

samhälle. För att få en större bredd i uppsatsen används dock både en beskrivande och en 

värderande frågeställning. Anledningen till detta är att en förståelse om vad rapporten betyder 

är väsentlig för att kunna ta en värderande ståndpunkt. 

 

4.3. FRÅGESTÄLLNINGAR  

 

Det krävs en grundläggande förståelse för vad rapporten innebär för att kunna analysera den. 

Med detta i åtanke är en frågeställning: Vad innebär ”Skyldigheten att skydda”?  

 

Om det finns tveksamheter och otydligheter i rapporten, kan detta leda till att den inte är 

hållbar. Den skulle även kunna leda till oönskade effekter om den kan tolkas på för många 

olika sätt. Därför är en annan frågeställning: Finns det delar i rapporten som kan tolkas olika 

och i sådana fall, på vilket sätt?  

 

För att få en bredd i tolkningen av rapporten används tre viktiga politiska teoretiska 

utgångspunkter för den slutgiltiga analysen. Därmed är den sista frågeställningen: Hur rimlig 

och önskvärd är ”Skyldigheten att skydda” sett ur ett realistiskt, liberalistisk och 

konstruktivistiskt perspektiv? 

 

4.4. TEORI  

 

För att besvara frågeställningarna kommer det undersökas vad rapporten innebär samt hur den 

kan tolkas och genom detta analysera normen ur de teoretiska utgångspunkterna realism, 

liberalism och konstruktivism.  

 

Anledningen till att just dessa utgångspunkter används, är för att de är de tre mest centrala 

teorierna inom studiet av internationell politik. Realismen har länge varit den mest 

dominerande skolan inom fältet. Eftersom staten och därmed statssuveräniteten är viktig i 

realismen är det intressant att undersöka hur den ställer sig till ”Skyldigheten att skydda”. 

Liberalismen är den största av realismens konkurrenter och finns i grunden till FN:s 
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deklaration av de mänskliga rättigheterna, vilket gör den relevant i denna uppsats.
6
 

Konstruktivism är en förhållandevis ny motståndare som de senaste 20 åren har växt sig stark 

och blivit en ledande teoretisk utgångspunkt inom internationell politik.
7
 Den understryker 

betydelsen av värden och språk och eftersom ”Skyldigheten att skydda” vill förändra värden 

och språket som används vid interventioner är det intressant att undersöka konstruktivismens 

ställningstagande till rapporten.  

  

4.5. TEORETISKA BEGREPP 

 

I denna uppsats kommer de centrala begreppen som används operationaliseras på följande 

sätt: 

 

Rimlig: Det här begreppet används i frågeställningen och innebär att någonting är möjligt och 

logiskt att applicera i dagens värld.  

 

Önskvärd: Även det här begreppet används i frågeställningen och innebär att någonting är 

eftersträvansvärd och välbehövligt i dagens värld.  

 

Värde: Ett värde uttrycker någonting som man antingen fördömer eller rättfärdigar. Det 

uttrycker bland annat om någonting är gott, ont, önskvärt eller avskyvärt. Ett påstående som 

baseras på dessa premisser tar alltid utgångspunkt i ett värde. Det kan handla om generella 

saker såsom rättvisa och skönhet men kan även uttryckas mer specifikt som till exempel 

mänskliga rättigheter. Det kan vara ett beteende som till exempel att skada någon eller ett 

tillstånd såsom en demokrati.
8
 

 

Norm: Normer tar utgångspunkt i ett värde. Det är någonting som påverkar en individs 

beteende och får oss att bete oss snarlikt, vilket oftast sker omedvetet. Om en person bryter en 

norm anses det underligt och kritiseras oftast av kollektivet. Normen har alltså en social styrka 

som gör att individer känner att de bör agera på ett visst sätt och att de annars måste ursäkta 

eller förklara sitt beteende.
9
 Ett exempel på en norm i Sverige är att vi tar av oss skorna när vi 

kommer in till någon.  

                                                 
6
 Halldenius, 2003:7-9 

7
 Eriksson, 2006:87  

8
 Badersten, 2006:22 

9
 Eriksson, 2006:88 
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Militär intervention: Det innebär att ett land ingriper i ett annat lands konflikter med militär 

kraft. När detta sker av FN, sker det genom en auktorisering av FN: s säkerhetsråd som en 

sista utväg att säkra människors rättigheter och humanitära förhållanden. Målet är att skydda 

civilbefolkningen, inte att bekämpa och förstöra fienden samt att nå en snabb framgång med 

så få skador som möjligt på civilbefolkningen.
10

 

 

”Skyldigheten att skydda” - R2P- Responsibility to Protect: Det är en rapport som skrevs av  

ICISS (the International Commission on Intervention and State Sovereignty) 2001, och antogs 

som en norm av FN 2005.
11

 Den rapporten ger förslag på hur FN ska agera när en stat inte kan 

eller vill skydda sin egen befolkning. Det innebär att FN då har skyldighet att använda sig av 

diplomatiska, humanitära och andra fredliga medel för att skydda befolkningen och om de 

fredliga medlen är otillräckliga använda sig av en militär intervention som en sista utväg.
12

   

 

4.6. METOD OCH MATERIAL  

 

För att besvara frågeställningarna kommer det genomföras olika slags undersökningar. Detta 

för att få en bredd i uppsatsen som skulle vara svår att uppnå om endast en av analyserna 

genomfördes.  

 

Studien inleds med en enkel argumentationsanalys där det kommer att kunna undersökas om 

”Skyldigheten att skydda” kan tolkas olika och i sådana fall på vilket sätt. I 

argumentationsanalysen kommer rapporten kritiskt undersökas för att analysera 

”hållbarheten” i argumentationen. Det kommer alltså att undersökas om det framgår vad som 

menas och om argumentationen hänger samman. Detta kommer att belysas med konkreta 

exempel ur rapporten. Denna analys ger möjlighet att dra slutsatser om olika 

tolkningsmöjligheter vilket är relevant för denna uppsats.
13

 

 

Sedan följer en begreppsanalys för att vidare undersöka vad rapporten innebär. Detta görs 

genom att olika värden som förekommer i rapporten definieras och preciseras. Med detta 

                                                 
10

 ICISS, 2001:57 
11

 Svenska FN-förbundet 1, 2008 
12

 Svenska FN-förbundet 2, 2008 
13

 Boréus & Bergström, 2005:132 
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uppnås även en intern giltighet
14

. När värdena preciserats, ställs de i en värdehierarki för att ta 

reda på vilka värden som anses vara viktigast i rapporten. Därefter undersöks det vilka 

svagheter eller vagheter som finns i definitionerna av värdena samt om det råder oenighet 

mellan olika värden.
15

 Eftersom rapporten innehåller en diskussion med många värden, finns 

det relevans i att närmare undersöka dem med hjälp av en begreppsanalys.  

 

Avslutningsvis kommer en normativ analys vilket ger möjlighet att undersöka hur önskvärd 

och rimlig ”Skyldigheten att skydda” är. Här kommer de olika teoretiska perspektiven 

användas som utgångspunkter för analysen och den kommer ta avstamp i de olika värden som 

finns i rapporten. 

 

Min normativa analys kommer att vara uppbyggd som en ”given att-analys”. Den metoden 

ger möjlighet att på ett neutralt sätt problematisera och jämföra olika svar på ”bör-frågor” 

såsom ” Givet att man ska hjälpa människor som får sina fri- och rättigheter kränkta, bör vi då 

gå in i andra stater med militära interventioner?”.
16

 För att uppnå extern giltighet söks här 

referenser i rapporten.
17

 

 

En komparativ flerfallsstudie mellan två länder skulle kunna vara intressant om det gällde att 

undersöka FN:s agerande. Då skulle den mest-lika-fall designen kunna användas för att 

därmed mer ingående undersöka två lika länder och förklara vad som trots likheten gjorde att 

FN bara agerade i ett av fallen.
18

 Med denna metod skulle även slutsatser kunna dras om 

”Skyldigheten att skydda” är önskvärd och rimlig eller inte. Men på grund av att FN:s antagna 

version är så pass ny har den ännu inte använts i praktiken, vilket gör att inga lyckade fall 

finns. Detta skulle även innebära att utgångspunkten tas i den antagna versionen av FN, och 

eftersom syftet är att analysera ICISS:s rapport ”Skyldigheten att skydda” är denna metod inte 

relevant.  

