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Sammanfattning 
Terrorattacken mot USA den 11 september 2001 skakade om världen på en rad olika sätt. Det 

blev en påminnelse för västvärlden om deras egen sårbarhet. Terrorattacken blev startskottet i 

kriget mot terrorismen och den nationella säkerheten prioriterades. Resultatet blev att USA 

bröt mot de internationella lagarna och de mänskliga rättigheterna kränktes. Det kom 

avslöjanden om att tortyr användes på det amerikanska fånglägret Guantanamobasen på Kuba 

i syfte att få information från fångarna som skulle leda till att hindra framtida terrorattacker 

och på så sätt rädda liv på civila. Uppsatsens syfte är att dels att studera dilemmat mänskliga 

rättigheter kontra nationell säkerhet utifrån den realistiska teorin dels att studera hur USA 

förhåller sig till de internationella lagarna om tortyr.  

Realismen används som teori för att analysera dilemmat mänskliga rättigheter kontra nationell 

säkerhet och vad som bör prioriteras. Realismen är den teori som länge har dominerat det 

akademiska studiet av internationella relationer. Denna teori valdes på grund av att staterna är 

de viktigaste aktörerna och varje stat är utlämnad till sig själv och har ingen annan att vända 

sig till för hjälp. Varje stat har ansvar för sin egen säkerhet och sina medborgare och för att 

lyckas med detta får de inte sky några medel.  

Resultatet från uppsatsens granskning är att alla medel är tillåtna enligt realismen för att 

bevara den nationella säkerheten och skydda sina medborgare. USA bryter mot de 

internationella lagarna och utsätter fångarna på Guantanamobasen för tortyr i syfte att få 

information från dessa fångar som kan leda till att framtida terrorattacker mot USA kan 

förhindras och livet på amerikanska medborgare kan räddas. Det kan rättfärdigas enligt den 

realistiska teorin eftersom stater alltid har legitima skäl att bryta mot internationella avtal för 

att bevara den nationella säkerheten. Enligt internationell lag är tortyr och kränkningar av 

mänskliga rättigheter aldrig tillåtet och kan aldrig rättfärdigas. Personer som tillfångatagits 

under krig ska behandlas med grundläggande mänskliga rättigheter. USA argumenterar för att 

personer som tillfångatas i kriget mot terrorismen inte kan ses som krigsfångar utan som 

olagliga krigare, av den anledningen gäller inte internationella lagar och 

Genèvekonventionen. Dessa misstänkta terrorister anses vara livsfarliga och ses som ett hot 

mot USA:s nationella säkerhet och hotet ska bekämpas med alla medel stående till buds.  

 

Nyckelord: realismen, Guantanamobasen, kriget mot terrorismen, mänskliga rättigheter  
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1.Inledning  

Morgonen den 11 september 2001 hände det som inte fick hända i den moderna demokratin. 

En samordnad terroraktion raserade World Trade Center i New York och ramponerade delar 

av amerikanska försvarshögkvarteret i Washington D.C. Sammanlagt dödades 2986 civila 

som befann i de byggnader som träffades och helt eller delvis förstördes.  Terrorattacken 

kunde beskådas världen över och många människor kunde därigenom se hur skört det 

moderna samhället är när en grupp individer enkelt kan angripa USA:s centrum och på så sätt 

få global uppmärksamhet. Attacken gav upphov till en ny slags hotbild. Terroristattackerna 

mot de amerikanska symbolerna för ekonomi och försvar uppfattades som någonting alldeles 

oerhört. Terroristerna hade utmanat världens enda supermakt, dess befolkning, regering och 

sedan länge en dominerande föreställning om att det amerikanska hemlandet var skyddat från 

angrepp utifrån. Plötsligt ifrågasattes allt, inte minst av amerikanerna själva. Efter den 11 

september definierades terroristattackerna som en krigshandling mot USA och svaret skulle 

bli i enlighet med detta och det var då kriget mot terrorismen inleddes. Ett krig som utmärks 

av den starka polariseringen mot västerländska ideal där transnationella nätverk utgör den ena 

parten. Enligt FN-stadgan är krig i princip förbjudet, men det finns undantag, säkerhetsrådet 

har rätt att besluta om militära insatser för att återställa och bevara fred och säkerhet. FN:s 

säkerhetsråd erkände i en resolution att USA hade rätt till självförsvar och legitimerade en 

militär motattack som blev det första ingripandet i kriget mot terrorismen, ett militärt angrepp 

mot talibanregimen i Afghanistan inleddes (Jervas, 2003:116).  

Direkt efter attackerna 2001 inledde den amerikanska administrationen ett intensivt arbete för 

att lätta på regelverket för hur amerikansk polis och militär underrättelsetjänst (till exempel 

FBI, amerikanska marinen och CIA) skulle bete sig när man jagade misstänkta terrorister 

(Internet 1). Misstänkta terrorister fördes bort i hemlighet till Guantanamobasen utan att de 

visste vad de anklagades för. Det handlade om att töja på de ramar som de internationella 

lagarna satt för hur man kunde behandla misstänkta terrorister i fångenskap. Syftet var att man 

i kriget mot terrorismen snabbt skulle kunna få ut information ur dessa misstänkta, för att 

kunna krossa olika terroristnätverk, framförallt al-Qaida. USA:s administration drev ihärdigt 

på lagförändringar som på kort tid gjorde det lagligt för amerikanska soldater och poliser att 

använda tortyr i förhör, eller ”påfrestande” metoder som man kallade det. Lagförslaget känt 

som ”The Patriot Act”, eller officiellt USA PATRIOT Act (uniting and strengthening 

America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism act of 
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2001), är en samling lagändringar som antogs av USA:s kongress till följd av terrordåden den 

11 september 2001. Det gav den amerikanska underrättelsetjänsten CIA tillåtelse att utan 

några begränsningar finna, fånga, fängsla och förhöra terrormisstänkta över hela världen. 

Detta gjorde det möjligt för inrättandet av hemliga CIA-fängelser (Black holes eller black 

sites) och att misstänkta kunde kidnappas var som helst. De misstänkta kunde sedan 

överlämnas till privata torterare och på det viset få information som skulle hindra framtida 

attacker (en särskilt grym och enligt Genévekonventionen olaglig metod som användes för att 

få fångar att prata har varit skendränkning(Internet 2).  

Lagpaketet mötte stark kritik både i och utanför USA. I ett memorandum från 

justitiedepartementet fick president Bush klartecken att han kunde tillåta tortyr och att 

förhörsledare kan förorsaka svår smärta innan gränsen till tortyr överskrids. Vidare hävdas att 

det finns ett antal handlingar som anses vara omänskliga och förnedrande men som inte ska 

betecknas som tortyr, och kan av den anledningen inte vara åtalbara enligt amerikansk 

lagstiftning. Den amerikanska lagstiftningen förbjuder amerikanska offentliganställda att 

utöva tortyr utanför USA:s gränser. Även om tortyr skulle förekomma påstås i detta 

memorandum att det är en nödvändig handling för att USA ska kunna försvara sig och skydda 

sina medborgare (Internet 3).  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Terrorattacken mot USA den 11 september 2001 ledde till att USA och andra stater 

prioriterade den nationella säkerheten. För att bevara den nationella säkerheten kränktes de 

mänskliga rättigheterna och tortyr användes som ett medel för att bevara den nationella 

säkerheten. Mitt syfte med uppsatsen att undersöka dilemmat mänskliga rättigheter kontra 

nationell säkerhet och under vilka omständigheter kränkningar av mänskliga rättigheter kan 

rättfärdigas med hänvisning till den nationella säkerheten? För att uppnå mitt syfte kommer 

jag att använda mig av följande frågeställningar:  

1.) Hur kan dilemmat mänskliga rättigheter kontra nationell säkerhet förklaras och förstås 

utifrån den realistiska teorin och vilka medel får användas för att bevara den nationella 

säkerheten? 

2.) Kan USA:s agerande på Guantanamobasen rättfärdigas enligt den realistiska teorin? 

