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Abstract 

The United Nations Security Council adopted resolution 1325 (in year 2000) to reinforce the focus on 

protection of women and girls from gender-based violence, rape and other forms of sexual abuse 

under armed conflicts. Resolution 1325 stressed the importance of women´s role in the prevention 

and resolution of conflicts and peace-building. The resolution underlined the importance of women´s 

equal participation and full involvement in all efforts for the upholding and furtherance of peace and 

security. It also reasserts the importance of increasing the number of women in decision-making 

positions. Thirteen years later resolution 2122 was adopted which again stressed the focus of women´s 

legal status, this time with particular emphasize on women´s empowerment and participation, the 

resolution was a call upon all UN-members and UN-authorities to establish, to support and to build 

women´s engagement in all levels of decision-making with the aim to prevent and find resolution to 

war. The purpose of the essay is to provide a survey of the advantages and disadvantages of the control 

and sanctions system of UN and the international law. To be able to achieve and implement the 

standards of the mentioned resolutions, there has to be various systems of compliance mechanism 

that monitors Security Council resolutions. The essay examines different compliance mechanisms 

trough a survey of former UN Security Council sanctions and conflict resolutions. And one of the most 

important compliance mechanism of the international law, is the International Criminal Court (ICC).  

The essay concludes that the ICC has no authority to act upon a crime which has not been investigated 

and prosecuted by a national judicial system and if the crime is not of the gravest category.  Thus the 

ICC becomes an inflexible mechanism as it will not investigate or prosecute crimes against international 

law, which are committed through different forms of sophisticated oppression and is not perceived as 

criminal under national law. This and other monitor and sanction difficulties sees the light especially 

when the state itself is the perpetrator. There is very little possibility to effect, monitor or sanction a 

state which has not signed any convention (inasmuch as the UN Security Council seeks to implement 

a forceful intervention under chapter VII of the United Nations charter). Whereas the role of the UN is 

to balance the interests of the states, even though there is a consensus that the rule approach of 

international law is to protect the individual from states´ discretion. The essay has come to the 

conclusion that the UN collective sanction system and the ICC fail to guarantee international rule of 

law thus it fails to strengthen women´s legal status. The origin of the problem is the fact that the state 

is perceived as to be the equal of automatic rule of law and justice. The state and its practice sets the 

standards of normativity of the international law, which turns any endeavor to strengthen women´s 

legal status into utopian motives. 

  



  

 

Sammanfattning 

Säkerhetsrådet antog resolution 1325 (år 2000) för att förstärka FN:s fokus på förtrycket mot kvinnor 

och deras roll i konflikt – och postkonflikt – samhällen. Det 20:e århundradets ledord blev jämlikhet, 

utveckling och fred. Resolution 2122 antogs tretton år senare, den understryker fokus på kvinnans 

rättsliga ställning, denna gång med särskild betoning på kvinnors delaktighet i beslutsprocesser. I 

uppsatsen har jag undersökt för- och nackdelar i FN-systemet samt folkrätten. Kvinnor spelar en 

nyckelroll i lösning av konflikter och fredsbevarande1. För att kunna implementera målen i 

vederbörande resolutioner, måste det finnas en fungerande kontroll – och sanktionssystem i 

folkrätten. En av folkrättens viktigaste efterlevnads mekanismer är Internationella brottsdomstolen 

(International Criminal Court, ICC). ICC har bara mandat att pröva handlingar som betraktas som 

omfattande och systematiska mot en stor del av civilbefolkningen. Det är en osmidig mekanism som 

inte kommer åt folkrättsbrott, som begås vid olika sofistikerade former av förtryck. Ett hinder uppstår 

när staten själv är förövare.  Att påverka stater som inte anslutit sig till någon 

människorättskonvention, eller som är ansluten men vägrar följa densamma är omöjligt. Enbart under 

krigstillstånd kan ICC och säkerhetsrådets mandat aktiveras utan nationalstatens egen prövning eller 

samtycke. Sådana begränsningar hindrar ICC och FN från att påskynda och förstärka FN:s säkerhetsråds 

resolutioner 1325 och 2122. FN balanserar staternas maktintressen, trots att det råder konsensus om 

att folkrätten ska fungera som ett skydd av individen gentemot staten. FN-systemet är ingen garanti 

för internationell rättssäkerhet, speciellt inte i rollen som förstärkare av kvinnans rättsliga ställning. 

Det finns ett akut behov av förstärkande av kvinnans rättsliga ställning. Roten till problemet beror på 

att rättssäkerhet likställs med staten. Staten och dess rättspraxis sätter normen för folkrätten, det gör 

all strävan att förstärka kvinnans rättsliga ställning till utopiska motiv.  

 

  

                                                           
1 http://www.un.org/press/en/2013/sc11149.doc.htm 14/1-2015 

http://www.un.org/press/en/2013/sc11149.doc.htm
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1. Inledning  

Kvinnans rättsliga ställning varierar markant i olika delar i världen, från kontinent till kontinent, från 

land till land, och union till union.  Värst är det i konflikt – och postkonflikt drabbade länder, där 

människorättsaktivister gång på gång hörsammat medvetet riktade grova maktmissbruk och våld mot 

kvinnor, barn och svaga från stater såväl som andra icke-statliga aktörer. För 14 år sedan antog FN:s 

säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolution 1325 är en strategisk 

handlingsplan till medlemsstater för att öka och säkerställa kvinnors roll och rättigheter i 

krigsdrabbade länder. Resolution 1325 har som mål att göra kvinnor mer delaktiga i freds - och - 

återuppbyggnads processer, både som beslutsfattare och som innehavare av viktiga ämbeten. Den 

18:e oktober år 2013 antogs resolution 2122 om kvinnor, fred och säkerhet, som hänvisar till målen i 

1325 och uppmanar medlemsstater att sätta upp säkerhetsagenda för att skydda kvinnor mot 

övergrepp och framförallt skapa tillfällen för kvinnor att utöva ledarskap, sitta i beslutsfattande 

positioner och vara med i andra viktiga uppdrag. I resolution 2122 betonar säkerhetsrådet på nytt sitt 

starka fördömande av förbrytelser mot internationell rätt med direkt påverkan på civila, förekomsten 

av sexuellt och könsbaserat våld i väpnade konflikter eller postkonflikt länder.  Resolution 2122 är en 

uppmaning från säkerhetsrådet till alla internationella truppbidrag och andra aktörer i 

konfliktdrabbade länder att efterleva åtaganden i samband med 1325. Denna uppsats ska handla om 

att undersöka vilken slags grund samtliga resolutioner har för att kunna tillämpas av FN:s 

medlemsstater.    

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de rättsliga mekanismerna i folkrätten för att förstärka kvinnans 

rättsliga ställning (som fastslagits i FN-säkerhetsråds resolution 1325 och 2122). Genom denna uppsats 

vill jag problematisera konventionsmekanismer och rättssäkerheten i folkrätten som är FN:s kollektiva 

säkerhetssystem. Dessa mekanismer är framförallt kommittéer, internationella domstolar samt 

kommissioner, som ska övervaka, kontrollera, utreda och slutligen FN:s säkerhetsråd som ingripande 

organ. Avsikten är att göra kritisk analys av hur dessa konventionsmekanismer fungerar i förhållande 

till säkerhetsrådets resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Uppsatsen kommer även att undersöka 

eventuella brister och förhinder som uppstår med FN:s kollektiva säkerhetssystem, med särskild 

granskning av FN-säkerhetsråds agerande i förhållande till sitt mandat. FN:s säkerhetsråds resolutioner 

är tvingande för alla medlemsländer, oavsett om aktören är individ, organisation eller stat eller 

mellanting. Uppsatsen tar upp FN:s tidigare resolutioner och sanktioner i olika konflikter för att få en 

uppfattning om hur effektivt FN:s kollektiva säkerhetssystem och säkerhetsrådets mandat är. 

1. Uppsatsen kommer vidare att beskriva olika företeelser inom folkrätten i förhållande till den 

enskilda individen och kvinnans rättsliga ställning. 

2. Slutligen syftar uppsatsen till att analysera FN-säkerhetsråds mandat, kollektiva säkerhetssystem 

och vilka fördelar och nackdelar detta har för förstärkandet av kvinnans rättsliga ställning. 
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1.2. Metod 

Uppsatsens metodval är deskriptiv, analytisk och kritisk.  Den kommer att beskriva folkrättens 

mekanismer och FN:s kollektiva säkerhetssystem, samt att analysera och kritiskt granska materialet. 

Uppsatsen problematiserar och granskar kritiskt de rättsliga medlen som finns för att implementera 

och efterleva FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 2122. Frågeställningen om hur säkerhetsrådets 

resolutioner 1325 och 2122 ska besvaras med en kritisk studie av folkrätten och FN-stadgans kollektiva 

säkerhetssystem. Företeelser som folkrättsligt ansvar och säkerhetsrådets sanktioner ska undersökas, 

dels genom doktrin dels genom en empirisk analys av hur FN-säkerhetsråds antagna sanktioner och 

interventioner har fungerat i Angolas innebördskrig.  Det befintliga stödet för säkerhetsrådets 

resolutioner 1325 och 2122 i folkrätten ska kritiskt granskas. I detta sammanhang har jag försökt 

besvara frågeställningen genom att använda folkrättsjuristen och diplomaten Martti Koskenniemis 

analys och problematisering av folkrätten, som historisk företeelse och som dagens garant för 

internationell rättssäkerhet. 

 Säkerhetsrådets resolutioner 1325 och 2122 om kvinnor och jämställdhet är inget initiativ som är 

exklusivt taget av säkerhetsrådet. Vederbörande resolutioner är baserade på åtaganden presenterade 

under ett slutdokument till handlingsplan (Platform for Action) som FN:s medlemsländer under dess 

fjärde kvinnokonferens skrev under.2 Kvinnokonferensen tog rum i Peking 1995, där 

kvinnokommissionen arbetade fram Platform for Action (hädanefter också kallad Pekingplattformen), 

för att stärka kvinnans delaktighet och egenmakt i områden för både det privata och det offentliga 

livet (Pekingsplattformen, kapitel 1 p 1).  Handlingsplanen består av strategier och mål för att utveckla 

nationella handlingsplaner och institutionella mekanismer som ska främja jämställdhet. Denna 

handlingsplan blev således ett tilläggsdokument till FN:s kvinnokonvention3 och det är under dess 

åtaganden resolution 1325 grundar sig på (resolution 1325 och 2122, II:a meningen i ingressen) 

 

1.3. Avgränsning 

Då detta gäller allmänna folkrätten kommer inga rättsfall på nationell nivå att studeras, inget nationellt 

rättssystem och dess normer kommer att genomskådas, inte heller praxis eller prejudikat på nationell 

nivå eller specifika lagrum annat än som hänvisning till traktat och folkrättsliga principer.  

Pekingplattformen pekar ut 12 gemensamma ”Särskilt angelägna områden” (Critical Areas of Concern) 

inom vilka åtgärder måste vidtas; fattigdom, hälsa, våld mot kvinnor, väpnade konflikter, ekonomi, 

politisk makt och beslutsfattande, institutionella mekanismer för jämställdhet, media, miljö och 

flickors situation. Utifrån dessa punkter konstaterade Sida redan 1997 i sin verksamhetsrapport, att 

särskild tonvikt skall läggas på kvinnors delaktighet i politisk beslutsprocesser för att det ger 

konsekvens i de andra särskilt angelägna områden.4 Denna aspekt av Pekingplattformens 

jämställdhetsmål kom att betonas i säkerhetsrådsresolution 2122. Eftersom syftet med uppsatsen är 

att beskriva olika företeelser i form av rättsinstrument och (kontrollerande) mekanismer i folkrätten 

                                                           
2 http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/pekingplattformen/ 2015-04-04 
3 Ibid. 
4 Sidas handlingsprogram för jämställdhets Policy, Avdelningen för juridik, april 1997 s. 4-5 

http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/pekingplattformen/
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och FN-systemet, kommer ingen fördjupning göras i Pekingplattformen, kvinnokonventionen och 

andra anslutande rättighetsdokument.  
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2. Mänskliga rättigheter, rättsbegrepp och tillämpning 

Kristina H. Thulin har gjort en sammanställning av alla konventioner beträffande mänskliga rättigheter, 

H. Thulin förklarar att innebörden av mänskliga rättigheter är att alla människor är födda fria och har 

lika värde och samma rättigheter. Detta är basen för grundsynen i det system av rättsregler som 

skapats inom detta område efter andra världskriget. Grundsynen är alltså att alla människor är lika 

mycket värda. Oavsett ras, hudfärg, kön, nationalitet eller socialt ursprung, egendom, språk eller 

religion, besitter alla därmed samma rättigheter.5  

Andra punkten i denna grundtes om mänskliga rättigheter klargör vad de har för tillämpningsområde 

och hur. Enligt Thulin är syftet med mänskliga rättigheter att reglera förhållandet mellan stat och 

individ. Mänskliga rättigheter skall begränsa statens makt över individen, således har de som syfte att 

reglera och slå fast statens skyldigheter inför/gentemot individen.  De regler mänskliga rättigheter slår 

vakt om utgör i sig en rättslig definition av vad grundskyddet ska innebära för mänsklig värdighet. 6 

Mänskliga rättigheters tillämpningsområde är regleringen mellan stat och individ. Källan till dess 

regelsystem anses vara folkrätten, en del av folkrätten har ett rättssystem som ska skydda individens 

grundläggande värde.  Mänskliga rättigheter har ett rättssystem som till stor del består av rättsregler 

nedtecknade i juridiskt bindande internationella överenskommelser.  Dessa internationella 

överenskommelser, konventioner, är ett gemensamt verk av stater och reglerar staternas relationer 

till varandra.7  

2.1. Mänskliga rättigheter för krigstider och under fred  

När krig och väpnade konflikter utbryter finns det regler som kompletterar de mänskliga rättigheter, 

som går under benämningen den humanitära rätten. Dessa regler fungerar som komplement till 

mänskliga rättigheter, som har till syfte att skydda människor när krig och väpnade konflikter äger rum. 

Som huvudregel skall den humanitära rätten skydda civila i krig och väpnade konflikter, alltså de som 

inte aktivt deltar i konflikten. Den humanitära rätten består även av regler som har till syfte att 

begränsa användning av vapen och stridsmetoder.  Parter vid interna beväpnade konflikter, märker av 

behov av regler som skall kunna förbättra tillståndet för krigens offer.8 

2.2. Mänskliga rättigheter, hur de grundas  

Mänskliga rättigheter är inte relativa åsikter huruvida man tycker det kan vara rätt att ta en kopp kaffe 

ostört på morgonen eller inte. Mänskliga rättigheter uppfyller en viss formalitet för att kunna utgöra 

en rätt, att ha en rättslig status. Sättet för en rättighet att få sin status, är att den garanteras att 

efterföljas i lag som en konsekvens av lagstiftarens beslut. Finns det en vilja att driva på skapandet av 

nya mänskliga rättigheter, måste man följa en viss formalitet och tillvägagångssätt. Här måste formella 

vägar utnyttjas för att erhålla resultat. Det börjar oftast med att försöka fånga uppmärksamhet från 

regeringar, anordna konferens i ämnet, formulera förslag till hur konventionstexten skall lyda och 

förmå att påverka den process som ska ge lagtexten dess slutgiltiga innehåll.  Ett andra 

                                                           
5  H. Thulin, Kristina. Lika i värde och rättigheter, Solna: Norstedts Juridik AB, 2004 s 19 
6 Ibid. 
7 H. Thulin s 13 
8 A.a. 17 
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tillvägagångssätt är att aktivt verka för att den egna regeringen skall agera i riktning mot ett konsekvent 

sätt, så det agerandet kan bilda praxis och bana vägen för ny uppfattning om vad som är 

normalt/gängse beteende i det internationella samfundet. Mänskliga rättigheter genomgår en 

konstant utveckling – och - förändringsarbete. 9 Ta barnkonventionen som exempel, konventionen gick 

igenom och blev verklighet som frukten av individers och organisationers initiativ, i detta fall Kväkarna, 

Rädda Barnen och Röda Korset.10  

Under en lång tid i mänsklighetens historia har samhället styrts av härskare som ansågs ha obegränsad 

makt över folken. Idag har många samhällen i detta avseende dramatiskt förändrats till det motsatta 

genom rättssystem. Lagar stiftades och domstolar inrättades, rätten till liv vann acceptans och alla 

människors likhet inför lagen erkändes. Naturrätten (människan har vissa inneboende grundläggande 

rättigheter) är den vetenskapsteoretiska grunden till de idéer som ligger till grund för FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1994.  

Tanken om statens ansvar och skyldigheter gentemot sina medborgare har en avgörande betydelse 

för utvecklingen av mänskliga rättigheter. Denna idé framfördes av en 1600-tals filosof vid namn John 

Locke. Enligt Locke skulle det vara möjligt med en samhällskonstruktion byggd på ett ursprungligt 

samhällskontrakt/traktat mellan människor och suveränen eller de som styrde i landet. På detta sätt 

skulle människorna som har överlåtit den fysiska och lagstiftande makten i gengäld få suveränen att ta 

ansvaret för landets säkerhet och ordning. Här gjorde Locke ett viktigt förbehåll i sin teori och menade 

att suveränen (staten/kungen) inte skulle få oinskränkt makt och på det sättet kunde det garanteras 

människornas fri – och rättigheter.  Vår moderna tids två stora revolutioner, den franska 1789 och den 

amerikanska 1791 hade båda rättighetsförklaringar som hämtade sina idéer från Lockes teorier om 

samhällskontraktet. 11    

Samtliga rättighetsförklaringar, även den svenska tryckfrihetsförordningen antagen 1766, slår fast 

rättigheter under presumtionen att individen inte helt ska utlämnas åt statens godtycke.12 

Rättssystemet för kränkning av de mänskliga rättigheterna består av regionala konventioner med olika 

processrätt, i Afrika, Amerika och Europa, runtom dessa områden tillämpas de mänskliga rättigheterna 

med olika graders allvar. Afrika har låtit sin konvention betonas av den lokala kulturella utövningen, 

som ska ges tolkningsföreträde vid implementeringen av vissa konventionsbestämmelser. Detta för 

med sig att kränkning mot de universella mänskliga rättigheterna kan behandlas olika beroende på 

vart de tillämpas i världen. Notera att det inte förekommer någon regional överinstans i Asien eller 

Mellanöstern på samma sätt som det gör i Afrika.13  

                                                           
9 A.a. 14 
10  A.a. 15 
11 H.Thulin s 16 
12 A.a.16  
13 A.a. 167 
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3. FN-systemet 

3.1. Sedvanerätten, en FN-konstruktion  

Hans Blix har stor tilltro till FN:s generalförsamling. Genom sin erfarenhet, särskilt som ordförande för 

FN:s inspektionskommission för nedrustning av massförstörelsevapen, anser Blix att FN:s 

generalförsamling har en stor potential. Den internationella rätten har på kort sikt – utifrån en historisk 

överblick – kommit att omfatta många nya rättsområden som inte funnits tidigare.  Havsrätten är ett 

rättsområde som tagit form helt genom FN. Stora delar av traktaträtten har kodifierats genom FN, 

därför har många nya gemensamma regler och konventioner antagits för rymd, satellit, våglängder, 

telekommunikationer, flygsäkerhet, för miljö, handel, mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser och 

övriga internationella brott samt smittskydd. Därför är internationella avtal bindande. Skillnaden 

mellan den nationella och internationella rätten, måste ligga i att det internationella samfundet inte 

har en tillvald lagstiftande församling. Traktaträtt måste bli bindande genom statens samtycke. Blix 

anser att Hammarskjöld (FN:s generalsekreterare från 1953 till 1961), försökte påvisa de 

parlamentariska drag FN besitter, där det interna systemets regler antas med majoritetsbeslut. 

