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Hur ser de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet på FN:s roll? 

 Under det kalla krigets dagar var en stor del av världens uppmärksamhet riktad mot de två 
supermakterna och den dialog som utväxlades dem emellan. Betydelsen av Förenta Nationerna 
och FN:s säkerhetsråd var bl.a. att utgöra en diskussionsarena för dessa parter. 
Efter kalla krigets slut och ett paradigmskifte från ett bipolärt säkerhetssystem till ett multipolärt 
med amerikansk hegemoni, har FN som organisation hamnat i rampljuset under många av de 
konflikter som vi har beskådat under perioden efter 1989.  
 
 Denna uppsats har som ambition att söka svar på hur de permanenta medlemmarna i Förenta 
Nationernas Säkerhetsråd ser på Förenta Nationernas roll 2001 jämfört med under det kalla kriget 
1980. Svaret på frågeställningen skall erhållas genom en kvalitativ textanalys av tre tal, som de 
permanenta medlemmarna har hållit för FN:s generalförsamling under perioden 1980 till 2001.  
 
Bilaga 1: Opponentprotokoll 
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Abstract 
 
How do the permanent members of the Security Council look upon the role of the 
United Nations? 
 
During the days of the cold war, almost nothing was going on in the Security Council when it 
came to items about creating a safer environment and long- term solutions to conflicts around 
the world. The main reason was probably the locked positions between the two super powers; 
the United States and the Soviet Union, which resulted in the fact that when one of the 
contracting parties raised a resolution proposal in the Security Council, the other party 
normally raised their veto on the issue and the decision procedure was blocked.   
 
After the cold war all of this changed and the locked positions between the two super powers 
ceased to exist, together with the Warsaw alliance, which opened up new possibilities for the 
organisation when it came down to firm actions towards the Iraqi leadership when they 
intervened in Kuwait in August 1990. All of a sudden the world was acting unitedly against a 
violation of the UN Charter and all members of the P5 expressed superlative judgment on the 
act of the UN and the positive foresight of the role for UNSC when it came to conflict 
prevention, conducting international law and order and creating a safe and secured 
environment for all nations, big or small.  
Among other items on the UN agenda at that moment were the economic gap between the 
southern and northern areas of the globe, and of course, a solution to the conflict between 
Israel and the Palestinians.  
 
This essay tries to describe the view of each permanent member of the Security Council in the 
United Nations, when it comes to the organisation’s abilities or suitability in three different 
roles, such as the instrumental role, the arena and as an actor in international peace-building. 
 
 
 
 
 
Key word: UN, UNSC, Security Council, Resolution, Instrumental role, Arena, Actor. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Torsdagen den 17 januari, kl. 15.00 1946 öppnar Förenta Nationernas 
säkerhetsråd (FNSR) sitt första möte i London. Agendan är upprättad i förväg av 
sittande generalsekreterare och består av 14 punkter.1 Säkerhetsrådets främsta 
uppgift är att upprätthålla FN-stadgans strävan efter global fred och medlet för 
detta är möjligheten att fatta tvingande beslut i form av resolutioner. FN skapades 
för att utveckla och utöka mänsklighetens välfärd, undvika krig och främja 
samarbetet mellan suveräna stater.  
 
Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur de permanenta 
medlemmarna (P52) i FNSR ser på FN:s roll 2001 jämfört med under det kalla 
kriget 1980. Utgångspunkten för studien är de permanenta medlemmarnas syn 
1980 och undersökningsperioden avslutas med terrorattacken mot USA den 11 
september 2001. Tidsperioden innehåller stora förändringar rent 
säkerhetspolitiskt, där Sovjetunionens sönderfall står för paradigmskiftet från en 
bipolär säkerhetspolitik till dagens multipolära med amerikansk hegemoni. 
 
Under det internationella statssystemets existens har två stora organisationer 
figurerat på den internationella arenan: Nationernas Förbund3 och FN. Även NF 
var en organisation som verkade under en tid präglad av stora förändringar, varför 
en kortare sammanfattning kan vara nödvändig bakgrund när frågan om FN:s roll 
skall analyseras utifrån hur P5 i FNSR:S ser på FN:s roll.  
 
Den dramatiska förändringen av det globala säkerhetspolitiska läget, som slutet på 
kalla kriget och upplösningen av Sovjetunionen och Warszawa-pakten, har fört 
med sig stora förändringar inte minst i Europa. För många öststater har det 
inneburit ett paradigmskifte såväl i valet av säkerhetspolitisk lösning som i 
övergången från diktatoriskt styre till införandet av demokrati och fria val, för 
andra starten på en vidare nationell upplösning. Många är de länder där behovet 
av kalla krigets stora volymer av soldater, stridsvagnar och flyg är ett minne blott, 
gamla olösta tvister har vädrat morgonluft och regelrätta strider brutit ut. Över 
hela denna tidsepok har FNSR verkat med den huvudsakliga uppgiften att handha 
internationella konflikter som kan hota freden och säkerheten.4  
 
FN byggdes på erfarenheterna av Nationernas Förbunds styrkor och svagheter i 
perioden före och under andra världskriget. Den övergripande målsättningen för 
organisationen är att bespara kommande generationer krig, säkra en grund för 
mänskliga rättigheter, skapa förutsättningar för implementering av lagar och 
förordningar beslutad av det internationella samfundet samt bidraga till en global 
social utveckling med större frihet. 
 
                                                 
1 Bailey, D Sydney, The procedure of the UN Security council, s. 1, Clarendon Press, Oxford, 1975 
2 P5; Permanent Five, dvs. De fem permanenta medlemmarna i FNSR. 
3 Kommer i fortsättningen att benämnas NF. 
4 Karlsson, Svante, Freds- och konfliktkunskap, s.159, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund 
1997. 
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Andra världskriget blev inte bara slutet för Nationernas Förbund, utan också 
starten för FN, ett resultat av alliansen som ”The Big Three5” hade bildats under 
kriget för att besegra Tyskland och dess allierade. Krigsslutet följdes av kalla 
kriget, en tidsperiod som kulminerade i och med den gigantiska 
militärupprustningskampen mellan Öst och Väst ur vilket Sovjetunionen till slut 
gick förlorande och närmast bankrutt. Denna ekonomiska kollaps ledde till 
Sovjetunionens sönderfall och upplösningen av försvarsalliansen Warszawa-
pakten. Ett globalt terroristhot följde under 90-talet med ett flertal stora konflikter 
däremellan.  
 

1.2 Syfte 
Under huvuddelen av efterkrigstiden var FN och FNSR en mötesplats för de två 
supermakterna och i den kamp som dessa två utkämpade fanns det knappast 
förväntningar från omvärlden att samsyn skulle råda mellan dessa två ideologiska 
antagonister, vilket i förlängningen förhindrade FN att med stöd av resolutioner 
lösa konflikter där bådas intressen fanns representerade.  
 
Syftet med denna undersökning är att söka svar på hur de permanenta 
medlemmarna i FNSR ser på FN:s roll 2001 jämfört med 1980. Utgångspunkten 
för studien är under kalla kriget 1980 och avslutas med terrorattacken mot USA 
den 11 september 2001. Tidsperioden innehåller stora förändringar rent 
säkerhetspolitiskt, där Sovjetunionens sönderfall står för paradigmskiftet från en 
bipolär säkerhetspolitik till dagens multipolära med Amerikansk hegemoni. 
 
Upplösningen av Warszawa-pakten och slutet på kalla kriget, har skapat 
möjligheten till att nå större enighet i lösningar på konflikter än vad som tidigare 
var möjligt. FNSR är i dagsläget det enda instrument som folkrättsligt kan 
legitimera ett våldsutnyttjande utöver vad som erfordras för självförsvar oavsett 
om det är för att motverka en potentiell motsättning eller för att bryta en pågående 
konflikt. 
 
Har FNSR:s permanenta medlemmar då lyckats följa utvecklingen och 
tillsammans utgöra den mekanism som hanterar internationella konflikter? Har P5 
i SR samma syn på FN:s roll trots de olikheter avseende nationell ledning och 
krishantering som förekommer bland säkerhetsrådets permanenta medlemmar? Är 
medlemmarna nöjda med det som organisationen uträttar eller finns det en 
divergens mellan förväntning och resultat? Förekommer det uttryck för en 
förändring av den rådande beslutsprocessen till följd av de förändringar som 
omvärldsutvecklingen har medfört från konflikthantering mellan stater till 
inomstatliga konflikter med krav på robustare rules of engagement (ROE) än vad 
som tidigare var brukligt för en FN mission.6 Frågor av ovanstående karaktär är av 
naturliga skäl intressanta och den sista frågan bedömdes ha sådana implikationer 
på FN:s förmåga att lösa uppgifter av Peace Support Operation (PSO) karaktär att 

                                                 
5 Paret, Peter, Makers of modern strategy – from Machiavelli to the nuclear age, s.701, Oxford 
University Press, Great Britain 1986. 
6 Ur The Brahimi report, kap 2B, s.3, General Assembly Security Council, A/55/305/S/2000/809, 
21 aug 2000. 
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FN:s generalsekreterare Kofi Annan utsåg Mr. Lakhdar Brahimi att leda en 
utredning som syftade till att genomföra en: 
  

review of the United Nations peace and security activities, and to present a clear set of 
specific, concrete and practical recommendations to assist the United Nations in 
conducting such activities better in the future.7 
 

Under punkten 2.2.2. redovisas dragna slutsatser från rapporten vilket svarar upp 
mot delar av den kritik som har riktas mot organisationens oförmåga att på ett 
professionellt sätt lösa kvalificerade uppgifter vilket också USA ställde som krav.8 
 
Därmed har organisationen genomfört en granskning av egen verksamhet och lagt 
fram förslag i syfte att bli bättre i framtiden, medan syftet med denna 
undersökning är att söka svar på hur P5 i FNSR ser på FN:s roll idag jämfört med 
under kalla kriget samt diskutera eventuella förändringar som går att finna i denna 
uppfattning.  
 