3.) Hur förhåller sig USA till de internationella lagarna om tortyr och vilka argument 

använder USA för att rättfärdiga fångarnas situation på Guantanamobasen? 
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1.2 Teoretisk anknytning    

Det teoretiska ramverket som används i rapporten innefattar en teori om internationella 

relationer. Teorin ska fungera som ett analysverktyg för att sortera det empiriska materialet 

som har samlats in under tiden men även för att skapa förståelse kring och en inblick i det 

studerade fallet. Realismen har dominerat studiet av internationella relationer sedan mitten av 

1900-talet (Gustavsson, Tallberg, 2009:35). Realismen används som teori för att analysera 

dilemmat mänskliga rättigheter kontra nationell säkerhet och vad som bör prioriteras. Jag 

använder såväl den klassiska realismen som den moderna realismen av den anledning att jag 

anser att de är väldigt lika samtidigt som de kan utfylla varandra i där de skiljer sig åt. Jag 

anser att detta gör analysen mer effektiv och mer presentabel för realismen som helhet än om 

jag endast hade utgått från en av de båda varianterna. 

Precis som alla andra teorier så riktas även kritik mot realismen bland annat för att den anses 

ha utvecklat ett synsätt som orsakar att dess sympatisörer ser internationell politik ur en 

begränsad synvinkel (Gustavsson, Tallberg 2009: 48). Den största kritiken som riktas mot 

realismen är den mot realismens kärna, det vill säga egenintresset. Kritiker menar att det 

politiska samhället kräver moraliska idéer för att driva det framåt, vilket egenintresset i sig 

inte kan tillhandahålla (Gustavsson, Tallberg, 2009:48/ff). Trots den kritik som riktas mot 

realismen så har jag valt att använda denna teori i min uppsats då jag anser att realismen är 

den teori som passar mitt fall bäst då det handlar om tortyr och kränkningar av mänskliga 

rättigheter i kriget mot terrorismen för att bevara den nationella säkerheten (Gustavsson, 

Tallberg, 2009:35/f).  

1.3 Metod och material  

Den metod jag kommer att använda mig av för att besvara min problemställning är en 

fallstudie. Där en kvalitativ textanalys görs av materialet som samlas in. Metoden ger 

möjligheten att arbeta med och pröva ett brett teoretiskt ramverk för att analysera och öka 

förståelsen kring ett specifikt fall som i denna uppsats är dilemmat mänskliga rättigheter 

kontra nationell säkerhet. Jag fokuserar på Guantanamobasen där misstänkta terrorister söks 

upp och förs till denna bas, dessa misstänkta terrorister utsätts för tortyr och förnedring i syfte 

att få information från dessa fångar som kan förhindra framtida attacker och på så sätt bevara 

den nationella säkerheten (Internet 4). Ambitionen är att med hjälp av befintliga teorier och 

andra förklaringsfaktorer klargöra vad som hände i just detta fall. Guantanamofallet är 

intressant att studera eftersom där skedde och dagligen fortfarande sker kränkningar av de 

mänskliga rättigheterna genom att fångarna torteras och förnedras. Även om det finns andra 
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liknande fall där kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer och tortyr används 

som till exempel Abu Ghraib fängelset i Irak valde jag att studera Guantanamofallet av den 

anledningen att den är aktuell än idag. Fallstudien valdes som metod på grund av att den ger 

möjlighet till genomgripande förståelse att arbeta med ett stort material av olika karaktärer 

och fallstudien har ett öppet förhållningssätt till insamling av data. Jag får möjligheten att 

använda både primära och sekundära källor som jag anser är lämpliga för min studie. 

Fallstudien valdes som metod även för att den ger möjligheten att göra en analys av materialet 

som samlas in om fångarnas situation på Guantanamobasen och applicera den på ett teoretiskt 

perspektiv som i mitt fall är realismen. Den kritik som riktas mot fallstudien som metod är att 

den inte ger möjligheten att utifrån en enda fallstudie dra generella slutsatser, men den kan 

ändå fungera som ett underlag för andra relaterade verksamheter inom samma 

område(Esaiasson, 2010:42).    

Materialet som jag kommer att analysera i denna uppsats kommer från Amnesty 

Internationals hemsida, regeringens hemsida, FN:s hemsida men även andra källor kommer 

att användas som till exempel säkerhetspolitiks hemsida och Sverigesradio. För att förstå hur 

USA ser hotet från terrornätverk och hur hotet kommer att bemötas kommer den amerikanska 

regeringens hemsida att användas. Dessa källor valdes på grund av att trovärdigheten är hög 

och dessa källor är pålitliga. 

Materialet till denna studie fann jag genom att söka efter artiklar och dokument via 

hemsidornas sökmotorer. De sökord jag använde mig utav var mänskliga rättigheter, tortyr 

och Guantanamobasen. Där skrev jag in dessa begrepp i sökfältet på hemsidorna och det fanns 

funktioner på varje hemsida där jag kunde ordna resultaten efter år. Eftersom jag inte har valt 

att avgränsa mig till en specifik tidsperiod hade jag ingen nytta av denna tjänst. Därefter 

sorterade jag bort artiklar som handlade om Guantanamofångarnas juridiska rätt eftersom att 

det inte kommer att behandlas i uppsatsen.  

En kvalitativ textanalys kommer att kommer att göras av materialet som samlas in, detta för 

att ta fram det väsentliga innehållet i det material som samlas in. Här krävs det noggrann 

läsning av textens helhet och delar och den kontext vari den ingår. Genom att läsa textens 

delar och helhet ger en kvalitativ textanalys möjligheten att plocka ut det viktigaste i texten. 

För att belysa metodens användningsområden kan man urskilja två huvudtyper av 

textanalytiska frågeställningar: sådana som handlar om att systematisera innehållet i de 

aktuella texterna, och sådana som handlar om att kritisk granska innehållet i texterna. De 
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systematiserade undersökningarna är varianter på beskrivande analyser. En typ av 

systematiserande undersökningar syftar till att klargöra tankerstrukturen hos aktörer som på 

ett eller annat sätt har varit viktiga i samhällsdebatten. De kritiskt granskande 

undersökningarna går ett steg längre än de systematiserande studierna. En idékritisk analys 

går ut på att ta ställning till i vilken grad en given argumentation lever upp till bestämda 

normer. Det jag har använt mig av är teman och frågor där jag ställer frågor till texten. Som 

jag nämnde tidigare krävs det noggrann läsning av texten och sedan ställa frågor till texten för 

att kunna besvara syftet. Frågorna som jag använder mig av när jag läser texten är till 

exempel: hur USA ser på hotet från terrornätverk och vilka åtgärder USA har tagit till för att 

bemöta hotet, men jag har även ställt frågan hur åtgärderna som USA har tagit för att bemöta 

hotet förhåller sig till de internationella lagarna samt om de mänskliga rättigheterna har 

kränkts. Frågorna som jag har ställt till texten kommer att specificeras i slutet av kapitel två. 

Anledningen till att jag valde att använda en kvalitativ metod beror på att en kvalitativ metod 

passar studier som inte baseras sig på siffror utan i en kvalitativ metod är det ord som tolkas. 

Därför anser jag att en kvalitativ metod passar min studie då jag ska undersöka dilemmat 

mänskliga rättigheter kontra nationell säkerhet och hur dessa två kan kombineras. Måste 

kränkningar av mänskliga rättigheter ske för att bevara den nationella säkerheten och då är det 

texter som ska tolkas (Esaiasson, 2010:237).  

Uppsatsen realistiska litteratur baserar sig i huvudsak på de realistiska teoretikerna Niccolo 

Machiavelli, Thomas Hobbes, där förklaringen till aktörers beteenden genom makt och 

egenintresse förklaras på ett traditionellt realistisk sätt.  Fokus kommer att ligga på 

Gustavsson & Tallbergs bok internationella relationer från 2009. Anledningen till att jag 

valde denna bok är att den presenterar realismen på ett bra sätt och att den dessutom 

applicerar teorin på verkliga fall, som till exempel andra världskriget. Den ger en tydlig bild 

över realismens syn på internationella relationer men presenterar även kritik mot realismen. 

Jag kommer även att använda mig av Thomas Hobbes bok från 1651 Leviahtan. Denna bok 

har jag valt för att den beskriver hur realismen ser på staten, människan men beskriver även 

hur stater ska agera för att överleva och försvara sig. Även den moderna realismen som kallas 

för Neorealismen där Kenneth Waltz den främsta företrädaren, kommer att beskrivas i denna 

uppsats.  

Den litteratur som jag har använt mig av till de sekundära källorna har valts på grund av att 

den passar uppsatsens syfte och är relevant för mitt ämnesområde. Litteraturen som jag har 

använt mig av håller en hög trovärdighet då böckerna är utgivna av akademiska förlag, men 
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även här är det viktigt att vara kritisk till litteraturen då författaren kan vinkla informationen 

som denne önskar. Den kvalitativa textanalysen kommer att användas här genom att läsa 

textens helhet och ta ut det väsentliga innehållet från litteraturen. Jag har även haft en kritisk 

hållning när data från internet har samlats. I dagens samhälle kan vem som helst publicera 

information av den anledningen är det viktigt att se informationen med kritiska ögon. 