Generalförsamlingen har ett demokratiskt drag och kanske det enda i hela FN-systemet, som 

Hammarskjöld ansåg var medlemsstaternas ”suveräna jämställdhet”.14 Detta kan vara en av 

generalförsamlingens strategiska fördelar, att utnyttja detta forum till att föreslå en mer fokuserad och 

målinriktad agenda.15  

3.2. Säkerhetsrådet 

En betydande fråga är hur stor befogenhet FN:s säkerhetsråd har i rollen som sanktionsorgan, för att 

kunna efterleva och uppfylla sin funktion. Systemet för sanktionsbeslut är under FN-stadgans kapitel 

XII centraliserad till säkerhetsrådet som har en exklusiv roll. Kapitel XII i FN-stadgan går under rubriken 

”Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar”. Artikeln som inleder 

detta kapitel, drar upp riktlinjerna för säkerhetsrådets mandat; säkerhetsrådet ska identifiera och 

fastställa existensen av fientligheter som är hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandling, på 

vilket rådet lägger fram förslag eller fattar beslut om vad för slags åtgärder som ska tas i enlighet med 

artiklarna 41 och 42 i syfte att upprätthålla eller återställa den internationella freden. 

Artikel 41 ger säkerhetsrådet befogenhet att besluta om icke-militära sanktioner om en stat hotar 

freden eller redan har begått fredsbrott. Denna sanktionsåtgärd skall ha som syfte att ge effekt åt 

säkerhetsrådets tidigare beslut och uppmana alla medlemsstater att tillämpa åtgärderna. Om 

åtgärderna i samband med artikel 41 visar sig vara otillräckliga, skall det vara tillåtet för säkerhetsrådet 

att besluta om militära sanktioner. Dessa militära sanktioner kan ta formen av marinblockad, luft – 

eller sjöoperationer eller landstridskrafter som måste tillhandhållas av medlemsstaterna. Dock 

förutsätter militära insatser enligt artikel 42-beslutet att medlemsstaternas bidragstrupper ingår i 

särskilt avtal med säkerhetsrådet för att stå i dess förfogande. Fram till 1992 hade sådana avtal inte 

kommit till stånd.16Korea är det enda området i världen där FN själv har blivit övervakat för sitt 

                                                           
14 Ända från Maldiverna till Marshallöarna och Indien har alla en röst och lika goda möjligheter att komma till 
tals. Hans Blix och världsordningen Mahmoudi S. (red). Stockholm: Författarna & Stiftelsens skrifter, 2014 s 92 
15 Mahmoudi S. (red) s 95 
16 Bring O. FN-stadgans folkrätt Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 1992. S. 304-306 
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tvivelaktiga agerande.17Säkerhetsrådets huvudansvar enligt stadgans artikel 24 (i kapitel V), är att 

upprätthålla internationell fred och säkerhet, vid fullgörande av dessa förpliktelser måste 

säkerhetsrådet handla i enlighet med FN:s ändamål och grundsatser som uttryckt i FRD (Friendly 

relations-deklarationen)18  

Enligt FN-stadgans grundläggande principer och grundsatser har FN på det internationella och sociala 

planet ett ansvar enligt artikel 55 i stadgan, att skydda mänskliga rättigheter. Enligt artikel 56 skall 

medlemsstaterna samverka för att uppnå målen i artikel 55. Den internationella samverkan för 

ekonomisk och social utveckling, inräknat mänskliga rättigheter, är kvalificerade mål för staterna i det 

övergripande syftet att etablera vänskapliga och fredliga förbindelser. Samarbetsplikten för mänskliga 

rättigheter och ekonomisk – social utveckling är på detta sätt av underordnad och icke-bindande 

karaktär, eftersom den är ett begränsat delmål för säkerhetspolitiken.19   

4. Statens folkrättsliga ansvar  

4.1. Vem kan bli skyldig för folkrättsbrott?  

Att utkräva individens ansvar när det begåtts kränkning av de mänskliga rättigheterna är snarare 

undantag än regel.  FN-systemet och internationella domstolar kan enbart genom den humanitära 

rätten, alltså vid fall av krigsförbrytelser, folkmord, och i brott mot mänskligheten och brott mot 

freden, utkräva individen ansvar. Staten är det enda rättssubjekt som enligt rådande syn, kan göra sig 

skyldig till kränkning av de mänskliga rättigheterna. När ansvar skall utkrävas av individer eller 

kooperationer som begått övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, har den internationella 

sedvanerätten utformats så att staten skall sköta lag och ordning i sitt eget territorium. Enligt FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, kan FN inte ingripa i kränkningar eller övergrepp i 

ett land där en stat svarar för rättsskipningen. Således blir det statens ansvar att processa mot 

exempelvis kvinnomisshandel i hemmet. Det finns emellertid inga regler i vissa länder som säger att 

kvinnomisshandel utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Härom framgick när 

kvinnogrupper från olika håll i världen krävde att kvinnomisshandel i nära relationer skulle räknas som 

kränkning av mänsklig rättighet. I början av 2000-talet startades en ny trend där röster höjdes för att 

utkräva transnationella företag ansvar för överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Detta innebär 

att enskilda individer och företags övergrepp mot andra personer inte utgör kränkning av de mänskliga 

rättigheterna, utan kan bara anses som kriminell handling enligt nationella lagar.  

Det pågår en diskussion som är kritisk mot sakförhållandet i den grundläggande principen om statens 

exklusiva ansvar att reglera, stävja och döma kränkningar av mänskliga rättigheter, och att det är 

enbart staten som kan begå kränkningar av rättigheterna. Företrädare för staten hävdar att folkrätten 

enbart skall reglera förbindelserna mellan stater, på det sättet måste de mänskliga rättigheterna ses 

som del i folkrätten, och därför liksom andra konventioner, ett avtal mellan stater. Att öppna upp för 

att andra än stater ska kunna ställas till svars för för brott mot de mänskliga rättigheterna, kommer att 

urholka systemet, enligt statsrepresentanters och experters argument. Vidare vidhåller dessa att 

utgångspunkten i de mänskliga rättigheterna är att reglera det ojämlika maktförhållandet mellan stat 

                                                           
17 O. Bring s. 314 Se Bilaga FN-hantering av Koreakonflikten  
18  A.a. s 43 Se bilaga Grundsatser och Principer enligt FRD 
19 O.o. s. 44 
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och individ. Staten måste begränsas och står därför som straffbart folkrättssubjekt under folkrätten. 

Övergrepp måste fortfarande åtalas och dömas, dock inte inom ramen för de mänskliga 

rättigheterna20.  

4.2. Statens ansvar  

Det är först och främst staten som ansvarar för att följa de konventioner som de anslutit sig till och 

ratificerat samt att tillämpa konventionens regler inom statens jurisdiktion. Folkrätten bygger på 

grundantagandet att när en stat ansluter och ratificerar en konvention, gör den det i självklara syftet 

att tillämpa konventionens regler. Om det uppstår anklagelser om kränkning av de mänskliga 

rättigheterna måste staten åtgärda och fullfölja ärendet.   

4.3. Jurisdiktion 

Varje aktör, oavsett individ eller organisation, är underkastad statens jurisdiktion om den befinner sig 

inom landets territorium och annat område där landets polis och domstol har makt att göra sitt arbete. 

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har förtydligat i en rådgivande kommentar, att konventionen 

om de medborgerliga och politiska rättigheter sträcker sig till att omfatta statens skyldigheter för 

personer som är i deras händer, eller på annat sätt befinner sig under statens effektiva kontroll utanför 

statens territorium. Detta berör exempelvis personal eller truppbidrag som deltar i fredsbevarande 

operationer i annat land. 21 

4.4. Statens tredelade ansvar  

Mänskliga rättigheter utgör ett förhållande där den enskilda individen bär på rättigheter och staten 

har skyldigheter. Staten har genom ratificering av konventioner tagit på sig att respektera och 

genomföra konventionens regler inom sin jurisdiktion. Statens ansvar kan därför sägas bli tredelat i 

både negativ och positiv skyldighet. Negativ i den bemärkelsen att staten ska avhålla sig från att handla 

på ett sätt som begränsar rättigheter och friheter, som att låta bli att diskriminera. Ansvaret blir på 

samma sätt positivt för att det innebär att staten måste agera aktivt för att skydda människor och 

skapa förutsättningar för att medborgare ska kunna tillfredsställa sina grundläggande behov.  Staten 

ska alltså låta bli att agera på ett kränkande sätt, staten ska agera aktivt för att skydda människor och 

skapa förutsättningar för sina medborgare att kunna sörja för sina grundläggande behov. 

Sammanfattningsvis innebär statens skyldighet i sina åtaganden för de mänskliga rättigheterna, att 

respektera den enskilda människans fri– och rättigheter, att skydda individen mot kränkningar, att 

tillfredsställa grundläggande behov som fastställts i konventionerna. På så sätt är det i första hand 

statens ansvar att skapa lagar och system för att säkerställa människors tillgång till sina rättigheter. 

Detta medför även ansvaret att skapa ett rättssystem dit människor kan framföra sitt klagomål och få 

ärendet prövad av en instans.  Efter internationella diskussioner om statens exklusiva ansvar, kom man 

fram till en systemstruktur, genom vilken staten skulle ha ett tredelat ansvar som utgångspunkt. I fallet 

med våld i nära relationer, är det enligt denna syn, inte mannen som misshandlar kvinnan som begår 

brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är istället staten som gör sig skyldig till folkrättsbrott, om 

                                                           
20 H. Thulin s 120 
21 A.a. s 81 
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den underlåter att vidta förebyggande åtgärder mot kvinnomisshandel, ej möjliggör anmälningar av 

sådan kränkning, eller vidtar utredning och ställer den misstänkta inför rätta.22  

4.5. Hur långt omfattar statens ansvar i brott mot mänskliga rättigheter?  

Statens skyldigheter och förpliktelser vid tillämpning av de mänskliga rättigheterna beror alltid på vilka 

konventioner staten ratificerat eller anslutit sig till. Genom konventionernas åtaganden och i samband 

med medlemskap i internationella organisationer som EU eller FN, och grundlagar, samt mänskliga 

rättigheter som är inkorporerade som nationell rätt. Mänskliga rättigheters konventionstexter 

graderar vissa regler direkta och indirekta karaktär, genom att vissa anses som direkta regler och andra 

anges som målsättningar. Tydlig skillnad på allvarsgraden görs mellan de medborgerliga och politiska 

rättigheterna samt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. De förstnämnda rättigheterna, 

rätten till liv, tortyrförbud, rätten till regelrätt rättegångsförfarande är förväntat att redan vara 

uppfyllda av anslutande stater. Dock är ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter angivna som 

målsättningar vilka staterna har som plikt att uppnå gradvis åt sina medborgare. Med tiden har dock 

denna distinktion blivit allt mindre, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ses som 

sammanlänkade, insikten har nått de flesta stater om att målet med medborgerliga och politiska 

rättigheter kräver resurser, pengar och utbildning av medborgaren23 

De mänskliga rättigheterna ska alltid tillämpas. Detta betyder inte nödvändigtvis att undantag inte kan 

göras från konventionsreglerna. Många av konventionsreglerna har artiklar som medger avvikelse eller 

undantag under vissa definierade omständigheter. Om en stat hotas av krig, eller interna konflikter, 

får den enligt europeiska konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, frångå eller 

strida mot regler i konventionen.24  

4.6. Interna mekanismer för kontroll och arbete av mänskliga rättigheter  

Konventionerna om de mänskliga rättigheterna reglerar hur stater ska uppfölja, kontrollera och pröva 

om rättigheterna respekteras.  Uppföljningssystem består av olika mekanismer 

(konventionsmekanismer). Varje konventionsmekanism har beroende på sin befogenhet en unik roll, 

som exempelvis internationella domstolar, kommittéer eller kommissioner som ska kontrollera, 

utreda, rekommendera, övervaka och hjälpa behandlingen av ett misstänkt brott. Istället för poliser 

som ska övervaka och ingripa, har det internationella människorättssystemet kontrollmöjligheter 

fastställda genom konventionerna. Dessa kontrollmöjligheter består av rapportering, kommittéer, 

undersökningsorgan och kommissioner. Dock kan inte dessa kontrollmöjligheter eller 

konventionsmekanismer tillämpas utan statens tillåtelse. Konventionsmekanismernas mandat måste 

erkännas för att kunna pröva klagomål från länder som ej ratificerat konventionerna. Om den 

anslutande staten fått ett klagomål som bifallits som kränkning mot konventionsreglerna, blir den 

staten tvungen att åtgärda kränkningen. Den ska genom omedelbar verkan åtgärda underlåtenheten 

av handlingen eller att låta bli utföra handlingen (om negativ rätt). På så sätt kan 

konventionsmekanismer få stater att ändra nationell lagstiftning eller nationell politik, för att 

respektera de mänskliga rättigheterna.  

                                                           
22 H. Thulin s 82 
23 Ibid,88 
24 A.a ., 88  
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För varje konvention har FN en kommitté bestående experter utsedda av varje konventionsstat. 

Konventionskommittén (eller bara kommittén) har till uppgift att vägleda och ta till vara konventionens 

rättigheter. Rådgivande kommentar ska vara till hjälp för tolkning av artiklar och tillämpning av 

åtgärder som måste vidtas för att staternas åtaganden ska anses vara uppfyllda. Dock har ej 

kommitténs rådgivande kommentarer någon bindande verkan för staterna. Kommittéernas främsta 

roll är att främja en enhetlig tolkning av konventionen. Varje år skall staterna rapportera till kommittén 

om de rättsliga och politiska åtgärder som vidtagits för att garantera att konventionsrättigheterna 

genomförs fullt ut. Parallellt följer kommittén skuggrapporter eller alternativa rapporter som utförts 

av enskilda organisationer. Vid granskning av rapporten tillkallas sedan staten till förhör, där 

granskningarna delger både negativ och positiv kritik samt kommer med rekommendationer om 

åtgärder. Vissa stater har på senare tid fäst större vikt vid granskningens slutsats och 

rekommendationer, vilket också fått fungera som staternas utgångspunkt i tillämpning av reglerna 

samt även diskussionen om reglerna med andra stater. Flera stater har numera i syfte att undvika 

misstag och förbättra kvalitén, låtit enskilda organisationer få kommentera utkast till rapporten innan 

den skickas till kommittén. Amerikanska och afrikanska kommittéer har mandat att pröva klagomål om 

det så behövs. Alla i kommittéerna arbetar gratis för de utför ett hedersuppdrag på deltid.25  

4.7. ICC:s roll i kränkningar  

Internationella brottsdomstolen (ICC) är en av folkrättens permanenta domstolar för mänskliga 

rättigheter. ICC skapades 1998 och har sitt säte i Haag. Domstolens mandat, jurisdiktion och struktur 

fastställs av Internationella brottsdomstolens stadga, den s.k. Romstadgan.  Varje stat som ratificerat 

stadgan ska vid framtida krigs- och krissituationer, överlåta domsrätten över sina egna medborgare till 

ICC.  94 stater har ratificerat Romstadgan, vilket anses som ett viktigt folkrättsligt framsteg i 

motverkandet av internationell straffrihet.26 USA är det enda landet som inte bara har valt att stå 

utanför internationella brottsdomstolen och stadgan. USA arbetar även aktivt för att sluta avtal stater 

emellan som ska se till så att amerikanska medborgare som begått brott mot Romstadgans regler, inte 

ska utlämnas till ICC. Detta är ett märkligt sätt att gå tillväga, då Romstadgan ger statens instanser rätt 

att ta det första och primära ansvaret för att pröva brott enligt stadgan.  USA vidhåller att man vill 

värna om amerikanska intressen, andra aktörer menar på att USA på detta sätt bidrar till 

internationella straffriheten.27  Enligt Romstadgan har ICC mandat att pröva tre grovt kränkande 

internationella brott, vilka är folkmord, krigsförbrytelse och aggressionsbrott. Dessa är alltså brott mot 

mänskligheten vars handlingar anges i artikel 5. Det är fortfarande så att ICC:s jurisdiktion enbart är 

gällande för stater som ratificerat Romstadgan. Dessutom måste en handling för att klassas som brott 

mot mänskligheten, uppfylla rekvisiten ”omfattande och systematiska attacker mot civilbefolkning”. 

Dock finns det undantag för tillämpning av ICC utanför dess mandat. ICC kan på eget initiativ från sina 

egna åklagare behandla en misstänkt rättskränkning, eller genom anmälningar från individ, eller 

genom FN säkerhetsråds rekommendation eller hänskjutning pröva ett fall.28  

                                                           
25 A. Thulin. S. 86-93 
26 Ibid., 95 
27 A.a., 96 
28 O.o., 94 
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5. Aktörer i folkrätten 

5.1. Folkrättens två sidor 

Göran Lysén menar det föreligger en grovt felaktig uppfattning om att folkrätten i avsaknad av 

sanktionssystem, inte kan få folkrättssubjekt att efterfölja förpliktelser.  Sanktionssystemet liknar inte 

det system som nationell rättsordning har, men det innebär inte att folkrätten saknar mekanismer som 

kan genomdriva förpliktelser. Det finns tusentals traktater som stater lojalt efterlever, vilket i sig 

möjliggör rättsbildning anpassat efter det internationella rättssamhället. Lysén konstaterar att även 

om folkrätten i sin helhet fungerar, finns det fortfarande ett starkt behov av att utveckla system som 

förmår stater att mer effektfullt fullgöra sina folkrättsliga åtaganden.  De verkställighetsformer som 

finns till hands (enligt Lysén) är mestadels självhjälpsmekanismer. Självhjälps mekanismer som kan tas 

i bruk om en stat blir angripen av en annan stat, är då påtryckningsmedel som allmän maktpolitik, 

retorsion och repressalier, handlingar som i sig är rättsstridiga men som stater kan ta i bruk för att 

sanktionera aggressorstaten eller få den att sluta med kränkning.    