1.3 Frågeställningar 
• Hur såg de permanenta medlemmarna på FN:s roll före respektive efter 

kalla krigets slut? 
• Hur såg de permanenta medlemmarna på FN:s roll efter terrorattacken mot 

World Trade Center? 
• Hur har synen utvecklats under tidsperioden 1980 - 2001? 

 

1.4 Forskningsanknytning och metod 
Inledningsvis fokuserar författaren på den metod som skall nyttjas för att besvara 
uppsatsens frågor i syfte att tillgodose kravet på god forskning. Uppsatsens 
främsta uppgift är inte att ifrågasätta befintlig forskningsgrund, utan att med 
nuvarande forskningsgrund analysera FN för att svara på hur P5 ser på 
organisationens roll. 
 
Frågan om forskaren skall använda en teori som stöd för att validera frågorna som 
ligger till grund för uppsatsen har varit föremål för diskussion och slutresultatet 
blev att en väl fungerande metodmodell uppfyller de vetenskapliga krav som 
krävs av uppsatsen. Det hade varit intressant att värdera om P5:s agerande i FN 
har styrts av liberalistiska värderingar och därefter övergått till en realistisk syn på 
FN och om så nu är fallet, vilket intresse har de då egentligen haft i FN:s roll på 
den globala arenan? Varje forskare måste fatta ett antal beslut under arbetets gång 
för att säkra att uppsatsen vilar på en vetenskaplig grund och att den blir slutförd 
inom angiven tid. Den metodiska modell som används i denna uppsats är 
dokumenterad och bedöms väl tillgodose de vetenskapliga krav som en uppsats 

                                                 
7 Annan Kofi, Försättsblad till The Brahimi report, första sidan, General Assembly Security 
Council, A/55/305/S/2000/809, 21 Aug 2000. 
8 Ur The Brahimi report, förordet, sid x, General Assembly Security Council, 
A/55/305/S/2000/809, 21 Aug 2000. 
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skall uppfylla.9 Uppsatsens titel säger också att FN:s roll står i centrum för 
forskningen vilket vald metodmodell på ett tydligt sätt försöker att åskådliggöra.  
  
Då frågan om förändring tar ansats i det kalla krigets slut, har 
undersökningsperioden valts så att möjlighet skall finnas att beskriva situationen 
före och efter denna händelse. För att lättare kunna se förändringar i respektive 
medlemslands tal har nerslagen valts med ett relativt långt mellanrum om cirka 10 
år. Hade den centrala frågeställningen gällt ett kvantitativt resultat hade denna 
metod förmodligen inte varit den mest lämpliga, utan då hade en kortare 
tidsperiod med analys av alla händelser varit att föredra.  
 
Nästa metodiska problemställning gällde om analysen skulle göras i grupper om 
årtal eller nationsvis, t.ex. alla tal år 1980 eller alla exempelvis Storbritanniens. 
Av dessa två valmöjligheter har första alternativet valts med motivet att 
permanenta medlemmar i FNSR verkar utifrån ett nationellt perspektiv och 
därmed uppnås en tydligare struktur som gör det lättare för läsaren att följa 
skillnader mellan medlemmarna utan att för den skull ge avkall på graden av 
validering.  
 
Analysen görs som en kvalitativ textanalys10 av texten i de utvalda talen från varje 
medlemsland vilka utgör empirin i forskningen. Forskaren har valt den 
systematiska metoden därför att den på ett tydligare sätt försöker klarlägga 
tankestrukturen hos talaren och sedan ordna dessa i mindre men förhoppningsvis 
tydligare grupper. Det empiriska materialet utgörs av de tal som alla medlemmar i 
FN håller inför generalförsamlingen varje år. För denna studie har endast talen av 
P5 nyttjats som empirisk källa. Övriga tio medlemmar11 byts kontinuerligt vilket 
skulle försvåra valideringen av uppställda frågor.  
 
Studien strävar efter att klarlägga FN:s roll ur ett medlemsperspektiv vid tre olika 
tidpunkter och analysen syftar till att identifiera om medlemmarna har förändrat 
sin syn på FN:s roll. Undersökningen inriktas mot tre olika rollaspekter. Denna 
uppdelning av olika organisatoriska roller syftar till att förtydliga analysen av 
organisationen. De olika rollerna består av den instrumentella rollen som skall 
försöka beskriva vad som skall göras eller vad som förväntas bli gjort.  
 

                                                 
9 Archer, Clive, International Organizations, second edition, 1993 Biddles Ltd, Guildford and 
King´s Lion, Great Britain. 
10 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängnerud, Lena, Metodpraktikan, Kap 
12 (Norstedts Juridik, Stockholm 2002) 
11 Kallas E10 i fortsättningen vilket utgör den internationella förkortningen för Elected 10. Dessa 
medlemmar sitter under en två års period, med byte av hälften varje år. 
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Arenarollen som främst skall ses som mötesplatsen inom vilken FNSR har att 
agera och skall försöka analysera viljan till att samarbeta och vilka områden som 
uttrycks som intressanta och slutligen hur aktörsrollen gestaltar sig, dvs. hur 
fungerar FN enligt de permanenta medlemmarna. Summan av detta skall för varje 
tal utgöra grund för fortsatt analys. Den samlade analysen av P5 från respektive år 
utgör den jämförande komponenten som skall tjäna som underlag för en 
diskussion huruvida en förändring i medlemmens syn på FN har ägt rum eller ej.  
 

International organisations take their place in a sort of marketplace where the 
relationships between people, groups, nations, states and blocks can be observed.12 

 

1.4.1 Rollen som instrument 
Den vanligaste beskrivningen av internationella organisationers roll är det 
instrumentella sätt som de nyttjas på sina medlemmar för att föra ut den egna 
politiken. Detta blir extra tydligt i Inter-Governmental organization (IGO) där 
medlemmarna består av suveräna stater med makt att hindra ett självständigt 
agerande av internationella organisationer och FN är ett tydligt exempel på denna 
beskrivning.13  

 
Med denna utgångspunkt handlar således den instrumentella rollen om 
organisationens förmåga att sätta upp en agenda, fatta beslut som kan 
implementeras och uppnå avsedd verkan. 
 
Följande kriterier kommer att analyseras under den instrumentella rollen: 

• Vilken instrumentell roll anser P5 att FN och FNSR spelar på denna 
mötesplats?  

• Anser staterna att FN:s instrumentella roll har den kraft som erfordras för 
att lösa de problem som organisationen är eller bör vara engagerad i? 

• Förekommer det förslag till förändringar från staterna avseende hur 
organisationens instrumentella roll bör vara och i så fall hur yttras detta? 

 

1.4.2 Rollen som arena 
Internationella organisationer utgör en arena där handlingar av olika slag äger 
rum. Arenan utgör en mötesplats för organisationen och dess medlemmar där de 
kan träffas och diskutera, argumentera, och samarbeta eller yttra sin oppositionella 
eller medhållande åsikt. Vi talar om gladiatorernas arena – en plats med världens 
blickar riktade mot denna – det som händer här blir inskrivet i historieböckerna. 
 
Arenan skall ses som en neutral plats, som används för inspel, utspel, diskussioner 
och rena meningsskiljaktigheter. De finns mängder av olika åsikter om betydelsen 
av FN som en arena. Stanley Hoffman t.ex.uttryckte följande:  
 

                                                 
12 Archer, Clive, International Organizations, s. 131, second edition, 1993 Biddles Ltd, Guildford 
and King´s Lion. 
13 Archer, Clive, International Organizations, s. 135. second edition, 1993 Biddles Ltd, Guildford 
and King´s Lion. 
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As an arena and a stake it has been useful to each of the competing groups eager to get 
not only a forum for their views but also diplomatic reinforcement for their policies, in 
the Cold War as well in the wars for decolonization.14  
 

Denna formulering kanske snarare slår ett slag för de mindre medlemmarna i FN, 
medan Conor Cruise O´Brien syn på FN:s generalförsamling och säkerhetsråd är 
att liknas vid en scen där det konstant pågår en dramatisering av världshistorien.15 
Betydelsen av detta spel i reala beslut som såväl för FN:s roll som för den globala 
krishanteringsförmågan argumenteras livligt av Mats Berdal, som hävdar att lika 
mycket som FN behövs för världsfreden, så är organisationen sällan tillgänglig 
när behovet av konfliktlösningar är som störst.16 
 
Arenans största förtjänst är den möjlighet som den erbjuder medlemmarna till en 
plats för internationellt utbyte, vida överstigande exempelvis verkan av bilateral 
diplomatik. När medlemmen önskar förhandla, stödja ett förslag eller en åsikt 
eller offentliggöra sin oppositionella åsikt finns denna arena klar att brukas. Det 
krävs inte att mötesplats fastställs, inte att tidpunkt eller agenda skall 
överrenskommas. I FN finns allt detta på plats, med regler för beslutsfattande, 
protokollskrivning och förhandling - allt sanktionerat av dess medlemmar. Denna 
arena ger access till nästan hela världens länder inte bara i aspekten att tala till 
dess medlemmar utan också avseende den mediala bevakning som organisationen 
har fått genom tiderna.17 
 
FN:s två centrala arenor är förutom FNSR också generalförsamlingen även om ett 
beslut i respektive arena har stor betydelse för i vilken grad som beslutet är 
tvingande eller ej.18 Vissa frågor har för sin implementering och trovärdighet 
behov av stor uppslutning, vilket bl.a. kan nås genom delaktighet och öppenhet i 
processen, vilket behandlingen av frågor i generalförsamlingen uppfyller.19 
Av de tre olika roller som studien syftar till att belysa anses FN främst betraktas 
som en arena för dess medlemmar, dvs. den mötesplats som tidigare behandlades.  
 