1.4 Disposition  
Uppsatsen är uppbyggd enligt följande struktur: i det inledande kapitlet ger jag en kort 

introduktion till uppsatsämnet samt presenterar mitt syfte och mina frågeställningar, där den 

första frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av den realistiska teorin som beskrivs i 

kapitel två och de övriga frågeställningarna kommer att besvaras i kapitel tre med hjälp av en 

textanalys som beskrivs ovan. I kapitel två redogör jag för de teoretiska utgångspunkterna 

som jag valt att använda mig av i uppsatsen. I kapitel tre görs en analys av fängelset 

Guantanamobasen och hur fångarna behandlas i syfte att bevara den nationella säkerheten. I 

samma kapitel finns även en kort beskrivning om internationella lagar och konventioner för 

mänskliga rättigheter. I sista kapitlet finns en avslutande analys och diskussion samt en 

presentation av mina slutsatser.   
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2.Teoretisk förankring  
I följande kapitel kommer jag att beskriva utgångspunkterna för den realistiska teorin, dess 

grunder och utveckling. Därefter följer en presentation av realismens syn på staters intressen 

och normer. 

2.1 Realismens ursprung 

Realisterna spårar oftast sitt ursprung tillbaka till klassiska tänkare som Thukydides (ca.460-

399 f. Kr), Niccolo Machiavelli (1469-1527) och Thomas Hobbes (1588-1679). Den antika 

grekiska historikern Thukydides är mest berömd för sin historia över kriget mellan Sparta och 

Aten. I den studien understryker han staters begränsade utrikespolitiska manöverutrymme. 

Han skriver att makt alltid är ojämnt fördelad och att det är den grundläggande verkligheten 

man måste anpassa sig till om man vill överleva. De starka gör som de vill och de svaga måste 

acceptera det. Enligt Thukydides uppstod kriget mellan Sparta och Aten på grund av att 

Sparta, som var den dominerande militära makten, fruktade Atens tilltagande militära styrka 

och i ett senare skede inte ville underkuvas av Aten. Thukydides menar att Sparta startade 

kriget i ett förebyggande syfte (Gustavsson, Tallberg, 2009:36).  

Den italienska historiken och diplomaten Niccolao Machiavellis bidrag till realismen är hans 

tankar kring internationell politik som utgörs av hans syn på statsledares ansvar gentemot sina 

stater och dess medborgare. En statsledare eller med Machiavellis ord en prins, har som 

främsta ansvar att bevara staten existens och försäkra sina underlydande säkerhet och 

välstånd. Av den anledningen får prinsar inte följa normala moraliska påbud. Istället måste de 

under alla omständigheter följa maktpolitikens principer. Vilket innebär att en ledare alltid 

måste väga sina egna intressen och sin egen makt mot andras. Enligt Machiavelli är allt tillåtet 

och en ledares uppgift är att göra allt för att försvara den egna staten och bevara säkerheten. 

Gör inte prinsen på detta sätt kan han misslyckas med att bevara sin stat (Gustavsson, 

Tallberg, 2009:36).  

Thomas Hobbes anses vara den första som på 1600-talet satte grunderna för den realistiska 

teorin. I sin bok Leviathan från 1651 skriver han att stater lever i ett ”naturtillstånd” i 

förhållande till varandra. Det finns ingen domare som kan avgöra vad som är rätt och fel och 

därför är det den enskilda statens intresse som bör definiera vad som är rätt att göra (Syse, 

2004:32). Hobbes menar att människor som lever i ett sådant tillstånd alltid befinner sig i 

skräck för varandra. Vem som helst skulle när som helst kunna bli berövad sitt liv eller andra 

tillgångar av någon annan. Denna ständiga skräck gör att medborgarna överlåter en del av sin 
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frihet till staten för att det individuella säkerhetsproblemet ska lösas. Den skräck som 

individer upplever gentemot varandra i naturtillståndet upplever stater gentemot varandra i det 

internationella tillståndet eller den internationella anarkin (Gustavsson, Tallberg, 2009:36). 

Hobbes menar dock att skräcken i den internationella anarkin inte är lika stor som på den 

individuella nivån. Regeringar åstadkommer en viss grad av skydd mot brutaliteten hos de 

starkaste individerna som vill ta för sig allt de kan, och maktbalansen mellan staterna 

åstadkommer också en viss grad av ordning (Nye, 2009:42).   

2.2 Realismens grunder 
Realismen har länge dominerat det akademiska studiet av internationella relationer. All 

realistisk teori sätter makt i centrum för analysen av internationell politik. Eftersom världens 

stater råder över absolut mest makt, fokuserar realismen nästan uteslutande på stater som 

aktörer. Internationella organisationer, multinationella företag och andra typer av aktörer ses 

som mindre viktiga i realistiska analyser av internationell politik. Kombinationen av makt och 

stater som de två mest centrala fenomenen i internationella relationer leder realisterna till att 

porträttera denna som anarkisk, det vill säga utan någon övergripande internationell auktoritet. 

Varje stat är utlämnad till sig själv och har ingen annan att vända sig till för hjälp. Realismen 

visar riktlinjer för hur stater och ledare bör bete sig i den internationella politiken för att 

kunna maximera sin stats intressen och överlevnad (Gustavsson, Tallberg, 2009:36/f).  

Realisterna har utmejslat tre centrala begrepp för att studera konsekvenserna av den 

internationella anarkin och statens strävan efter säkerhet: polaritet som innebär att även om 

det internationella systemet är anarkiskt till sin struktur är det ändå stormakterna och dess 

antal som avgör hur den internationella politiken gestaltar sig. Det är således polariteten som 

avgör hur stabilt det internationella systemet kommer att vara. Det vill säga polariteten har 

fundamental betydelse för om freden kan bevaras eller inte (Gustavsson, Tallberg, 

2009:39/ff). Begreppet polaritet kommer inte att belysas i uppsatsen då jag anser att begreppet 

inte ger ett bidrag till uppsatsen. Utan fokus kommer att ligga på säkerhetsdilemmat och 

maktbalans. Dessa två begrepp kommer att förklaras nedan. Förutom dessa två begrepp 

kommer även en beskrivning av realismens syn på intressen och normer. Jag väljer att särskilt 

lyfta fram realismens syn på normer och intressen av den anledningen att det inte förklaras 

tillräckligt mycket i maktbalansen och säkerhetsdilemmat. Jag anser att det är viktigt att ha 

med realismens syn på normer och intressen eftersom stater agerar efter sina nationella 

intressen och normer har inte alltid betydelse för stater när det gäller att maximera den egna 

statens intressen.  
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2.3 Säkerhetsdilemmat  

Realisterna menar att i ett anarkiskt internationellt system kommer militär makt alltid att vara 

centralt. Ingen stat kan lita på att andra stater kommer till dess hjälp i händelse av krig därför 

måste varje stat ansvara för sin egen säkerhet och ingen stat bör vara utan egna militära 

resurser. Problemet med militära resurser är att det är omöjligt att avgöra om dessa är 

offensiva eller defensiva till sin natur. Konsekvensen av detta blir att så fort en stat skaffar sig 

militära resurser utgör den ett hot mot sina grannländer. Dessa grannländer måste i sin tur 

skaffa sig militära resurser för att bemöta hotet och så vidare, det blir en upprustningsspiral. 

Eftersom stater inte kan lita på varandra går det inte att hindra denna spiral genom 

förhandlingar och överenskommelser (Gustavsson, Tallberg, 2009:40/ff).    

Det var så Thukydides förklarade kriget mellan Sparta och Aten och det var även på det sättet 

realister förklarade första världskriget. Säkerhetsdilemmat är alltså ett dilemma eftersom varje 

stats försök att uppnå säkerhet minskar varje annan stats säkerhet. Staternas individuella 

säkerhet leder alltså till en kollektiv osäkerhet. (Gustavsson, Tallberg, 2009:40/ff).    

2.4 Maktbalans 
Med maktbalans menar realisterna ett tillstånd i vilket staterna räknar med att de har 

jämförbara militära resurser och jämförbara möjligheter att snabbt skaffa sig större resurser. 