 

Det material som används till denna uppsats är framförallt rapporten ”Responsibility to 

Protect” och statsvetenskaplig kurslitteratur samt annan facklitteratur som behandlar de olika 

                                                 
14

 Intern giltighet är någonting som en analys uppnår när den är tydligt utförd. Detta innebär att de värden som 

diskuteras måste vara tydligt förklarade, att det ska vara klart hur resonemanget går till samt hur slutsatserna och 

argumentationen kring resonemanget har nåtts. (Badersten, 2006:74) 
15

 Badersten, 2006:43 
16

 Badersten, 2006:44 
17

 Badersten, 2006:169-171 
18

 Benneth & George, 2005:50 
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teorierna och metoderna. Tidskriften Världshorisont samt FN:s och ICISS:s hemsidor används 

även. 

 

Med hjälp av både internet och arkivstudier av böcker, rapporter och tidskrifter finns 

möjlighet att få aktuell data som dessutom är lättillgänglig. Det intressanta med ”Skyldigheten 

att skydda” är att det är ett så pass nytt inlägg i den internationella politiken och därför inte än 

är genomforskad. 

 

Den viktigaste informationskällan för att genomföra analyserna är ICISS:s rapport 

”Responsibility to Protect”. Anledningen till att den används istället för FN:s antagna version 

är för att det är ICISS: rapport som är grunden för diskussionen om begreppet ”Skyldigheten 

att skydda” och även det ambitiösaste inlägget. Rapporten kan liknas vid ett förarbete till den 

resolution som FN:s generalförsamling antog 2005 vid World Summit. Trots att detta kan ge 

vissa svagheter i analyserna, eftersom det inte är den versionen som FN agerar efter, erbjuder 

den omfattande lösningar som förtjänar en vidare analys. Denna rapport är revolutionär i det 

hänseende att det är den första rapport som erbjuder konkreta lösningar till detta problem som 

FN och resten av världen stått rådlösa inför. 

 

Det bör tas med i beräkning att källor från internet inte alltid är helt tillförlitliga. De kan vara 

förfalskade, omedvetet eller medvetet vinklade eller inaktuell och även vara från sekundära 

källor. Detta gör det viktigt att även använda sig av litterära källor såsom rapporter, böcker, 

artiklar och tidskrifter.  

 

Vad gäller både FN: s hemsidor och tidskriften Världshorisont som är en tidskrift som utges 

av FN-förbundet i Sverige, finns det en risk att informationen är vinklad. Detta måste beaktas. 

Värdefull information som kan hämtas från dessa källor är bakgrundsinformation som kan 

vara intressant att ha med.  
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5. BAKGRUND  
 

Inledningsvis tänker jag ge en kort bakgrundsinformation om FN och ”Skyldigheten att 

skydda”. Vad det var som ledde till att rapporten gjordes och information om vad den innebär 

vilket därmed besvarar första frågeställningen. 

 

I andra världskrigets slutskede 1945, bildades FN i ett försök att behålla världsfreden. 

Grundidén var att inga fler krig mellan stater skulle uppstå, att mänskliga rättigheter inte 

skulle kränkas och att staten skulle få bestämma fritt över sin framtid. Idag är 192 länder 

medlemmar vilket innebär nästan alla världens länder.
19

  

 

Under årens gång har FN mött problem i sitt arbete för att upprätthålla fred i världen. Ett 

viktigt mål för FN är att bevara de mänskliga rättigheterna men även att skydda statens 

suveränitet. Detta har i flera situationer visat sig vara ett stort hinder för att FN ska kunna 

gripa in och hjälpa civilbefolkning som får sina mänskliga rättigheter kränkta. Det största 

problemet var att det saknades regler för hur det internationella samfundet skulle reagera när 

de mänskliga rättigheterna kränks i en annan stat. Detta på grund av den grundläggande 

konflikten mellan att skydda människors rättigheter och att skydda statens suveränitet inom 

FN.  

 

Det har på senare tid blivit en förskjutning på fokuset, från statssuveräniteten till de mänskliga 

rättigheterna. Realismen har länge varit stark inom internationell politik och har präglat den 

till stor del, vilket innebär att staten då spelat en stor roll.
20

 Men individers rättigheter har 

börjat ta allt större plats och betydelsen av de mänskliga rättigheterna har ökat mycket med 

åren.
21

 Detta innebär att det diskuteras alltmer om att ett agerande krävs av aktörer såsom FN 

när de mänskliga rättigheterna kränks. 

 

Interventioner har dock alltid varit kontroversiella, både när de inte sker och när de sker. Som 

exempel på detta är Bosnien på 1990-talet då Nato gick in trots att Säkerhetsrådet hade sagt 

                                                 
19

 Svenska FN-förbundet 3, 2008 
20

 Dunne & Smith, 2005:162 
21

 Regeringskansliet, 2009 
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nej.
22

 Det var under denna tid som problematiken kring intervention uppmärksammades och 

det började på allvar talas om att finna en lösning på problemet.
23

 

 

Kofi Annan arbetade länge för att få igenom reformer inom FN. Han argumenterade i flera år 

för att FN: s system skulle möjliggöra ingripanden av omvärlden i länder som inte själva lever 

upp till åtagandet att skydda sin befolkning från folkmord, massmord och massiva och 

upprepade brott mot de mänskliga rättigheterna.
24

 1998 sa han i ett pressmeddelande: 

 

”State frontiers should no longer be seen as a watertight protection for war criminals or mass 

murderers.” 
25

 

 

Vid generalförsamlingens 54:e möte i september 1999, uppmanade han att finna 

gemensamma principer i FN-stadgan för hur vi gemensamt ska skydda mänskligheten. Han 

varnade för att människor kan söka lösningar till fred och rättvisa på andra håll om FN inte 

har möjlighet att erbjuda det. Ett år senare skrev han sin ”Millenium rapport” och nämnde där 

bland annat: 

 

“…if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how 

should we respond to Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human 

rights that affect every precept of our common humanity?”
26

 

 

I september 2000 tillsatte den kanadensiska regeringen en kommission, ICISS, som skulle ta 

sig an uppgiften att försöka finna en lösning på detta dilemma. De skulle försöka hitta en ny 

gemensam grund för Generalsekretariatet i FN, så politisk konsensus lättare skulle kunna nås 

och på det sättet bättre kunna hantera mänskliga kriser i framtiden.
27

 Arbetet de gjorde 

resulterade ett år senare i en rapport som heter ”Responsibility to Protect”, i denna uppsats 

                                                 
22

 Bosnien och Hercegovina ingick efter andra världskriget i SFRJ (Socialistiska federativa republiken 

Jugoslavien) där ytterligare Slovenien, Kroatien, Serbien, Montenegro och Makedonien ingick. Efter ledarens 

Titos död 1980, krävde länderna självständighet och 1992 fick Bosnien och Hercegovina ett internationellt 

erkännande som självständiga stater. Detta ledde till starka serbiska protester och ett långtgående krig som 

pågick under första halvan av 1990-talet. (Sveriges regering 1, 2008) 
23

 Global Centre for the Responsibility to Protect, 2008 
24

 Ask, 2006 
25

 Annan, 1998:04 
26

 ICISS, 2001:2 
27

 ICISS, 2001:3 
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mest nämnd i sin svenska översättning ”Skyldigheten att skydda”. ”Skyldigheten att skydda” 

antogs som en norm av FN 2005.
28

  

 

Begreppet ”Skyldigheten att skydda” som rapporten presenterar innebär framförallt att staten 

har skyldighet att skydda sin egen befolkning mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Om detta inte uppnås har det internationella samfundet skyldighet att gripa in för att garantera 

civilbefolkningen skydd. Den omfattar tre specifika skyldigheter: skyldigheten att förebygga, 

skyldigheten att reagera och skyldigheten att återuppbygga.  

 

Skyldigheten att förebygga är en av de viktigaste delarna i rapporten och innebär att orsakerna 

till en intern konflikt eller kris ska bekämpas. Det gäller både de direkta och de underliggande 

orsakerna såsom fattigdom eller en förtryckande politik. Skyldigheten att reagera innebär att 

agerande ska ske i situationer där människor är i behov av skydd. Detta kan ske med 

sanktioner, diplomati och i extrema fall med en militär intervention. Det är denna del som är 

det mest kontroversiella och den problematik som främst diskuteras i denna uppsats. 

Skyldigheten att återuppbygga hänvisas framförallt efter en militär intervention och innebär 

att det ska erbjudas hjälp till staten att stabiliseras och finna försoning samt att det ska sökas 

lösningar till problemen som ledde till interventionen 
29

 

 

Problematiken kring interventioner är dock väldigt komplicerad och även om rapporten 

föreslår vissa lösningar är det fortfarande delar av den som kan analyseras och ifrågasättas, 

det är det som ska ske i denna uppsats. Eftersom rapporten ”Skyldigheten att skydda” kommer 

att analyseras ur tre teoretiska perspektiv, följer nu en snabb genomgång av vardera teori.  