                                                 
14 Archer, Clive, International Organizations, s. 141. second edition, 1993 Biddles Ltd, Guildford 
and King´s Lion. 
15 Ibid s. 141. 
16 Berdal, Mats, The UN Security Council, Ineffective but Indispensable, s.6, Institutt for 
forsvarsstudier, Norwegian Institute for Defence Studies, IFS Info 4/03 
17 Fn består av 191 medlemsländer, endast Taiwan och Vatikanstaten är inte medlem i FN. 
18 Detta skall inte förväxlas med det som kallas för den centrala FN-organisationen som består av 
sex huvudorgan: säkerhetsrådet, generalförsamlingen, ekonomiska och sociala rådet – ECOSOC, 
förvaltarskapsrådet, internationella domstolen och sekretariatet med den viktigaste posten i FN – 
Generalsekreteraren. 
19 Archer, Clive, International Organizations, s. 144-145. second edition, 1993 Biddles Ltd, 
Guildford and King´s Lion. 
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Med fokus på mötesplatsen skall följande textmarkörer användas vid analys av 
rollen som arena: 
 

• Söker P5 samarbete inom FNSR eller generalförsamlingen? 
• Uttrycker talet tillfredsställelse med de möjligheter som denna arena 

möjliggör? 
• Om kritik uttrycks mot organisationens möjligheter vad avser arenarollen, 

vad består kritiken av?  
• Bör denna mötesplats vara öppen för alla?  
 

1.4.3 Rollen som aktör 
Den tredje rollen som skall analyseras är FNSR som aktör. I Clive Archers bok 
International Organizations skriver han om aktören i internationella 
organisationer som en oberoende aktör. Att vara oberoende i meningen att 
organisationen kan agera på den globala scenen utan påverkan från andra 
förpliktelser från medlemmarna är naturligtvis helt orealistisk inom FN och FNSR 
och skulle förmodligen också undergräva organisationens mål och metod, som 
strävar efter att i samförstånd fatta beslut som berör majoriteten av världens 
länder.20 
Alla organisationer lever i en beroenderelation till uppdragsgivaren och 
bidragsgivaren och detta förhållande kan vara mer eller mindre tydligt för 
omgivningen. I FN:s fall är relationen till medlemsländerna oomstridd och i 
ekonomiska termer kanske mest tydlig när det gäller FN:s medlemsavgifter där 
beroendet av USA som bistår med 25 % av den totala budgeten 199921 är vitalt för 
organisationen, vilket ger dem en outtalad särställning för organisationens 
ekonomiska överlevnad över tiden22. 
 
FN skall analyseras utifrån ett permanent medlemsperspektiv, där markörerna 
skall tydliggöra medlemmens syn på FN och i synnerlighet FNSR samt det ansvar 
som FNSR har enligt medlemmen för att fatta de nödvändiga beslut som erfordras 
för att åstadkomma eller bevara global fred.  
 
Analysen av aktörsrollen skall nyttja följande textmarkörer: 

• Hur beskriver medlemmen FNSR:s aktörsroll? 
• Är medlemmen nöjd med FNSR:s agerande? Om inte – i vad ligger denna 

uppfattning? 
• Anser medlemmen att beslutsprocessen är tillämplig för behovet att lösa 

de problem som framläggs?  
 
De tal som respektive land har hållit inför generalförsamlingen har en central 
betydelse för uppsatsens empiri. Vilket värde som respektive nation sätter i att 

                                                 
20 Archer, Clive, International Organizations, s. 148. second edition, 1993 Biddles Ltd, Guildford 
and King´s Lion. 
21 FN – Organisationer i fickformat, s. 26, Utrikespolitiska Institutet, Andra upplagan 1999 
22 Under den intensiva delen av Reagan-administrations kapprustning mot Sovjetunionen, ökade 
det amerikanske misstroendet mot FN som ansåg USA fientligt vilket bl.a. ledde till att USA höll 
inne med en del av bidraget och organisationen hamnade i ekonomisk kris.  
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nyttja detta forum som uttryck för nationens uppfattning om FN i allmänhet och 
FNSR i synnerhet är svårt att veta något om, men det faktum att de ingår i kärnan 
av beslutskraften i hela organisationen ger talen den trovärdighet som man kan 
kräva för att betrakta det som empiriskt underlag.23 Bara det faktum att dessa tal 
har framförts av medlemslandets statsöverhuvud av allt från presidenter, 
statsministrar, utrikesministrar till FN-ambassadörer förstärker trovärdigheten i 
underlagets empiriska värde.24  
 
Det antas som rimligt att kunskapsinnehållet i dessa tal är representativa för den 
aktuella staten och därmed medlemmen i FN, även om detta inte skall tolkas som 
att ex. talet 1980 är representativt för hela kalla kriget perioden, utan representerar 
ett nerslag i en tid medan kalla kriget pågick mellan de två supermakterna. Det 
ontologiska förhållningssättet till talen vilar på att nationerna har som ambition att 
värdera betraktelsen av större händelser på den arena som FN agerar på.  
 
Dessa tre aspekter är valda utifrån frågans natur där organisationens roll är i 
fokus, och dessa aspekter hjälper till att strukturera frågan om den instrumentella 
roll som FN spelar, arena eller spelplan på vilken organisationen rör sig eller där 
dess intressen finns och slutligen den aktörsroll som FNSR spelar.  
 
Det viktiga när tankestrukturen hos talaren skall klarläggas är att ställa frågan hur 
talaren har byggt upp sin argumentation och vad talaren vill säga. Vilka budskap 
vill han förmedla. Vad stöds budskapet av för argumentation?  Dessa frågor 
kommer att formuleras olika beroende på om perspektivet är talarens syn på FN:s 
roll, exempelvis hur beskriver medlemmen FN:s aktörsroll?   
 

1.5 Empiriskt material 
Centralt för forskningen har medlemmarnas syn på FN:s roll stått, vilket har varit 
vägledande för val av empiriskt material. Materialet som forskaren har nyttjat i 
denna uppsats, utgörs av de tal som respektive nation har hållit inför 
Generalförsamlingen varje år. Därmed kan materialet klassificeras som 
primärkälla vilket stärker empirin i forskningen. De tal som inte har framförts på 
engelska,25 har den översatta variationen till engelska nyttjas. Översättningen 
inom FN görs av tolkar som är anställda av FN och som direkt på plats tolkar 
talen till de övriga fem språk som används inom FN. Detta är inte oproblematiskt 
eftersom ordvalet i diplomatikspråket är värjans skärpa, vilket medför att det inte 
kan uteslutas att enstaka betydelser faller ifrån vid en sådan översättning. Att 
Sovjetunionens plats i FNSR övertas av Ryssland efter unionens upplösning har 
troligtvis förändrat medlemmens syn, vilket skulle kunna kriterats när denna 
nyttjas som referens mot tidigare uttalande av Sovjetunionen. Forskaren har dock 
bedömt att det i det ryska uttalandet 2001, finns en nedärv tradition som gör 2001 
                                                 
23 I en c-uppsats av Marcus Mohlin 2003 vid FHS i Stockholm (Beteckning 19 100:2000, s.4) tar 
han upp vikten av det talande ordets betydelse och framför att även denna form av verbal politik är 
att betrakta som förd politik.    
24 Exempelvis 1990 hölls Sovjetunionens tal av utrikesminister Eduard A. Shevardnadze, 
Storbritanniens utrikesminister Douglas Hurd och president George Bush för att bara nämna några. 
För Sveriges del var det 1990 statsminister Ingvar Carlsson som höll det svenska talet inför GF. 
25 Detta gäller Sovjetunionen och Ryssland, Kina och Frankrike. 
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års tal till en trovärdig referens. Allt empiriskt material är inhämtat från Dag 
Hammarskölds bibliotek i Uppsala som är officiell FN institution. 
Nationerna väljer själva vad som talen skall innehålla vilket både ger dem 
möjligheten att ta upp frågor som de anser viktiga att dryfta på FN:s arena, 
samtidigt innebär det också att frågorna som anses oviktiga eller som de helt 
enkelt inte vill dryfta, inte kommer med i talen. Varje analysgrupp föregås av en 
kontextbeskrivning av större händelser som har ägt rum året innan talet hålls, i 
syfte att ge analysen en större grad av objektivitet.  
 

1.6 Avgränsning 
Studien begränsas till tidsperioden 1980 – 2001 där nerslag för åren görs 1980, 
1990 och 2001, för att därmed ur genomförd analys kunna redogöra för synen hos 
de permanenta medlemmarna på FN:s roll. Perioden inleds med året efter att 
Sovjetunionen intervenerat med militär trupp i Afghanistan efter en begäran från 
vad Sovjetunionen anser vara regeringen i Afghanistan. Denna handling 
kritiserades kraftigt av övriga medlemmar då de ansåg att den regering som 
Sovjetunionen refererar till var illegal och därmed enligt övriga medlemmar att 
betrakta som militär intervention i annat land. Det är även detta år som USA byter 
president och Ronald Reagan kommer till makten och snart börjar upptakten till 
det som senare skall betecknas som Stjärnornas krig. Tidsperioden avslutas 200126 
vilket ger möjlighet att även analysera de inledande sanktionerna som en följd av 
terrorattacken mot USA den 11 september 2001 hos respektive permanent 
medlem. Denna händelse innebar att FNSR beslutade att handlingen skulle 
betraktas som ett angrepp mot USA och därmed ge USA rätt till självförsvar.27 
 
Nationernas interna angelägenheter och liv kommer inte att vara föremål för 
behandling i uppsatsen. Det främsta skälet till detta är i likhet med ovanstående 
motiv, att detta inte anses som primärt kopplat till frågeställningen eller dess svar 
och därmed inte tillför denna studie ytterligare kunskaper som kan betraktas som 
avgörande för uppsatsens slutsatser. 
 