Om staterna i internationella systemet medvetet eller omedvetet lyckas etablera en maktbalans 

kan krig undvikas. Det är i ett sådant tillstånd det är alltför farligt eller kostsamt att kriga och 

därför vaktar staterna varandra hela tiden nedan. Eftersom realismen anser att staterna är de 

viktigaste aktörerna och de starkaste staterna har mest makt anser realismen att militärt 

ingripande mot andra stater kan försvaras då det handlar om att bevara den egna staten 

(Gustavsson, Tallberg, 2009:40/ff).  

2.5 Realismens syn på staters intressen 
I den realistiska teorin finns det tre viktiga faktorer: staten är den viktigaste aktören i den 

nationella och internationella politiken. Statens viktigaste intresse är dess överlevnad och 

staten kan inte lita på att andra stater ska komma till dess räddning om staten skulle bli 

attackerad. Detta är ett resultat av att det internationella systemet är anarkistiskt vilket innebär 

för det första att det saknas en styrande myndighet eller regering, för det andra innebär anarki 

frånvaro av lagar, normer och regler och för det tredje betyder det oordning, laglöshet, i 

betydelsen av kaos. Hobbes kallar detta tillstånd i sin bok Levithan för ”naturtillståndet”. I 

detta tillstånd är det allas krig mot alla med en outhärdlig osäkerhet. På detta förklarar Hobbes 

varför makt överlåts till en överordnad stat, som kan reglera och civilisera samhället. 
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Samtidigt består anarkin i förhållande till staterna; ett system där lagar och regler bara är 

brickor i ett säkerhetspolitiskt spel, där det ständigt råder ett potentiellt krigstillstånd(Österud, 

1997: 305/f). Svaga stater i det anarkistiska systemet fruktar för att bli attackerade. Av den 

anledningen är överlevnad det som alla stater ska sträva efter. En stat kan endast lita på sin 

egen förmåga för att säkerställa sin överlevnad och säkerhet. Andra stater ses som tänkbara 

hot och ingen stat kan räkna med att andra stater kommer till dess hjälp om krig skulle inträffa 

(Mearsheimer, 1994/10/ff). 

Som jag nämnde tidigare är staterna de viktigaste aktörerna och staters intresse är ett 

grundläggande begrepp i den realistiska teorin. Realisterna menar att människan i grund och 

botten är ond och kommer alltid att handla för att maximera sina egna intressen. Människans 

intresse ligger i att maximera sin makt och styra över andra för att på så sätt kunna överleva. 

På samma sätt beter sig stater i det internationella systemet. Varje stat ser till sin egen 

säkerhet och överlevnad. Staters handlingar går hand i hand med det nationella intresset. En 

ledare ska se till att varje beslut som denne tar ska ligga i nationens intresse. I och med att det 

inte finns en högre makt i det anarkistiska internationella systemet som kan bestämma över 

staterna är det staterna själva som har den fullständiga makten att instifta och upprätthålla 

lagar för att säkerställa sin säkerhet och överlevnad.  Detta innebär att varje stat måste instifta 

lagar som passar det internationella intresset bäst. Om stater samverkar med varandra är det 

inte för att hjälpa varandra utan båda staterna är ute efter att maximera sina egna intressen 

men samverkan sker även för att hindra andra stater att få mer makt. Eftersom staterna inte är 

säkra på varandras intentioner kan samverkan ses som något farligt då det kan leda till att ena 

staten får ut mer av samarbetet än den andra. För att sammanfatta realisternas syn på intressen 

innebär det att varje stat måste ta ansvar för den egna säkerheten och överlevnaden. Ingen stat 

kan lita på att andra stater kommer till dess hjälp om krig skulle inträffa, därför är det viktigt 

att stater sätter sina nationella intressen först och agerar för att maximera sina nationella 

intressen (Ibid).  

Neorealismen tillhör den moderna realismen som grundades av Kenneth Walz 1979 genom 

publiceringen av hans bok Theory of international politics. Kenneth N Waltz menar att istället 

för att utgå ifrån människans natur bör internationella relationer studeras utifrån fokus på den 

internationella strukturen. Neorealismens avvikelse blir alltså att den lämnar människans natur 

utanför teorin. Waltz menar att stater kommer att handla på ett likartat sätt på grund av det 

internationella systemet. En stats ställning i detta system får den att handla på ett visst sätt, 

och stater med liknande ställning kommer att handla på likartade sätt. Stora stater kommer att 
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handla på ett sätt och små stater på ett annat sätt, detta leder till att stater alltid agerar och 

kommer agera utifrån nationella intressen (Nye, 2009:65). 

2.6 Realismens syn på normer 
Eftersom den realistiska teorin anser att staterna är de viktigaste aktörerna i det internationella 

systemet och att stater alltid agerar för att maximera sina nationella intressen har realismen 

inte fokuserat på tanken om moral och normer (Carr, 2001:65/ff). Machiavelli skriver i sin 

bok Fursten att människan är ond och strävar alltid efter att maximera sin makt och lycka, på 

samma sätt agerar stater och av den anledningen har moral ingen betydelse skriver 

Machiavelli. Stater ska följa normer så länge dessa inte går emot nationens intressen. 

Relationer mellan stater sker endast på grund av att varje stat vill öka sin makt och få ut så 

mycket som möjligt av relationerna med andra stater, inte på grund av gemensamma 

skyldigheter eller att stater vill hjälpa varandra. Staterna agerar rationellt utifrån nationens 

intresse och moral och principer styr inte staters ageranden (Machiavelli, 2008:66/ff). 

 Enligt en av realismens grundare Machiavelli ska en stat alltid sätta sina intressen som 

främsta mål utan att tänka på följderna för andra stater. Machiavelli menar även att en ledare 

inte får ta hänsyn till moraliska principer utan denne måste vara ond och hänsynslös för att 

bevara statens intressen. En ledare är till för att bli respekterad och fruktad och inte för att bli 

omtyckt. En ledare ska göra allt för att skydda sina medborgare och garantera säkerhet för 

sina medborgare och för att lyckas med detta ska alla medel användas och ingen hänsyn till 

något annat ska visas. Machiavelli skriver i sin bok Fursten att om en stat känner sig hotad av 

en annan stat ska denna stat ta till alla möjliga medel för att besvara hotet. Om en stat känner 

sig hotad räcker det för denna stat att starta krig på ett rättfärdigat sätt. En stat har all rätt att 

försvara sig och sin existens av den anledningen är alla medel tillåtna i krig(Machiavelli, 

2008:66/ff). 

Machiavelli menar att stater hamnar i konflikt med varandra på grund av maktsträvan och i 

sin strävan efter makt är det tillåtet för varje stat att använda sina effektivaste verktyg och det 

är makt och våld. Det finns inga regler i krig utan krig är krig och inget annat, enda målet som 

varje stat ska ha är att utplåna fienden och medlidande ska inte visas. För att bevara landets 

existens är det varje ledares uppgift att använda sig av alla medel utan hänsyn för att försvara 

sig, gör inte ledaren detta har han inte lyckats med sin uppgift och riskerar att förlora makten 

(ibid). Även Hobbes skriver i sin bok Leviathan att en stat ska göra vad som krävs för att 

överleva och om en stat känner sig hotad ska denna inte tveka att ta till alla möjliga medel. 
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Hobbes skriver även att en ledare och en vanlig medborgare inte har samma moraliska plikter 

eftersom en ledares främsta uppgift är att försvara staten och erbjuda medborgarna säkerhet. 

Av den anledningen ska en ledare göra allt i sin makt och ta till alla medel till buds för att 

lyckas med detta (Hobbes, 2004:205/ff). 

 

2.7 Operationalisering  
Uppsatsens första frågeställning är: hur kan dilemmat mänskliga rättigheter kontra nationell 

säkerhet förklaras och förstås utifrån den realistiska teorin och vilka medel får användas för 

att bevara den nationella säkerheten? Denna fråga kommer att besvaras med hjälp av den 

realistiska teorin i kapitel två och en kort sammanfattning ges nedan. 

För att sammanfatta realismen är säkerhet fundamentalt för realismen. Staterna ses som de 

viktigaste aktörerna i internationell politik i och med att det inte finns någon aktör över 

statsnivån. Nationell säkerhet sägs vara staternas främsta mål och staterna agerar för att 

maximera det nationella intresset. Enligt realismen ska den nationella säkerheten försvaras till 

vilket pris som helst, eftersom stater inte kan lita på varandra är det upp till varje enskild stat 

att garantera sin säkerhet och för att lyckas med detta är alla medel tillåtna. En ledares uppgift 

är att garantera sina medborgare säkerhet och för att uppnå detta får det inte sky några medel.  