 

 

 

 

                                                 
28

 Responsibility to Protect-Engaging Civil Society, 2008 
29

 ICISS, 2001:XI 
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6. TEORIERNA  

 

I detta avsnitt ska jag redovisa de tre teorierna grundläggande med tyngdpunkt på deras 

inställning till interventioner, staten, individen och samarbeten samt vad de anser styr vårt 

agerande. Dessa områden har valts då de alla kan ha betydelse för hur teorin ställer sig till 

rapporten. Vidare utveckling sker i den normativa analysen. 

 

6.1 REALISM  

 

Realismen skulle anse att interventioner sker för att en stat skulle kunna utöka eller behålla sin 

makt eller att trygga sin egen säkerhet, eftersom det är makt som står i centrum i den 

realistiska teorin.  

 

För realismen är militärt ingripande försvarbart när det gäller att skydda den egna staten
30

 

eftersom den anser att staten är den viktigaste aktören, då den anses vara den aktör som 

tillfogar mest makt.
31

  

 

För att staten ska kunna utöva sin makt krävs det att individen ger upp en del av sin frihet och 

ger staten våldsmonopol och makten att stifta lagar. Det dock staten ska erbjuda individen i 

återgäld är säkerhet.
32

 Individen anses nämligen i grunden vara självisk och aggressiv och 

därför krävs det en stat som med sin maktposition kan försäkra säkerheten.
33

 

 

Realismen menar att makten spelar en stor roll för hur en aktör agerar. Den menar även att 

makten alltid är ojämnt fördelat, vilket leder till att det finns en ständig misstänksamhet 

mellan aktörerna som i sin tur leder till krig och konflikter.
34

 Det som styr vårt agerande anses 

alltså vara egenintresse, egoism och maktlystnad. 
35

  

 

                                                 
30

 Dunne & Smidt 2005:178 
31

 Vad som menas med makt är inom realismen en omdiskuteras fråga. Det dock de flesta realister menar med 

makt är en materiell styrka som kan få någon att göra någonting som de annars inte skulle göra. Exempel på det 

är statens militära styrka eller storleken på dess ekonomiska tillgångarna. (Dunne & Smidt 2005:180) 
32

 Dunne & Smidt 2005:172 
33

 O'Brien, Robert & Marc Williams, 2007:24 
34

 Hall, 2006:36-44 
35

 Dunne & Smidt 2005:167  
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Den skulle ställa sig pessimistiska till att FN skulle kunna fungera som an stark och rättvis 

aktör vid konflikter då den inte tror att internationella institutioner eller företag kan fungera.
36

 

Den menar att ingen stat vill att en annan stat får större fördelar vilket i sin tur leder till en 

stark misstänksamhet mellan staterna. Denna misstänksamhet leder i sin tur till att staten 

rustar upp sig för att öka sin egen säkerhet, vilket dock leder till en kollektiv osäkerhet 

eftersom det bildas en upprustningsspiral mellan staterna.
37

 Eftersom en stat ständigt agerar 

efter vad som ligger í deras intressen och att alla stater har olika intressen kommer aldrig ett 

lyckat samarbete genomföras.
38

 Den enda lösning som skulle kunna erbjuda en slags stabilitet 

är ett bipolärt system
39

, detta är dock ingenting som existerar i FN: s samfund. 

Säkerhetsdilemmat, maktbalansen och polaritet är alltså de tre viktigaste hindren för 

internationellt samarbete.
40

 

 

6.2. LIBERALISM  

 

Liberalismen skulle anse att det viktigaste med en intervention är att ha individens bästa för 

ögonen, detta eftersom individen är det centrala i den liberala teorin.
41

 

 

Enligt liberalismen är våld och krig illegitimt om det inte sker i självförsvar.
42

 Den anser även 

att en stat, precis som individen har vissa naturliga rättigheter. Dessa innebär bland annat 

rätten till icke-intervention i deras inrikes angelägenheter.
43

 

 

Liberalismen anser dock till skillnad från realismen att andra aktörer än staten är viktiga, 

såsom internationella samfund och transnationella aktörer.
 44

 Trots att staten innehar vissa 

naturliga rätter är statens främsta uppgift att säkra individens fri- och rättigheter. För att en 

stat ska anses legitim ska den upprätthålla dessa rättigheter och klassas som legitim av sin 

befolkning. Som det tidigare nämndes är individen det centrala i liberalism och det är 

                                                 
36

 Hall, 2006:35 
37

 Hall, 2006:39 
38

 Dunne & Smidt, 2005:164 
39

 Ett bipolärt system är att det endast finns två stormakter och att spänningen hålls mellan dessa. På det sättet 

bildas enligt realismen en slags stabilitet eftersom maktbalansen är lätt att bedömma, vilken skulle rubbas om 

fler aktörer ingick. (Hall, 2006:41) 
40

 Hall, 2006:36-44 
41

 Dunne, 2005:186 
42

 Ericson, 2006:62-66 
43

 Dunne, 2005:187 
44

 Ericson, 2006:51 
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individen som själv bestämmer vad som är värdefullt för sig själv och staten ska spegla sin 

befolknings vilja.
45

 

 

Liberalismen betonar de mänskliga rättigheterna och menar att varje individ har vissa 

medfödda rättigheter som måste respekteras. Dessa rättigheter är universella och därmed 

desamma för varje individ var de än befinner sig i världen. Detta synsätt som gör att 

liberalismen inte tar hänsyn till sociala och kulturella föreställningar och hur dessa kan skapa 

ens preferenser, vilket skiljer sig från konstruktivismen som det snart ska talas mer om. För att 

en individ ska kunna känna sig fri ska hon själv kunna bestämma över sitt eget liv utifrån sina 

egna preferenser så länge det inte skadar någon annan.
46

 Den anser till skillnad från realismen 

att individen i grunden är god och att staten alltså finns för att tjäna individen snarare än 

tvärtom.
47

  

 

Den utgår från att stater och individer är rationella och agerar för att öka den gemensamma 

nyttan och präglas därför till skillnad från realismen av en optimism.
48

 

 

Till skillnad från realismen anser inte bara liberalismen att internationella samarbeten är 

möjliga utan till och med nödvändiga då det endast är så fred och välfärd kan uppnås. För att 

kunna säkra de mänskliga rättigheterna krävs det att stater samarbetar och har en harmoni och 

en fredlig relation.
49

  

 

Den medger dock såsom realismen att misstänksamhet kan leda till problem men menar att 

detta kan undvikas med institutioner. Dessa skulle stärka känslan långsiktighet i samarbetet 

och ger en viss säkerhet vad gäller information till alla medlemmar. Det kan även erbjuda ett 

system av eftergifter och sanktioner för att motivera stater att följa samarbetet.
50

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Halldenius, 2003:117-118 
46

 Halldenius, 2003:55-60 
47

 O'Brien, Robert & Marc Williams, 2007:18 
48

 Ericson, 2006:51 
49

 Ericson, 2006:52-53 
50

 Ericson, 2006:59 
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6.3. KONSTRUKTIVISM  

 

Ur en konstruktivistisk synvinkel skulle en intervention kunna rättfärdigas av normer som är 

skapade i ett visst kulturellt sammanhang.  

 

Den menar att begrepp såsom intervention, suveränitet och mänskliga rättigheter kan tolkas 

olika beroende på individens kulturella tillhörighet. Den kulturella tillhörigheten och även 

identiteten, intressen och språk är alla sociala verkligheter, vilket innebär att de skapas 

annorlunda av olika människor och ges därför inte samma innebörd. Det som skiljer 

begreppet intervention från begreppet språk är att det förstnämnda är en politisk term och 

därmed tillfogar ett helt annan slags makt. Bakom sådan institutionalisering av begrepp finns 

samspel av idéer, institutioner och politiker med något slags motiv, som inte sällan föds ur 

händelser såsom en intervention eller en attack. 
51

 

 

En stor skillnad mellan liberalism, realism och konstruktivism är att konstruktivismen ser 

verkligheten mer problematiskt och anser att aktörers identiteter och intressen inte får tas för 

givna, utan de förändras över tid och beror på sin sociala verklighet.  

 

Normer är centralt för konstruktivismen, inte bara hur de bildas utan även hur de tolkas och 

efterlevs. Detta gör att även språket har en betydande roll i denna utgångspunkt, då det är 

genom språket som saker bland annat kategoriseras och fördöms.
52

 Den sociala verkligheten 

anses ha stor inverkan på hur normer uppstår. Konstruktivismen menar att världen är 

uppbyggd av en social och en materiell verklighet. Den sociala verkligheten ger upphov till 

normer som skapar ett beteende vilket i sin tur ger en materiell verklighet.
53

  

 

Staten är bildad av de identiteter, normer och värden som hägrar i den. Om en stat är 

aggressiv och misstänksam i sin natur beror det alltså inte på att den skapades så utan att 

miljön har format den på det sättet. Normer påverkar alltså inte bara staten utan formar den 

och dess intressen.
54

  

 

                                                 
51

 Barnett, 2006:259-260 
52

 Eriksson, 2006:87-88 
53

 Eriksson, 2006:90 
54

 Barnett, 2006:253 
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Precis som staten är även individen skapad av sin omgivande sociala verklighet. Normer 

tvingar in människor i förbestämda roller och får människor att agera på ett visst sätt.
 