1.7 Disposition 
Det inledande kapitlet syftar till att klarlägga för läsaren hur uppsatsen är upplagd. 
Därefter ges nödvändig bakgrundsbeskrivning för att analysen av det empiriska 
materialet skall kunna sättas in i rätt kontext. För att analysen skall kunna svara 
upp mot frågan om en eventuell förändring, är det viktigt att startpunkten är 
tydlig, dvs. att beskriva medlemmarnas syn på FN:s roll i tidsperiodens inledning. 
Därefter skall innehållsanalysen undersöka P5:s syn på FN:s roll under angiven 
tidsperiod. Efterföljande kapitel är tänkt att svara på den inledande 
frågeställningen om de permanenta medlemmars syn på FN:s roll förändrats? samt 
övriga frågeställningar som framgår av pkt.1.3. 
 

                                                 
26 Generalförsamlingens session blev detta år senare lagt med hänsyn till attentatet mot USA och 
angivna tal hölls inför generalförsamlingen den 10 – 16 nov 2001. 
27 Sanktionerades genom FN resolution 1373. 
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2 FN som internationell säkerhetsorganisation 

2.1 Slutsatser av erfarenheterna från NF 
 
Nationernas förbund blev inte den fredsorganisation som hade kraften att 
motverka ett nytt världskrig. Under trettiotalet uteslöts alla de aktörer som senare 
utgjorde axelmakten i andra världskriget. Principen var att om man misskött sig 
åkte man ut ur NF tillsammans med att det inte fanns tvingande åtgärder att ta till 
då många nationer inte var medlemmar ex. USA28. Tidigt under VK II 
konsoliderades fyra av de blivande P5 i FNSR. Baserat på erfarenheterna av NF 
framträdde tre tydliga erfarenheter som skulle utvecklas ytterligare i en ny 
organisation. Dessa var: 
 

• För att lösa globala frågor krävs en global organisation, 
• Konfliktorsaker kommer ofta ur sociala och ekonomiska misärer, vilket 

skulle kunna lösas genom ett tydligare ansvar för dessa frågors utveckling 
i den nya organisationen, 

• Fortsatt utveckling av NF:s strukturmodell med en församling, ett 
beslutande råd, ett sekretariat för stöd av beredning och administration 
samt en internationell domstol. 

 
Ur detta formades de fyra polismännen,med makt att hantera varje hot mot freden 
närhelst det inträffade. Stalin önskade en uppdelning till regionala områden men 
Roosevelt stödde inte den tanken. I ett senare skede kom även Frankrike med i 
denna exklusiva skara av det som senare skulle betecknas som segermakterna. 
 

2.2 Säkerhetsrådets roll 

2.2.1 Kort beskrivning av FNSR och dess beslutsprocess 
 
Under FN-stadgan har FNSR bl.a. följande uppgifter: 

• Att upprätthålla internationell fred och säkerhet i enlighet med FN-
stadgans principer. 

• Att utreda varje dispyt eller situation som kan leda till internationell 
friktion. 

• Att fastställa ett hot mot fred eller en aggressiv handling och 
rekommendera vilka motåtgärder som bör vidtagas. 

• Att hemställa hos medlemmarna att de vidtar åtgärder, antingen sanktioner 
eller senare militära. 

 
Utöver dessa uppräknade uppgifter finns det ytterligare uppgifter som FNSR är 
ålagt att lösa.29 FNSR har det primära ansvaret under FN-stadgan att upprätthålla 
internationell fred och säkerhet. Det är organiserat så att det skall kunna fungera 
                                                 
28 Luard Evan, A Historie of The United Nations, s. 10, volume 1: The years of Western 
Domination, 1945-1955 
29 2004-03-11, http://www.un.org/Docs/sc/unsc_functions.html  



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 
Chefsprogrammet 02-04 2004-06-14 19 100:2031 
Mj Steffen Hansen  Sida 12 (55 ) 
 
kontinuerligt och för att realisera detta skall varje representant vara närvarande på 
FN:s högkvarter hela tiden. 
 
När ett ärende som rör hot mot freden framläggs för FNSR är normalt den första 
åtgärden att rekommendera parterna att försöka nå en överenskommelse med 
fredliga medel. Det händer att FNSR sätter upp principerna för en 
fredsöverenskommelse. Om dispyten mellan parterna övergår till strider är 
främsta uppgiften att få ett slut på dessa, vilket stöds av ett eld upphör-direktiv. 
FNSR kan även besluta om insats av FN:s fredsbevarande trupp för att hjälpa till 
att upprätthålla fred, när striderna avslutats eller ge ett mandat till en stat, flera 
stater eller en organisation att använda militärt våld för att genomdriva rådets 
vilja.30 
 
Det är viktigt att klarlägga skillnaden mellan ett beslut fattat av 
generalförsamlingen kontra ett beslut taget av FNSR. I båda fallet råder 
majoritetsbeslut, men ett beslut i generalförsamlingen är inte rättsligt bindande 
utan endast av rekommenderande karaktär. I slutänden är det medlemsstaten som 
avgör i vilken grad som de avser att implementera beslutet eller ej. Om ett beslut 
fattas i FNSR är det enligt FN-stadgan tvingande för dess medlemmar. För att 
detta skall blir en realitet krävs att reglerna för detta ger de stora medlemmarna 
möjligheten att stoppa ett beslut som de inte kommer att följa, vilket de gör 
genom att nyttja sitt veto. Vetorätten är endast till för P5, vilket har kopplingen till 
segermakterna efter VK II. För att uppnå ett majoritetsbeslut gällande en sakfråga 
krävs att ingen av de fem P5 får rösta emot förslaget för att det skall få föreskriven 
befogenhet, med stöd av minst ytterligare fyra (4) medlemmar vilket ger totalt nio 
stycken. Om ärendet gäller en procedurfråga krävs det nio (9) röster och inget 
veto.  
 
Det har förekommit andra vägar till beslut i FN, men detta skedde under 
femtiotalet när Sovjetunionen för en tid lämnade sin plats i FNSR i protest mot att 
Taiwan och inte Pekingregimen representerade Kina i FNSR. När Nordkorea i 
juni 1950 anföll Sydkorea reagerade USA med att föreslå åtgärder för att undsätta 
Sydkorea vilket gick igenom i FNSR i Sovjetunionens frånvaro. Senare under 
konflikten placerarde Kina trupp i Nordkorea för att hindra fortsatt framryckning 
av FN i Nordkorea och när väst med ett förslag till resolution i FNSR försökte få 
bort dem, stoppades detta av ett veto från Sovjet. När ett ärende rörande fred och 
säkerhet behandlas i FNSR fick inte ärendet tas upp i GF, men USA lade in ett 
resolutionsförslag i GF under rubriken Uniting for Peace (UfP), som fick 
majoritet och ändrade denna del av FN-stadgan och därmed fick GF rätt att 
diskutera frågan när FNSR var handlingsförlamad till följd av inlagt VETO.31 UfP 
gav rättighet för staterna att bidra med trupp medan FNSR kan tvinga stater. I 
praktiken är skillnaden liten då FNSR aldrig har tvingat stater att bidra med trupp. 
USA hade kunna använda UfP för insatsen i Irak 2003. FNSR var förlamat av 
Frankrike som hotade med veto, men USA avstod troligen därför att ett 
majoritetsbeslut i GF hade varit ännu svårare att genomdriva. 

                                                 
30 2004-03-11, http://www.un.org/Docs/sc/unsc_background.html 
31 FN organisationer i fickformat, s. 4-5, Andra upplagan 1999, Utrikespolitiska institutet, 
Stockholm 
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Innan en resolution antas av FNSR har den ofta varit föremål för omfattande 
förhandlingar bland medlemmarna inom rådet, där ibland även stater som inte är 
medlemmar har bjudits in som observatörer och deltagit i debatten. Undantag för 
denna generella regel är resolutioner som antagits p.g.a. av en situation som 
utvecklats akut, exempelvis resolution 1368 som antogs 12 september 2001, 
dagen efter terrorattentaten och där USA:s rätt till självförsvar bekräftas. Själva 
medlemmarna i rådet fungerar i detta förberedande arbete ofta i två huvudgrupper: 
P5 möts separat och förhandlar fram en lösning som de kan acceptera internt, 
förslaget meddelas övriga medlemmar i tron att de rättar sig efter det. Detta 
förfarande ligger inte i övriga medlemmars intresse då de får mycket lite 
inflytande och insyn i processen och de organiserar sig därför som E10 i interna 
möten för att informera varandra och kanske få fram förhandlingspositioner. Ett 
av E10:s påtryckningsmedel är förhållandet att även ett enigt P5-förslag behöver 
stöd av minst fyra stater i E10. Ofta behövs dock stöd från fler länder än så. 
Denna utveckling har till stor del tillkommit efter att kalla kriget avslutades 
genom den ideologiska strid som då förekom där alla stater på östsidan respektive 
västsidan, mobiliserades. 
 
Det kan alltid diskuteras i vilken grad som FN har förlorat sin betydelse i det 
globala fredsarbetet, genom vetorätten som kan stoppa det som i västvärlden anses 
vara det självklara beslutet för att uppnå en positiv utveckling i ett 
konfliktområde. Åter kommer vi tillbaka till det faktum att ett beslut i 
organisationens verkställande råd, som inte resulterar i tvingande påföljder, i 
större grad skulle urholka förtroendet för organisationen. FNSR kan naturligtvis 
också anta resolutioner som inte är bindande. 