Uppsatsens övriga frågeställningar är: hur förhåller sig USA till de internationella lagarna om 

tortyr och vilka argument använder USA för att rättfärdiga fångarnas situation på 

Guantanamobasen och kan USA:s agerande på Guantanamobasen rättfärdigas enligt den 

realistiska teorin. Dessa frågor kommer att besvaras i följande kapitel med hjälp av en 

textanalys som beskrivs i metod och material avsnittet. När dessa frågor besvaras och en 

noggrann läsning av texten sker är det viktigt att ställa frågor till texten för att kunna besvara 

frågeställningarna. De frågor som jag använder mig av när jag analyserar de sekundära 

källorna är följande. 

 Vad är USA:s argumentation till fångarnas behandling på Guantanamobasen? 

 Vad säger internationell lag om tortyr? 

 Hur framställer USA hotet från terrornätverk? 

Nu har en kort sammanfattning presenterats av den första frågeställningen så följande kapitel 

kommer att besvara uppsatsens två övriga frågeställningar.  
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3.Kriget mot terrorismen och den 

nationella säkerheten 
Efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001 igångsattes ett internationellt ”kriget 

mot terrorismen”. De medel som har tagits till i detta krig har lett till allvarliga kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna. Med hänvisning till den nationella säkerheten har kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna skett. Förbudet mot tortyr är en grundläggande mänsklig rättighet 

som man har brutit mot i kriget mot terrorismen i syfte att bevara den nationella säkerheten 

(Internet 5). Kriget mot terrorismen ledde till att den nationella säkerheten prioriterades och 

ett dilemma uppstod: Hur långt kan stater gå och vilka medel får användas för att garantera 

medborgarnas säkerhet och bevara den nationella säkerheten? För USA är den nationella 

säkerheten en mycket viktigt fråga och att den nationella säkerheten garanteras är väldigt 

viktigt och USA. För att lyckas med detta är USA beredd att göra det som anses vara 

nödvändigt för att uppnå detta till exempel då landet möter hot från terrorister. Att USA är 

berett att göra allt som krävs för att möta terrorhot ses som både förbyggande och 

föregripande självförsvarshandlingar. Hur USA ska lyckas med detta för detta är inte viktigt 

utan det viktigaste är att hoten hanteras och besvaras. Att nationell säkerheten främjas visar 

sig bland annat genom att fiender skall avskräckas från att hota eller attackera USA och 

fiender hindras från att uppstå genom att USA ska fortsätta vara den dominerande makten och 

USA ska ha världens mäktigaste militär. Amerikanerna vill ha möjligheten att agera själv för 

att få igenom sina mål och garantera sin egen säkerhet, USA vill lyckas med detta själv utan 

att behöva vara bunden till andra stater av den anledningen är det viktigt med en mäktigt 

militär. De viktigaste målen för USA är att amerikaner och amerikanska intressen skyddas, 

medborgarnas säkerhet ligger i den amerikanska regeringens händer av den anledningen 

måste nationen agera och försvara sig på bästa möjliga sätt. Enligt USA utgör terroristerna ett 

hot på grund av deras terroraktivitet, de hot och utmaningar som kommer ska behandlas och 

besvaras tidigt innan det leder till att civila förlorar livet och allvarliga skador sker för den 

amerikanska ekonomin. Det viktiga är inte hur USA går till vägas för att lyckas med detta 

utan det viktigaste är att USA lyckas helt enkelt. USA ska använda sig av alla medel till hands 

för att lyckas och terrorismen motarbetas kortsiktigt genom att terrorister söks upp och 

motarbetas, terroristerna ska inte utgöra ett hot mot landets säkerhet längre utan målet är att 

alla terrorister ska utplånas. Terrorismens kärna ska förintas av den anledningen att den inte 

kan avskräckas eller omvandlas (internet 6). 
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3.1 Bakgrund till Guantanamo basen 

Det har gått tio år sedan den första fången kom till det amerikanska fånglägret på militärbasen 

Guantanamobasen. Guantanamobasen (Guantanamo bay navel base) är ett amerikanskt 

fångläger på Kuba intill staden Guantanamo. Ända sedan 1903 har USA haft en marinbas i 

Guantanamobukten i Kuba. Basen är den amerikanska militärens äldsta utomlands. 

Landstycket blev amerikanskt efter att amerikansk militär i slutet av 1800-talet ingripit för att 

frigöra Kuba från Spanien. Avtalet som då USA tvingade på Kuba kan bara sägas upp om 

båda parterna är överens och varje år betalar USA en symbolisk summa till Kuba som en 

slags hyra men den Kubanska regeringen har hittills vägrat att ta emot pengarna. 

Guantanamobasen har under årtionden hyst många flyktingar främst från Haiti och Kuba. 

1991 tog basen cirka 34000 haitiska flyktingar som flytt sitt land efter en blodig kupp. USA 

hade planer på att hysa uppemot 60000 flyktingar, men planerna gick aldrig så långt och de 

sista haitiska flyktingarna lämnade lägret i november 1995. Idag är flyktingar sällsynta på 

Guantanamobasen. Det var först efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 som 

Guantanamobasen blev riktigt känt för den breda allmänheten. Tidigare hade basens 

verksamhet verkat i skymundan, men efter det att USA startade kriget mot terrorismen 

började basen att användas som fångläger för de som tillfångatogs i kriget mot terrorismen. 

De individer som sändes till basen var människor som kopplades samman med terrorattacken 

mot USA den 11 september 2001 eller individer vilka misstänktes vara inblandade i annan 

terroristverksamhet; de som ansågs utgöra ett hot mot den amerikanska staten. Individerna 

sades kunna släppas först när kriget mot terrorism tog slut eller då de inte längre ansågs vara 

farliga för USA (Internet 7). 

 De första fångarna transporterades från Afghanistan i januari 2002. Bilderna på fångarna 

chockerade världen och fick enorm uppmärksamhet. Bilderna som spreds över hela världen 

visade hur fångarna i sina orangea overaller, kedjade och med ögonbindel eller med huva över 

huvudet tvingades sitta på sina knän i stekande sol med händerna bakom ryggen innanför 

hundgårdsliknande stängsel, noga bevakade av amerikanska soldater. Även anställda på 

Guantanamo har bekräftat att tortyr förekommer på Guantanamobasen. Anställda på basen 

berättar om den brutala och kränkande behandling som många fångar har utsatts för. De 

anställda vittnar bland annat om att fångar tvingades klä av sig och kedjades fast i stolar 

medan de utsattes för mycket höga ljud och stark kyla (Internet 8). Tidigare har frisläppta 

fångar bland annat Mehdi Gehsali från Örebro berättat om tortyr på Guantanamo. Efter 

avslöjandena om tortyr på Guantanamobasen kom det nya uppgifter om grova amerikanska 
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övergrepp mot fångar i Afghanistan. New York Times fick ett exemplar från utredningen av 

USA:s krigsmakt som innehåller detaljerade uppgifter om omfattande övergrepp mot fångar i 

Afghanistan. Tidningen fick exemplaret via en person som deltagit i utredningen. Utredningen 

är främst inriktad på två dödsfall: en 22-årig taxichaufför och en annan fånge, båda dog på 

den amerikanska basen i Afghanistan. Enligt rapporten utsattes taxichauffören för råa skämt 

och slogs på benen medan han hängde i handlederna i ett celltak i flera dagar när han 

förhördes. Han hade utlovats läkarhjälp efter förhöret men istället hängdes han upp i sin cell 

igen. Efter några dagar dog han och först då tillkallades läkare. I edsvurna vittnesmål inför 

arméutredare beskriver soldater andra grova fall av misshandel. Bland annat att en kvinnlig 

förhörsledare ställde sig på en fånges hals och sparkade en annan på könsdelarna. En annan 

fånge tvingades plocka upp plastkapsyler ur en blandning av avföring och vatten, syftet med 

detta var att ”mjuka upp” dessa fångar inför förhöret. Detta skedde i syfte om att få viktigt 

information om planerade terrorattacker mot USA från dessa fångar som ansågs tillhöra 

terroristorganisationer. Genom att utsätta fångarna för tortyr kunde denna information ges och 

framtida attacker skulle förhindras samtidigt som livet på civila skulle räddas (Internet 9).   