Folkrättens grund vilar på den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda (avtal skall hållas). När ett 

folkrättssubjekt underlåter att fullfölja en förpliktelse eller handlar rättsstridigt mot förpliktelsen, blir 

dess utmaning att lista ut hur ansvar skall utkrävas från det rättssubjekt som begår en rättsstridig 

handling (ex delicto).29  

5.2. Suveränitet och folkrättsliga regler  

Genom tiderna har en stats suveränitet (i förhållande till andra staters) antagits gå ut på idén om 

statens absoluta och obegränsade makt. Därför har begreppet suveränitet under 1900-talet fått en 

modifierad innebörd. Idag kan man tala om territoriell suveränitet ett uttryck som definierar innehavet 

av ett statsterritorium, som är den mest fulländade rätten man kan ha över ett territorium. I modern 

internationell rättspraxis har begreppet suveränitet helt suddats ut till gagn för begreppet oberoende.  

En stat har egentligen aldrig haft fria tyglar när det gäller dess relation till andra stater. Dagens 

begränsningar i form av traktat och transinternationella rättsordningar som FN, beskär statens egen 

maktövning och legislativa och politiska maktbefogenheter. Stater har alltså idag istället för 

suveränitet, ett oberoende i beslutsfattandet utifrån folkrättens omfattning och andra geografiska 

omständigheter.  

Staternas interna maktutövning mot medborgare begränsas på grund av mänskliga rättigheters alltmer 

påtagligare roll i folkrätten. I allmänhet betyder detta att de folkrättsliga regler som är bindande för 

en viss stat, upphör att exklusivt tillhöra dess nationella maktsfär, som Lysén kallar det.  Uttryck som 

”suveräna rättigheter” eller ”kränkning av en stats suveränitet” är missvisande och närmast obsolet.  

Statsmakten är fortfarande kraftigt verkande, dess kraft ligger i de attribut den som territoriell 

suveränitet besitter. Därför ligger det största problemet inte i att inskränka statens 

självbestämmanderätt, utan att begränsa dess maktutövning i förhållande till den enskilde individen.30  

                                                           
29 Lysén, Göran. Att studera folkrätt och EG/EU. Uppsala: Iustus Förlag AB, 2005, 46-48. 
30 Lysén. Att studera folkrätt, 30-32.  
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5.3. Rättssubjekt, entiteter med olika rättspersonligheter i folkrätten  

För att räknas som folkrättssubjekt i det internationella samhället måste organisationer eller stater 

(entiteter) besitta förmågan att åtnjuta rättigheter och åtlyda skyldigheter, entiteten måste kunna 

handla i överenstämmelse med internationella åtaganden.  För att en entitet ska kunna definieras som 

rättssubjekt måste nämnda kriterier uppfyllas. Dock finns det särskilda attribut som måste uppfyllas 

för att en entitet skall anses få utgöra en stat. Att kunna agera alltså som rättssubjekt innebär generellt 

att kunna åtnjuta rättigheter och åta sig skyldigheter. Rättssubjekten ska kunna stå till svars inför 

domstol, göra anspråk på att vidta handlingar vid rättskränkningar. När det uppstår särskilda 

situationer där en entitet blivit föremål för folkrättskränkning, måste först denna entitets 

rättspersonlighet, som Lysén kallar det, identifieras. Efter att en entitets rättspersonlighet har 

identifierats, är det möjligt att sedan gå vidare i bedömningen av dess förmåga att ingå i fördrag eller 

göra anspråk på folkrättskränkningar.  

5.4. Statehood-kriterierna och privilegier  

För att entitet skall räknas som stat måste den uppfylla enligt internationella sedvanerätten de s.k. 

statehood-kriterierna.  Statehood-kriterierna består av förmågan hos en entitet att ha en struktur med 

en styrelse i form av regering i spetsen. Denna struktur ska bestå av en styrelse som ska ha förmågan 

att på lämpligaste sätt uppfylla internationella förpliktelser och på så sätt göra sig gällande i det 

internationella samhället. I statehood-kriteriet finns kraven på att staten ska ha ett geografiskt 

territorium och permanent befolkning som står under en maktapparats effektiva kontroll. Entiteten 

måste även kunna upprätta förbindelser med andra folkrättssubjekt. Statehood-kriteriet anses som 

uppfyllt om entiteten kan agera självständigt i relation till andra folkrättssubjekt och på så vis vara 

oberoende.31 När statehood-kriterierna är uppfyllda åtnjuter entiteten som stat staten ett antal 

vedertagna maximer. Dessa är bland annat ”like har ej domsrätt över en like”.  Andra principen är den 

statens kapacitet att uppträda som kärande och svarande vid folkrättsliga tvister och påta sig ansvar 

vid folkrättskränkningar.32 

5.5. Vatikanstaten, ett rättssubjekt av eget slag  

Det finns förvisso konstellationer av olika internationella rättssubjekt som inte behöver vara stater, 

men som entiteter åtnjutit ensamma rättigheter som stater. Ett exempel är Vatikanstaten, ett 

folkrättssubjekt som saknar kontroll över territorium och inte har eget stats folk. Ändock har 

Vatikanstaten en motsvarighet till statschef, vilket är deras huvudman påven. Vatikanstaten har även 

diplomatiska förbindelser med andra stater och åtnjuter status som folkrättssubjekt, vilket kallas 

därför för folkrättssubjekt av eget slag (sui generis).33 

5.6. Rättsstridiga handling ska härledas till staten 

 För att ett folkrättsbrott skall anses vara begången eller kunna prövas, måste den rättsstridiga 

handlingen kunna förklaras vara direkt orsak av statens handlande eller underlåtenhet att handla. 

Utifrån denna bedömning kan grunder läggas för hur det ska avgöras om en stat har brutit mot sina 

                                                           
31 Lysén. Att studera folkrätt, 24-26 
32 Ibid, 28. 
33 A.a., 34. 
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folkrättsliga förpliktelser eller inte. Även om den begångna handlingen utgör folkrättskränkning (eller 

underlåtenheten att inte handla på ett visst sätt) kan den även vara enligt statens egen rättsordning 

laglig. Vid sådana fall blir handlingen rättsstridig om den förbryter mot internationell rätt, särskilt FN-

stadgan och Wienkonventionen.  34 

  

6. Implementering och tillämpning av sanktionerna 

6.1. Krigets sanktioner i Angola  

Sedan Angola i Sydvästra Afrika inledde sitt befrielsekrig 1962, har landet befunnits i ständigt krig. 

Emellanåt har landet upplevt perioder av fred, en kort period 1992 och under kortare perioder mellan 

1994-96, då landet stod under FN:s fredsbevarande övervakning.  Under 1970-talet var Angola en viktig 

bricka i det kalla kriget, därifrån förklarar man varför USA och Apartheidregimen understödde 

terrororganisationen UNITA med vapen och ammunition, medan Kuba och Sovjetunionen stödde den 

sittande regeringen i Luanda. USA och Apartheidregimen ansåg att UNITA:s ledare Jonas Savambi var 

en demokrat som måste tillsättas på makten.  Jonas Savambi förde terror mot civilbefolkningen och 

Angolas militär och vägrade acceptera FN-övervakat valresultatet från 1992. Under tiden hade UNITA:s 

krig mot Angola kostat landet 1,5 miljoner dödsoffer. Efter Sovjetunionens fall intensifierades striderna 

mellan UNITA och den sittande regimen i Angola. Här måste noteras att Angola är ett resursrikt land, 

Angola har en av fem största oljetillgångarna i världen. Angola står även för 15 % av den hela 

diamantproduktionen i världen och är en huvudaktör i globala diamantaffärer, på så sätt kontrollerar 

1/6 av världens diamantproduktion. 35 

6.2. Säkerhetsrådets resolution 864 (1993) 

Den 15:e september 1993 efter att UNITA avvisat ett FN-övervakat nyval och återgått till militära 

attacker mot regeringens försvar, antog säkerhetsrådet resolution 864. Resolutionen införde ett 

vapen – och- ammunition embargo mot försäljning av vapen och vapen material samt handelsförbud 

mot UNITA kontrollerade nationsresurser. Resolutionen uppmanade även UNITA att skriva på ett 

effektivt eldupphör och implementera villkoren i Accordos De Paz (Bicesse-avtalet) som UNITA hade 

skrivit under redan 1991. Resolution 864 tillsatte även en sanktionskommitté med vanliga 

befogenheter. Resolutionen satte en deadline för när UNITA skulle påbörja och genomföra riktade 

åtgärder. Resolutionen hotade med ytterligare sanktioner som konsekvens om det fortsatte komma 

rapporter från generalsekreterare om att UNITA brutit mot eldupphör och/eller inte fått igenom 

implementeringen av alla överenskommelser.  De ytterligare sanktionerna som resolution 864 

hotade med var ospecificerade handelsåtgärder och reseförbud mot UNITA-medlemmar. Som svar 

på resolution 864 deklarerade UNITA ett ensidigt upphörande av fientligheter, vilket inte går att 

jämföras med ett formellt eldupphör. UNITA utlyste även direkta förhandlingar. Det är möjligt att 

UNITA:s snabba respons på resolution 864 berodde på att de var allvarligt bekymrade över 

sanktionernas konsekvenser. Enligt författaren är detta tydliga indikationer på hur sanktioner har en 

förhandlingsinverkan och effekt, att åtgärder uppmuntrar till ett förhandlingsläge. UNITA var redo att 

                                                           
34 A.a, 48. 
35 Cortrigt, David.  och Lopez, George (red). The Sanctions Decade: Assessing UN strategies in the 1990s, 
London: International Peace Academy, 2000, 149.  
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gå med på förhandling och avge löften om att handla i enlighet med uppmaningarna, som ett sätt att 

undvika sanktionernas press. Dock var UNITA:s svar lömskt och det visade sig sedan att 

terrororganisationen varken syftade på att ärligt följa Bricesse-avtalet eller tänkte acceptera 

valresultatet från 1992. UNITA hade heller ingen avsikt att nedrusta sina beväpnade styrkor. Datumet 

för deadline närmade sig och förhandlingarna mellan UNITA och regeringen visade sig vara 

resultatlös. UNITA trappade upp sitt våld. Trots detta beslöt säkerhetsrådet att uppskjuta införandet 

och uppfyllandet av hoten om starkare sanktioner. 

6.3. Generalsekreteraren avråder från strängare sanktioner 

 Säkerhetsrådet kom fram till att de skulle skjuta upp sitt beslutstagande för att fundera över 

generalsekreteraren Boutrous Boutrous-Ghalis rekommendationer. Boutrous-Ghali hade rapporterat 

att kriget fortfarande pågick, att UNITA fortfarande vägrade att villkorslöst acceptera Bicesse-avtalet 

och hade för avsikt att genom fredssamtal ändra villkoren i överenskommelsen. Trots sin rapportering 

rekommenderade Boutrous-Ghali att införandet av ytterligare sanktioner skulle uppskjutas, med 

påståendet att eldupphör fungerade och att de pågående fredssamtalen gjorde framsteg. På Boutrous-

Ghalis inrådan antog därefter säkerhetsrådet resolution 890, som hotade med kraftigare sanktioner. 

Dock med Boutros-Ghalis rekommendation i åtanke slopades deadline och tidsplan för att fullborda 

åtgärderna. Effekten blev att hoten om kraftigare sanktioner övergavs/inställdes, trots UNITA:s 

bristande efterlevnad. Under tiden rasade det fram ett barbariskt krig i Angola. UNITA:s avvisande av 

valresultat och intensifierade väpnade attacker manade regeringsstyrkorna att svara med fullskalig 

militär.  Detta ledde till utbrott av fasansfulla slumpmässiga massmord i folksamlingar, 300 000 (3 % 

av Angolas befolkning) dog som resultat av de intensifierade striderna mellan 1993 och 1994. Uppemot 

1000 personer dog varje dag, vilket gjorde kriget till sin tids blodigaste i världen. Sanktionerna var inget 

annat än en fotnot i en blodig konflikt som avgjordes genom vapenmakt. 36 

6.4. Lusaka-protokollet under FN-bevakning  

När kostnaderna och förlust på bägge sidor började stiga, gick förhandlingstakten fram i snabbare fart, 

vilket ledde till Lusaka protokollet som parterna skrev under 1994 (då var UNITA hårt pressad av 

regeringsstyrkorna). Lusaka-protokollet åstadkom eldupphör på plats mellan UNITA-styrkorna och 

regeringen under FN- bevakning. Lusaka-protokollet begärde även att UNITA-styrkorna skulle 

nedrustas eller återintegreras i samhället eller gå med i regeringens beväpnade styrkor. Genom 

Lusaka-protokollet grundade man en formell trojka av observanter (där ingick USA, Portugal och 

Ryssland) och en gemensam kommission för att övervaka implementeringen av avtalet. Fortfarande 

hade sanktionerna mycket liten eller nästan obefintligt inflytande i framförhandlandet av Lusaka-

protokollet. Det var istället genom en våg av strider, inte ekonomiskt tvång genom handelsembargo, 

som föreskrev handlingarnas tempo och innehållet till det slutgiltiga avtalet. Vapenembargot som 

antogs i resolution 864 drevs inte igenom effektfullt.  De tyngre sanktionerna i resolutionen infördes 

aldrig. UNITA-styrkorna åtnjöt en relativt obehindrad tillgång till olja, diamanter och vapen proviant. 

Det hade dessutom varit enkelt för UNITA att manipulera enkelt att manipulera FN-diplomater med 

tomma löften om efterlevnad.37  

                                                           
36 Cortright & Lopez. The Sanctions Decade, 151-152. 
37 Ibid, 160. 
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6.5. Uttalanden i samband med antagandet av resolution 2122 

 Generalsekreteraren för FN-kvinnor Phumzile Mlambo-Ngcuka påminde om att kvinnors inflytande i 

fredsbyggande inte hade nått det minimum nivå på 15 %. Denna miniminivå hade satts upp av FN-

generalförsamlingens Sju-Punkters handlingsplan för jämställdhetsmedveten fredsbyggande. I denna 

handlingsplan hade det, enligt Mlambo-Ngcuka, angetts strategiska åtgärder för alla parter om hur 

man ska undanröja all hinder som fanns mot kvinnors ledarskap i fredsprocesser. Handlingsplanen 

omfattade även FN:s kapacitet att rikta in på jämställdhetsrelaterade frågor i freds – och säkerhets 

arbete.   

Mlambo-Ngcuka betonade att respekten för rättsstaten är väsentlig för fredsbyggande, hon betonade 

att rättssystemet kunde i sig vara könsdiskriminerande i misslyckandet av kriminaliseringen av alla 

sorters våld mot kvinnor.   

Även när det fanns lagar i linje med universella mänskliga rättigheters standard, kunde myndigheter 

handla inkonsekvent I deras rättstillämpning, vilket ledde till ett klimat av straffrihet för brott begångna 

mot kvinnor.  

Den offentliga sidan av könsdiskrimineringen vid krigstider, menade Mlambo-Ngcuka, berodde på det 

våld som utövades privat innanför hemmen mot kvinnan och även allvarlig ojämställdhet. Kvinnans 

ledarskap är central för försoning, konfliktlösning, och fredsbyggande som levererar resultat för 

familjer och samhället hela världen över.  

6.6. Uttalanden från delegationer under antagande av 2122, FN:s protokoll  

Peter Wilson (Storbritannien): Säkerhet och rättssystemet har svikit kvinnor gång på gång, genom att 

förvärra den existerande orättvisan. Representationen av kvinnor i den juridiska sektorn har varit 

avgörande och all hinder mot detta måste undanröjas. Storbritannien har bildat en grupp bestående 

av rättsexperter som tillhandhåller träning och rådgivning för nationella myndigheter, som jobbar med 

att skapa lagar och kapacitet, och som arbetar i framkanten. Emellertid fortsätter synen på kvinnor 

som enbart våldsoffer istället för ledare av stora förändringar, kvinnor blir blott och bart personer som 

måste skyddas snarare än respekteras. Att utesluta 50 % av mänskligheten kommer aldrig leda till en 

långvarig fred. 

Från USA:s delegation, representerat av Samantha Power, sades att sexuella rövare gjorde sitt sämsta 

under väpnade konflikter. Mitt bland dessa övergrepp, var målet att leva upp till kraven om 

inkluderande av kvinnan. Det fanns inga ursäkter att förneka kvinnan rättvis representation vid 

fredsförhandlingar. Några framsteg hade gjorts under 2013: kvinnor hade inkluderats i varje formell 

fredsförhandlingsprocess ledd av eller delvis ledd av FN. Dessutom har sexualbrotts utredare varit med 

i alla utredningsuppdrag. Mindre imponerad var man med kvinnligt deltagande i polis – och militära 

anställningar, vilket låg på 10 % respektive 3 %. Vidare uppmanades alla länder att göra som USA och 

utveckla en handlingsplan beträffande säkerhetsrådets antagande av resolution 2122, som siktar sig 

på att stärka kvinnans roll i alla faser av konfliktförebyggandet. 

En viktig lärdom USA tagit av erfarenheterna i Afghanistan och Kosovo, var att det fanns ett behov av 

att stärka fokus på implementeringen av existerande genuspolicy, handlingsplaner och direktiv. 

Träning, utbildning och övning är också nyckelfunktioner för att säkra att säkerhetsorgan och militära 
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styrkor har den nödvändiga kompetensen. ”NATO definierar inte sig av det hot som den möter, utan 

av de värderingar den delar. Vi enar oss i NATO under principerna individuell frihet, demokrati, 

mänskliga rättigheter och rättsstat. Inga av dessa principer kan existera om kvinnan inte kan fatta 

beslut, delta eller få tillgång till rättslig prövning” sa Powell. 

Margus Kolga från Estland sa, att rättssystemet måste framhäva/uppmuntra rättvisa och rättsföljder 

genom att förstärka kvinnans rättigheter, inbegripit genom genusmedvetna rättsliga och institutionella 

reformer. Antal kvinnor i den juridiska sektorn spelar en viktig roll i tillökningen av brottsrapportering 

och ökar allmänhetens tillit till rättssystemets organ, sa Kolga. Det är emellertid inte tillräckligt med 

domstols åtal för att garantera en fullständig ansvarsskyldighet, mer väsentligt för nationella åtal är 

implementeringen av Romstadgans jämställdhetsbestämmelser. 

 

Mari Skåre, speciell representant av General sekretariatet och Nordatlantiska 

samarbetsorganisationen sa, att det finns ett större medvetande för det faktumet att integrering av 

genus i ett större säkerhetsperspektiv stärker förmågan att hantera många utmaningar i säkerheten. 

Brasiliens delegation sa, att rättssäkerheteten tillhandhöll utsatta grupper såsom kvinnor, de rättsliga 

verktygen för att framhäva deras självbestämmande och frigörelse. Det har varit av stor betydelse att 

upprätthålla kvinnors lika rättigheter genom att garantera deras fulla deltagande i samhällsstyrningen 

och rättssystemet, därigenom skapa en rättslig ram som säkerställer deras fulla tillgång till rättvisa. 