Den 

nationella identiteten är en social konstruktion och kan bilda ett nationellt intresse, en 

världsbild eller en identitet. Individen återskapar normer genom att handla utan att reflektera, 

som en vana. Men om en individ såsom en annan aktör är väl medveten om vad denne gör kan 

den skapa nya normer som kan skapa ett nytt beteende och nya strukturer. Ingen struktur är så 

fast förankrad att den eliminerar all slags reflektion och aktörens möjlighet att ändra den.
55

  

 

Makt är för konstruktivismen inte som för realismen bara förmågan att få någon att göra 

någonting som de annars inte skulle göra, utan även produktionen av identiteter som 

kontrollerar vad någon gör eller ej.
56

 I politiken har språket en framträdande roll, vilket i vissa 

fall kan handla om indoktrinering. Detta mobiliserar och paralyserar människor och får 

människor att acceptera regler eller aktioner som de annars inte skulle acceptera.
57

 

 

Konstruktivismen menar såsom liberalismen att institutioner kan underlätta och möjliggöra ett 

samarbete mellan stater.
58

 Eftersom den anser att världen är socialt skapad, måste först 

gemensamma idéer och normer bildas innan internationella organisationer kan skapas.
59

 Trots 

att normer internationaliseras tolkas de och efterlevs på olika sätt, vilket gör 

institutionaliseringen av normer viktig. Stater tillämpar likartade institutioner av flera olika 

anledningar. Det kan vara för att få en högre status, för att institutionen visar sig vara lyckad 

eller genom olika slags påtryckningar.
60

  

 

För att få en bättre förståelse för hur rapporten ”Skyldigheten att skydda” är uppbyggd och 

kan tolkas, följer nu en argumentationsanalys på rapporten.  

 

 

                                                 
55

 Barnett, 2006:255 
56

 Barnett, 2006:264  
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60
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7. ARGUMENTATIONSANALYS AV ICISS:S RAPPORT  

 

Nu kommer rapporten att kritiskt undersökas för att analysera om argumentationen är hållbar 

och därmed kunna besvara den andra frågeställningen. Olika tolkningsmöjligheter kommer 

presenteras med konkreta exempel i form av citat. Därefter kommer en begreppsanalys ske för 

att närmare undersöka de olika värdena i rapporten. I denna del kommer inga kopplingar ske 

till realismen, liberalismen och konstruktivismen. Detta sker först i den normativa analysen. 

 

7.1. NÅGRA TOLKNINGSMÖJLIGHETER AV RAPPORTEN ”SKYLDIGHETEN ATT SKYDDA” 

 

I rapportens tredje kapitel talar de om vikten av att förebygga en konflikt och där nämner de 

bland annat att:  

 

”…strong support from the international community is often needed.” 

”There remains a gap between rhetoric and financial and political support for prevention.”
61

 

 

Detta kan leda till oklarheten om vem som ska stå för finansieringen. Innebär det att FN:s 

medlemsländer ska bidra till det? Det kan även bli problematiskt att bestämma till vilka stater 

dessa finansieringar ska gå.  

 

De fortsätter diskussionen om intervention med att visa på att det krävs en god förståelse för 

länderna i fråga för att uppnå en lyckad intervention. 

 

“Conflict prevention measures, like other forms of assistance, are always best implemented 

when based on detailed knowledge and understanding, and maximum possible cooperation 

between helpers and those helped.”
62

 

 

Frågan är hur mycket information och förståelse som ska uppnås innan det ska vara accepterat 

att agera och tvärtom hur länge det ska vara accepterat att vänta och samla information innan 

ett agerande. Detta kan leda till en svårtolkad gräns mellan de fredliga och militära medlen 

som ska användas vilket både kan leda till en för stor eller en för liten inblandning av en 

utomstående aktör.  

 

                                                 
61

 ICISS, 2001:20-21 
62
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I samma kapitel tar de upp problematiken som kan uppstå när en främmande makt använder 

medel för att förhindra en försämring av läget i en annan stat och menar att:  

 

”It is also critical in this regard that those wanting to help from outside completely recognize 

and respect the sovereignty and territorial integrity.”
 63

 

 

Detta går längre än att ha förståelse för staten eftersom de här diskuterar om att respektera 

statens suveränitet. Detta kan leda till missförstånd eftersom det är svårt att veta var gränsen 

går mellan att respektera statens suveränitet och respekten för de mänskliga rättigheterna. 

 

De menar vidare att det är viktigt att ha en operationell strategi och någon som leder aktionen, 

en “lead player”.
64

 Detta är problematiskt då det inte klart står vem som skulle kunna ta på 

sig denna roll, vilket skulle kunna leda till konflikt. 

 

7.2. DEN TREDJE DELEN I ”SKYLDIGHETEN ATT SKYDDA”, ATT REAGERA  

 

I kapitel fyra tar de upp den andra delen i principen ”Skyldigheten att skydda”, nämligen att 

reagera. De diskuterar när militära interventioner är befogade och hävdar att: 

 

”The responsibility to react – with military coercion – can only be justified when the 

responsibility to prevent has been fully discharged.”
65

 

 

De menar att det alltså inte försvarbart att använda sig av en intervention om inte alla fredliga 

medel har använts och skriver i samma kapitel att:  

 

”The failure of either root causes or direct prevention measures to stave off or contain a 

humanitarian crisis or conflict does not mean that military action is necessarily required.”
66

 

 

Detta innebär att det alltså ska mycket till, innan en intervention ska vara befogad. De menar 

dock att det kan ske undantag vilket då ska kunna motiveras på följande sätt:  

 

“…there must be reasonable grounds for believing that, in all the circumstances, if the 

measure had been attempted it would not have succeeded.”
67
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Det svåra är att hitta balansgången mellan dessa två. En militär intervention får inte ske om de 

fredliga medlen inte är fullt använda med undantag om det finns grund att tro att fler fredliga 

medel inte skulle lyckas. Detta kan leda till oklarheter vid ett beslutstagande att gå in med en 

intervention eller inte. Ännu en problematik är vem som ska fälla avgörandet.  

 

De fortsätter kapitlet med fler krav för att en militär intervention ska vara godkänd, och där 

står det bland annat att den måste ha:  

 

”Reasonable chance of success”
68

  

 

Detta reser frågan för hur det ska kunna säkerställas att det finns rimliga chanser för framgång 

och även vem som tar beslutet om att så är fallet. En intervention kan alltid leda till oanade 

effekter vilket möjligen ändrar utsikterna för framgång. Denna ovisshet är även någonting 

som ICISS själva påpekar senare i rapporten vilket ytterligare bevisar denna problematik då 

de skriver: 

 

”How an intervention will ultimately play out is always hard to determine.”
69

 

 

När de talar om interventioner pekar de på att de flesta problem bäst blir lösta av den egna 

staten. Men det finns anledning att rubba på icke-interventions principen i vissa fall när 

våldet: 

  

” ...shock the conscience of mankind or which present such a clear and present danger to 

international security.”
70

 

 

Det är svårt att förstå vad som kan klassas chocka det mänskliga medvetandet. De förtydligar 

det med två omständigheter, nämligen vid stor förlust av människoliv eller vid etnisk rensning 

i stor skala. Båda dessa omständigheter är svårtolkade eftersom det inte finns några mått att gå 

efter. Vad innebär egentligen ”stor skala”? Det är svårt att veta var gränsen går och kan leda 

till oenighet vid klassandet av en omständighet i en stat. ICISS menar att antal döda varierar 

från fall till fall och att det är FN:s säkerhetsråd som i första hand ska avgöra detta, men det 

kan säkerligen leda till oenigheter.  