Under åren har kritiken mot Guantanamobasen varit konstant och massiv. FN:s kommitté mot 

tortyr har i flera rapporter krävt att USA antingen prövar samtliga fångars fall rättsligt eller 

stänger basen. Enligt en rapport som presenterades i maj 2006 bryter Guantanamo basen mot 

folkrätten. Både FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och den nuvarande 

generalsekreteraren Ban Ki-Moon har krävt att USA ska stänga basen samma krav har även 

kommit från EU. Svaret från USA har varit att fångarna på Guantanamo är livsfarliga och att 

de kan ge viktig information om terroristgrupper och planerade attacker som kan rädda många 

människors liv. USA anser att dessa fångar hotar landets säkerhet då fångarna anses ha 

kopplingar till terrornätverk och USA:s främsta prioritet är att bevara den nationella 

säkerheten och skydda amerikanska medborgare. USA:s argument påminner om den 

realistiska teorin när det kommer till den nationella säkerheten som är kännetecknande för 

realismen och skydda medborgarna som enligt realismen är statens ansvar (Internet 10).   

Människorättsorganisationen Amnesty International kallar Guantanamo basen för 

”människorättsskandal” och menar att fångarna har förnekats sina rättigheter enligt 

internationell lag, de hålls under förhållanden som kan kallas grymma, förnedrande och 

inhumana och ställs inför militärdomstol utan att ha rätt att överklaga domen. Amnesty 

konstaterar att tre fångar har tagit sina liv och att en rad andra har hungerstrejkat men hållits 

vid liv genom en smärtsam tvångsmatning. I en rapport från Amnesty 2007 konstaterades att 
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en majoritet av de uppskattningsvis 385 fångar på Guantanamo hålls isolerade. De tvingas 

spendera 22 timmar om dygnet ensamma i celler som saknar både fönster mot dagsljus och 

frisk luft. I cellerna är lyset tänt dygnet runt och fångarna övervakas konstant. Amnesty 

fruktar i rapporten för fångarnas psykiska och fysiska hälsa och kräver att USA tillåter 

oberoende läkare undersöker fångarna och att de ska få utföra rimliga aktiviteter. CIA medgav 

2007 att terrorister hade förhörts med hjälp av tortyrklassade metoder som till exempel 

skendränkning. Trots kritiken mot detta ville USA:s dåvarande president George Bush inte 

förhindra CIA att använda sig av dessa metoder. Det handlade trots allt om USA:s säkerhet 

som ska bevaras till vilket pris som helst (Internet 11). Den realistiska teorin har överlevnad 

och säkerhet som den viktigaste kärnan vilket innebär att alla medel är tillåtna och USA 

handlar i enlighet med den realistiska teorin.  

3.2 USA:s argument till fångarnas status på Guantanamobasen  

Guantanamobasen används som tidigare nämnt för misstänkta terrorister och efter den 11 

september gjorde USA lagändringar som gjorde det lagligt att använda våld mot de misstänkta 

terroristerna som ansågs vara ansvariga för terrorattacken mot USA.  

”Whereas, on September 11, 2001, acts of treacherous violence were committed against the 

United States and its citizens; and whereas, such acts render it both necessary and 

appropriate that the United States exercise its rights to self-defense and to protect United 

States citizens both at home and abroad” (Internet 12). 

USA ansåg att nationen hade blivit attackerad och nationens säkerhet hade blivit berövad och 

USA såg det som sin uppgift att försvara nationens säkerhet och skydda sina medborgare. 

Individer som hade avsikt att utföra terrorattacker mot USA skulle stoppas och alla medel 

skulle användas. Om dessa individer inte stoppades skulle det resultera i massdöd och 

katastrofala skador på USA:s egendom. Genom att tillfångata dessa individer som anses vara 

farliga och låsa in dem på Guantanamobasen avser USA att skydda sina medborgare. Detta 

anses vara nödvändigt för att USA ska kunna förhindra potentiella dödsfall och skador som 

skulle inträffa vid en terroristattack. Om inte dessa åtgärder införs kan konsekvenserna bli 

förödande för nationen. Individer som ansågs utgöra ett hot mot nationens säkerhet måste 

hållas inlåsta för att i längden kunna förhindra terrorattacker och på så sätt rädda livet på 

amerikanska medborgare. Dessa individer kan inte ha samma rättigheter som vanliga fångar 

och av den anledningen måste de behandlas enligt speciella lagar. Som jag nämnde tidigare i 

uppsatsen gjorde USA en del lagändringar för att kunna handskas med misstänkta terrorister 

och bevara nationens säkerhet. Eftersom dessa misstänkta terrorister ansågs utgöra ett hot mot 
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nationens säkerhet var dessa lagändringar nödvändiga då dessa individer inte kunde behandlas 

som vanliga fångar.  

Enligt USA är detta nödvändigt, om misstänkta terrorister hålls inlåsta kan de inte utgöra ett 

hot mot nationen och livet på människor kan räddas. Som jag nämnde tidigare i uppsatsen är 

den nationella säkerheten en mycket viktigt fråga för USA och den ska bevaras till vilket pris 

som helst. Man anser att USA agerar i självförsvar då landet har blivit attackerat och den 

nationella säkerheten är hotad. Enligt den realistiska teorin är det en ledares plikt att skydda 

sina medborgare och bevara nationens säkerhet och det är i enlighet med detta USA handlar. 

Att skydda sina medborgare är USA:s plikt och denna plikt måste uppfyllas oavsett 

konsekvenserna (Internet 13).  

All sorts tortyr är förbjudet enligt internationell lag och Genèvekonventionen. Fångar som 

grips under krig ska förklaras som krigsfångar och ska skyddas av krigets lagar. USA:s 

argument är att dessa misstänkta terrorister inte har rätt till att skyddas av krigets lagar då 

fångarna inte har status som krigsfånge utan ses som olagliga krigare. USA:s argument är att 

dessa fångar är livsfarliga och utgör ett stort hot mot nationens säkerhet och hotet ska 

besvaras med alla möjliga medel. Även om internationella lagar och konventioner förbjuder 

tortyr och förnedring av fångar så kan USA kringgå lagarna med detta argument.    
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3.3 Internationell rätt och mänskliga rättigheter  

Denna del av uppsatsen syftar till att visa på vad internationella lagar och konventioner säger 

om tortyr och brott mot mänskliga rättigheter på Guantanamobasen. Avsnittet syftar även till 

att visa vilka argument som USA använder för att rättfärdiga fångarnas situation på 

Guantanamobasen. 

Den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter antogs enhälligt år 1948 av FN:s 

generalförsamling. Mänskliga rättigheter är sådana grundläggande rättigheter som varje 

enskild individ anses kunna hävda gentemot det allmänna. Mänskliga rättigheter har sitt 

ursprung i naturrätten, det vill säga naturlagar vilka sedan 1700-talets upplysningstid ansetts 

ha sin grund i människans fria natur och i hennes behov av att leva ett tryggt liv i samvaro 

med andra. Även om mänskliga rättigheter konventioner i regel vinner stor anslutning återstår 

det alltid stater som inte tillträder dem. Exempelvis har enbart cirka 150 av världens cirka 190 

stater tillträtt FN-konventionen mot tortyr. FN-konventionen mot tortyr och annan grym, 

omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning tillträdde 1984. I denna konvention 

definieras tortyr som handlingar som medför smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, 

som medvetet tillfogas någon i syfte att till exempel framtvinga bekännelser eller att straffa 

någon för en gärning som vederbörande misstänks ha begått. Smärtan måste ha förorsakats av 

en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det 

allmänna. De anslutna staterna som åtar sig att genom sin rättsapparat förhindra tortyr inom 

sitt territorium. Till skillnad från vad som gäller för de flesta andra mänskliga rättigheter är 

rätten mot tortyr absolut. Därför kan aldrig till exempel krigshot eller annat nödläge, inte 

heller kampen mot internationell terrorism rättfärdiga tortyr. Förutom att konventionsländerna 

skall se till att tortyr inte förekommer inom det egna territoriet skall de också se till att inte 

skicka någon till andra länder om det finns synnerliga skäl att anta att den berörda skulle 

utsättas för tortyr, detta har Sverige fått kritik för då egyptiska medborgare har utlämnats till 

amerikanska agenter för att USA har misstänkt att dessa personer kan ha kopplingar till 

terrornätverk (Fisher, 2009:33/ff).  