2.2.2 Slutsatser av ”The Brahimi report” 
Brahimirapporten tillkom på initiativ av generalsekreteraren och genomfördes 
under ledning av Lakhdar Brahimi med främsta syfte att göra en omsorgsfull 
översyn av FN:s fredsoperationer och lägga fram de rekommendationer som krävs 
för att organisationen på ett bättre sätt kan lösa Peace Support Operations (PSO) i 
framtiden. 32 
 
Några punkter som låg som utgångspunkt för arbetet: 

• Organisationen bedöms av de människor som den är satt att tjäna och 
hjälpa, men under senaste årtionden har man upprepade gånger 
misslyckats med detta, 

• FN behöver en mer effektiv strategi för lång- och kortsiktig 
konflikthantering, 

• Opartiskhet och självförsvarsrätten bör utgöra grunden vid peace keeping 
(PK), 

• Robustare ROE erfordras för att undvika situationer liknande inledningen 
på Balkan på nittiotalet. Bättre rustade enheter som kan försvara sig själva 
och uppdragets mandat. 

 

                                                 
32 Mr. Brahimi utsågs till ordförande för en arbetsgrupp bestående av generaler och diplomater. 
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Följande förändringar föreslås i rapporten: 

• När FN beslutar om insats, skall insatta styrkor vara redo att möta 
kvarvarande fientliga styrkor med en styrka och förmåga att bekämpa 
dem, 

• Förband skall ha förmåga till underrättelseinhämtning för att på ett 
effektivare sätt kunna möta våldsamma utmaningar, 

• Resolution om insats skall fastställa styrkan först när det står klart vad 
uppdraget kräver samt vad som är tillgängligt hos medlemmarna. 
Medlemmar som bistår med förband till en mission bör bjudas in till 
konsultation hos FNSR under mandatformuleringen. Sekretariatet måste 
delge FNSR den information de behöver och inte vad man tror att de vill 
höra, 

• En ny enhet för informationsinhämtning och bearbetning bör inrättas hos 
FN som stöd till generalsekreteraren och Executive Committee on Peace 
and Security (ECPS), 

• FN:s United Nations Stand-by Arrangements Systems (UNSAS) bör 
utvecklas vidare för att möta såväl krav på snabbinsats som möjligheten att 
kunna sätta in styrkor av multinationell brigadstorlek. Vidare bör dessa 
styrkors förmåga kunna verifieras av personal ur FN:s sekretariat. FN bör 
definiera snabb och effektiv insats till 30 dagar efter antagande av 
resolution och 90 dagar för komplex operation, 

• Förstärk FN Headquarter (HQ) kapacitet att planera och stödja 
fredsoperationer. T.ex. skulle 32 stabsmedlemmar planera och stödja       
27 000 soldater på uppdrag under år 2001, 

• Arbetsgruppen antar att FN inte för krig. Om en konflikt eskalerar till en 
sådan omfattning bör en koalition av villiga stater lösa detta under 
auktorisation av FNSR med ett kapitel 7 mandat ur FN-stadgan. 
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3. Analys 

3.1 De permanenta medlemmarnas syn på FN:s roll 
Analysen av P5:s tal i FN:s generalförsamling syftar till att med stöd av angivna 
textmarkörer kategorisera medlemmens syn på FN och FNSR:s roll över 
tidsperioden 1980-2001. Analysen kommer att struktureras i tre delar där varje del 
inleds med en sammanfattning för den aktuella tidpunkten, följt av respektive 
lands tal och avslutas med en samlad bedömning av medlemmarnas generella syn 
på FN och FNSR.  
 

3.2 År 1980 
En sammanfattning av 1980. 
Sovjetunionens invasion i Afghanistan får FNSR att sammankallas på begäran av 
52 länder för att behandla ett resolutionsförslag från de alliansfria länderna ur 
FNSR, som innebär att all utländsk trupp skall lämna Afghanistan. Sovjet lägger 
in veto med hänvisning till den begäran om hjälp som regeringen har inkommit 
med till Sovjetunionen. FNSR godtar inte denna förklaring med hänvisning till  
Sovjet har intervenerat för att ersätta en mindre Sovjetvänlig regering. Den 14 
januari 1980 antar GF en resolution33 som uppmanar till omedelbart 
tillbakadragandet av utländsk trupp från Afghanistan, Sovjet väljer att negligera 
denna rekommendation (ej lag tvingande eftersom den är antagen i GF). 
Gisslandramat på Amerikanska ambassaden i Iran pågår hela året efter ett 
misslyckat fritagningsförsök. USA försöker få igenom ett resolutionsförslag om 
sanktioner mot Iran till följd av gisslantagningen, men detta stoppas av ett 
Sovjetiskt veto. Den 22 september 1980 anfaller Irak Iran och trots vädjan från 
Generalsekreteraren, resolutioner i FNSR och medlingsförsök av FN:s utsända 
medlare Olof Palme fortsätter konflikten. Fackföreningen Solidaritet erkänns 
officiellt men frihetskampen för Namibia fortsätter utan resultat 1980.  
I Israel vill man ändra delningen av Jerusalem så att hela staden tillhör Israel men 
detta ogiltighetsförklaras av FNSR.34 

3.2.1 Mr. Edmund S Muskie, USA, 22 september 1980 
Utrikesminister E Muskie diskuterar i sitt tal den rådande oförmågan att 
åstadkomma beslut i procedurfrågor inom FN vilket är det enda omnämnandet av 
FNSR som aktör i detta tal. De områden som talet omfattar är Sovjetunionens 
närvaro i Afghanistan, internationell ekonomi, flyktinghantering, oron i 
Mellanöstern och Sydafrika samt det fortsatta nedrustningsarbetet. I en försonande 
ton omtalas gisslansituationen i Iran som amerikanska medborgare befinner sig i, 
med vädjan om ett frisläppande snarast. 
 

                                                 
33 Röstsiffrorna var 104 för, 18 mot och 18 nerlagda. Nej-rösterna kommer från Sovjet + öststater 
utom Jugoslavien och Rumänien samt Afghanistan och några till. 
34 Eriksson Lars mfl, FN Globalt uppdrag, Fakta Historia Framtid, s. 220-225, SNS Förlag, 
Upplaga 1:2, 1995 Stockholm 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 
Chefsprogrammet 02-04 2004-06-14 19 100:2031 
Mj Steffen Hansen  Sida 16 (55 ) 
 
Den instrumentella rollen 
USA är inte nöjda med det sätt som FN:s ansvar sköts utifrån det övergripande 
målet: Peace och hur detta skall uppnås enligt FN-stadgan vilket gör att han anser 
att FN måste diskutera det fortsatta anfallet mot Afghanistan som han uttrycker på 
följande sätt: 
 

If we truly care about building a world in which peace and justice prevail, the world’s nations, 
and this Organization, cannot ignore certain political and legal obligations … the United 
Nations must confront the continuing assault upon Afghanistan.35 
 

Han menar att FN måste agera för att rättfärdiga dess roll för freden. I annat fall 
kan konsekvenserna bli:  
 

If this assault continues, the independence and integrity of every small defenceless nation will 
be called into question.36 
 

Det samma gäller för situationen i Kampuchea där FN inte har lyckats få Vietnam 
att lämna Kampuchea trots antagen resolution, vilket avslutas med 
gisslanproblematiken kopplat till säkerheten för diplomater utomlands med en 
uppmaning till FN att:  
 

take firm and effective measures to counter the global menace of attacks upon diplomats and 
others.37 
 

Mr. Muskie säger att inom nedrustningen finns det områden som FN bör sköta 
och andra som bör hanteras bilateralt. Han anser att detta är en roll för FN inom 
regleringen av strålningsvapen och kemiska vapen under ledning av den befintliga 
Committee on Disarmament. Orsaken är den oro USA hyser för rapporter om 
användningen av kemiska stridsmedel i Afghanistan, Kampuchea och Laos vilket 
en oberoende kommitté ur FN snarast bör utreda sanningshalten i enligt USA.   
 
Arenarollen 
I talet återfinns flera uppmaningar till samarbete inom alla de områden som 
nämndes under analysen av de instrumentella roller där GF enligt USA har fått en 
större betydelse eftersom FNSR befinner sig i vad han kallar ”a pause in the 
process, not a failure….”38 Vidare uppmanar han medlemmarna att stödja den 
pågående fredsprocessen i Mellanöstern och att aktivt föra diskussioner för en 
fredlig förändring i Sydafrika. 
 
Andra områden där samarbete kan tolkas in utgörs av global ekonomi, spridning 
av kärnvapen samt det humanitära arbetet, och då främst rörande flyktingfrågan 
där den sista enligt Mr. Muskie kräver ett förnyat engagemang för att klara de 
stora flyktingströmmarna som totalt omfattar nästan 5 miljoner människor.  

                                                 
35 Mr. Edmund S Muskies tal inför FN:s generalförsamling, s. 31, A/35/PV.4. 22 Sep 1980, New 
York. 
36 Ibid, s.32. 
37 Ibid s. 33. 
38 Ibid, s.31. 
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Talet understryker vikten av att hindra fortsatt spridning av kärnvapen, vilket ses 
som ett stort hot mot den internationella freden och säkerheten på jorden.39 
Slutligen avslutas talet med en uppmaning att: 
 

At such moments, peaceful cooperation becomes even more difficult than usual. At such 
moments, our obligations as members of this Assembly of nations take new importance.40 
 

Aktörrollen 
Mr. Edmund Muskie gör en mycket tydlig beskrivning av hur USA uppfattar 
FNSR:s roll genom att: 
 

Our inability to reach a consensus on procedures for global negotiations is a pause in the 
process, not a failure in our objectives. I do not mean to say that the differences that have kept 
us from finding a formula for global negotiations can be glossed over. They are real. They are 
substantive. But we are prepared to use the span of this General Assembly to continue 
discussions that can lead to Procedures.41 
 

Detta uttalande uppmanar såväl egna som andra stater att söka lösningar på de 
svåra frågorna i andra forum än FNSR. Inom flertalet områden efterlyser USA ett 
fastare agerande från FN, vilket tolkas som ett missnöje över oförmågan eller 
avsaknaden av kraften att efterleva texten i FN-stadgan.  
 