Kvinnors deltagande i konfliktlösning och medlingsprocess bidrar inte bara till en utveckling av 

balanserade rättigheter i postkonflikt situationer, deras deltagande spelar viktig roll för att uppnå 

långvarig fred. Delegationen betonade även att stöd för att framhäva kvinnors deltagande som 

integrering i internationell fred och säkerhet var en viktig aspekt i Säkerhetsrådets ansvar under FN-

stadgan. 

”Det är fortfarande en lång och svår väg framåt”, sa Navanethem Pillay, högkommissarie för mänskliga 

rättigheter. Hon syftade på situationerna i Syrien och Centralafrikanska republiken och underströk hur 

skyddet av kvinnors rättigheter under konflikter förblir en utmaning. Rättsstaten och rättsliga 

övergångsprocesser var avgörande, särskilt för att avskräcka återfall. I detta sammanhang, betonade 

hon behovet för kvinnor att delta fullt ut i könsspecifika rättstrategier. 

Brigitte Balipou, från NGO:n Arbetsgrupp om kvinnor, fred och säkerhet, kallar uppmärksamheten på 

Centralafrikanska republiken. Där hade enligt henne säkerhetssituationen utvecklat en nedåtgående 

spiral mot en fullskalig konflikt (sedan den 24 mars 2013) som påverkat hela civilbefolkningen, särskilt 

kvinnor och barn. Kvinnor och flickor hade varit allmänt utsatta för våldtäkt och andra former av 

sexuellt våld, medan barnen hade rekryterats som soldater. "Vi lever i skräck", sade hon och tillade: 

"Vi dödas urskillningslöst i stora antal". Det var dags att undanröja hinder för kvinnors fulla deltagande 

i beslutsfattandet på alla nivåer, särskilt i fredsförhandlingarna. Ett fullständigt genomförande av 

resolution 1325 kräver en ökad jämställdhet mellan könen i övergångs rättssystem och garantera 

kvinnors politiska deltagande, både som väljare och kandidater, sa Balipou. 
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Balipou framhöll även att efterfrågan av kvinnor i viktiga positioner ekade i Syrien, Afghanistan, Burma, 

Colombia, Libyen och Demokratiska republiken Kongo. För ett fullständigt genomförande av resolution 

1325 behövs en ökad jämställdhet mellan könen inklusive försoning och garanterandet av kvinnors 

politiska deltagande både som väljare och kandidater. Alla sådana insatser bör även säkerställa 

betalning av skadestånd för brott mot folkrätten. Specifikt måste Centralafrikanska republikens 

rättsinfrastruktur byggas om och de som begår övergrepp ställas till svars. 

Kärnfaktorerna bakom konflikter, såsom spridning av handeldvapen och lätta vapen, måste åtgärdas. 

Balipou betonade och krävde också ett starkare fokus på demilitarisering. Traditionella 

säkerhetsområden som nedrustning och demobilisering måste vara helt mottaglig för kvinnor. 

Kvinnors mottaglighet och delaktighet är en fråga som måste beaktas i den planerade utplaceringen 

av Afrikanska unionens fredsbevarande trupper till landet. I konflikthärjade samhällen måste 

humanitära insatser mobiliseras i enlighet med internationell humanitär rätt. Insatserna bör även 

tänka främst på med kvinnor och flickor, barn och utsatta måste ingå vid design, leverans och 

utvärdering av relevanta program, enligt Balipou. 

"Genomförandet av resolution 1325 är för brådskande att vänta", underströk hon. Kvinnogrupper 

måste anställas som nyckelpartner i fred, medling, förhandling och statliga processer. Kvinnors 

rättigheter måste prioriteras genom att genomföra nationella och regionala handlingsplaner för 

resolution 1325. "Vi uppmanar er att göra dessa prioriteringar absoluta och icke förhandlingsbara" 

med resolutionens principer inbäddade i post-2015 mål och indikatorer för utveckling. 

65 delegater framförde att dagens resolution måste stärka det normativa ramverket för kvinnor och 

uppmuntra deras fulla deltagande på alla nivåer av beslutsfattandet i konflikt- och postkonflikt 

tillstånd. Samtidigt fördömde de det faktum att säkerhetssystemet och rättväsandet fortsatte att svika 

kvinnor. Regeringarna bar huvudansvaret för att skydda kvinnors rättigheter. Det är nödvändigt med 

brådskande åtgärder för att stoppa könsrelaterat och sexuellt våld, och viktigare, att ställa förövarna 

inför rätta, genom att göra alla former av sexuellt våld kriminellt, fasthöll delegationen. 

Det påpekades att kvinnor var mer än bara offer för övergrepp, andra talare varnade för att 

uteslutande se kvinnor som offer eftersom det utgjorde en annan form av könsdiskriminering. Kvinnor 

var centrala aktörer som kunde styra ett lands ekonomiska, politiska och sociala framtid, sades det. 

Som sådana måste de vara delaktiga i alla beslut från grunden.38   

 

6.7. Rättssäkerhet i folkrätten handlar om balans mellan statsintressen  

Koskenniemi konstaterar att frågan om hur långt tillbaka i tiden man kan säga var början på moderna 

statssystemet, är kontroversiell bland historiker. Mindre kontroversiellt är emellertid uppfattningen 

om statssystem som är historiskt såväl som begreppsmässigt länkade till begreppet internationell 

rättssäkerhet. Ett system av internationell rättssäkerhet där grupper är förmodade att tjäna inget 

högre syfte än sina egna intressen, vars grundpelare är antagandet att den perfekta jämlikheten mellan 

dessa grupper är att balansera deras intressen. Med ett sådant begrepp som internationell 

                                                           
38 http://www.un.org/press/en/2013/sc11149.doc.htm 14/1-2015 

http://www.un.org/press/en/2013/sc11149.doc.htm
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rättssäkerhet, verkar maktbalansens rättssäkerhet verkligen som den enda tänkbara organisations 

princip – utom bellum omnium (allas krig mot alla).  

Sedan Emerich de Vattels publikation39 1758, har jurister skrivit om internationella ärenden enligt 

teorin att upplysningens liberala principer och deras logiska följdsats, rättssäkerheten, skulle kunna 

utvidgas till att tillämpas i internationella samhällets organisation.  På samma sätt som de hade blivit 

tillämpade i det inhemska samhället.40  

6.8. Saklig och normativ rätt i internationell rättssäkerhet  

Oaktat historiska svårigheter med datering och ursprung, förefaller förbindelsen mellan Upplysningens 

principer och rättssäkerheten uppenbar. Filosofen Hobbes och liberaler må vara oeniga om mycket, 

men kan förenas i sin kritik mot att förlita sig på naturliga principer för att rättfärdiga politisk auktoritet. 

Att vädja till principer som ska ha existerat före mänskliga samhällen och bli en upptäckt enbart genom 

tro eller recta ratio (rätt anledning) var enligt Hobbes vädjan till abstrakta och obevisliga maximer som 

endast kamouflerade talarens subjektiva preferenser.  Upplysningens principer var baserat på utopiska 

ideal som av tyranner använts konstant som ursäkter. 41 

Baserad på enkla förnekelsen av naturrättens princip som existens – eller åtminstone människans 

kapacitet att förstå den – följer tre liberala principer om social organisering: frihet, jämlikhet och 

rättssäkerhet. Om människan inte föds in till en värld av befintliga normer, föds den fri, om det inte 

finns några föregående principer som etablerar det relativa värdet av individer, måste det antas att 

individer är jämlika. Slutligen kan frihet och jämlikhet enligt liberala principer enbart garanteras genom 

ett socialt tvång reglerad av allmänheten, kontrollerbar och bestämmande/avgörande regler.  ”Ett fritt 

folk lyder lagar men tjänar dem inte, det har domare men inte härskare, det lyder inget annat än lagen, 

och tack vare kraften av lagar, lyder det inte människan.”  Kampen för en internationell rättssäkerhet 

är en kamp mot politik, förstått som en kamp mot staters främjande av subjektiva önskningar, 

passioner, fördomar som leder mot en internationell anarki. Trots det är vissa politiska åtgärder 

oundvikliga (som vi vanligen antar), men måste begränsas av icke-politiska regler. ”Hälsan av den 

politiska världen upprätthålls genom samvetsgrann protest mot det politiska”. 1800-talets 

diplomatiska historia är en historia om en sådan kamp. Sedan Wienkongressen 1814-1815 och 

besegrandet av Napoleon, var relationerna mellan europeiska makter inte längre byggd på en makts 

eftersträvande efter överlägsenhet, utan på en generell strävan efter vidmakthållande av balansen 

mellan staters makter, garanterad genom komplicerade rättsliga procedurer och allianser. Under tiden 

började det bland makthavarna i Europa, bildas en uppfattning om ett system för självständiga och 

jämlika politiska samhällsgrupper (istället för ett kristet rike, kristenheten). Därför antogs det att de 

styrande principerna behövde uppfattas som neutrala och objektiva, så att principerna skulle kunna 

bli införstådda som lagar.42   

                                                           
39 Droit Des gens ou principes de la loi naturelle appliquees á la conduite et aux  affaires des nations et des 
souverains (Nationell lag om principen om naturrättens tillämpning vid styret av nationers och suveräners 
relationer.)  
40 Koskenniemi M. The politics of international law. Portland:Hart Publishing Ltd, 2011. S 35 
41 Koskenniemi M. s. 153 
42 Koskenniemi M. s. 36-37 
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Organisering av ett samhälle genom rättsregler grundas på antagandet att dessa regler är objektiva i 

den bemärkelsen att politiska idéer, åsikter och preferenser inte är det. För att visa att folkrätten är 

objektiv – det vill säga oberoende av internationell politik – kämpar det juridiska sinnet (eller juridiska 

tänkandet) en strid på två fält. På ena sidan strävar det juridiska tänkandet mot att säkerställa lagens 

saklighet genom att distansera den från teorier om naturrätten. På andra sidan har det som 

målsättning att garantera lagens normerande karaktär, genom att skapa distans mellan den och 

statens faktiska agerande, vilja eller intresse. Rätten åtnjuter självständighet från politiken enbart om 

båda dessa villkor är samtidigt närvarande. Kravet om saklighet härrör från en liberal princip om det 

subjektiva värdet. För att undvika politisk subjektivism och illegitimt tvång, måste vi basera rätten på 

något påtagligt – på det verkliga (bevisliga) agerandet, viljan och intresset av samhällsmedlemmarnas 

tillstånd. Det moderna synsättet är den om rätten som ett socialt begrepp.  Enligt detta synsätt är lagen 

inget naturgivet utan en konstgjord skapelse, en återspegling av sociala förhållanden, som sådan kan 

dess innehåll bli opartiskt förtunnad vid en närmare studie av dessa förhållanden. Normgivningens 

krav är att lagen tillämpas oberoende av det rättsliga subjektets politiska referenser. Normgivningen 

borde inte bara återspegla staters agerande utan borde vara kritisk mot statens politik. I synnerhet 

borde det vara tillämpligt även mot en stat som motsätter dess tillämpning mot sig själv. Som 

internationella advokater erfarit, är rättsregler vars innehåll och tillämpning beror på rättssubjektets 

vilja, överhuvudtaget inte lämpliga rättsregler, utan ursäkter för att tillämpa och tolka enligt 

rättssubjektets politiska intresse.43  

6.9. Statens praxis måttstock för internationell rättssäkerhet 

Presenterat på detta sätt tror Koskenniemi att kraven på rättslig objektivitet i förhållande till politisk 

subjektivitet möter varandra. För om lagen kunde bestyrkas eller motiveras genom att enbart hänvisa 

till någons åsikter om vad lagen bör vara (det vill säga rättsteorier), skulle idéerna stämma överens 

med denna någons politiska åsikter. På detta sätt förhåller det sig när det går att tillämpa normen mot 

de stater som accepterar den, vilket då innebär att tillämpningen stämmer överens med dessa staters 

politiska intressen. Denna argumenterande struktur tvingar jurister att bevisa att deras lag är giltig för 

att den är saklig och normativ i ovanstående mening, vilket både skapar och förstör lagen. För det är 

omöjligt att bevisa att en regel, princip eller doktrin (kort sagt ett argument) på samma gång är saklig 

och normativ. Båda kraven tar ut varandra, för kravet på legalitet är hur nära ett argument är en 

särskild regel, princip eller doktrin som överensstämmer med statens agerande. Emellertid desto 

närmare till en stats agerande ett argument är, desto mindre normativ och desto mer politiskt blir 

argumentet. Desto mer framstår argumentet som ännu en okritisk ursäkt för den härskande makten. 

Ju mer normativ (det vill säga avgörande) lagen är, desto mer politisk förefaller den för ju mindre 

möjligt blir det att bestrida/motsätta den med hänvisning till ett socialt sammanhang. Detta får lagen 

att framstå som verklighetsfrämmande och – likt naturrättens teorier – manipulerbar.  Dynamiken i 

folkrättens argument består av advokaters konstanta försök att påvisa att deras lagar är antingen 

sakliga eller normativa, därför blir deras argument sårbara inför anklagelsen att lagen egentligen är 

politisk, för att den antingen är en försvarare av en lära eller åsiktsriktning, eller 

verklighetsfrämmande.44  

                                                           
43 A.a. Koskenniemi M. s. 38 
44 Koskenniemi M. s. 39 
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Olika doktrinära och konkreta kontroverser som mynnar ut i omarbetningar av detta dilemma. Det 

gömmer sig bakom dikotomier som positivism/naturalism, samtycke/rättvisa, autonomi/gemenskap, 

process/lag och förklarar varför dessa och andra motsättningar alltid återkommer och verkar aldrig 

vara permanent lösbart. Dessa motsättningar återkommer för att det anses vara möjligt att försvara 

ens rättsliga argument enbart genom att påvisa, antigen dess överenstämmelse med, eller distans från 

statspraxis. De verkar vara olösbara eftersom båda argumenterande strategier, den normativa såväl 

som den objektiva, är sårbara till vad som tycks vara giltig kritik, föranledd av själva systemet. 

 De flesta doktriner som uppstod ur rättsvetenskapens aska i slutet av första världskriget, förklarade 

förkrigstidens misslyckade doktriner med hänvisning till dess apologetiska45 karaktär. Särskilt föremål 

för kritik var politiskt absolutistiska doktriner om suveränitet. Politiskt absolutistiska doktriner som 

betonade den rättsliga betydelsen av balansen mellan makter eller vikten av att begränsa rättsliga 

funktioner till att gälla sådant som inte var relaterat till frågor om ”heder” eller ”avgörande intressen”. 

På detta sätt legitimerades begränsningen av rättskontroll, så att områden inom statens styrning som 

gällde abstrakta företeelser eller gällde regler av absolut karaktär undkom rättslig avvägning. Genom 

att förknippa dessa absolutistiska doktriners misslyckanden med deras orimliga närhet till statens 

politik och nationella intressen och genom att förespråka självständighet för internationella 

rättsregler, ledde inflytelserika jurister vägen till etableringen av vad som betecknas som en rättslig 

tillvägagångssätt i folkrätten. Bland dessa jurister var Hersch Lauterpacht, som betonade det rättsliga 

tillvägagångssättet och lagens normativitet. Det rättsliga tillvägagångssättets styrka låg i dess kapacitet 

att motsätta sig statens politik, nyckeln till dess funktion var rollen som begränsande kraft.46  

6.10. Försök till ny folkrättslig världsordning  

 Det går inte längre att anta att politik, rättvisa och jämlikhet, helt enkelt kan diskuteras på ett sådant 

sätt som slutar med allas överenskommelse. Världens och advokaters åsikter är motstridiga, därför 

kommer varje storslagen design för en ”världsordning” alltid att förbli misstänksamt. Varje projekt för 

en ny rättsregel, princip eller världsordning kommer enbart bli acceptabelt om framlagt på ett abstrakt 

och formellt sätt. När det väl kommer till tillämpning kommer en sådan rättsregel, princip eller 

världsordning sedermera styra över någon tolkning, någon kollektiv erfarenhet och framträda som 

försvarare av en åsiktsbildning. Sociala teoretiker har dokumenterat en modern sväng i det nationella 

samhället, som vänder bort från rättsstaten. Den rättsliga trenden går i riktning mot ett samhälle i 

vilken sociala konflikter blir alltmer bemött med flexibilitet, innehållsbaserade normer och 

kompromisser. Denna vändning bort från allmänna principer och absoluta formella regler, till ett mer 

innehållsbaserat rättvisa, borde även återspeglas i en liknande utveckling i det internationella 

rättstänket och praxis. 47 

 

6.11. Kollektiv säkerhetsåtgärd eller maktpolitik 

FN-stadgans kollektiva säkerhetssystem grundas på två element, den första är förbudet mot hot eller 

användning av våld mellan stater, som går under artikel 2(4). Det andra elementen är FN-

                                                           
45 Den som ihärdigt försvarar en lära, framförallt kristen tro., Ne.se 24/2 2015 
46 A.a. s. 41-42 
47 O.o. s. 62 
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säkerhetsrådets ”huvudansvar för upprätthållande av internationell fred och säkerhet (…) vid 

fullgörande av sina förpliktelser under detta huvudansvar handlar å medlemmarnas vägnar” enligt 

24(1), och i dessa avtalsbestämmelser upprättas en rättslig skyldighet för medlemmar att utföra 

säkerhetsrådets beslut.  Oftast ur akademiskt synsätt särskiljs kollektiv säkerhet från politiken kring 

balansen mellan makter. Istället ses kollektiv säkerhet som åberopande av en ”automatisk” reaktion 

mot varje potentiell angripare. Emellertid har kollektiv säkerhet under FN-stadgan mycket lite att göra 

med sådan automatisering. Under FN-stadgan har beslutsbefogenhet i huruvida och hur man ska 

reagera givits säkerhetsrådet, som i sig har omfattande handlingsutrymme.48   

Relationen mellan principer om respekten till självbestämmanderätt och respekten till territoriell 

integritet, båda principer inskrivna i oräkneliga FN-generalförsamlingens resolutioner, har stått kvar 

som ett pussel. Problemet ligger i att inga av motstridande principer kan föredras över den andra, då 

de i slutändan definierar vad som utgör en självbestämmande enhet och vice versa. Som lösning till 

denna konflikt, borde det finnas en princip i form av en extern rekvisit, som avgör vilka typer av 

mänskliga sammanslutningar som medför den typen av respekt och vilka som inte gör det. Detta tycks 

medföra argumentationer grundade på omtvistade politiska åsikter om vilken typ av organisation 

lagen ska materiellt prioritera. Det är omöjligt att fatta oavhängiga beslut inom rätten, vilket pekar på 

att inget politiskt val bör göras.    Den senmoderna refereringen till jämlikhet i folkrättens värld, är i 

denna mening ett hälsosamt medgivande av ett paradigm och logik som redan finns där. För i slutändan 

är försvarande eller kritiserande av statens agerande inte fråga om tillämpning av formella neutrala 

regler. Det är istället fråga om vad som anses som politiskt rätt och rättvist.49    

Advokater, diplomater och statsvetare har odlat fram en slags förståelse av folkrätten de senaste fem 

seklen. En förståelse som har utgångspunkt i en typ av formalism, som har stämplat sin starka tro på 

reglers och institutioners förmåga att avskräcka aggression. Denna formalism eller värre legalism (blind 

rättsdogmatik) utmärker sig i dess abstrakta utopiska karaktär, dess avstånd från att ta i beaktande 

dem egenintressen som uppfylls av de människor som ska tillämpa statens eller FN-säkerhetsrådets 

makt. 