Kriget mot terrorismen och förandet av misstänkta terrorister till Guantanamobasen har varit 

omtalat. Avslöjandena om tortyr på Guantanamobasen är enligt människorättsorganisationer 

brist på respekt mot den internationella rätten och de mänskliga rättigheterna. Enligt 

internationell rätt är det aldrig tillåtet att använda tortyr, trots detta utsätts fortfarande 

fångarna för tortyr i Guantanamobasen. De stater som är parter i konventionen mot tortyr och 

annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, ska i enlighet med de 
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principer som proklamerats i Förenta Nationernas stadga, erkännandet av de lika och 

oförytterliga rättigheter. Dessa rättigheter tillkommer alla människor och utgör grundvalen för 

frihet, rättvisa och fred i världen som erkänner att dessa rättigheter härrör från människans 

nedärvda värdighet. Som beaktar staternas skyldighet enligt stadgan, särskilt artikel 55, att 

främja allmän respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter 

(Internet14).  

”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 

bestraffning” (Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättighteter artikel 7 

Dunér 1995:194). 

”Envar har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen må utsättas för godtyckligt 

arrestering eller annat godtyckligt frihetsberövande” ’(Ibid artikel 9). Vidare står det i artikel 

10 att en person som har berövats sin frihet skall behandlas humant och aktning för 

människans inneboende värde (ibid artikel 10).  

Alla internationella deklarationer om mänskliga rättigheter och den internationella 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter förbjuder tortyr. Enligt dem som 

försvarar användandet av hårdare metoder mot misstänkta terrorister är det rätt att använda 

tortyr för att skydda civila och bevara den nationella säkerheten. Stater som undertecknat 

konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter får inte utvisa eller utlämna en 

person till en annan stat om det finns risk att denne kommer att utsättas för tortyr. Detta har 

varit omdiskuterat även i Sverige i fallet egyptierna Ahmed Agiza och Mohammed El Zary 

som utlämnades av svensk polis till amerikanska agenter (Internet15).  

Eftersom nästan alla FN:s medlemmar står bakom förklaringen kan man säga att 

tortyrförbudet är en folkrättslig regel och inte går att avtala bort. Konventionen om tortyr 

antogs 1984 och trädde i kraft 1987 och den förbjuder all sorts tortyr. Enligt denna konvention 

definieras tortyr som ”tortyr är varje handling varje handling, genom vilken allvarlig smärta 

eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon, antingen för sådana syften 

som att erhålla information eller en bekännelse, att straffa, att hota eller tvinga någon också 

av något annat skäl, som har diskriminering som grund, under förutsättning att smärtan eller 

lidandet åsamkas eller anstiftas av en offentlig tjänsteman eller annan företrädare för det 

allmänna”. I artikel två står det klart och tydligt att ” Inga som helst särskilda 

omständigheter, vare sig krigstillstånd eller krigshot, inre politisk instabilitet eller annan 

allmän nödsituation får anföras för att rättfärdiga tortyr”(artikel 2 tortyrkonventionen). 



 
 

23 
 

Tortyr kan inte rättfärdigas på något sätt och all sorts tortyr är förbjudet enligt den 

internationella rätten. Stater ska upprätthålla lagar inte bryta mot dem. Mänskliga 

rättighetsorganisationen Amnesty International kritiserar årligen ett stort antal länder för 

övergrepp när det gäller de mänskliga rättigheterna. Till länder som får kritik hör bland annat 

Sverige och USA(internet 16) .    

3.4 Guantanamobasen och Genèvekonventionen  

Genèvekonventionerna består av konventioner utformade av Röda Korset. Konventionerna 

innehåller regler om skydd för olika grupper som inte deltar i krig men även skydd för sårade 

och sjuka soldater samt för krigsfångar och civila (internet 17).   

Genèvekonventionerna utgår från respekten för individen och människovärdet. Soldater som 

inte längre deltar i krig på grund av sjukdom, skada eller fångenskap liksom civila ska 

skyddas mot kriget och dess effekter och måste behandlas humant. Ingen får utsättas för 

diskriminering och tortyr och omänsklig behandling är aldrig tillåtet. 194 stater har anslutit 

sig till dessa konventioner och USA är en av dessa nationer. Det fyra Genèvekonventionerna 

behandlar olika delar och det ser ut på följande sätt (Internet 18).  

 Första Genèvekonventionen  

Den första Genèvekonventionen innehåller regler om behandling av sårade och sjuka soldater 

vid strider i fält. Reglerna skapades ursprungligen år 1864 på initiativ av Röda Korsets 

grundare Henry Dunant. 

 Andra Genèvekonventionen 

I takt med att krigsmetoderna ändrades insåg man att det också behövdes regler för krig till 

sjöss. År 1899 antogs den andra Genèvekonventionen om behandling av sårade, sjuka och 

skeppsbrutna vid strider till sjöss. 

 Tredje Genèvekonventionen  

Efter första världskriget enades staterna om att reglerna för behandling av krigsfångar 

behövde förbättras, vilket resulterade i den tredje Genèvekonventionen år 1929. 

 Fjärde Genèvekonventionen 

Under andra världskriget drabbades fler civila än soldater av krigets verkningar. 1949 enades 

staterna därför om en fjärde Genèvekonventionen, om skydd för civila i krig. Samma år 

reviderades de tidigare tre konventionerna. Därför säger man att de fyra 

Genèvekonventionerna är från 1949. 

Källa (Röda korset, se internet 18). 
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Enligt tredje Genèvekonventionen är en krigsfånge är en kombattant som tillfångatagits 

motståndaren. En kombattant är en medlem av en väpnad grupp tillhörande en av parterna i 

konflikten. I kriget mot terrorismen används termen illegal kombattant och denna term 

återfinns inte i tredje Genèvekonventionen. Den här termen har använts om individer som är 

medlemmar av en väpnad grupp men som ej uppfyller kraven för att räknas som vanliga 

kombattanter. Det som skiljer olagliga krigare från krigsfångar är att krigsfångar garanteras 

rättigheter enligt Genèvekonventionen medan olagliga krigare får prövas och straffas av 

militärtribunaler för de ageranden som gjort stridandet olagligt. Enligt USA innebär detta att 

krigets lagar inte är tillämpbara när dessa terrorister greps påstås de ha burit civila kläder och 

har gjort sig skyldiga till mord på civila (internet 19).  

Enligt artikel fem i tredje Genèvekonventionen ska en person som grips under krig förklaras 

som krigsfånge eller på ett annat sätt få sin fångstatus prövad och därmed skall hans 

rättigheter skyddas av krigets lagar. Detta kringgås av USA på fler än ett sätt. För det första, 

när de definierar fångarna som olagliga krigare saknar de skydd av Genèvekonventionen. För 

det andra hålls dessa ”olagliga krigare” fängslade på USA:s flottbas i Guantanamo på Kuba, 

ett fängelseläger där USA:s nationella lagar inte behöver följas vilket innebär att fångarna 

saknar skydd från den amerikanska grundlagen. Fångar som faller under Genèvekonventionen 

ramar då de blir fångade ska behandlas i enlighet med de mänskliga rättigheter som beskrivs i 

artikel 13: 

 ”krigsfångar skola städse behandlas med humanitet. Varje otillåten handling eller 

underlåtenhet från den kvarhållande maktens sida som medför krigsfånges död eller allvarligt 

äventyrar krigsfånges hälsa är förbjuden. Krigsfångar skola vidare städse skyddas särskilt 

mot våldshandlingar eller hot och förelämpningar”. Genèvekonventionerna och internationell 

rätt förbjuder all sorts våld och tortyr mot krigsfångar. Fångarna på Guantanamobasen ska 

tillerkännas mänskliga rättigetrar precis som alla människor världen över enligt 

Genèvekonventionerna. Enlig USA har inte fångarna på Guantanamobasen rätt till 

krigsfångestatus vilket innebär att Genèvekonventionen inte är tillämpbar då fångarna ses som 

illegala kombattanter (Internet 20). 
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4.Diskussion och analys 
I analysen kommer jag att besvara mina frågeställningar var för sig för att på så sätt göra det 

lättare för läsaren att veta vilken fråga det är som besvaras, frågeställning ett och två kommer 

att besvaras tillsammans av den anledningen att jag anser att svaren är likartade och då är det 

bästa att diskutera och analysera de tillsammans.  