3.2.2 Lord Carrington, Storbritannien, 23 september 1980. 
Lord Carrington säger att många brott mot FN-stadgan har begåtts under året och 
han uttrycker besvikelse över den låsning som förekommer inom FN för att nå 
överenskommelse i procedurer för fortsatta förhandlingar till förmån för u-
ländernas ekonomiska situation. Den uppkomna konflikten mellan Iran och Irak 
tillsammans med Sovjetunionens närvaro i Afghanistan ökar instabiliteten i 
Mellanöstern. 
 
Den instrumentella rollen 
Storbritannien anser inte att världen har blivit en säkrare plats under de senaste 
tolv månaderna och brotten mot FN-stadgan är många, vilket tolkas som att 
kraften i FN:s åtgärder är otillräcklig enligt Storbritannien. Sovjetunionens 
närvaro i Afghanistan är ett exempel han tar upp där ett beslut i FN inte gav det 
resultat som utrikesministern önskade sig:  
 

One hundred and four Member States voted in this Assembly to condemn it. Nine months 
later, no end to the conflict is in sight.42  

 
Även gisslanfrågan i Iran nämns där han refererar till internationell lag som skall 
ge skydd till bl.a. ambassadpersonal. Trots upprepade påminnelser finns ingen 

                                                 
39 Mr. Edmund S Muskies tal inför FN:s generalförsamling, s. 34, A/35/PV.4. 22 Sep 1980, New 
York. 
40 Ibid, s.34. 
41 Ibid, s. 31.  
42 Lord Carringtons tal inför FN:s generalförsamling, pkt 12, s.86, A/35/PV.7. 23 Sep 1980, New 
York 
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lösning, vilket tolkas som en besvikelse på den faktiska avsaknaden av auktoritet i 
FN:s uppmaningar, i detta fall till de styrande i Iran. 
Han uppmuntrar det arbete som läggs ner i olika delar av världen, men ser att 
flyktingmassorna ökar, behovet av bistånd eskalerar och säger att: 
 

So long as there is no political solution, so long will the suffering continue43 
 

Talet efterlyser politiska lösningar för att vända en progressiv trend, men detta 
kräver ett starkare FN för att lyckas enligt Storbritannien. 
 
Arenarollen 
Storbritanniens syn på FN som en arena för samarbete mot fred och säkerhet 
framgår tydligt av nedanstående utdrag ur talet:  

 
As we enter this thirty-fifth session of the General Assembly, the example of Zimbabwe 
should inspire us to search all the harder for peaceful, practical and realistic solutions to the 
major problems that confront the world today. 44 
 

Även om utdragets innehåll är generellt uttryckt, harmonierar det väl med den 
övriga texten i talet. Storbritanniens övertygelse om FN som en mötesplats och 
arena där man löser globala problem, kan bara tolkas som att Storbritannien är 
övertygad om att det är inom FN som problem av detta slag skall hitta sin lösning. 
Detta exemplifieras av: 
 

The British Government remains firm in the belief that the United Nations plan provides the 
only sure route to a peaceful and democratic settlement with general international recognition. 
We shall continue to work with the Secretary-General and the African States most closely 
involved to achieve the long overdue agreement on implementation of this plan.45 
 

Även om denna del omtalar Afrika specifikt så beskriver den väl den brittiska 
intentionen. För vilka denna plats skall vara tillgänglig tolkas till förmån för 
öppenhet snarare än slutenhet vilket kommer till uttryck i följande mening:  
 

We shall not achieve change, peaceful change, by increasing South Africa´s isolation, or by 
ostracism, or by threats. … voices inside the country calling for change and we should not 
ignore them.46 
  

Storbritannien nyttjar flitigt arenan för att uttrycka såväl beröm som kritik till 
organisationen men också mot vissa av medlemmarna som exemplet har visat. 
Lord Carrington avslutar sitt tal med följande ord om FN som arena: 
  

The United Nations provides the forum where ideals and realities come face to face. 47 
 

Och i dess betydelse som organisatoriskt forum för fredsarbetet säger han vidare:  
 

Our task is simple but gigantic: to seek year by year to bring the reality closer to the ideal.48 
                                                 
43 Lord Carringtons tal inför FN:s generalförsamling, pkt 18, s.87, A/35/PV.7. 23 Sep 1980, New 
York. 
44 Ibid, pkt 5, s.85. 
45 Ibid pkt 19, s. 87 
46 Ibid, pkt 22, s.87 
47 Ibid, pkt.28, s.88 
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Aktörs rollen 
I analysen av Storbritanniens syn på FNSR:s aktörsroll framkommer en bild av en 
strävan att agera som förebild för övriga medlemmar i FNSR och stater på den 
globala arenan. I sin kritik mot Sovjetunionen lyfts detta faktum fram: 
 

violated by a country which is a permanent member of the Security Council.49  
 

Vilket tydligt uttrycker hur pass allvarligt som Storbritannien anser att 
Sovjetunionens brott är. Detta upprepas även i Storbritanniens reflektion över 
konflikten mellan Irak och Iran, där de välkomnar initiativet till diskussioner i 
FNSR om den rådande situationen samt manar till återhållsamhet i syfte att skapa 
förutsättningar för handlingar och ett slut på stridshandlingarna. 
Storbritannien är inte nöjd med hur FNSR lyckas i sitt samarbeta för en säkrare 
världsutveckling vilket uttrycks i: 
  

I am disappointed that it proved impossible to reach agreement on procedures for global    
negotiations50  

 

3.2.3 Mr. J Francois-Poncet, Frankrike, 24 september 1980 
Talet behandlar nästan inte alls beröring av FN:s säkerhetsråd och dess agerande i 
olika situationer. Konflikterna i Afghanistan, Mellanöstern, Kambodja och 
Sydafrika utgör talets geografiska centrum vilka anses ha en sådan global 
påverkan på världsfreden att Frankrike är mycket oroat. 
 
Den instrumentella rollen 
I alla de områden som Frankrike nämner i sitt tal uttrycks en avsaknad av en 
global politik som kan leda parterna i de olika konflikterna till en fredlig lösning. 
Sovjetunionen kritiseras för sin intervention i Afghanistan på tre avseende. För det 
första respekten för nationell integritet som är en fundamental och universell 
princip för att stater skall kunna leva i fred sida vid sida. För det andra är området 
vitalt för den regionens stabilitet och säkerhet och slutligen anser Frankrike att 
med resurser att starta globala konflikter ställer detta speciella förpliktelser på en 
supermakt som Sovjetunionen utgör. 
 
Dessa tre punkter används sedan i Mr. Francois-Poncets kommenterande av andra 
pågående konflikter där det finns en underliggande ton av en syn på FN som en 
organisation som inte har förmågan att samla så mycket enighet och därmed kraft 
att världssamfundet kan få en aggressor att avbryta sin handling och uppnå fred. 
Nedanstående citat utgör ett av flera exempel med samma innebörd: 
 

Lastly, what can one say of the attack on Lebanon’s sovereignty and territorial integrity, and 
on the mission and authority of the United Nations Force in that country?51 
 

                                                                                                                                      
48 Lord Carringtons tal inför FN:s generalförsamling, pkt 29, s.88, A/35/PV.7. 23 Sep 1980, New 
York. 
49 Ibid pkt 14, s.86. 
50 Ibid, pkt 7, s. 85. 
51 Mr. Francois-Poncets tal inför FN:s generalförsamling, s125, A/35/PV.8, 24 Sep 1980, New 
York 
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Konflikten mellan Iran och Irak kommenteras med en utgångspunkt att FN inte 
har den instrumentella kraft som krävs för att bryta konflikten och därför 
uppmanar övriga att avstå från engagemang i detta – alltså en isolering av 
konflikten istället för ett engagemang: 
 

…in the crisis between Iran and Iraq, …it is vital to avoid intervention that might widen the 
conflict, to prevent interference in freedom of navigation in the Gulf… That is what we 
expect of the consultations currently taking place on the initiative of our Secretary-General.52 
 

För ett geografiskt område uttalar Frankrike en vilja att nyttja våldsmakt för att 
uppnå en förändring. Området är Namibia vilket skulle kunna vara ett försök att 
hitta ett område där enighet kan uppnås bland medlemmarna vilket skulle bli ett 
paradigmskifte för FN:s agerande. Mr. Francois-Poncet uttrycker mycket tydligt 
sin syn på FN:s roll i följande citat: 
 

Law, like peace, is indivisible. It would be a mistake to think it is powerless when it expresses 
itself through the unanimous voice of the international community. …the role of our 
Organization is one that cannot be replaced. Its effectiveness is in direct proportion to the 
support we give it.53 

 
 
Arenarollen 
Vid analys av den instrumentella rollen framkommer tre punkter kring vilka 
Frankrike bygger sitt tal även vid omnämnande av andra konflikter. I analysen av 
hur Mr. Francois-Poncet ser att FN och FNSR skall nyttjas som en plats att 
diskutera och skapa opinion i frågor uttalar han även här tre viktiga områden för 
Frankrike: det första är klarsynthet, det andra är mod och det sista är samarbete.54 
Dessa tillsammans med föregående skall ligga till grund för vad som tolkas som 
ett bredare agerande, där bl.a. situationen i Afghanistan har implikationer på 
nedrustningen mellan öst och väst vilket därmed gör frågan större än bara en 
regional konflikt. Han tar upp den olagliga israeliska bosättningen på Västbanken, 
apartheid i Sydafrika och den misär som finns i u-länderna som exempel på kända 
icke-frågor vilket leder honom till: 
 

They feed frustration and lead to despair. They are felt to be the worst injustices of all and are 
a permanent factor of instability.55 

 
 