                                                                                                                                                         
67
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För att förtydliga vad som omfattas av det som chockar det mänskliga medvetandet, räknas 

några exempel upp som skulle falla inom detta begrepp. Bland dessa finns bland annat:  

 

“…situations of state collapse and the resultant exposure of the population to mass 

starvation and/or civil war; and overwhelming natural or environmental catastrophes, where 

the state concerned is either unwilling or unable to cope, or call for assistance, and 

significant loss of life is occurring or threatened.”
71

 

 

Detta kan tolkas som att man ska gå in med militära interventioner vid t.ex. en kollaps av en 

stat där civilbefolkningen far väldigt illa. De skriver dock att militära interventioner inte kan 

ske när t.ex. systematisk diskriminering sker utan understryker då att: 

 

“…the Commission’s view is that military intervention for human protection purposes should 

be restricted exclusively, here as elsewhere, to those situations where large scale loss of 

civilian life or ethnic cleansing is threatened or taking place.”
72

 

 

Det finns en viss motsägelse mellan dessa två kriterierna, vilket kan leda till oenighet vid ett 

beslut om militär intervention. I en sådan situation kan det också ifrågasättas vem som avgör.  

 

Någonting som genomsyrar hela rapporten är uppmaningen att agera och de påpekar ett flertal 

gånger att inga fler fall som Rwanda ska få ske.
73

 I den linjen tar de upp problematiken som 

uppstår om FN:s säkerhetsråd inte agerar trots att det finns ett stort behov av ett agerande. Om 

detta sker bör andra aktörer kunna stiga in, såsom regionala och subregionala organisationer 

eller en samling stater. De menar att detta skulle leda till att FN tappar sin trovärdighet. Trots 

att ICISS pekar på att detta kan leda till oönskade effekter och att den bästa auktoriteten är FN 

menar de även att en passivitet inte är godtagbar. Detta riskerar dock precis som ICISS 

misstänker kunna misstolkas och leda till att interventioner sker av fel orsaker och kan i sin 

tur skada civilbefolkningen.
74
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7.3. DEN OPERATIONELLA DIMENSIONEN 

 

I sjunde kapitlet tar de upp den operationella delen av interventionen och understryker att:  

 

”If a military intervention is to be contemplated, careful advance planning is a prerequisite 

for success.”
75

  

 

Detta samtidigt som de efterfrågar ett snabbt agerande vid en humanitär kris. Detta leder till 

en viss oklarhet om när det är godtagbart att gå in.  

 

Senare i samma kapitel pekar de på problematiken kring skador och dödsfall i och med 

interventionen och skriver att: 

 

“Force protection of the intervening force is important, but should never be allowed to 

become the principal objective. Where force protection becomes the prime concern, 

withdrawal– perhaps followed by a new and more robust initiative – may be the best 

course.”
76

 

 

Problematiken i detta är att stater som skulle erbjuda hjälp i form av militär styrka måste 

prioritera andras civilbefolknings säkerhet framför sin egen militärs säkerhet. Detta är ett svårt 

dilemma och kan innebära att stater möjligen inte följer denna princip. 

 

I efterarbetet nämner de att det är viktigt att jaga rätt på krigsförbrytare.
77

 Eftersom 

civilbefolkningen kan bli skadad vid en jakt efter krigsförbrytare ligger det en oklarhet i vad 

som ska prioriteras, jakten på krigsförbrytare eller civilbefolkningens säkerhet. Detta riskerar 

att tolkas annorlunda av olika aktörer. 

 

I denna analys kommer bland annat problematiken mellan statssuveräniteten och skyddet av 

de mänskliga rättigheterna fram, eftersom de understryker värdet av båda. Problematiken med 

interventioner visar sig också, framförallt frågan om när de är försvarbara att använda och hur 

de ska användas. 

 

Rapporten berör flera olika värden. För att kunna undersöka hur dessa olika värden klassas 

och hur de förhåller sig till varandra följer nu en begreppsanalys. 
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8. BEGREPPSANALYS  

 

Nu kommer de värden som berörs i rapporten att definieras och preciseras och följs direkt av 

en värdehierarki där det blir tydligare vilka som värderas högre än andra. Avslutningsvis 

kommer oenigheter och vagheter mellan de olika värdena uppvisas. Denna analys kan vidare 

besvara den andra frågeställningen. 

 

8.1. VÄRDEN I RAPPORTEN 

 

En genomsyrande tanke i rapporten är att alla ska ha samma rättigheter. Att vi alla har rätten 

att leva i en harmonisk värld, med alla våra mänskliga rättigheter i behåll. De rättigheter de 

talar om när det handlar om de individuella rättigheterna, är alltså de mänskliga rättigheterna. 

 

De menar att staten också har rättigheter som inte utan vidare får förbises. När rapporten 

syftar till statens rättigheter handlar det om att respektera deras suveränitet. ICISS 

understryker att det är viktigt att världen består av starka stater, så ett annat värde är alltså 

statens suveränitet.  

 

Vidare menar ICISS att ett stort problem med konflikter i andra stater tidigare är att det talats 

om rätten att gripa in i en stats inre konflikter. De anser att det inte handlar om en rätt eller 

inte, utan om en skyldighet att skydda sina medmänniskor. Värdet som alltså understryks är 

att skydda, och i detta fall civilbefolkningen från kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 

Detta ska även till stor del vara i förebyggande syfte, innan en kris bryter ut. De menar att alla 

har ansvaret att skydda varandra, men att det är speciellt viktigt att staten skyddar sina 

medborgare. 

 

Ytterligare ett värde som ICISS tar upp i rapporten som går ihop med många av de redan 

nämnda är respekt. De menar att det är en viktig del av att den internationella gemenskapen 

ska kunna fungera. De talar om att det måste finnas respekt för de individuella mänskliga 

rättigheterna och även respekt för statens integritet. 

 

 

 

 



Växjö universitet    Sofia Berggren 840316-1683 

Institutionen för samhällsvetenskap 

 

25 

 

8.2. VÄRDEHIERARKI 

 

Rapporten värderar de mänskliga rättigheterna högst. Det är de som avgör hur allt annat 

beteende ska ske. Om de mänskliga rättigheterna kränks eller om de vårdas ändras alla andra 

värden i rapporten. För att de mänskliga rättigheterna ska vara säkrade krävs det att de 

skyddas, vilket gör att skydda är det näst viktigaste värdet. Som sista utväg innebär värdet 

skydda en militär intervention. För att en militär intervention ska kunna vara framgångsrik 

och att de mänskliga rättigheterna värderas högt, krävs det respekt. Det är svårt att sätta 

respekt i en värdehierarki eftersom den egentligen omfattar alla värden, och får därför 

egentligen ingen exakt plats. Men eftersom de också handlar om statens suveränitet hamnar 

den längre ner i värdehierarkin. Det som utan tvekan hamnar längst ner i värdehierarkin är 

nämligen statens suveränitet. Även om den är viktig att respektera och inte får kränkas utan 

vidare, är det ingen tvekan om att ICISS anser att de mänskliga rättigheterna är viktigare. När 

de mänskliga rättigheterna kränks får statens suveränitet ge vika.  

 

8.3. OENIGHETER MELLAN VÄRDENA 

 

Den största och uppenbara värdekonflikten i rapporten är den mellan de mänskliga 

rättigheterna och statens suveränitet. ICISS understryker att alla staters suveränitet ska 

respekteras, men att den får förbises när civilbefolkningens mänskliga rättigheter kränks. 

Skillnaden mellan dessa värden innebär en gråzon som kan svår att tolka. 

 

Detta leder även in på en annan värdekonflikt, även denna gällande statens suveränitet. Det 

handlar om värdet att skydda. Om staten inte vill ha hjälp utifrån även om det handlar om 

fredliga medel, finns då rätten att påtvinga staten förändringar i sin uppbyggnad och funktion? 

Om det sker hamnar tydligt dessa två värden i konflikt.  

 

En annan värdekonflikt är mellan värdena skydda och de mänskliga rättigheterna. I rapporten 

understryker ICISS att militärens säkerhet inte får prioriteras framför civilbefolkningens. Om 

nu det viktigaste är att bevara de mänskliga rättigheterna, varför ska en militär offras för 

civilbefolkningen? De är alla individer med samma mänskliga rättigheter och borde då också 

garanteras en trygghet. Även om det är förståligt att en sådan särskiljning krävs, strider det 

dock mot militärens rätt att skyddas och blir en tydlig värdekonflikt.  
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8.4. VAGHETER MED VÄRDENA 

 

Den stora vagheten med de mänskliga rättigheterna är att veta exakt vad de innebär och till 

vilken grad de får kränkas för att ICISS anser att ett ingripande, antingen fredligt eller militärt, 

bör ske. Efter terrorattacken i USA 2001 har regler kring övervakning och kontroller på 

civilbefolkning blivit allt strängare, även i länder som Sverige. I och med dessa förändringar 

kan vissa mänskliga rättigheter kränkas eftersom individens frihet blir begränsad och 

kontrollerad. Detta skulle antagligen inte innebära ett ingripande, men var går gränsen?  