1.) Hur kan dilemmat mänskliga rättigheter kontra nationell säkerhet förklaras och 

förstås utifrån den realistiska teorin och vilka medel får användas för att bevara 

den nationella säkerheten? 

2.) Kan USA:s agerande på Guantanamobasen rättfärgidas enligt den realistiska 

teorin? 

 Realismen är den teori som dominerar studien av internationella relationer. Staterna är det 

viktigaste aktörerna och den nationella säkerheten och bevarandet av nationens existens är 

vad varje stat bör prioritera. Svaret på min fråga om vilka medel som är tillåtna enligt 

realismen för att bevara den nationella säkerheten är att allt är tillåtet. Som jag beskriver 

tydligt i mitt teoriavsnitt är statens överlevnad och säkerhet det främsta målet enligt 

realismen. Tortyr får användas och mänskliga rättigheter får kränkas för att bevara den 

nationella säkerheten. En stat ska ha överlevnad och säkerhet som prioritet och för att lyckas 

med detta är alla medel tillåtna. Som jag beskriver i teoriavsnittet kan ingen stat kan lita på att 

andra stater kommer till dess hjälp i händelse av krig, därför måste varje stat ansvara för sin 

egen säkerhet och existens. Det är en följd av att det internationella systemet är anarkistisk 

eftersom det inte finns en högre makt som kan styra över staterna. Om den nationella 

säkerheten är hotad ska denna stat ta till alla möjliga medel för att besvara hotet och säkra sin 

existens. En stat har all rätt att försvara sig och sin existens och av den anledningen är alla 

medel tillåtna i krig. Efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001 ansågs den 

nationella säkerheten vara hotad och USA startade kriget mot terrorismen i syfte att försvara 

sig vilket är i enlighet med realismen. Realisterna menar att om en stat känner sig hotad är det 

mer lönsamt att starta ett krig istället för att vänta och se om hotet är berättigat. USA handlade 

helt rätt ur det realistiska perspektivet. Nationens säkerhet och existens ansågs vara hotad och 

hotet skulle besvaras med alla till buds stående medel. USA gav inte fienden chansen att rusta 

upp sig i försäkran om att vinna kriget och även bevara nationens existens, utan hotet 

besvarades från USA:s sida omgående, vilket är helt rätt menar realisterna. När stater befinner 

sig i krig ska hänsyn till normer och moral inte visas utan krig är krig och fienden ska 
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utplånas till vilket pris som helst. I krig är alla medel tillåtna och varje stat ska använda sina 

vassaste vapen för att vinna kriget. Enligt realismen kan USA:s behandling av fångarna på 

Guantanamobasen rättfärdigas eftersom USA befinner sig i krig mot terrorismen och försvarar 

nationens säkerhet. Att fångarna torteras och förnedras i syfte att få information från dessa 

fångar som ska leda till att rädda livet på amerikanska medborgare är enligt realismen helt 

rättfärdigat och USA gör inget fel utan försvarar sig bara. Att misstänkta terrorister fördes till 

Guantanamobasen och utsattes för tortyr och andra typer av kränkningar i syfte att få 

information från dessa fångar för att på så sätt förhindra framtida attacker och rädda livet på 

amerikanska medborgare är helt rättfärdigat enligt realismen. Som jag förklarar i teoridelen är 

det en ledares uppgift att skydda sin medborgare och i det här fallet där man ansåg att genom 

att använda tortyr och få information skulle livet på amerikanska medborgare räddas är det 

statens skyldighet att använda alla medel utan hänsyn till konsekvenser och internationella 

avtal. Att bryta mot Genèvekonventionen och utsätta fångarna för tortyr rättfärdigas genom att 

en stat har legitima skäl att bryta mot avtal om den nationella säkerheten hotas. Realisterna 

menar alltså att den nationella säkerheten är det fundamentala målet för varje stat och för att 

lyckas med detta är alla medel tillåtna och alla handlingar kan rättfärdigas. Användandet av 

tortyr och kränkningar mot mänskliga rättigheter kan rättfärdigas i syfte att bevara den 

nationella säkerheten och skydda sina medborgare. Avslutningsvis kan man säga att den 

nationella säkerheten och landets existens är det viktigaste målet för varje stat. Händelserna 

på Guantanamobasen ses av realismen som ett medel i kriget mot terrorismen och i krig är 

alla medel tillåtna. Av den anledningen handlar USA helt rätt som tar till alla medel för att 

försvara nationens säkerhet och skydda sina medborgare.  

3 Hur förhåller sig USA till de internationella lagarna om tortyr och vilka argument 

använder USA för att rättfärdiga fångarnas situation på Guantanamobasen? 

Enligt internationell rätt är det aldrig tillåtet att använda tortyr och avslöjandet om tortyr på 

Guantanamobasen visar brist på respekt mot de internationella lagarna och de mänskliga 

rättigheterna. I internationell lag står det att ingen får utsättas för tortyr eller annan grym 

behandling och att alla individer har rätt till personligt säkerhet. Enligt Genèvekonventionen 

ska fångar som tillfångatas ha rätt till grundläggande mänskliga rättigheter. Men trots att 

tortyr och kränkningar mot mänskliga rättigheter är förbjudet enligt nationell lag utsätts 

fångarna på Guantanamobasen för tortyr än idag. USA bryter mot de internationella lagarna 

men argumenterar att dessa terrorister utgör ett allvarligt hot mot nationens säkerhet och 

existens och kan inte ses som ”vanliga” krigsfångar. Detta eftersom kriget mot terrorismen 
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inte är ett krig gentemot en enskild stat utan mot terrornätverk. Misstänkta terrorister som 

tillfångatas i kriget mot terrorismen ses som illegala kombattanter eller olagliga krigare och 

inte som krigsfångar. Skillnaden mellan krigsfångar och olagliga krigare är att krigsfångar 

garanteras rättigheter enligt Genèvekonventionen medan olagliga krigare får prövas och 

straffas av militärtribunaler för de ageranden som gjort stridandet olagligt. USA argumenterar 

att krigets lagar inte lämpar sig då dessa terrorister burit civila kläder och gjort sig skyldiga 

till mord på civila. Enligt Genèvekonventionen ska en person som tillfångatagits under krig 

ses som krigsfånge men USA kan kringgå detta genom att definiera fångarna som olagliga 

krigare. USA argumenterar att dessa individer hade möjlighet att utföra terroristattacker mot 

nationen och om dessa individer inte stoppades skulle skadorna för USA blivit förödande. 

Genom att låsa in misstänkta terrorister på Guantanamobasen ansåg USA sig skydda sina 

medborgare och bevara den nationella säkerheten. Torts att kritiken mot fångarnas behandling 

har varit omfattande har USA argumenterat att dessa individer utgör ett hot mot nationens 

säkerhet och att särskilda omständigheter kräver särskilda metoder. Den nationella säkerheten 

och medborgarnas trygghet är högt prioriterad för USA och alla medel får tas till för att kunna 

bibehålla det på så vis. Genom att utsätta fångarna för tortyr kan viktig information ges om 

framtida attacker mot USA och på så sätt kan livet på många amerikanska medborgare räddas 

och nationens säkerhet garanteras vilket innebär att den nationella säkerheten står starkare än 

individens mänskliga rättigheter. De argument som USA använder för att rättfärdiga 

fångarnas situation på Guantanamobasen är alltså att dessa misstänkta terrorister kan inte ses 

som krigsfångar och därför gäller inte Genèvekonventionen. Som jag nämnde tidigare är den 

nationella säkerheten för USA det viktigaste och den ska bevaras till vilket pris som helst, 

man anser att USA agerar i självförsvar då landet har blivit attackerat och den nationella 

säkerheten är hotad. USA:s handlar i enlighet med den realistiska teorin och tar till alla medel 

för att bevara den nationella säkerheten och skydda sina medborgare. Alla metoder och medel 

som USA använder i kriget mot terrorismen och hur misstänkta terrorister behandlas kan 

rättfärdigas. Att USA bryter mot de internationella lagarna rättfärdigas också av realismen då 

en stat alltid har legitima skäl att bryta mot internationella avtal för att bevarar nationens 

säkerhet. Trots att USA bryter mot internationella lagar och avtal argumenterar man alltså att 

landets och medborgarnas säkerhet är det viktigaste och för att lyckas med detta kommer man 

att använda alla stående medel till buds. USA anser inte att man bryter mot de internationella 

lagarna när det gäller fångarnas situation då dessa fångar ses som olagliga krigare och inte kan 

ges rättigheter som en krigsfånge har. 
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