 Kollektiv säkerhet verkar påkalla en automatisk reaktion mot eventuella angripare, en rättstillämpning 

som i sig verkar ge en stor handlingsutrymme. Dock är faktumet att inget rättskipningssystem är 

automatiskt, som tänkt genom den akademiska distinktionen mellan kollektiv säkerhet och 

maktbalans.50  

Problemet är den att medlemsländer har i enlighet med FN-stadgan, avsagt sig en del av sina 

handlingsfriheter genom att förse säkerhetsrådet med kompetensen att besluta om kollektiva åtgärder 

å deras vägnar. Därigenom har medlemsländer gjort sig rättsligt bundna av beslut som tas av 

säkerhetsrådet. Detta FN-system är partiskt för ensidighet och mot omfattande direktiv för vägledning 

av säkerhetsrådets omfattande maktutövning. Detta beror framförallt på centralisering av en oerhörd 

beslutsbefogenhet och kompetens har delegerats till säkerhetsrådet, ett sanktionsorgan som har 

                                                           
48 Koskenniemi M. s 81 
49 Ibid. s. 61 
50 A.a.s.79 
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omfattande makt att identifiera och starta krig men inget omfattande direktiv för ett folkrättsligt 

tillvägagångssätt.  

Det är ett välkänt faktum att kalla kriget gjorde det omöjligt för säkerhetsrådet att tillämpa det 

kollektiva säkerhetssystem som finns i stadgans kapitel XII. Procedurer för kollektiva åtgärder som 

kunde användas fick stryka på foten för maktpolerna. Proceduren för kollektiva åtgärder i artikel 39 -

42 åsidosattes till förmån för spridda maktstrategier som sysselsatte stora makter på breda fronter.  

Begreppet bekämpande insatser var begränsat till frågor om avkolonialisering, som inte berörde de 

stora maktrelationerna. Generalförsamlingens vädjan att aktivera kollektiv säkerhet enligt FN-stadgan, 

var under kalla kriget förgäves. Mot bakgrund av säkerhetsrådets historiska register, beskrevs 

säkerhetsrådet uppenbart nya agerande i Kuwaitkriget år 1990, paradoxalt nog som en återvändning 

till det ursprungliga konceptet i FN-stadgans kapitel VII.51 

Under FN:s 40-åriga historia från 1946-1986, har säkerhetsrådet utfärdat enbart två beslut om ”brott 

mot freden” enligt artikel 39.  Det gällde då två stater, Israel och Sydafrika, som fördömdes för 

aggression. Samtidigt hade säkerhetsrådet konstaterat förekomsten av ”hot mot internationell fred 

och säkerhet” sju gånger.  Under de första 45 åren i FN:s historia hade säkerhetsrådet bara tillgripit 

militärt våld tre gånger och bindande icke-militära sanktioner två gånger. Under dessa 45 år hade 

sammanlagt 73 krig utbrutit mellan stater, vilket tyder på säkerhetsrådets förlamning under denna 

period.52  

År 1990 började situationen plötsligt se helt annorlunda ut. Från 1990-1994 hade säkerhetsrådet 

antagit resolutioner om kollektiva åtgärder beträffande situationer i 8 länder, bl.a. Libyen, Somalia, 

Angola, Haiti och Rwanda. Säkerhetsrådet hade under denna period godkänt användning av militära 

styrkor fem gånger av totalt 19 resolutioner. Säkerhetsrådet hade i varje av de 8 situationerna, antagit 

bindande icke-militära sanktioner. Säkerhetsrådet har hittills inte varit lika aktiv som under 1990-talet 

mitt. Mellan 2004 – 2007 identifierade säkerhetsrådet särskilda eller liknande ”hot mot fred” i 19 av 

totalt 141 resolutioner. På samma gång godkände säkerhetsrådet tvångsåtgärder vid 4 tillfällen 

avsedda för FN:s fredsbevarande insatser. 53 

Säkerhetsrådet hade vid fem tillfällen använt sig av språket ”alla nödvändiga åtgärder” eller ”alla 

nödvändiga medel, eller ”alla nödvändiga insatser” inom ramen för kapitel VII.  Detta blev för första 

gången använt som ett tillägg vid auktoriseringen av en tvångsåtgärd i form av en gemensam hybrid 

(korsning)operation blandad av afrikanska unionstrupper och FN-trupper. Säkerhetsrådet införde eller 

modifierade sanktionsordningar i nio fall, samt införde en rad rättsliga åtgärder.  Som jämförelse kan 

beaktas att det år 1988 fanns fem fredsbevarande operationer, men året 1994 låg siffan på 17. År 2009 

var antalet antagna resolutioner i fredsbevarande syfte 48. En kvalitativ utveckling har ägt rum i 

säkerhetsrådets förståelse avseende dess roll i att bevara ”internationell fred och säkerhet”. 

Traditionellt sett har kollektiv säkerhet och med det säkerhetsrådets kompetens, betraktats som en 

militär angelägenhet. En militär angelägenhet som aktiverats vid förhindrandet av våld mellan stater, 
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särskild gränsöverskridande våldsanvändning. Emellertid involverar inte dagens storskaliga våld 

konventionella tvåstatskrig, där arméer marscherar över varandras gränser. 

Största andelen stora krig, som framhålls som hot mot internationell fred och säkerhet, är inbördeskrig. 

Oavsett vilka begreppsmässiga svårigheter som måste tacklas vid icke-internationella konflikter, 

förhindras inte säkerhetsrådet av den traditionella tillämpningen av kollektiv säkerhet. Begränsning av 

våld som sker inom en stat, har inte hindrat säkerhetsrådet de senaste åren från att använda sitt 

mandat.54 

Som den anförda statistiken visar, har tillgripandet av fredsbevarande operationer av säkerhetsrådet 

ökat markant, från att använda mandatet vid enbart intervention i krig mellan stater, till att främst 

användas vid inbördeskrig. Sedan 1990-talet har 62 % av alla fredsoperationer relaterats till 

inbördeskrig. Därutöver har det länge framhållits att krig kan enbart effektivt hindras genom att tackla 

roten till dess orsak. Att krig enbart är en yttre manifestation av samhällsinrättningars våld. Att fred 

enbart kan födas fram genom nationell upplysning och rättvisa. Fred börjar i hemmet, fred skapas 

genom utrotning av fattigdom, social orättvisa och kränkning av de mänskliga rättigheterna.55  

Idag är konceptet ”icke-militära hot mot säkerheten” och det ”allsidiga säkerhetsbegreppet” djupt 

rotade i diplomaters och politikers vokabulär överallt i det politiska livet. Under ett euforiskt ögonblick 

i ett möte från 1992, betonade säkerhetsrådet (ett möte som var i nivå med stats – och regerings 

föreståndare), att ” de icke-militära källorna till oro på det ekonomiska, sociala, humanitära och 

ideologiska fältet, har blivit hot mot internationell fred och säkerhet”.  

Det är inte klart om denna ofta citerade mening borde betraktas ha värde bara till namnet. Alltså som 

en indikation på säkerhetsrådets beredskap att använda dess kollektiva säkerhets behörigheter (enligt 

stadgans kapitel VII) för att motbekämpa ekonomiska, sociala, humanitära eller ekologiska 

utvecklingar, som i säkerhetsrådets eget tycke är tillräckligt allvarligt för att motivera en kapitel VII-

behandling. Icke desto mindre har ledande kommentatorer dragit slutsatsen, att åtminstone 

”säkerhetsrådet har en bred uppfattning om vad som utgör hot mot freden, och alltid förberedd på att 

identifiera sådant hot som uppkommer ur interna konflikter som den i Kongo-Kinshasa, Somalia, 

störtandet av demokratiska regeringen i Haiti och Libyens, Afghanistan och Sudans vägran att vidta 

åtgärder mot terrorism”.  

Språket i FN-stadgans artikel 39 har obegränsad karaktär. Detta kombinerat med säkerhetsrådets 

uttalande från 1992 och den faktiskt obefintliga möjligheten till att juridisk utmana alla artikel 39-

beslut, tyder på en bild av säkerhetsrådet som en post-kalla kriget gigant, inte bara som polis, utan 

som domare eller kanske präst, i en ny världsordning.56  Medan många håller med om att 

säkerhetsrådets nyfunna aktivism måste ses som en återgång till ”stadgans ursprungliga syfte”, har 

andra varit mer tveksamma till denna inställning. Flera faktorer försvårar en sådan avläsning av 

säkerhetsrådets senaste aktiviteter som en tillämpning av kollektiv säkerhet.57 
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Första problemet är säkerhetsrådets ökända selektivitet. Varför sanktionera Libyen, men inte Israel? 

Varför var säkerhetsrådet passiv under större delen av Iran-Iraks 8 åriga krig? Varför har 

säkerhetsrådets agerande i Afrika varit mindre kraftfull än vid Kuwaitkriget. Valet av måltavla, såväl 

som sättet att agera, har visserligen inte varit automatiskt. Förklaringen som kommer till detta, är att 

säkerhetsrådet inte återspeglas av det kollektiva intresset hos FN:s medlemsländer som helhet, utan 

bara särskilda intressen eller vid USA:s och den västallierades materiella dominans. Denna förklaring 

verkar vara gängse, särskilt i förhållande till den varierande proportionaliteten av militär styrka 

säkerhetsrådet använt vid olika insatser.  

Kuwaitkrisen år 1990, var ett unikt tillfälle för att aktivera integriteten i stadgans kollektiva 

reaktionsmaskineri. Detta hade inte bara inneburit ett beslut om militärt ingripande mot Irak, utan 

även slutsatsen om att ”särskilda avtal” måste upprättas enligt artikel 43 mellan säkerhetsrådet och 

medlemsländer, för underordnandet av nationella militära trupper till säkerhetsrådet. Såväl som 

aktivering av militär personalkommitté som tänkt i artikel 47. Men inget av detta gjordes. 

Säkerhetsrådet gav endast sitt godkännande för en USA-ledd koalition i attacken mot Irak, medan det 

frikände sig från ansvaret för insatsledningen och kontrollen av koalitionen. Advokater har lagt ner en 

stor möda på att finna en rimlig laglig grund för denna nymodiga, hittills okända formulering: Kollektiv 

säkerhet eller ensidig ingripande i (kollektiv) självförsvar – eller exces de pouvoir (maktmissbruk). 

Debatten kring detta har för det mesta bestått av självmotsägande ställningstaganden om ingripandets 

etiska, moraliska och rättsliga natur.58  

Alltsedan operation Ökenstorm har samma formulering använts i ett antal situationer, såsom Somalia, 

Jugoslavien, Rwanda, Haiti, Östtimor, Makedonien och Afghanistan, där säkerhetsrådet beslöt att 

tillgripa militärt våld. I varje fall har den ingripande parten varit ett mäktigt medlemsland eller ledd av 

mäktiga medlemsländer. Det är lika svårt att tolka den ”fredsbevarande generationen” som den idag 

fashionabla ”skyldigheten att skydda” som säkerhetsanordningar. Att se blåa FN-skyddshjälmar allt 

oftare i samband med faktiska strider, med bidragstruppers mandat att ibland använda begränsat våld, 

verkar vara ett närmare steg mot kollektivt upprätthållande av de i förväg fastställda grundsatser i FN-

stadgan.  Men vid närmare undersökning av dessa fall, har det än så länge visat sig vara väldigt lite som 

kan förutses vid sådana operationer. För dessa operationer har godkänts på en varierande uppsättning 

ändamål, som sträcker sig från genomförandet av humanitära uppdrag till hjälp av statsbyggande.59  

Vid en undersökning av resolutionerna i tidigt skede, tyder det på att säkerhetsrådet antingen har 

godkänt medlemsländer att utföra militära insatser eller expanderat mandatet för fredsbevarande. För 

att senare kunna dra slutsatsen att ”ett nytt instrument är huggen ur behovet av att fylla tomrummet 

mellan åkallan av en oanvändbar och oläglig rätt till kollektivt självförsvar och den oönskade 

tillämpningen av kollektiva säkerhetssystemet.”  

Oavsett säkerhetsrådets olika aktiviteters allmänna stämpel som ”humanitär intervention” eller 

”fredsbyggande” av observatörer, undviker säkerhetsrådet själv att begagna sig av sådana uttryck. Det 
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återstår att se hur man kan tolka detta, antingen som ett välkomnande av juridisk humanism, eller 

bara nya typer nyimperialistisk politik i kollektiv förklädnad. 

På samma sätt som säkerhetsrådets tillgripande av ekonomiska sanktioner inte skett automatiskt, har 

dess agerande inte skiljt sig från en intressestyrd ekonomisk makt. Sanktionerna före Kuwaitkriget var 

snäva och odefinierade, dock efter att skandalen med Oil-fond60 blev känd, har säkerhetsrådets 

åtgärder alltmer riktats mot särskilda individer och några smärre garantier om rättssäkerhet har införts 

i processen.  Dessutom administreras sanktioner av kommittéer, bestående av diplomater från 

säkerhetsrådets alla medlemsländer. Till skillnad från fallet med Apartheid arbetar kommittéerna i 

hemlighet, inte ens fullständigt rapporterar till själva säkerhetsrådet. Kommittéerna följer ibland olika 

procedurer som leder till olika tolkningsbeslut på (exempelvis) tillämpningen av humanitära undantag.  

Säkerhetsrådet har misslyckats att reagera på uppmärksammade brott mot sanktioner av enskilda 

stater. Säkerhetsrådets praxis att inkludera enskilda individer i deras svarta lista, är fortfarande planlös 

och nyckfull. Säkerhetsrådet har en bred uppfattning om vad som utgör hot mot freden och förberedd 

på att identifiera sådant hot. Säkerhetsrådet har betonat att ”de breda hoten” är de icke-militära 

källorna som ekonomiska, sociala, humanitära och ideologiska områden. De är det nya hotet mot den 

internationella freden.61   

  

  

  

                                                           
60 Cortright & Lopez. The Sanctions Decade, 233 
61 Koskenniemi M. s 87 
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7. Analys 

7.1. Hur skall målsättningarna i resolutionerna 1325 och 2122 bäst 

uppnås? 

Mänskliga rättigheter och den nuvarande naturrätten anses ligga till grund för vår syn på mänskliga 

rättigheter. Den humanitära åskådningen och systemtänket bakom mänskliga rättigheter är ett 

resultat av stora tänkare och icke-statliga människorättsorganisationer och gräsrotsrörelser. Redan på 

1600-talet insåg man att staternas makt måste begränsas, att suveränitet inte kan vara likhetstecken 

med härskarens maktfullkomlighet och godtycke. Sedan 1600-talet har den moderna eran utvecklat 

revolutionerande rättighetsdokument och rättighetsförklaringar. Det finns även den uppfattningen att 

det hör till folkrättens natur ständigt vara kreativ och hitta nya rättsområden i dynamisk takt till 

samhällets utveckling. Folkrätten består av internationella rättsområden som kommit till som direkt 

resultat av ett globalt system i behov av att ta fasta på samarbete mellan staternas ekonomiska, 

teknologiska och militära intressen. Därför är det viktigt att inte ständigt fastna på ålderdomliga 

principer om statens suveränitet och självbestämmande. Istället måste folkrätten ständigt utveckla 

nya mekanismer och instrument för att kunna tillämpa även den humanitära, sociala och demokratiska 

folkrätten (människorättskonventionerna). Denna möjlighet finns i demokratiska länder, där enskilda 

organisationer kan delta och få i rullning processen för en ny rätt med hjälp av opinionsbildning och 

påtryckningar. Bestämmelserna i resolution 1325 och 2122 måste sättas i rullning genom organiserade 

rörelsers stöd. De konventionsmekanismerna som finns till hands genom FN-systemet är 

säkerhetsrådets befogenheter som enda tvingande mekanism och ICC, vilka båda saknar en 

omfattande reglering för rättsligt förfarande vid intervenering eller rättskipning. Å andra sidan har 

icke-statliga organisationer möjligheten att uppmärksamma den internationella opinionen om vikten 

av kvinnors rättsliga ställning utan att blanda in säkerhetsrådets mandat eller ett initiativ på stats nivå. 

Gräsrotsrörelser i form av ickestatliga organisationer har bedrivit lyckade kampanjer i form av civil och 

väpnat motstånd. På grund av ickestatliga organisationers engagemang har nya konventioner antagits 

beträffande mänskliga rättigheter. Genom icke-statliga organisationers engagemang och försvar av 

mänskliga rättigheter, har staters systematiska hot, mord och terrorism inte stått obesvarade.   

Statens domsrätt som exklusivitet och staten som det enda folkrättssubjekt som kan stå till svars för 

brott mot mänskliga rättigheter, är den stora orsaken till att det inte går att komma åt aktörers och 

individers folkrättsbrott.  Det ska mycket till för att en stat som diskriminerar, förtrycker, hotar eller 

låter befolkningen hotas, förtryckas eller diskrimineras, ska kunna stoppas eller straffas. Folkmord, hot 

mot internationell fred och säkerhet är förutsättningarna för en konflikt intervenering av 

säkerhetsrådet. Hot mot internationell fred och säkerhet identifieras av säkerhetsrådet enligt FN-

stadgans kapitel VII, artikel 39 och 40. I början av FN:s historia identifierade man enbart fredsbrott vid 

situationer där en stat kränkt en annan stats territorium och man stod inför randen till en ockupation, 

som i Kuwaitkriget. Därefter har trenden vänt, alltfler inbördeskrig har identifierats som fara för 

internationell fred och säkerhet. Majoriteten av säkerhetsrådets interventioner har till större delen 

gällt inbördeskrig. Hur ska då säkerhetsklassificeringen se ut för en stat i postkonflikt samhälle eller 

under pågående krig, om kriget inte berört en annan stats territorium och de enda offren är 

civilbefolkningen? Det finns fall som visar att säkerhetsrådet är alltmer benägen att även se sådana 

stater som eventuella hot mot internationell fred och säkerhet.  
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Dock ansågs inte inbördeskriget i Angola vara tillräckligt instabilt för att aktivera säkerhetsrådets 

insatser, vilket kan bero på att USA gav sitt aktiva stöd till terrororganisationen som låg bakom 

massmorden.   