Aktörsrollen 
I denna del av analysen framstår Mr. Francois-Poncet som klarsynt när han uttalar 
att: 

However important it may be to strengthen the structures of international order on a world 
level, we cannot forget that the relationship between East and West remains, in many respects, 
one of the key elements of that order.56 
 

                                                 
52 Mr. Francois-Poncets tal inför FN:s generalförsamling, s126, A/35/PV.8, 24 Sep 1980, New 
York  
53 Ibid, s127. 
54 Ibid, s.125. 
55 Ibid, s 126. 
56 Ibid, s 127. 
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Bortsett från detta klarläggande av betydelsen av relationen mellan supermakterna 
så innehåller talet inget konkret omtalande av FNSR eller vad som FNSR borde 
ha gjort. Detta återspeglar ganska väl den paralyserande stämning som rådde i 
FNSR 1980 där Frankrike försökte mobilisera kraft genom andra organisationer, 
däribland EC.57 I talets slutskede tar dock Frankrike upp ansvarsfrågan som tolkas 
som ett påpekande till såväl supermakterna som andra aktörer: 
 

Period of crisis are not the time to stay on the side-line or abdicate responsibility: they are, on 
the contrary, a time for responsibility and initiative.58 

 

3.2.4 Mr. Huang Hua, Kina, 24 september 1980 
I sitt tal värderar Kina världssituationen som mer spänd och turbulent än någonsin 
tidigare. De regioner och länder som särskilt lyfts fram i talet är Sovjetunionens 
invasion av Afghanistan, Sovjetunionens stöd till Vietnams aggressioner i 
Kampuchea och inte minst konflikten i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. 
Tonfallet i talet är hårt mot Sovjetunionen vilket nedanstående citat tydliggör: 
 

Prior to the Afghan incident, the Soviet Union had normally carried out its military invasion 
or subversion of third-world countries through its agents. But this time, in Afghanistan, it 
dropped the mask and send troops to fight the battle itself.59 
 

Denna skarpa kritik genomsyrar talet i sin helhet där Sovjetunionen utmålas som 
det stora hotet mot världsfreden. 
 
Den instrumentella rollen 
I det beskrivna hotet som Kina ser i Sovjetunionens invasion av Afghanistan och 
stödet till Vietnams aggressioner mot Kampuchea, anser Kina att detta är en fråga 
som FN bör agera i. Kina konkretiserar dock inte några andra åtgärder än att 
frågan bör prioriteras på FN:s agenda. Efter en djupgående beskrivning av det 
som Kina anser att Sovjetunionen har gjort säger de: 
 

Thus an alarm was sounded for the people of the world, awakening them to the fact that the 
international situation has now reached a crucial point. Faced with the war provocations by 
the hegemonists, the people of the world must promptly and decisively choose between a 
resolute counterblow or a steady retreat.”60 
 

I detta citat anses uttalandet the people of the world vara lika med FN vilket 
därmed kallar på världssamfundet för att agera i denna fråga. A resolute 
counterblow antyder att Kina anser en kraftig reaktion till detta är motiverat. 
Senare i talet görs det liknelser med Nazi-Tysklands agerande kontra NF:s 
motåtgärder eller brist på sådana med avslutande uppmaning: 
 

                                                 
57 European Community. 
58 Mr. Francois-Poncets tal inför FN:s generalförsamling, s.128, A/35/PV.8, 24 Sep 1980, New 
York 
59 Mr. Huang Huas tal inför FN:s generalförsamling, s.139, A/35/PV.9, 24 Sep 1980, New York. 
60 Ibid, s.140. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 
Chefsprogrammet 02-04 2004-06-14 19 100:2031 
Mj Steffen Hansen  Sida 22 (55 ) 
 

The question of how to check the naked armed aggression in Afghanistan and Kampuchea 
must have priority over other issues on the agenda of the current session of the General 
Assembly.61 
 

Detta tolkas som att Kina anser att FN och GF skall lyfta upp frågan i 
organisationen i syfte att bryta den trend som de anser att Sovjetunionen har inlett. 
 
Därmed råder det inget tvivel om att Kina inte anser att FN förfogar över den 
instrumentella kraft som omvärldsläget skulle behöva för att återställa freden. För 
såväl Afghanistan som Mellanöstern nämns de genomförda omröstningar som har 
ägt rum i generalförsamlingen där det trots 2/3-dels majoritet inte går att hejda 
den pågående utvecklingen på de båda platserna. 
 
Arenarollen 
Vad beträffar Kinas eventuella påkallande av samarbete inom FNSR eller FN, 
upplevs talet mer riktat till övriga FN medlemmar än till P5, där varken 
Sovjetunionen eller USA utmålas som trovärdiga samarbetspartners.62 I denna 
öppna strävan efter samarbete mot stormakternas expansion söker de bl.a. efter 
mer effektiva medel som syftar till att motverka aggressioner mot mindre stater 
vilket de utmålar som en början på en repris av andra världskriget. Detta uttryckt 
enligt följande: 
 

We believe that the strategic offensive by the hegemonists should be countered with over-all 
measures so that wherever they seek expansion, they will be held in check… The course of 
the Second World War has demonstrated to the full what a heavy price one has to pay for the 
failure to make the right choice in time. 63  
 

Detta uttalande speglar det uppror som Kina vill föra upp på agendan i FN och 
nyttja arenan för detta ändamål. De säger vidare att: 
 

The Chinese Government will maintain its consistent foreign policy of peace and wishes to 
establish and develop State relations with all countries on the basis of the five principles of 
peaceful coexistence.64 
 

Detta kan tolkas som en allmän inbjudan till de upprop om samarbete som togs 
upp tidigare där syftet angavs som en möjlighet att rubba de två stora ländernas 
positioner. 
 
Aktörs rollen 
Kinas beskrivning av FNSR aktörsroll är minst sagt undanskymd och tar sig små 
ambitioner. Detta skulle kunna tolkas som att Kina utifrån den rådande 
världsbilden inser att FNSR för närvarande är satt ur funktion i de konflikter eller 
intresseområden som Mr. Huang Hua har nämnt i sitt tal, eftersom två av de fem 

                                                 
61 Mr. Huang Huas tal inför FN:s generalförsamling, s.140, A/35/PV.9, 24 Sep 1980, New York. 
62 Israel beskrivs som arrogant då de trots en omröstning i GF med siffrorna 112 för, 
ogiltighetsförklarar omröstningen beroende på ”it feels secure in the knowledge that it has the 
backing of one-super-Power and that the other super-Power, honey on lips and murder in heart, 
will not give genuine support to the Arab countries.” , Mr. Huang Hua´s tal inför FN:s 
generalförsamling, s.141, A/35/PV.9, 24 sep 1980, New York. 
63 Mr. Huang Huas tal inför FN:s generalförsamling, s.140, A/35/PV.9, 24 sep 1980, New York. 
64 Ibid, s.140.  
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permanenta medlemmarna i rådet är inblandade i nämnda konflikter. I vad som 
skulle kunna tolkas som ett försök att samla FNSR och agera i linje med FN-
stadgan nämns framgångarna i Zimbabwe. De använder som ett motiv varför 
FNSR:s kamp skall fortsätta mot en avkolonialisering av Afrika och då särskilt 
Sydafrika och avskaffningen av apartheid. Mr. Huang säger bl.a.: 
 

The United Nations should make its due contribution to the termination of the colonial and 
racist rule in southern Africa.65 
 

Kinas tilltro till sina övriga kollegor inom P5 skulle kunna tolkas som bristande 
vilket finner belägg i följande uttalande: 
 

Today, it is no longer possible for any big Power to control and manipulate the United 
Nations66  
 

Vidare säger han också att:  
 

The overwhelming majority of the Member States demands that the United Nations 
effectively fulfil the noble obligations placed on it by the Charter; yet, a tiny minority attempts 
to lead it onto the tracks of the League of Nations.67 
 

Detta tolkas som att Kina anser att FNSR för närvarande inte kan lösa huvuddelen 
av sina förelagda uppgifter då exempelvis Sovjetunionen själv bryter mot texten i 
FN-stadgan. 
 

3.2.5 Mr. Gromyko, Sovjetunionen, 23 september 1980 
Talet i sin helhet utpekar USA som huvudmotståndare och tonen är hård i allt från 
att avfärda anklagelser som falska till att beskylla USA för uppmuntran till global 
upprustning. Gromyko omtalar inte FNSR i termer av aktör i ett för övrigt långt 
tal (8 sidor jämfört med exempelvis Frankrikes 4 sidor och USA 3½ sida), vilket 
kan beror på det omöjliga samarbetsklimat som rådde mellan USA och 
Sovjetunionen i FNSR. 
 
Den instrumentella rollen 
FN och dess medlemmar har enligt Gromyko ett viktigt ansvar för världsfreden, 
speciellt när framgångarna uteblir från generalförsamlingens arbete i kombination 
med den upprustning som väst genomför vilket därmed hotar freden i Europa 
enligt Mr. Gromyko. Han är mycket tydlig med vem han anser bär ansvaret för 
detta paradigmskifte och vad Sovjetunionen bör göra: 
 

We focus attention on this because the state of affairs in the world has lately become more 
complicated as a result of a sharp turn in the policies of the United States of America and 
some other members of the North Atlantic Treaty Organization (NATO).68 
 

                                                 
65 Mr. Huang Huas tal inför FN:s generalförsamling, s.142, A/35/PV.9, 24 Sep 1980, New York. 
66 Ibid, s.142. 
67 Ibid, s.142. 
68 Mr. Gromykos tal inför FN:s generalförsamling, s.75, A/35/PV.6, 23 sep 1980, New York. 
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En punkt som Gromyko lägger stor vikt vid är det han upplever som 
kapitalismens kapprustning, nedrustningsförslag och FN:s ansvar i denna viktiga 
fråga. Gromyko uttrycker sig något diffust: 
 

the Soviet Union proposes the inclusion in the agenda of this session of the General Assembly 
of an important and urgent item entitled “Urgent measures for reducing the danger of war”, 
and we are submitting for the Assembly´s consideration a relevant draft resolution.69 
 

Detta skulle kunna tolkas som att han anser att FN efter antagning av föreslagen 
resolution, skall leda arbetet i enlighet med resolutionen. 
 