 

Detta leder in på värdet skydda, vilket även det är vagt när det gäller vad det omfattar. Innebär 

värdet att det ska ske ett ingripande i alla situationer där mänskliga rättigheter kränks? Om det 

ska ske ett ingripande överallt där civilbefolkning får sina rättigheter kränkta, blir det svårt att 

sätta i funktion. Var ska insatser ske först? Vem är viktigast att skydda? Ska det framförallt 

ske i förebyggande syfte eller ska det ske där civilbefolkningen har det värst?  

 

Det är samma problematik som uppstår med värdet respekt. Till vilken grad ska de mänskliga 

rättigheterna respekteras innan det kan sätta den egna staten eller andra aktörer i fara? Här kan 

även reglerna efter terrorattentaten användas som exempel för att visa att det är svårare att 

avgöra än det kanske först tros vara. Det är inte svart och vitt, vilket gör det vagt och svårt att 

veta hur det ska tolkas.  

 

Det har visats sig i denna analys, att det inte är helt enkelt att ställa upp de olika värden som 

finns i rapporten i en värdehierarki. Detta visar att många värden inte är tydligt mer eller 

mindre viktigare än andra. Vad dock är tydligt är att de mänskliga rättigheterna övertrumfar 

statens suveränitet.  

 

En svårighet som visar sig är att flera värden strider mot varandra och som är otydliga. Detta 

kan innebära att rapporten erbjuder en orimlig lösning. För att undersöka det närmare, följer 

nu en normativ analys som närmare undersöker om lösningarna är önskvärda och rimliga med 

referenser ur de olika teoretiska utgångspunkterna.  
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9. NORMATIV ANALYS 

 

Här kommer den normativa analysen att ske för att besvara den tredje frågeställningen om 

rapporten är önskvärd och rimlig utifrån teorierna realism, liberalism och konstruktivism. Den 

kommer att vara uppbyggd som en ”given att-analys” och kommer liksom teoridelen ha sin 

tyngdpunkt på staten, individen, det som styr vårt agerande, samarbeten och interventioner. 

Ibland kommer citat ur rapporten att användas, för att tydligt visa vilka delar som berörs i 

analysen.  

 

9.1. STATEN 

 

Frågan om statens suveränitet utgör en central del i realismen. Med statens suveränitet avser 

realismen att staten har den största makten och bör behålla sin starka maktställning för att 

därmed kunna garantera stabilitet i samhället och erbjuda säkerhet åt sin befolkning. Om 

statens suveränitet alltid ska kunna rättfärdigas är ett omdiskuterat ämne inom politiken, i 

synnerhet när det gäller internationell politik. Vilken ståndpunkt som tas beror på vilken 

innebörd som ges till värdet suveränitet. Med utgångspunkt i realismen innebär detta 

någonting positivt som krävs för att en stabilitet och ett lugn ska kunna hägra. Givet att statens 

suveränitet är nödvändig, kan då lösningarna som ”Skyldigheten att skydda” erbjuder 

rättfärdigas?  

 

Den största konflikten mellan statsuveräniteten och ”Skyldigheten att skydda” är att FN skulle 

kunna sätta sig över staten och gå in med en intervention utan statens medgivande. ICISS 

skriver dock i sin rapport att operationer som sker av FN måste vara baserad på politisk 

realism eftersom världen består av suveräna stater.
78

 De skriver även att de med dessa 

lösningar snarare vill stärka stater än att försvaga dem, eftersom de vill att staterna ska vara 

starka och effektiva men endast om de fyller sina skyldigheter att skydda sin 

civilbefolkning.
79

 Detta tyder på att de till viss del stödjer realismen. Men givet att staten ska 

vara självbestämmande, varför ska FN ha auktoritet att kränka statens ställning? Realismen 

skulle anse att statens suveränitet aldrig får förbises eftersom den är nödvändig för att behålla 

stabiliteten i världen. Den menar dock att staten ska erbjuda en säkerhet åt sin befolkning, 

vilket väcker frågan om de skulle se annorlunda på suveräniteten i en stat som inte skyddar 
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sin befolkning. Men givet att statens makt trots allt är det mest centrala skulle det kunna antas 

att realismen trots allt inte skulle finna rapporten önskvärd på grund av brottet mot 

statssuveräniteten. 

 

Det är fler delar i rapporten inte går ihop med realismens idéer och värden. Bland dessa hör 

militärens status i en operation. Statens militär är en viktig del av statens makt och en viktig 

resurs som måste vårdas, därför vore det svårt att gå med på att deras säkerhet aldrig får gå 

före civilbefolkningens vilket ”Skyldigheten att skydda” kräver.
80

  

 

Rapporten tar upp problematiken kring vetorätten i Säkerhetsrådet som gör det möjligt att 

blockera aktioner. ICISS uppmanar Säkerhetsrådet ska införa en ”code of conduct” vid 

användandet av vetot när det gäller att stoppa humanitära kriser. 
81

 Givet att realismen inte 

anser att samarbeten är möjliga och att staten ständigt vill gynna sina egna intressen, skulle ett 

avsägande av vetorätten vara en omöjlighet.  

 

Liberalismen menar att staten såsom individen har vissa rättigheter och detta innebär att deras 

suveränitet ska respekteras. Den menar även att våld är illegitimt om det inte sker i 

självförsvar. Givet att liberalismen stöder icke-suveränitetsprincipen och att våld anses 

illegitimt förutom i självförsvar, kan då lösningarna ”Skyldigheten att skydda” erbjuder anses 

önskvärda? Den stora konflikten inom liberalismen med denna utgångspunkt är att de 

understryker värdet av individen och inte av staten. Eftersom det är individens säkerhet som 

är viktigast och det är den som värderas i rapporten, skulle nog liberalismen i detta hänseende 

trots allt anse den som önskvärd.  

 

I den liberala teorin är staten dock legitim så länge den speglar sin befolknings vilja. De 

lösningar rapporten erbjuder innebär att det inte är befolkningen som bestämmer när ett 

ingripande sker eller inte, utan att en utomstående aktör tar det beslutet. Även om ICISS 

menar att civilbefolkningen som berörs ska stödja interventionen är det Säkerhetsrådet som 

tar beslutet. Givet detta, kan då ”Skyldigheten att skydda” rättfärdigas? Detta ger en 

problematik eftersom individens rättigheter och frihet är viktig. Denna frihet innebär inte 

endast att staten inte kränker dem utan även att individen själv bestämmer över sitt liv och 

ingen annan, inte heller FN. Det är svårt att säga att liberalismen skulle anse det rätt om 
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mänskliga rättigheter kränks eftersom den ligger i grunden till FN:s deklaration av de 

mänskliga rättigheterna., vilket gör frågan komplicerad.
82

 Så trots att den individuella friheten 

kan anses vara övertrampad, skulle nog liberalismen i det hänseendet anse rapporten som 

önskvärd.  

 

Liberalismen, såsom konstruktivismen, påpekar att staten inte är den viktigaste aktören utan 

att andra aktörer såsom organisationer och samfund också är viktiga. Givet att andra aktörer 

ska spela en större roll, är det då befogat att FN ska kunna föra en intervention mot en stat? 

Liberalismen skulle anse detta främst som önskvärt eftersom den lägger värde vid 

internationella samarbeten som är institutionaliserade såsom FN och skyddet av 

civilbefolkningens rättigheter. Liberalismen understryker dock även att misstänksamhet kan 

finnas i internationella samarbeten, vilket kräver att sanktioner och eftergifter används. Detta 

visar rapporten inga konkreta tecken på, vilket leder till att den tappar något i rimlighet.  

 

9.2. INTERVENTIONER OCH AGERANDE 

 

Ställningstagandet till hur rimlig och önskvärd ”Skyldigheten att skydda” är baseras även på 

hur en aktörs agerande är. Detta formuleras på olika sätt beroende vilken teoretisk 

utgångspunkt som används.  

 

Realismen anser att egenintresset styr vårt beteende. Med utgångspunkt i detta agerande kan 

då ”Skyldigheten att skydda” rättfärdigas? I det stora kan det inte rättfärdigas och skulle enligt 

realismen varken vara önskvärt eller rimligt.  

 

I ett kapitel tar ICISS upp frågan om vilken auktoritet som ska vara bakom en intervention 

och understryker att det är FN och inte de enskilda staterna. De skriver tydligt att: 

 

”States must renounce the unilateral use of force for national purposes.”
83

 

 

Detta är någonting som realismen inte skulle finna rimligt. Den menar att en stat alltid agerar 

efter egenintresse och givet detta vore det en omöjlighet att be stater att helt bortse från sina 

nationella intressen. 
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ICISS menar att det är viktigt med en aktör som har mandaten när interventionen sker. Givet 

realismen vore det inte rimligt att som stat överlämna en stor makt till någon annan aktör. Det 

skulle leda till att alla skulle vilja ha mandatet och som följd leda till att interventionen inte 

skulle kunna genomföras på ett lyckat sätt. 
84

  

 

I andra kapitlet av rapporten säger de att humanitära interventioner måste möta vissa krav och 

att ett av dessa är:  

 

”to ensure that military intervention, when it occurs, is carried out only for the purposes 

proposed.”
85

 

 

Ännu en gång skulle detta inte vara rimligt givet att egenintresset alltid styr. Det skulle enligt 

realismen vara omöjligt att kontrollera att en intervention sker av rätt avsikter. En intervention 

skulle enligt den alltid ha ett annat motiv än att bara skydda civilbefolkningen. 