Postkonfliktsamhällen med en stat som inte kriminaliserat våld i nära relationer brukar samtidigt ha 

en lagstiftning som aktivt kriminaliserar demokratiska organisationer. Därmed blir individens rätt att 

påverka samhället ytterst begränsat och statens förtryck kommer även att demonstreras genom dess 

rättsinfrastruktur. Detta ger kvinnan inga andra valmöjligheter än att överge sitt land, eller ta till 

organiserat, väpnat eller civilt motstånd i form av grundrotsrörelse. Sannolikheten är stor att en sådan 

stat behöver omvälvande revolution eller initiativet från en mäktig militär supermakts invasion, eller 

insats från säkerhetsrådet, för att förändra tillståndet. Dessutom är en omvälvning eller omstörtning 

mycket oförutsägbar och riskfylld. Det är garanterat ingen gynnsam miljö för att påbörja en jämställd, 

humanitär och demokratisk återbyggnadsprocess. Med överblick på FN:s roll i Angola och 

säkerhetsrådets selektiva behandling av olika krig, antingen inbördes eller mellan två stater, kan sägas 

att medan barn och kvinnor är främsta offren, antar säkerhetsrådets roll alltmer en grekisk klagokör 

från antikens dramer. Kanske konflikter och statsterrorism inte kan bekämpas på något annat sätt än 

en blodig slakt, medan folkrättsliga konventionsmekanismer och FN-organ står i bakgrunden och ser 

på och stämmer in tonen till hela tragedin som en klagokör i det antika grekiska dramat.  

 ICC är en viktig rättskipande konventionsmekanism som har förmågan att bearbeta folkrättslig 

straffrihet. ICC har en stor verkningskraft i detta avseende, men saknar omfattande mandat att pröva 

sådana folkrättsbrott som inte genomgått nationell prövning först. Om inte det är fråga om stort antal 

människooffer, då handlingen måste betraktas som omfattande och grov mot en stor del av 

civilbefolkningen. På samma gång är det oroväckande hur brott mot kvinnor och utsatta behandlas. 

Rättssäkerheten är så pass dysfunktionell i vissa postkonfliktsamhällen, att kvinnor i landet inte har 

någon instans att vända sig till när de blivit överfallna eller fungerar som måltavlor för statens militära 

offensiv. Att kvinnor inte då kan ta hjälp från högre instanser och istället möts av ett omöjligt hinder, 

gör att de står som vanmäktiga offer inför statsmakten. I sådana situationer skyddar snarare FN-

stadgan staten och betonar respekten för dess suveränitet och självbestämmanderätt. Ingen makt kan 

döma en stat som ligger i gråzonen mellan inbördeskrig och fred. ICC kan inte heller grunda en 

sedvanerätt som motverkar en sådan grym straffrihet eftersom Romstadgan kräver att nationell 

prövning föregår dess jurisdiktion vid övertagande av ett fall. När 50 % av en befolkning befinner sig 

under systematisk strukturellt förtryck borde situationens instabilitet, grymhet, hot mot fred och 

säkerhet tala för sig själv.  

Det är ett allvarligt och ödesdigert handikapp att staters ansvar enbart kan utkrävas i anslutning till 

konventioner, när många internationella förövare är stater. Dessvärre saknas distans och reflektion 

över staten som strukturell makt med våldsmonopol och det existerar en närmast religiös dogm i 

övertygelsen om att staten är likhetstecken med rättssäkerhet (rättsstaten). Det saknas en kritisk 

distans till staten och dess hierarkiska system med våldsmonopol, till detta saknas även en kritisk 

debatt om synen på staten som enda garanten av rättssäkerhet. Staten borde istället analyseras som 

en maktordning styrd av makthavarnas subjektiva intressen och politiska vilja. Detta förklarar varför 

inget initiativ tagits att utveckla folkrättsliga mekanismer för att försöka påverka stater som inte 

anslutit sig till någon människorättskonvention, eller som är ansluten men vägrar följa. Att staten utan 

vidare debatt har kommit att likställas med rättssäkerhet (rättsstaten), är en stor förklaring till varför 

FN:s kollektiva säkerhetssystem bygger på samma dogmatiska tro att fred upprätthålls genom 
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balansering av staters intressen.  Stater som är förövare i okontroversiella interna konflikter, kan 

handla hur den vill i det dunkla, långt ifrån mediers bevakning. Som i fallet Angola, där miljontals dog 

utan minsta ord från internationella media. Dock var inte Angolas regering förövare utan terroristen 

Savambi som fick understöd av två mäktiga stater USA och Apartheidregimen i Sydafrika. Det är 

anmärkningsvärt förbluffande hur detta stöd inte heller kom att sanktioneras eller ifrågasättas, som 

brukar vara fallet med stater som bryter mot sanktioner och aktivt stödjer terrorister.62  

Att ha militär supermakt som stödjer en terrororganisation som UNITA, eller statlig terror måste ses 

som en bidragande faktor till säkerhetsrådets uddlösa och milda sanktioner, vilket kan förklara 

behandlingen av UNITA. UNITA med en armé på 70 000 man, förseddes med ukrainska stridsvagnar 

och 12 stridsflygplan under tiden av UNITA:s  urskillningslösa massmord på civilbefolkningen i Angola. 

Illegal vapenhandel från europeiska, nordamerikanska och Mellanösterns statstjänstemän och 

Apartheid regimens forna statstjänstemän arrangerade vapenleveranser och legoknektar till UNITA.  

UNITA:s innehav av diamanter gjorde den till en generös betalare av vapen. DeBeers som är en av 

världens största diamentleverantörer köpte trots förbud enorma mängder olagliga diamanter från 

UNITA. Efter säkerhetsrådets resolution 1173 som förbjöd diamanthandel, blev UNITA:s svar att hota 

destabilisera värdet på diamanter i diamantmarknaden. Säkerhetsrådets resolutioner verkade inte 

kunna upphöra den illegala handeln med UNITA. Därför måste säkerhetsrådets sanktioner betraktas 

som ett medvetet politiskt misslyckande. Säkerhetsrådets resolutioner misslyckades medvetet att få 

UNITA att följa något av de överenskommelserna i Lusaka-protokollet, istället byggdes relationen till 

säkerhetsrådets sanktionskommitté med UNITA på tomma löften.  

När resursstarka stater eller grupper utövar obehindrad terrorism och utöver detta favoriseras och 

understödds av mäktiga stater som USA och deras relation till UNITA:s ledare Savambi, blir resultatet 

en ändlös blodig konflikt.  Det blir i detta ljus mer begripligt varför ingen höjde ett ögonbryn över 

generalsekreterare Boutrous Boutrous-Ghalis rekommendation att slopa inriktade sanktioner och 

åtgärder mot UNITA. En sådan rekommendation är ur etisk, humanistisk och moralisk ståndpunkt 

klandervärd och måste vara direkt stridande mot FN:s grundsatser, istället stod rekommendationen 

oemotsagd och bifölls. Generalsekreterarens rekommendation att inte straffa eller hindra UNITA, kom 

under en tid då kriget var som värst och där civilbefolkningen halverades som direkt orsak av svält och 

hungersnöd samt massaker. Säkerhetsrådet följde Boutrous-Ghalis rekommendationer och tog inte till 

strängare resolutioner eller annan åtgärd för att vare sig ge finansiellt stöd till biståndsorganisationer 

eller agera mer kraftfullt mot UNITA:s uppenbarliga olagliga stöd från många stater med USA i spetsen.  

Inte heller fick Angola något ekonomiskt bistånd för att lindra hungersnöden för hundratusentals som 

dog varje månad. Att ICC inte heller kopplades in vid uppenbara krigsbrott och brott mot 

mänskligheten, att UNITA och ledaren Savambi inte ställdes inför rätta, är ett grymt bevis på hur lite 

makt ett folk och dess demokratiska förkämpe har mot militära supermakter och deras legoknektar. 

Ungefär samtidigt framförhandlade USA avtal med stater för att beskära ICC:s jurisdiktion över 

amerikanska medborgare som begått brott mot Romstadgan, alltså brott mot mänskligheten.  

                                                           
62 Bara några veckor efter 11/9-attacken på WTC, antog säkerhetsrådet resolution 1373, som under FN-
stadgans kapitel VII, förbjuder alla stater från att samarbeta med och finansiera personer som gjort sig skyldig 
för terrorhandlingar i punkt 2(a).  
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resol
ution%201373%20%282001%29.pdf 2015-02-12 

http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20%282001%29.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20%282001%29.pdf
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Fallet Angola påvisar hur stater som samarbetade och finansiellt stödde UNITA, kom undan utan vidare 

straffsanktioner eller prövning av ICC. Det faktum att både stater som är indirekt iblandade eller som 

är direkta orsak till instabilitet i en region, inte identifieras som aggressor eller hot mot fred och 

säkerhet, är ett hårt slag mot kvinnans rättsliga ställning och internationella rättssäkerheten. Det finns 

dock positiva framsteg där stater förmått ha en rättsinfrastruktur som förstärkt kvinnans rättsliga 

ställning. Förpliktelsen varje stat har i form av ett tredelat ansvar att förse sina egna medborgare med 

rättigheter, är en helhetssyn som har förstärkt de mänskliga rättigheters principer i folkrätten och fått 

många stater att skapa lagar och system för att få ett fungerande människorättssystem på nationell 

nivå. Dock har ett sådant system inte tagit med i sin kalkyl risken för statens godtycklighet och terror 

mot individer, som kvinnorättsdelegationer uttryckte vid antagandet av resolution 2122, är staten den 

främsta förövaren mot kvinnan. ICC borde utarbeta en konvention som ger större mandat och 

jurisdiktion att pröva stater på eget initiativ. Det finns idag inga grunder för ICC att åtala 

statsrepresentanter eller individer som begår brott mot mänskligheten utan berörda statens 

godkännande. Stater bör även prövas oavsett hur långt de kommit i tillämpningen av de mänskliga 

rättigheterna som tredje part eller andra part i konflikter.  

Det är intressant att iaktta hur olika kontinenter sätter olika betoningar på de mänskliga rättigheterna, 

Värt att notera är hur Väst framhåller vikten av politiska och medborgerliga fri – och rättigheter medan 

Afrika och Asien vidhåller att kulturella, sociala och ekonomiska rättigheter skall ges tolkningsföreträde 

i deras normhierarki. Det kan både vara sorgligt och intressant, dock har resolutionerna 1325 och 2122 

varit i takt med nytt tänkande i världen. De har fått stater att inse att det ena leder till det andra, vilket 

medfört att man förstärkt individens ekonomiska rättigheter för att de ska erhålla sina politiska och 

medborgerliga rättigheter. Att sätta kvinnor på viktiga positioner i konfliktdrabbade eller postkonflikt 

drabbade länder, måste kunna ses som ett sätt att få fram en lösning på konflikten och bilda fred, 

istället för att prioritera fokus på kvinnor som offer och satsningar på polisiärt och militärt våld. Enligt 

kvinnorättsdelegationernas redogörelse, verkar stater oavsett land och kontinent, genom sin 

dominans vara allmänt motvilliga till reformer som stärker jämlikhet, rättssäkerhet och frihet, därav 

sviker (rätts)staten kvinnan i majoriteten av alla nationalstater runtom i världen.  

Staten har, trots sitt våldsmonopol och enorma resurser, enligt människorättskonventionerna rätt att 

göra avkall på och undantag av reglerna i tider av kris och krig. Sådana undantagsregler medför oerhört 

negativa tendenser i riktning mot godtycklighet och egenmäktigt förfarande och förstärker statens 

hegemoni. Det finns inget som säger att en stat inte skulle kunna manipulera fram fara för nationens 

säkerhet och på så sätt införa undantagstillstånd och andra juntalagar. I linje med denna dogm som 

likställer staten med rättssäkerhet, ifrågasätter Koskenniemi filosoferande hur en rättsregel kan anses 

som objektiv i den bemärkelsen att politiska åsikter och preferenser inte är det, men ändå är 

rättsreglerna ett resultat av statens politik. Folkrättsjurister har, efter reflektion över det andra 

världskriget, kommit fram till att de juridiska doktrinerna under början av 1900-talet hade genom deras 

orimliga närhet och försvar av staten, misslyckats med att bromsa framväxten av ett andra världskrig. 

De juridiska doktrinerna från denna tid var av apologetisk karaktär, de försvarade blint statens 

hegemoni med politisk absolutistiska doktriner. Liksom idag hade de juridiska doktrinerna en blind och 

orimlig närhet till statens auktoritet, liksom idag är det statsmakten som stiftar rättsregler utifrån 

politiska intressen under den rådande dogmen att sådan hegemoni är likställt med rättssäkerhet.  
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Även FN-systemet har en struktur som är ogynnsam för ett rättssäkert och jämställt klimat, detta 

kommer vidröras i senare del av analysen. Fördelen med FN-systemet är att det finns oerhört flitiga 

kommittéer som arbetar professionellt och skarpt med positiv och negativ kritik av staternas arbete 

med mänskliga rättigheter. Detta är en viktig mekanism för att påtala brister eller förbättringspotential 

för stater som är villiga att i dialog komplettera bristerna i sina åtaganden. Stater som är redo att lyssna 

på och leva upp till sina åtaganden, kan finna stor hjälp genom konventionskommittéernas granskning 

och rekommendationer. Dock måste tas i beaktande att de stater som är villiga att följa 

konventionerna, gör så i enlighet med sin politiska agenda. 

 Det är synd att enbart afrikanska och amerikanska kommittéer har enligt sina regionala 

människorättskonventioner mandat att pröva klagomål. En överklagansinstans skulle även 

Mellanöstern samt europeiska och asiatiska länder behöva, då det finns förbättringspotential som 

dessa regioner måste tvingas uppfylla. Det går att urskönja en negativ tendens i sättet FN:s 

övervakningskommittéer för de mänskliga rättigheterna, är sammansatt. Det är konventionsstaterna 

uppgift att utse experterna i FN:s kommittéer som påkallar tveksamheter och osäkerhetsmoment, 

likaså att dessa skall arbeta gratis under deltid. Sådana villkor för personalkåren i kommittéerna 

innebär att de för det mesta utgörs av individer av priviligierad klass.   Risken för selektiva prioriteringar 

och fördomar är överhängande om en granskande kommitté utgörs av en begränsad och priviligierad 

grupp. Genom ett sådant elitistiskt urval ökas tendensen till fördomsfulla eller förtjänstfulla 

rekommendationer och risken för subjektiv spegling blir överhängande.  

 Internationella brottsdomstolen (ICC) är den enda konventionsmekanismen för mänskliga rättigheter, 

vars funktionalitet inte baseras på balansen mellan staters intressen. ICC har i egenskap av folkrättslig 

rättskipare branta uppförsbackar framför sig. ICC saknar idag tvingande eller skyddande jurisdiktion 

för att tillämpa säkerhetsresolutionerna 1325 och 2122. ICC har inte mandat att pröva brott enligt 

stadgan om staten inte gått med på att acceptera ICC:s jurisdiktion. Att USA försöker kringgå ICC genom 

att ansluta kringgående avtal, är en oroväckande och allvarlig indikation på försök till straffrihet och 

motarbetande av syftet med ICC. Fördelen med Romstadgan är att den kan pröva en handling som 

misstänks utgöra brott mot mänskligheten även under fredstid. Dock krävs det många dödsoffer och 

skadad civilbefolkning för att en handling skall betraktas som brott mot Romstadgan. På detta sätt är 

ICC ingen effektiv konventionsmekanism. Undantag finns för att kunna pröva stat som inte ratificerat 

Romstadgan, vilket kommer från säkerhetsrådets hänskjutning av fallet eller rekommendationer. 

Detta centrerar ytterligare säkerhetsrådets exklusiva roll som domare i en ny världsordning, vilket är 

minst sagt problematiskt. 

Om en stats folkrättsliga rättigheter kränks, kan den med hänvisning till pacta sunt servanda, utkräva 

ansvar från den kränkande staten. Staten kan även genom sin maktpolitik ta till självhjälpsmekanismer 

mot den kränkande staten och sätta igång rättsstridig åtgärd som repressalier och retorsion. Dock finns 

det inga mekanismer som ger individen rätt att ta till självhjälpsmedel när staten har begått kränkande 

handling, annat på att invänta svar från en ansökan om klagomål från ICC eller annan regional 

prövningsinstans under FN. Individens rättspersonlighet som G. Lysén kallar det, är nästan obefintlig i 

jämförelse mes statens privilegier. Även om statens maktutövning är begränsad av FN och andra 

transnationella organisationer, besitter staten en territoriell suveränitet som ger den en fulländad 

jurisdiktion över sitt eget territorium. Detta kan vara både till fördel om jurisdiktionen medför 

domsrätt i frågor som internationella operationer och insatser över egna personalen, som en del av 
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att förebygga straffriheten, förutsatt att staten har en sådan ambition. Stater har eget ansvar  att 

införliva och följa upp åtaganden i resolutionerna 1325 och 2122, med sina exklusiva 

maktbefogenheter. Om en stat underlåter att vidta åtgärder och vägrar arbeta för en ökad jämställdhet 

i maktpositioner, även om resolutionen är bindande, kan inte säkerhetsrådet nå konsensus om att 

invadera eller ingripa i ett land som ignorerar resolutionerna 2122 och 1325. Detta även om det gäller 

grova kränkningar mot kvinnor och brott mot freden.  Som visats i fallet Angola, hände inte mycket 

från säkerhetsrådets sida att påverka situationen.  FN: s sanktionssystem verkar enbart vara till gagn 

för stater som blivit folkrättskränkta, eller ålderdomliga dogmatiska entiteter som Vatikanstaten, som 

är ett folkrättssubjekt av eget slag och som kan utöva effektiv kontroll över sitt territorium samt ha 

förbindelser med andra stater, vilket ger ett bättre förhandlingsläge. Möjligtvis borde kanske 

kvinnoorganisationer växa till större institutioner, med egen kvinnlig statschef och styrelse, för att 

kunna räknas som en viktig aktör i det landet där kvinnorna är utsatta, vilket motverkar själva syftet 

med existensen av människorättskonventioner. 

Angolas militära och politiska kris skapade en av världens värsta humanitära tragedier. Bristen på mat 

och svält blev en alltmer tilltagande dödsorsak när kriget var som intensivast mellan åren 1998-1999. 

Enligt Angolas regim dog 200 personer varje dag av svält, 40 % av barnen var undernärda och saknade 

skolundervisning. Antal interna flyktingar uppgick till 1.7 miljoner. I den belägrad stad är dog hälften 

av invånarantalet som direkt orsak av kriget. Flyktingar var beroende av humanitära organisationer, 

som var helt resurslösa för att de inte förseddes med något finansiellt stöd för att köpa medicinska 

förnödenheter och proviant. Ett resursrikt land som Angola, hade en befolkning som decimerades på 

grund av hunger och nöd svält63. Även om säkerhetsrådets sanktioner avsåg att utformas så selektiva 

och målinriktade som möjligt, vidtog inte sanktionskommittén strängare åtgärder som man hotade 

med i resolution 864.64 Detta innebär att resolutioner som uppmanar till sanktioner, tenderar att 

urvattnas om inte hoten om strängare sanktioner införlivas under det att sanktionen besvaras med 

flera förbrytelser. Resolutionerna 1325 och 2122 är säkerhetsrådsresolutioner och bindande enligt FN-

stadgan. Därför har säkerhetsrådet och FN-organisationer möjlighet att genom ny resolution tillsätta 

en sanktionskommitté mot de länder som inte åtlyder resolution 1325 och 2122, oavsett om dessa 

länder är krigförande eller militära supermakter, men detta är inte så helt problemfritt.  Det kan även 

här konstateras att säkerhetsrådets oärliga avsikt att medvetet misslyckas sanktionera och stoppa 

UNITA, är i sig ett handlande som bör betraktas som hot och brott mot internationell fred och säkerhet. 