 

Rapporten skriver dock även att egenintresse kan tas hänsyn till, när det gäller att gå in med 

en intervention eller inte. De skriver bland annat att: 

 

“…the budgetary cost and risk to personnel involved in any military action may in fact make 

it politically imperative for the intervening state to be able to claim some degree of self-

interest in the intervention…”  

 

De menar även att: 

 

“…self-interest could, for example, take the understandable form of a concern to avoid 

refugee outflows, or a haven for drug producers or terrorists, developing in one’s 

neighbourhood.”
86

 

 

De menar alltså att egenintresse kan få spela en roll, vilket givet realismens utgångspunkt för 

agerande gör rapporten aningen mer rimlig. Detta visar att ICISS tar hänsyn till dagens värld 

och att de är medvetna om att egenintresset finns. Men då fortfarande statssuveräniteten kan 
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kränkas enligt lösningarna som presenteras i ”Skyldigheten att skydda” tappar den trots allt 

mycket önskvärdhet hos realismen.  

 

ICISS menar att det är ett gemensamt ansvar att följa upp interventionen. Detta kräver dock 

tid, pengar och kraft vilket givet realismen inte skulle kunna ske av stater om de inte samtidigt 

vinner någonting själva på det. 
87

 Men om staten genom en intervention i en annan stat kanske 

inte direkt vinner någonting på det, men vet att de vinner någonting på det i det långa loppet 

kan det anses önskvärt. Givet att realismen understryker att statens säkerhet är det viktigaste, 

kan det även ligga i deras intresse att inte ha oroliga stater i världen som kan störa deras egen 

säkerhet i framtiden. Det kan även gynna den egna staten att hjälpa en stat som de vet att de 

kommer att behöva stöd av i framtiden. Realismen ställer sig alltså inte helt negativ till 

”Skyldigheten att skydda” när det gäller statens inblandning.  

 

Språket utgör en central del i konstruktivismen. Den menar att språket bland annat påverkar 

och förklarar en aktörs agerande och därför bör vara klart och tydligt. Givet att språket är 

viktigt, vad skulle konstruktivismen anse om ”Skyldigheten att skydda”?  

 

ICISS vill inte att det ska talas om rätten att gå in med en intervention utan om ”Skyldigheten 

att skydda” civilbefolkningen.
88

 Vidare menar de att statens suveränitet inte ska kallas en 

rättighet utan en skyldighet.
89

 Med dessa förändringar av språket hoppas de även på en 

förändring på agerandet av stater och det internationella samfundet.  

 

Det är svårt att säga om konstruktivismen skulle anse att ”Skyldigheten att skydda” är 

önskvärd eller inte på grund av detta, men den skulle garanterat mena att denna skillnad i 

språkbruk är ett sätt att få förändring i ett agerande och därför anse den som rimlig.  

 

Frågan om intervention i liberalismen handlar om individen. Det är individen som ska vara 

utgångspunkten när en intervention sker, individers rättigheter och friheter ska värnas. Givet 

att man ska hjälpa människor som får sina fri- och rättigheter kränkta, bör vi då gå in i andra 

stater med militära interventioner? I ICISS:s rapport skriver de att: 
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 “…the conduct of the operation must guarantee maximum protection of all elements of the 

civilian population…”
90

 

 

Om en intervention skulle ske på det sättet, skulle liberalismen antagligen finna ”Skyldigheten 

att skydda” önskvärd. Trots att liberalismen är mot våld som inte sker i självförsvar är skyddet 

av individen viktigast. Eftersom liberalismen präglas av en optimism och anser att människan 

är god samt menar att ett samarbete som är institutionaliserat såsom FN fungerar, gör det att 

den främst skulle anse att rapporten är rimlig. Även här kommer dock problematiken in med 

sanktioner i samarbeten som rapporten inte konkret berör. 

 

9.3. SAMARBETEN  

 

Realismen menar att alla har olika intressen och att det är därför samarbeten inte kan komma 

till stånd. Givet att ”Skyldigheten att skydda” bygger på ett samarbete att skydda 

civilbefolkningen, skulle det enligt realismen inte vara rimligt. Även ICISS pekar på denna 

svårighet: 

 

“It is obvious that states and non-state organizations often have varying interests and 

agendas; and in zones of potentially catastrophic conflict where external actors have 

significant interests”
91

  

 

Vad ICISS anser skulle kunna vara en lösning på detta problem är dels en aktör som leder 

operation, vad tidigare nämnts och även betydelsen av NGO:s. De menas kunna utvecklas och 

signalera tidiga varningar till FN. Givet att aktörer agerar efter egenintresse, är det rimligt att 

tro att NGO:s ska kunna agera för att skydda civilbefolkningen?  

 

Realismen skulle som sagt inte anse att det är rimligt med en ledande aktör. De skulle dock 

anse det mer rimligt att NGO:s skulle fungera som aktörer då de befinner sig i den egna staten 

och därför har större intresse av att den egna staten fungerar bra. Detta kommer även närmre 

den liberala idén att den egna individen ska bestämma sitt öde och ingen utomstående, vilket 

även för liberalismen skulle vara mer önskvärt än om FN tar ett oberoende beslut om en 

intervention.  
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Konstruktivismen tycker såsom liberalismen att internationellt samarbete är önskvärt och kan 

fungera med institutioner. Den menar dock till skillnad från liberalismen att normer är viktiga 

för detta samarbete. Det är även viktigt i vilket kulturellt sammanhang normer bildas. En viss 

kultur kan bilda normen så den gynnar en part och utvecklas på ett visst sätt. Givet att det 

enligt konstruktivismen är viktigt i vilket kulturellt sammanhang en norm bildas, vad skulle 

den säga om ”Skyldigheten att skydda”? För att ta reda på detta krävs det kunskap om vilka 

olika kulturer som deltog i skapandet av rapporten. I ICISS:s rapport skriver de följande:  

 

”Our Commission was asked to wrestle with the whole range of questions – legal, moral, 

operational and political – rolled up in this debate, to consult with the widest possible range 

of opinion around the world, and to bring back a report that would help the Secretary-

General and everyone else find some new common ground.”
92

 

 

Vidare skriver de: 

 

“The Commissioners brought many different personal views to the table, and the report on 

which we have agreed does not reflect in all respects the preferred views of any one of 

them….the text on which we have found consensus does reflect the shared views of all 

Commissioners as to what is politically achievable in the world as we know it today.”
93

 

 

Med detta menar ICISS att de tagit hänsyn till åsikter runt om I hela världen, vilket enligt 

konstruktivismen anses mycket positivt. Synpunkterna från kommissionens deltagare är dock 

extra viktiga. Bland dem finns alla världsdelar utom Sydamerika representerade. Detta ger en 

kulturell bredd, men eftersom inte personer från alla världsdelar är representerade skulle det 

antagligen enligt konstruktivismen inte skulle anses önskvärt när det framställs en gemensam 

lösning.  

 

ICISS manar FN att anta rapporten med dess lösningar som en politisk term och skulle då 

enligt konstruktivismen ha en annan makt än en socialt skapad verklighet. Den menar att det 

finns motiv bakom sådana institutionaliseringar. Det är officiellt från uppmaning av Kofi 

Annan att se till att aldrig mer ett fall såsom Rwanda ska kunna ske, men detta kan 
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ifrågasättas. Det kan ligga andra motiv bakom rapporten eller sättet den bildades på, men att 

det skulle vara så kan det nu endast spekuleras kring.  

 

Normer utgör en central del av konstruktivismen. Med utgångspunkt i värden som normer 

består av och att de starkt påverkar vårt beteende, är då lösningar som erbjuds i ”Skyldigheten 

att skydda” rimliga? Givet att konstruktivismen anser att gemensamma värden är nödvändiga 

för ett internationellt samarbete är ”Skyldigheten att skydda” rimlig, eftersom den erbjuder 

just detta. Statsvetaren Martha Finnemore understryker också betydelsen av värden och 

normer. Hon menar att det är genom internationella värden och normer som staters intressen 

skapas och att de förklarar mycket av internationellt samarbete.
94

 Ytterligare ett argument för 

att rapporten skulle kunna anses rimlig är om den blir institutionaliserad. Detta menar 

konstruktivismen är viktigt för att värden ska kunna påverka staters agerande och leda till ett 

gemensamt agerande. I rapporten skriver ICISS att internationella normer är en nödvändighet, 

vilket helt går ihop med konstruktivismen: 

 

”Above all, the issue of international intervention for human protection purposes is a clear 

and compelling example of concerted action urgently being needed to bring international 

norms and institutions in line with international needs and expectations”.
95

 

 

Det visar sig finnas många delar i rapporten både finner stöd och kritik av teorierna, både vad 

gäller önskvärdhet och rimlighet. Detta ska sammanfattas tillsammans med egna tankar kring 

resultaten i de avslutande slutsatserna som nu följer. 
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10. AVSLUTANDE SLUTSATSER 

 

Rapporten ”Skyldigheten att skydda” har varit i fokus för denna uppsats och den berör ett 

viktigt men även svårt ämne, nämligen dilemmat med militära interventioner. Syftet var att 

undersöka vad rapporten ”Skyldigheten att skydda” innebär och om lösningarna den erbjuder 

anses vara rimliga och önskvärda i dagens värld utifrån de tre olika teoretiska 

utgångspunkterna realism, liberalism och konstruktivism. Genom att ha analyserat rapporten 

av ICISS samt de olika teoretiska utgångspunkterna, kan vissa slutsatser dras om normen 

enligt dessa är önskvärd och rimlig.  

 

Enligt realismen är suveräniteten en viktig del av politiken och får inte på något sätt förbises. 

Eftersom ”Skyldigheten att skydda” dock innebär att de mänskliga rättigheterna är viktigare 

än statens rättigheter och att mycket av den bygger på internationellt samarbete, finner 

realismen att den till största del varken är rimlig eller önskvärd.  

 

Det finns dock delar av rapporten som både gör den något rimligare och mer önskvärd. Den är 

enligt realismens syn på världen något rimlig eftersom en del av rapporten menar att det kan 

tas hänsyn till egenintresse när det gäller interventioner. Vilket bland annat innebär att länder 

som skyddar andra stater ska kunna undvika flyktströmmar. Delen som gör den något 

önskvärd är att en stat skulle kunna använda sig av ”Skyldigheten att skydda” och skydda en 

annan stat om den genom detta vinner på det. En sådan vinst kan vara ett stabilare klimat i 

världspolitiken som ökar den egna statens trygghet. Det kan även vara en indirekt vinst som 

att den i framtiden kan räkna med stöd av en stat som de skyddar, tjänster ger gentjänster. 

Även om realismen till störst del är negativ till rapporten finns det alltså delar som den stöder.  

 

Eftersom individen och dess fri- och rättigheter är det viktigaste för liberalismen är det inte 

förvånande att den anser att rapporten till största del är önskvärd. Liberalismen menar att 

människor i grunden är goda och att internationella samarbeten är nödvändiga och möjliga 

vilket gör att den även anser att rapporten är rimlig.  

 

Det finns dock delar i ”Skyldigheten att skydda” som liberalismen inte ställer sig positiva till. 

Bland dessa är att beslutstagandet om en intervention sker av Säkerhetsrådet, och på detta sätt 

bortses individens personliga preferenser i landet där interventionen sker. Någonting som 



Växjö universitet    Sofia Berggren 840316-1683 

Institutionen för samhällsvetenskap 

 

36 

 

liberalismen anser vara nödvändigt för ett samarbete är sanktioner och eftergifter, vilket inte 

nämns konkret i rapporten. Detta gör att liberalismen finner den något mindre rimlig.  

 

Konstruktivismen understryker vikten av normer och språket. Den menar att det inte finns 

någonting som styr vårt agerande mer än normer som skapas i vår sociala verklighet. Detta 

gör att rimligheten att beteendet kommer att kunna förändras med rapportens lösningar anses 

hög eftersom de ändrar språkbruket gällande suveränitet och interventioner. Vad gäller 

önskvärdheten är det inte lika lätt att ta ställning genom konstruktivismen. Eftersom den 

omfattar hela världen borde den dock omfatta så många kulturer som möjligt för att spegla en 

rättvis bild av världen. Även om kommissionen har deltagare från nästan all världens delar, 

finns ingen från Sydamerika vilket gör att ”Skyldigheten att skydda” skulle kunna anses 

mindre önskvärd som gemensam lösning. 

 

Det jag anser intressant med normer är att de påverkar oss utan att vi är medvetna om det, 

vilket gör att de egentligen styr oss mer än lagar gör. Med den idén frågar jag mig om 

”Skyldigheten att skydda” som nu i en något urvattnad version är antagen som just norm av 

FN kommer att påverka oss mer än vi tror i framtiden. Även om den antagna versionen inte 

alls är lika omfattande och erbjuder samma lösningar som rapporten, har den dock de viktiga 

tre stegen som ”Skyldigheten att skydda” innebär. Att den idag anses som en norm och inte 

som en lag kan av många anses vara någonting negativt. Eftersom valet finns att bortse från 

den, får den inte samma styrka som om den vore lagstadgad. Med tiden kanske den dock som 

norm blir en självklarhet för människor och det kanske är först då vi kommer att märka 

skillnader i politiken. Det tar ett tag för en norm att bli etablerad, men när den väl är det 

kommer den kanske att påverka oss mer än vad många lagar någonsin skulle kunna. 

 

Bortsett från negativa ställningstaganden av teorierna, finns det anledning att tro att rapporten 

är orimlig eftersom flera olika tolkningsmöjligheter har hittats i den. Detta skulle kunna leda 

till oönskade effekter och samtidigt göra den svår att genomföra. Men det finns vissa 

tolkningsmöjligheter som är omöjliga att undvika, såsom antal döda innan en intervention ska 

ske. Det kan omöjligt ges en siffra som skulle kunna anses moraliskt rättvis.  

 

Det finns alltså anledning att anse att ”Skyldigheten att skydda” både är orimlig och icke 

önskvärd men ICISS:s rapport erbjuder dock lösningar på bland de svåraste dilemman som 

finns idag. Det är alltså ingen lätt uppgift och det är nog näst intill omöjligt att finna en 
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lösning som skulle fungera utan problem i dagens värld. I ett utopiskt samhälle skulle många 

lösningar kunna ges, men i dagens värld anser jag att rapporten erbjuder lösningar som skulle 

kunna fungera.  

 

Det som möjligen krävs för att den skulle kunna fungera i praktiken är frågan om straff vid en 

passivitet av FN, vilket liberalismen understryker. Morötter finns dock, eftersom en stat som 

agerar bland annat kan undvika flyktingströmmar. Men det saknas konkreta uttryck för något 

slags straff om FN inte agerar trots att det krävs. När detta saknas, finns risken att rapporten 

skulle kunna antas av FN för att ge dem ett bättre yttre men ingen förändring av dess 

agerande. Det är det sista ICISS skulle vilja bli resultatet av deras rapport, vilket därför skulle 

vara beklagligt. För att detta på bästa sätt skulle kunna undvikas, vore sanktioner vid en 

passivitet ett steg i den riktningen.  

 

En intressant uppföljning på denna uppsats vore att undersöka skillnaderna mellan den 

antagna versionen och den ursprungliga rapporten. Kanske då slutsatser kan dras varför de 

skiljer sig åt och hur dessa skillnader kan tolkas. I en sådan undersökning kan det undersökas 

om FN antog ”Skyldigheten att skydda” för att förändra sitt agerande, eller om de gjorde det 

för att få en klapp på axeln och se ut i bättre dager. Låt oss hoppas att det är det förstnämnda. 

 

Resultaten i denna uppsats visar på att rapporten har brister, men även att det är ett svårt 

problem att lösa. Detta mycket eftersom det handlar om människors öden, vilket egentligen 

inte kan få enkla lösningar där att alla partner är nöjda. Med följande ord avslutar ICISS sin 

rapport ”Responsibility to Protect” och med samma ord vill jag avsluta min uppsats. Den 

understryker värdet av att agera och ställer den moraliska frågan på sin spets, för det är 

egentligen kärnfrågan i rapporten. Har vi så pass hög moral att vi är beredda att hjälpa våra 

medmänniskor även om de inte är grannländer och även om det kan kosta oss tid, kraft, 

pengar och till och med liv? Det är egentligen inget politiskt dilemma, det är ett moraliskt. 

 

”If we believe that all human beings are equally entitled to be protected from acts that shock 

the conscience of us all, then we must match rhetoric with reality, principle with practice. We 

cannot be content with reports and declarations. We must be prepared to act. We won’t be 

able to live with ourselves if we don’t.”
96
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