Men det saknas rättsligt förförfarande och regelverk som omfattar situationer där FN-säkerhetsråd 

bryter mot FN:s grundsatser och egna resolutioner.  

Vidare måste roten till problemet i det nuvarande kollektiva säkerhetssystemet lösas. Säkerhetsrådet 

som FN:s enda bindande sanktionsorgan, har genom FN-stadgans kapitel VII, utrustats med en exklusiv 

roll som efterlevnads– och strafforgan.  Säkerhetsrådets mandat i detta avseende bygger på 

befogenheterna att identifiera existensen av fientligheter, som kan innebära hot mot freden, 

fredsbrott eller angreppshandling. Vidare definierar artikel 41 och 42 i kapitel VII icke-militära såväl 

som militära åtgärder för att upprätthålla och återställa freden. Säkerhetsrådets huvudansvar är vid 

fullgörande av sina förpliktelser, att handla enligt stadgans ändamål och principer som uttryckt i FRD(se 

bilaga). Trots detta har säkerhetsrådet ignorerat korrekt förfarande varje gång det tillgripit militär 
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intervention eller underlåtit att agera. Säkerhetsrådet har genom denna selektiva behandling av 

konflikter även brutit mot sina egna resolutioner och FN:s grundsatser.  

Under Koreakriget blev FN själv föremål för granskning för sitt tvivelaktiga agerande. Roten till detta 

problem ligger i själva verket i det kollektiva säkerhetssystemet som helhet. Säkerhetsrådet och 

generalförsamlingen med alla dess FN-organ, har en filosofisk och strukturell stomme i en medeltida 

sedvana som likställer staten som rättssäkerhet. Dagens folkrätt har alltså sin grund i en medeltida 

sedvana. Under medeltiden insåg feodala grupper att deras hierarkiska statssystem måste skyddas från 

andra maktintressen. För att skydda statsystemets intressen likställdes rättssäkerhet med statens 

maktutövning (rättsskipning). Folkrättens existens tog form under en period, när statssystemen 

behövde utveckla ett objektivt och neutralt språk, för att garantera och upprätthålla sin makt 

gentemot en annan stats makt. Här började grunden läggas för föreställningen om att staten var 

synonymt med rättssäkerhet.  På detta vis antogs denna maximen som likställer rättssäkerhet med 

statens exklusiva roll som rättskipare. Då liksom idag anses fortfarande staten vara den enda tänkbara 

organisationen som kan upprätthålla nationell rättssäkerhet och rättsskipning. Paralleller till denna 

inställning kan dras till FN-säkerhetsråd och dess exklusiva kompetens som sanktionsorgan, dess 

självklara roll som den enda legitima, oåtkomliga kraften som kan bevara internationell fred, som en 

präst på jorden i guds rike. För stommen i den internationella sedvanerätten är grundidén om skyddet 

av en stats intresse mot en annan stats. Internationell rättssäkerhet uppnås genom systematisk balans 

mellan olika staters intressen, sålunda agerar FN utifrån dogmen att balansen mellan staternas 

intressen är lösningen till ett lyckat kollektiv säkerhetssystem. 

Antagandet att ju närmare en rättsregel, rättsprincip eller praxis är statens agerande ju mer normativ, 

faller i sin orimlighet. Antagandet att rättsregler är objektiva i motsats till politiska idéer, gör ju 

antagandet om rättsreglers objektivitet till en falsk dikotomi. Regler och rättsprinciper som går ihop 

med staters agerande är i sin tur statens politiska vilja. Därför kan inte heller rättsregler eller 

rättsprinciper betraktas som objektiva, då lagligheten definieras utifrån statens agerande och politik. 

Så länge rättssäkerhet på internationell och nationell plan, definieras utifrån statens agerande, kan det 

absolut inte talas om objektiva av statens makt oberoende och riktiga rättsregler. Att staten är den 

exklusiva rättskiparen och rättssäkerheten måste ifrågasättas på akademiskt och juridiskt nivå. Härom 

måste nya juridiska doktriner utvecklas. En uppdaterad och modern juridisk forskning måste ta plats. 

Det är dags att överge doktrinära och juridiska kontroverser som gömmer sig bakom falska dikotomier 

som positivism/naturrätt, lag/process osv. Sådana motsättningar sysselsätter hela discipliner inom 

rättsvetenskapen och fortfarande har man inte kunnat lösa dessa till synes motsättningar. Det måste 

bero på att stommen i den juridiska forskningen fortfarande bygger på denna dogm som likställer 

staten med rättssäkerhet. Kritiska doktriner behövs som kan lägga grunden för ny social organisering 

baserad på icke-statliga rättsinfrastrukturer, som ska följa tre liberala principer: jämlikhet, frihet och 

rättssäkerhet.  Detta gäller för rättssäkerheten i folkrätten, som enbart anses kunna upprätthållas 

genom staternas maktbalans, en maktbalans som avspeglar sitt tydliga syfte i 

säkerhetsrådsmedlemmarnas agendor. Strävandet efter att upprätthålla maktbalansen mellan stater 

som stomme till dagens kollektiva säkerhetssystem, är en funktionalitet i FN som måste upplösas. FN-

systemet och folkrätten bygger på denna doktrinära dogm om staten som den exklusiva rättskiparen 

och rättssäkerheten. På senare håll har dock säkerhetsrådet genomgått en kvalitativ utveckling, 

framförallt i dess förståelse för sin roll som bevarare av ”internationell fred och säkerhet”. På detta 

sätt har det skett fler avsiktliga och ärliga försök i att kunna identifiera roten till konflikter och 
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instabilitet. Säkerhetsrådets fredsbevarande operationer inom ramen för kapitel VII har ökat markant, 

62 % av säkerhetsrådets resolutioner har relaterats till inbördeskrig. De konflikter som hotar 

internationell fred och säkerhet, räknas inte längre idag som den sortens tvåfrontskrig där 

konventionella arméer står vid var sin sida av gränsen och skjuter raketer mot varandra. 

Säkerhetsrådet har blivit medveten om statens förföljelse av egna medborgare och sålunda 

statsterrorism, eller annan instabilitet och förtryck utövat inom en stats territorium.  

Med antagandet av säkerhetsrådets resolutioner 2122 och 1325, finns en stark önskan och vilja att 

stärka kvinnans rättsliga ställning. Under antagandet av säkerhetsrådets resolution 2122 om kvinnors 

roll, position och deltagande i fredsprocesser, uttryckte delegationerna kravet på stärkt normativt 

ramverk för att kunna fullt implementera resolutionerna 2122 och 1325. Det måste utgås från att 

säkerhetsrådets resolutioner 2122 och 1325, befäster en seriös avsikt att förstärka kvinnans rättsliga 

ställning i folkrätten och därigenom i varje medlemsstat. Straffrihet vid kränkning av kvinnors 

mänskliga rättigheter, rättsinfrastrukturer som sviker kvinnan och bristen på kvinnliga representanter, 

är ett överhängande problem. Som det framkommer i detta arbete, är det inte bara ett problem 

reserverat för postkonfliktsamhällen utan också egalitära stater i Väst. Därför kan det här antas att 

enbart utvecklingen av icke-statliga rättsinfrastrukturer kan lägga grunden för en social organisering 

som garanterar rättssäkerhet och kvinnans rättsliga ställning, fri från politisk subjektivism och illegitimt 

tvång. 

Generalsekreteraren för FN-kvinnor, Phumzile Mlambo-Ngcuka påpekade att kvinnans ledarskap är 

central för försoning, konfliktlösning och fredsbyggande. Antagandet av resolution 2122 har som syfte 

att eliminera hinder mot kvinnors ledarskap i fredsprocesser. Samtidigt verkar dessa ambitioner ha 

stora implementeringssvårigheter. Generalförsamlingens sju-punkts handlingsplan har inte lyckats nå 

upp till miniminivå för kvinnors inflytande i fredsbyggande. Detta konstaterade Mlambo-Ngcuka, som 

vill att strategiska åtgärder ska verkställas för att öka implementeringen av handlingsplanen, dock 

nämner hon inte några konkreta förslag eller plan. Frågan om hur en säkerhetsrådsresolution ska 

kunna implementeras inom ramen för FN:s system för kollektiv säkerhet berörs inte alls. Det framgår 

att nationella myndigheter världen runt har en inkonsekvent rättstillämpning gällande brott begångna 

mot kvinnor. Mlambo-Ngcuka menar att FN:s fredsbyggande insats måste bygga på respekten för 

rättssäkerhet, men att rättssystemet i sig kan vara könsdiskriminerande.65  Koskenniemi skulle 

problematisera en sådan bedömning. Det finns inga juridiska procedurer eller instrument för att rakt 

av inkorporera säkerhetsrådsresolutioner i ett postkonflikt land. Om inte säkerhetsrådet gör detta 

utifrån sina befogenheter under kapitel VII, vilket i sig är väldigt problematiskt. Vidare måste 

resolutioner modifieras så att de i samband med ”fredsbevarande” eller ”statsbyggande” operationer, 

följs av sanktioner vid brott mot resolutioner. Detta förutsätter att säkerhetsrådets 

sanktionskommittéer ska meddela tolkningsbeslut på vilka resolutionsbestämmelser som får och inte 

får undantas. Som Koskenniemi påpekat arbetar dessa kommittéer i fullständig hemlighet och inte ens 

säkerhetsrådet själv har full insyn i deras arbete.  

Fastän könsdiskriminerande rättssystem, straffrihet gentemot kvinnor och målet att ge kvinnor större 

roll i freds – och beslutsprocesser, låter som rimliga och väsentlig motivationer, måste frågan ställas 

om det är tillräckligt normerande för att objektivt tillämpas.  Vid varje fall där säkerhetsrådet godkänt 
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mandatet för fredsbevarande styrkor såväl som icke-militära insatser, har mäktiga länder haft den 

drivande kraften och stått för hela insatsledningen (USA). Här måste beaktas 

säkerhetsrådsmedlemmarnas politiska intressen. Säkerhetsrådets insatser i konflikter är till och börja 

med ingen automatiseringsprocess triggad av kapitel VII i stadgan. Om det vore automatiskt, skulle 

problemet med säkerhetsrådets obarmhärtiga selektivitet inte existera. Denna obarmhärtiga 

selektivitet är särskild tydlig i utvärderingen av vilka måltavlor säkerhetsrådets sanktioner och 

operationer riktats mot.  

Vid utbrottet av Kuwaitkrisen, godkände säkerhetsrådet USA som koalitionsledare samtidigt som det 

undandrog och frånsa sig ansvaret för insatsledning och kontrollen66. Selektivitet måste vara svaret på 

vad säkerhetsrådets märkliga passivitet berodde på i inbördeskriget i Angola och liknande fall. Den 

enda logiska förklaringen till säkerhetsrådets selektivitet måste vara säkerhetsrådsmedlemmarnas 

enskilda agendor. Säkerhetsrådet lät bli att införa strängare sanktioner mot UNITA, på 

generalsekreteraren Boutrous-Ghalis inrådan.67 Generalsekreteraren kan knappast ha undgått de 

många rapporterna om UNITA:s systematiska massavrättningar på civilbefolkningen. Varför kunde inte 

säkerhetsrådet aktivera det kollektiva säkerhetssystemets reaktion i detta inbördeskrig, lika effektivt 

som det gjorde i Kuwait? Inga fredsbevarande operationer, mark – eller landstridskrafter från FN:s sida 

förekom, till skillnad från Korea – och Kuwaitkriget. Att Angola lyckades framförhandla Lusaka-

protokoll överhuvudtaget, berodde på krigets stora offer som lämnade alla stridande parter utblottade 

och tvingade mer eller mindre UNITA till kapitulation. Till dess hade enbart under året 1993-1994 3 % 

av Angolas befolkning dödats, men ingen FN-närvaro i form av fredsbevarande eller statsbyggande 

trupper tillsattes.68 

 Det är ingen tvekan om aktualiteten och relevansen av resolutionerna 2122 och 1325. Birgitte Bulipou, 

från NGO:n Kvinna och fred, vädjade brådskande för en kraftfull tillämpning av 

säkerhetsrådsresolutionerna 2122 och 1325. I Centralafrikanska republiken behövdes det hjälp med 

att bygga rättsinfrastrukturen. Än mer brådskande var det att stoppa kriget, det urskillningslösa 

massmordet på civila. Sexuellt våld förekom generellt mot kvinnor och barn. Barn rekryterades till 

soldater. Situationen var, påpekade hon, likadan i Syrien och Demokratiska Republiken Kongo. Hon 

önskade kvinnligt deltagande i statens säkerhetsområden och demobiliserings – och 

nedrustningsprocessen, att kvinnans deltagande borde av säkerhetsrådet fastslås som 

oförhandlingsbar punkt.69  Ett fullt förståeligt krav, som dels beror på naiv tilltro på säkerhetsrådets 

jämlika behandling av alla konflikter. Det är ytterst märkligt att med sådant överhängande och stort 

hot mot internationell fred och säkerhet som inbördeskriget i Angola utgjorde, det kommer sig att 

säkerhetsrådet inte alls intervenerade i form av fredsoperationer som skedde i Libyen. Inbördeskrigets 

utveckling i Angola är ett fruktansvärt mörkt kapitel i mänsklighetens historia, särskilt som FN:s 

observatörer konstant rapporterade om massakrer, hunger, svält och våld utan minsta tillstymmelse 

till agerande från FN:s säkerhetsråds sida. Varför skickades inte över bidragstrupper som kunde 

kontrollera och bevara freden, varför gick inget bistånd till det dödligt svältande Angola? Mycket pekar 
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på att USA:s egen agenda hade någonting att göra med passiviteten, då USA förordade Savambi, 

UNITAS:s ledare som låg bakom terrorn.70  

På det hela taget är FN:s kollektiva säkerhetssystem oberäkneligt och nyckfullt, inte bara har det 

misslyckats i att agera objektivt och likabehandlande, det har fungerat som förklädnad för mäktiga 

länders imperialistiska ambitioner. Som Koskenniemi la fram, har säkerhetsrådet blivit både domaren 

eller kanske präst i den nya världsordningen. Å andra sidan har FN kodifierat sedvanerätten och 

utvecklat fram traktaträtt i nya, fullt funktionella, rättsområden. Traktater som är bindande och på 

daglig basis fullt fungerande, välanpassade till den snabbt växande informationsteknologiska och 

industrialiserade infrastrukturen. Detta är Hans Blix utvärdering av FN:s roll i den internationella 

rätten. Blix vidhåller en ståndpunkt, som introducerats först av Dag Hammarskjöld, att FN:s 

generalförsamlings är det närmaste man kan komma en demokratisk plattform i folkrätten. Att 

generalförsamlingen har en ”suverän jämställdhet”, då den består av så många nationalstater, oavsett 

geografiskt läge och invånarantal, som har alla var sin rösträtt som väger lika mycket. Detta stämmer 

förvisso att denna plattform kan utnyttjas till att lägga fram en fokuserad och tvärsäker agenda. Dock 

så är det som Koskenniemi erfarit under sin tid som diplomat i Finlands säkerhetsrådskommitté, en 

praktisk omöjlighet att kunna få en majoritet av stater att komma överens. Fastän en sådan 

överenskommelse mellan majoriteten av stater i generalförsamlingen skulle komma till stånd, hade 

detta inte hjälpt skapa en mer rättssäker folkrätt. Stater värnar om sina egna intressen, de rättigheter 

och principer som en stat förespråkar, tjänar dess politiska intressen och kan omöjligen betraktas som 

rättsregler med neutrala och objektiva ändamål för rättvisa. Därför är även de resolutioner antagna 

under generalförsamlingens mandat en förklädnad för staters subjektiva och politiska intressen.   
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8. Slutsats  

Som resultatet av uppsatsen framgår, att FN:s säkerhetsråds mandat och kollektiva säkerhetssystem 

inte kan uppfattas ha en opartisk fredsbevarande roll, även om ansträngningar för sådant ändamål har 

förekommit. Säkerhetsrådets selektivitet vid hantering och val av konflikter förstärker dess tvivelaktiga 

roll som opartisk upprätthållare av fred och säkerhet.  Säkerhetsrådets mandat användes inte fullt ut 

för att undvika den blodbad som skedde i Angola. Till skillnad från Kuwaitkriget och andra insatser, 

skickades inga fredsbevarande truppbidrag till Angola, som framförallt skulle kunna förhindra 

ytterligare massakrer på civila. Angola-fallet var en unik möjlighet för säkerhetsrådet att aktivera FN-

stadgans integritet, genom att välja ett regelrätt förfarande (enligt stadgans artikel 41,42 och 43), 

bevaka och styra fredssamtal med kvinnor i beslutsfattande positioner och deltagare, inget av detta 

skedde. Uppsatsen visar på vikten att sätta kvinnor på viktiga positioner i konfliktdrabbade eller 

postkonflikt drabbade länder. Dock måste säkerhetsrådets mandat och exklusivitet som 

sanktionsorgan betraktas med viss tveksamhet, i detta fall helgar inte medlen ändamålet. Hittills finns 

inga procedurer eller mekanismer för att inkorporera bestämmelserna i resolution 1325 och 2122 som 

nationell rätt. Inga aktörer eller experter har hittills problematiserat detta faktum. Säkerhetsrådets 

mandat aktiveras genom stadgans kapitel VII, som ger rätten att intervenera konfliktdrabbade länder, 

vid densammas bedömning av existens av fientligheter och hot mot internationell fred och säkerhet. 

De konventionsmekanismer som skulle kunna bekämpa straffrihet i det internationella samfundet och 

komma åt stater, den Internationella brottsmålsdomstolen ICC, saknar mandat för att pröva brott om 

staten inte accepterar dess jurisdiktion. Under tiden försöker USA beskära ICC:s jurisdiktion, detta som 

resultat från deras ovilja att underteckna Romstadgan och istället ingå i enskilda avtal med andra FN-

medlemsstater om att domsrätten skall tillhöra USA vid folkrättsbrott. Det är en påtaglig ironi att USA, 

den stat som försöker kringskära ICC:s jurisdiktion, får helt sonika ansvaret för insatsledningen i 

majoriteten av alla FN:s fredsbevarande operationer. Härvidlag måste roten till detta komplicerade 

kollektiva säkerhetssystem analyseras. Folkrätten och FN:s kollektiva säkerhetssystem är ytterst 

resultatet av en medeltida sedvana. Under feodala Europa utvecklades ett medvetet språkval för att 

balansera maktintressen mellan feodala stater. Statsmakten likställdes med rättssäkerhet och ett 

neutralt och objektivt språk anfördes för att övertyga statens naturliga roll som rättskipare.  Därifrån 

kommer denna apologetiska och blinda auktoritativa doktrin som likställer staten och dess rättskipning 

med rättssäkerhet. I modern tid är denna dogm en politiskt absolutistisk juridisk doktrin som är djupt 

rotad i vårt medvetande.  FN-systemet är liksom den tidiga formen av folkrätt, ett system som ska 

balansera staternas maktintressen. Säkerhetsrådets mandat har gått steget längre än att bara 

garantera maktbalans, det har flitigt använts för mäktiga staters egna ändamål. Därför kan resolution 

1325 och 2122 genom människorättskonventionerna och dess mekanismer på inget sätt förstärka 

kvinnans rättsliga ställning. Resolutionerna måste ses i ljuset av ett maktspråk för FN:s säkerhetsråd, 

ett juridiskt motiv som kan manipulativt auktorisera militära insatser, när det väl lämpar sig för mäktiga 

länders intressen. Det rådande kollektiva säkerhetssystemets grundvalar vilar på balansen mellan 

staters intressen. Kvinnans rättsliga ställning och rättssäkerhet kan inte etableras med ärlig avsikt, om 

inte en kritisk juridisk doktrin tar avstånd från staten. Det måste utvecklas juridiska doktriner som kan 

lägga grunden för en ny social organisering baserad på icke-statlig rättsinfrastruktur och icke-statliga 

aktörer. Med förekomsten av en icke-statlig rättsinfrastruktur (som har en icke-hierarkisk 

gräsrotsstruktur) kan grunden läggas för en neutral tillämpning av säkerhetsrådets resolutioner 1325 

och 2122, utan statens subjektiva politik och illegitima våld.  
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1. Bilaga 

1.1. Resolution 1325 och 2122 samt relaterade resolutioner (fritt översatt) 

Säkerhetsrådet (SR) inleder med att påminna om tidigare åberopade resolutioner 1261 (utfärdad 1999) 

och resolution 1265 och resolutionen från 1296 (2000) och 1314 (2000). Därom uttalanden som 

säkerhetsrådets ordförande gjort inför medierna, även uttalanden som ordföranden gjorde på Förenta 

Nationernas Internationella kvinnodag den 8:e mars. 

Följande är de relaterade resolutionerna som åberopas inför 1325  

Resolution 1261 (utfärdad 1999), handlar om att få ett slut på användningen av barnsoldater. Den 

fastställer i första punkten, att rekrytering och inkallelse, samt användning av barn till att utföra 

fientligheter eller delta i nationell väpnad styrka, att obligatorisk värnplikt för barn till barn under 15 

för väpnade konflikter, är enligt Romstadgan för ICC, ett krigsbrott. Säkerhetsrådet fördömer i andra 

punkten till resolutionen, barn som används som krigets måltavlor där de antingen dödas, lemlästas 

eller utsätts för sexuellt våld, kidnappning och deportering. Vidare kallar SR på alla pakter att upphöra 

med attacker på objekt som är skyddade under internationell lag därav särskild ställen där det är 

vanligt med särskild närvaro av barnen, som sjukhus och skolor.  SR kallar på alla parter i tredje punkten 

att strikt rätta sig efter åtgärder enligt Genevekonventionen samt FN:s barnkonvention från 1989, SR 

betonar att alla stater måste få ett slut på straffriheten i vederbörande brott och att hålla de ansvariga 

för brott mot Genevekonventionen ställd inför rättegång. I den femte punkten välkomnar och 

uppmuntrar SR insatser på nationell och internationell nivå av alla iblandade aktörer, för utvecklingen 

av ett mer sammanhängande och effektivt närmande till frågan om barn och väpnade konflikter. Under 

den tionde punkter uppmanar SR alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att 

http://www.un.org/press/en/2013/sc11149.doc.htm
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20%282001%29.pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20%282001%29.pdf
http://unwomen.se/kvinnors-rattigheter/pekingplattformen/
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skydda barn, specifikt flickor från våldtäkt och annan könsbaserat våld. SR uppmanar att ta särskild 

hänsyn till flickors behov under väpnade konflikter och dess efterdyningar, inklusive leveransen av 

humanitärt bistånd. I den tjugonde punkten begär SR att GF inlämnar en rapport om hur 

implementeringen av resolutionen gått till, detta skalla sammanställas i samråd med alla parter i FN-

systemet.  

Resolution 1265  

SR är uppmärksam på den särskilda sårbarhet flyktingar och intern deporterade personer har, och 

bekräftar åter stater som huvudansvariga för att garantera skydd, särskilt genom att vidmakthålla 

säkerheten och civilstatusen på flyktingar och internt deporterade personers kamp. 

Säkerhetsrådet understryker i denna resolution de särskilda rättigheter och behov som barnen har 

under väpnad konflikt, inklusive sådana som ett flickor har.  

SR erkänner den direkta och särskilda påverkan av väpnad konflikt på kvinnan, och i detta hänseende 

baserat på GF: s rapport välkomnar SR ett pågående arbete inom FN-systemet för implementeringen 

av ett könsperspektiv i humanitärt bistånd.  

SR betonar betydelsen av att förebygga konflikter som kan utsätta den internationella freden och 

säkerheten, och i detta sammanhang framhäver vikten av att implementera passande förebyggande 

åtgärder för att lösa konflikter, inkluderande användningen av FN:s och andra tvistlösnings 

mekanismer och förebyggande medel av militära och civila grupper, i överensstämmelse med relevant 

tillhandhållande av FN-stadgan, SR:s resolutioner och relevant internationella instrument.   

SR uppmanar alla berörda parter att strikt följa sina åtaganden under internationella humanitära, 

mänskliga rättigheter och migrationsrätt, särskild de som innehåller Haag konventionens lydelse från 

1899 och 1907 och i Genevekonventionens bestämmelser från 1949 och tilläggsprotokollen från 1977, 

likväl beslut från Säkerhetsrådet ; RES/1265 från 1999 

SR kallar på alla staters om inte redan har gjort det börja ratificera de största instrumenten för 

internationell humanitär, mänskliga rättigheters och flyktingrätten, och att göra passande lagstiftande, 

rättslig och administrativa åtgärder för att implementera dessa instrument inrikes, att göra ritningar 

på tekniska hjälp som är lämpligt från relevanta organisationer inklusive Röda korsets internationella 

Kommitté och FN organ.   

SR betonar i denna resolution det ansvar som åvilar stater för att få ett slut på den straffrihet och åtala 

de som står ansvariga för folkmord, brott mot mänskligheten och allvarliga överträdelser av 

internationell humanitär rätt. Säkerhetsrådet fastslår möjligheten för ett slut på detta genom att 

använda internationella fakta-grävande kommission baserat på artikel 90 från första tilläggsprotokollet 

till Genevekonventionen, Säkerhetsrådet fastslår vikten av att arbete utförs av ad hoc tribunaler till 

forna Jugoslavien och Rwanda, betonar staternas skyldighet att samarbete fullt ut med tribunalen och 

erkänna den historiska betydelsen i att tillämpa Romstadgan för internationella brottsdomstolen, som 

är öppen för underskrift och ratificering av staterna.  

SR baserar resolution 1296 på rapporten General Församlingen framställt 8:e september 1999 under 

titeln Skydd mot civila under beväpnade strider. FN:s säkerhetsråd påminner i detta sammanhang om 
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staternas åtaganden enligt artikel 1 och 2 i FN-stadgan. SR beklagar och konstaterar ånyo att det är 

mest civilier som svarar för den stora delen av krigsoffer i väpnade konflikter, och fortsätter i alltmer 

bli måltavlor för stridande och beväpnade inslag. SR bekräftar sin oro över de svårigheter som civila 

genomlever under beväpnade konflikter, särskilt när det är ett resultat av våldshandling riktad mot 

civila, särskilt kvinnor, barn och andra sårbara grupper, inklusive flyktingar och internt deporterade 

personer. SR erkänner den fortlöpande effekt detta har på en hållbar freds - och försonings utveckling.  

Med tanke på den primära skyldigheten under FN-stadgan för bevarande av internationell fred och 

säkerhet och med understrykandet av vikten att vidta åtgärder med inriktning mot förebyggande av 

konflikt och medling. SR vill åter bekräfta sitt engagemang för FN-stadgans syften såsom stadgat i 

första och andra artikeln, inklusive åtagandet i principerna för politisk självständighet, suverän 

jämlikhet och alla staters territoriella okränkbarhet (integritet) och respekten för alla staters 

suveränitet. SR understryker vidare behovet av att alla berörda parter efterlever bestämmelserna i FN-

stadgan och de lagar och principer internationell rätt stadgar, särskilt internationell humanitär rätt, 

MR och flykting rätt, och att till fullo implementera SR:s relevanta beslut.    

I punkt 19 i resolutionen upprepar ånyo SR vikten av efterlevnaden av relevanta bestämmelser i 

internationell humanitär rätt, MR och flykting rätt och att tillhandhålla lämplig utbildning i 

vederbörande rätt, inklusive barn - och genus relaterade bestämmelser, likväl i förhandling och 

kommunikations skicklighet, kulturell medvetande, civilmilitärers koordination och känslighet i 

förebyggandet av HIV/AIDS och andra överförbara sjukdomar, för personal involverade i 

fredsbevarande och fredsbyggande aktiviteter. SR kräver att General Församlingen ska sprida 

passande rådgivning och garantera att FN:s personal har för frågan passande träning. SR uppmanar 

berörda medlemsstater att sprida det som är nödvändig och genomförbar instruktioner och i detta 

hänseende garantera att det inkluderar i programmen för de personal som är involverade i liknande 

aktiviteter för vederbörande frågor passande träning.  

I punkt 22 påminner SR om beslut som SR:s medlemmar fastställt som framgått av SR:s Ordförande 

den 17 april 2000 (S/2000/319) för att etablera tillfälligt en under Säkerhetsrådet informell 

Arbetsgrupp om den allmänna frågan rörande sanktioner och hemställer informella arbetsgruppen att 

betänka de rekommendationer Generalförsamlingen gör i sin rapport från 8 september 1999 som 

relaterar till vederbörande mandat.   

I den resolutionens 25:e punkt hemställer SR Generalförsamlingen att avlägga den 30 mars 2001 

dennes nästa rapport om skydd av civila i väpnade konflikter, med siktet att hemställa före sådana 

rapporter i framtiden, vidare hemställs det åt Generalförsamlingen att i berörda rapport inkludera 

sådana ytterligare rekommendationer på samma sätt som SR och andra FN organ, handla inom sina 

respektive ansvarsområden, kunna ytterligare förbättra skyddet av civila i situationer under 

beväpnade strider och uppmuntra Generalförsamlingen att konsultera med “inter-agency standing 

Committee” i förberedelsen av rapporten.   
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1.2. Resolution 1314 

SR betonar i punkt 2 alla staters ansvar att få ett slut på straffriheten och att åtala de som står till svars 

för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott, och i detta avseende betonar SR behovet av att 

i exkludera dessa som står till ansvar för nämnda brott så mycket som möjligt från amnesti 

bestämmelser och liknande lagstiftning.   

I tredje punkten uppmanas alla parter i beväpnade konflikter att respektera till fullo internationell rätt 

som ‘är tillämpbar för skydd och säkerhet av barn i väpnade konflikter, särskilt Genevekonventionen 

från 1949 och åtaganden tillämpbar med de under tilläggsprotokollet från 1977, FN:s barnkonvention 

från 1989 och valfri protokoll från 25:e maj 2000 och att ha i minne Romstadgan för internationella 

brottsmålsdomstolens relevanta bestämmelser.  

Resolutionens 13:e punkt understryks vikten av att beakta flickors särskilda behov och särskilda 

sårbarheter som drabbade under väpnade konflikt, inklusive bland annat de som går under rubriken 

hushåll, föräldralösa, sexuellt utnyttjad och utnyttjade som barnsoldater. Här uppmanas att deras 

mänskliga rättigheter, skydd och omsorg inkorporeras i de policy och program som utvecklas, även i 

de programmen för förhindring, avväpning och demobilisering och reintegrering. 

Under den 16:e punkten välkomnas de nyligen tagna initiativ tagna av regionala och lokala 

(subregionala) organisationer och arrangemang för att skydda barn påverkade av väpnade konflikter 

och uppmanar de att: 

a)överväga en etablering inom deras egna sekretariat ett barnskydds enhet som ska implementera och 

utveckla policyn, aktiviteter och försvar till förmån för barn drabbade under väpnade konflikter, här 

ska om möjligt barn inkluderas i utformningen och införandet av sådana policyn och program.  

e) integrera ett genusperspektiv inom all policy, program och projekt 

f)överväga att tillkännage initiativ på regional nivå för en fullskalig implementering av förbudet mot  

användningen av barnsoldater som strider mot internationell rätt.  

1.3. Resolution 1325 

Åberopar relevanta uttalanden som presidenten gjorde under tillfället för FN:s Dag för Kvinnans 

rättigheter och internationell fred (Den internationella kvinnodagen) 8:e mars 2000 (SC/6816) 

Säkerhetsrådet åberopar i resolutionen de åtaganden som Beijing Deklarationen och plattform för 

handling såväl som de tilläggsprotokollen under FN:s av GF 23:e session under titeln “Kvinna 2000: 

Jämlikhet, utveckling och fred i det 20:e århundradet, specifikt det uttalande gällande kvinnor och 

beväpnade konflikter.  

SR uttrycker sin oro över att civilbefolkningen och särskilt kvinnor och barn, är de som allra flest 

drabbas hårt under väpnade strider, bland annat som flyktingar antingen fördrivna i sina egna länder 

eller   

Säkerhetsrådet bekräftar åter den viktiga roll kvinnan har i förebyggande och lösning av konflikter och 

i fredsbyggande, häri betonas det vikten av kvinnors jämlika deltagande och fullständiga engagemang 
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i alla insatser som syftar till att upprätthålla och främja fred och säkerhet. Säkerhetsrådet påminner 

ånyo om behovet av att öka kvinnors roll i beslutsfattande med avseende på konfliktförebyggande 

åtgärder och lösning.  

Säkerhetsrådet bekräftar åter på nytt även behovet av att till fullo implementera internationell 

humanitär rätt och mänskliga rättigheter som skyddar kvinnans rättigheter och flickors under - och 

efter konflikter. 

1.4. FN:s grundsatser och principer fastlaget genom Friendly relations-

deklarationen  

1)principen om att stater skall avhålla sig från våld, 2)principen om att stater skall lösa sina 

internationella tvister med fredliga medel 3)skyldighet, i överenstämmelse med stadgan, att inte 

ingripa i en angelägenheter som faller inom en annan stats egen behörighet 4)staternas skyldighet att 

samarbete enligt stadgan 5) egalitetsprincipen, staternas suveräna likställdhet 7) principen att staten 

skall ärligt fullgöra de förpliktelser den åtagit enligt stadgan (bona fide)71. 

 

1.5. FN-hantering av Koreakonflikten 

FN-kommissionen som upprättades 1947 för att övervaka fria val i Koreas södra såväl som norra sida, 

fick bara tillstånd till övervakning av södra breddgraderna, vilket ledde till att FN:s generalförsamling 

antog en resolution som polariserade tillståndet genom att förklara regeringen i södra Korea som 

laglig. Amerikanska trupper och militär administration uppfördes i södra Korea och 1948 

proklamerades republiken Korea och 73-åriga Syngman Rhee som president. Två månader efter 

proklamering av republiken i södra Korea, utropades i norr den Demokratiska folkrepubliken Korea, 

med Kim Il Sung kommunistledare, till regeringschef. Kommissionen började rapportera 1950 om vad 

officiella historieskrivarna kallar storskalig invasion från Nordkoreansk håll, detta utan att ha tillträde 

till gränsen i norr.  Forna Jugoslavien försökte övertyga säkerhetsrådet till att ta till en mer medlande 

roll genom att föreslå att utbrottet kring krigshändelserna måste utredas noggrannare för att reda ut 

ansvarsskulden, att man skulle bjuda in en nordkoreansk representant för att förklara Nordkoreas 

position då Sydkorea haft samma möjlighet, säkerhetsrådet avslog en sådan förklaring genom 

majoritetsbeslut. USA presenterade ett resolutionsförslag som utgick från brådskande militär 

intervention mot Nordkorea, som följd av att den inte åtlytt en tidigare resolution. Säkerhetsrådet 

antog denna resolution med 7 röster mot 1, varpå också Sovjetunionen var frånvarande, och Egypten 

och Indien fick ej tillfället att ta ställning på grund av avsaknad av instruktion. Resolution 83 27 juni 

1950 konstaterade att Nordkorea begått brott mot freden, att Nordkorea inte tillbakadragit sina 

trupper och att Sydkorea måste bistås med hjälp att tillbakavisa ”det väpnade angreppet och återställa 

internationell fred och säkerhet inom området”. Två dagar senare uppgav Trumanadministrationen att 

de auktoriserat ”i enlighet med två FN-resolutionerna” US Air Force att attackera Nordkoreas militära 

mål och beordrat en militär blockad av hela Koreas kustremsa. Det framgick att den amerikanska 

generalen som hade befälet över interventionen, hade gett klartecken för markstyrkor som understöd. 

Sovjetunionen påpekade att Säkerhetsrådets resolution 83 var olaglig och stred mot stadgans artikel 
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27 som krävde bifall från rådets alla permanenta medlemmar. Interventionen utfördes uteslutet av 

USA:s krigsmakt, med ett fåtal länder som skickade sina bidragstrupper. Hela FN-insatsen misslyckades 

att stå till säkerhetsrådets förfogande, istället var det helt och hållet under amerikansk kommando där 

befälhavaren svarade direkt inför Vita huset inte inför FN. Mellan 1950-53 fördes ett enormt förödande 

krig mot Nordkorea, 1953 kunde man slutligen enas om ett stilleståndsavtal, med parterna Nordkorea 

och Kina, och motparterna UNC (United Nations Command). Stilleståndsavtalet satte in en 

efterlevnadskommission med representation av bägge parterna, varpå FN representerade Sydkorea. 

Stadgans reguljära sanktionsförfarande, med kravet på att tillsatta ett militärt stabsutskott under FN:s 

säkerhetsråds regi enligt stadgans artikel ignorerades helt. FN-närvaron var allt annat än opartisk vilket 

gjorde det nödvändigt att tillkalla en övervakningskommission bestående av neutrala länder, vilket i 

sig är unikt då FN-stadgan har inget utrymme för neutral part i konflikter där en aggressorstat utnämns 

och utkräver medlemmarnas ensidiga insatser mot den staten.72  
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