 
Arenarollen 
Sovjetunionens tal ger ett intryck av att både söka samarbetspartners på arenan 
och nyttja densamma för att uttrycka antingen kritik mot annan nation eller bedyra 
sin oskuld efter att annan medlem har kritiserat Sovjetunionen. Rollen som arena 
nyttjas även för att föra ut politiska budskap. 
 
Den främsta kritik som Sovjetunionen har mottagit i övriga tal är deras 
intervention av Afghanistan, vilket bemöts på följande sätt: 
 

Not infrequently, and notably at the United Nations, one may hear persons speak in favour of 
a complete withdrawal of the Soviet military contingent. To that we reply that the USSR will 
withdraw its …70 
 

Gromyko nämner flera områden för samarbete inom såväl nedrustning som bättre 
fördelningspolitik vilket uttrycks i ett resolutionsförslag för GF att ta ställning till 
inom ämnet ”Urgent Measures for reducing the danger of war” där de bl.a. 
föreslår: 
 

The USSR and other socialist countries concerning their readiness to disband the Warsaw 
Treaty organization if, simultaneously, the NATO bloc were dissolved …71 
 

Gromyko hoppas att GF skall överväga dessa förslag och slutligen stödja dem, då 
han anser att alla medlemmar skall öka sin ansträngning för den globala freden. 
 
Aktörsrollen 
Sett utifrån perspektivet att FNSR:s främsta uppgift är att säkra den globala 
freden, gör Gromyko tolkningen av vad som bör vara FN:s främsta uppgift: 
 

There is hardly any need to prove that the greatest threat to peace on our planet is posed by 
the unabated nuclear arms race.72 
 

En annan roll för FNSR som nämns är Sovjetunionens önskemål om en 
deklaration som förhindrar användningen av kärnvapen mot stat som ej själv 
innehar kärnvapen och ej hellre låter annan stat gruppera kärnvapen på sitt 
territorium. En resolution med ovan beskrivet innehåll: 
                                                 
69 Mr. Gromykos tal inför FN:s generalförsamling, s.78, A/35/PV.6, 23 sep 1980, New York. 
70 Ibid, s.77. 
71 Ibid, s.78. 
72 Ibid, s.79. 
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could be reinforced by an authoritative decision of the Security Council.73  
 
Därutöver omnämns inte FNSR och inte heller uttalas det behov av beslut som ett 
fungerande FNSR kunde ha fattat för att bättre kunna hantera en motsvarande 
kris. 
 
Denna avsaknad av omskrivningar om FNSR:s roll tolkas som Sovjetunionens 
avsaknad av tro på rådets förmåga att fatta avgörande beslut i de ärenden som 
staterna tar upp i sina tal.  
 

3.2.6 Sammanfattande analys 1980 
De tre dominerande punkterna i talen under 1980 är Sovjetunionens intervention i 
Afghanistan, nedrustningsfrågor och den ökande klyftan mellan u- och i-länderna 
med svår ekonomisk misär som följd och en ökad mängd människor som är på 
flykt. Till det kan man lägga USA:s engagemang i den gisslansituation som 
pågick i Iran vilket kan ha bidragit till USA:s något dämpade framtoning.  
 
Den första punkten representerar de fem medlemmarnas missnöje med 
världssamfundets oförmåga att ha den styrka i sin instrumentella roll som krävs 
för att antingen vända en pågående trend eller hejda en nyss startad konflikt från 
att eskalera till en icke hanterbar nivå. För väst och Kina kommer det till uttryck i 
en beskrivning av Sovjetunionens intervention i Afghanistan som en oprovocerad 
handling mot ett försvarslöst land, inför ett splittrat FN som inte nämns i talet. För 
Sovjetunionens del riktades angreppet mot USA och deras intervention av 
Guantanamobasen som bara ett exempel på hur USA fastställer att området är av 
vital interest74 vilket ger dem rätten att göra så, något som enligt Mr. Gromyko 
klart strider mot FN-stadgan. 
 
Sovjetunionens engagemang i Afghanistan i kombination med det pågående kalla 
kriget mellan öst och väst, utgjorde ett större hinder än vad någon av stormakterna 
var beredd att forcera för att möjliggöra ett samarbete i FNSR. Med detta faktum 
uppenbart för P5 verkade också tron på FN:s förmåga att kunna agera i konflikter 
vara tillintetgjord. Detta faktum framgår t.ex. av Kinas fräna kritik mot 
Sovjetunionen: 
 

Therefore, the Soviet invasion of Afghanistan and its support for the Vietnamese aggression 
in Kampuchea are certainly not ”accidental” events, …The threat they pose to world peace 
and the security of all counties is not ”temporary”. The hegemonists´ will never stop where 
they are.75 
 

Trots en så skarp kritik och tydlighet i beskrivningen av konsekvenserna av denna 
utveckling, nämns inte FN eller FNSR vilket får tolkas som ett resultat av en 
rådande realism i världspolitiken där FN var satt ur funktion p.g.a. uppdelningen 
mellan öst och väst. Ett annat mönster som kan utläsas under denna tidsperiod är 

                                                 
73 Mr. Gromykos tal inför FN:s generalförsamling, s.78, A/35/PV.6, 23 sep 1980, New York.  
74 Ibid, s.75. 
75 Mr. Huang Huas tal inför FN:s generalförsamling, s.139, A/35/PV.9, 24 sep 1980, New York. 
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den uppmaning till återhållsamhet vad avser att gå in i konflikter som uttrycks av 
både Storbritannien och Frankrike. Huvuddraget i detta är isolering av konflikten 
och stå på rätt sida om linjen, vilket är utanför dessa två. 
 
På arenan har alla uppmanat till samarbete inom de områden som respektive 
medlemsstat anser viktig. Platsen har nyttjats för att inför världen deklarera den 
nationella värderingen av andra staters utrikespolitik på ett frispråkigt sätt, vilket 
kan tolkas som att platsen har ett värde när det gäller möjligheten att framföra 
nationella synpunkter till en internationell åhörare på alla nivåer från media till 
medlemsstaternas högsta ledning. 
 
En viktig uppgift för FN enligt alla medlemmarna är världssamfundets roll i den 
globala nedrustningen, vilket Sovjetunionen lägger speciellt stor vikt vid vilket 
skulle kunna tolkas som en medvetenhet om den egna oförmågan att rent tekniskt 
eller ekonomiskt delta i denna kapprustningskamp mot USA. 
 
Enigheten bland P5 avseende FNSR aktörsroll är slående, då ingen anser att 
FNSR har någon roll på världsarenan. Mekanismerna för FNSR skall kunna agera 
är satta ur spel med den rådande avsaknaden av samarbetsviljan genom att ingen 
framför förslag på andra lösningar även om alla har önskemål om en 
handlingskraftigare organisation. Sovjetunionens engagemang i Afghanistan ihop 
med USA:s gisslansoffer på ambassaden i Iran utgör troligtvis det främsta skälet 
varför FNSR ej kan verka i de olika konflikterna som pågår under denna period, 
vilket P5 inger ett intryck av att vara väl medvetna om. Liknande situation har 
gällt sedan 50-talet och en förklaring kan vara att världen vant sig vid ett 
lamslaget FNSR. 
 

3.3. År 1990 
En sammanfattning av 1990. 
Den mest betydelsefulla händelsen detta år är slutet på kalla kriget och 
underskriften av 22 regerings- och statschefer gällande långgående nedrustning av 
Warszawapakten och NATO. Efter 27 år friges Nelson Mandela i februari och 
redan i juni talar han inför GF och uppmanar till fortsatt kamp mot Apartheid. Fria 
val införs i Sovjetunionen och Boris Jeltsin vinner valet i provinsen Ryssland. 
Marknadsekonomi införs.  
Natten mot 2 augusti invaderas Kuwait av Irak och på morgonen den 2 augusti 
fattar FNSR resolution 660 som fördömer invasionen och kräver ett omedelbart 
och villkorslöst tillbakadragande av Irakiska trupper från Kuwait. Irak hotar med 
gisslansituation om FN inför sanktioner mot Irak och 6 aug införs ett totalt förbud 
mot all införsel och utförsel av alla varor utom livsmedel och mediciner. Trots 
flertalet resolutioner utan förändrad attityd från Iraks sida, antas den 29 november 
resolution 678 som ger FN befogenhet att nyttja alla nödvändiga medel för att 
uppfylla kraven i 660.76 

                                                 
76 Eriksson Lars mfl, FN Globalt uppdrag, Fakta Historia Framtid, s. 275-280, SNS Förlag, 
Upplaga 1:2, 1995 Stockholm 
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3.3.1. President George Bush, USA, 1 oktober 1990 
Presidentens tal präglas av en retorisk beskrivning utgående från bildandet av FN 
under VK II, konsekvenserna för organisationen till följd av kalla kriget och 
slutligen de möjligheter som USA ser hos FN i framtiden. Möjligheterna anses ha 
uppkommit tack vare slutet på kalla kriget och Sovjetunionens öppningsprocess. 
President Bush ägnar en stor del av talet till beskrivningen av Iraks invasion av 
Kuwait och de konsekvenser han ser till följd av detta samt konsekvenserna för 
Kuwait och Arabvärlden, FN och i förlängningen hanteringen av Weapon of Mass 
Destruction (WMD).  
 
Den instrumentella rollen 
Efter att relationen mellan USA och Sovjetunionen har tagit en ny vändning ser 
Mr. Bush goda möjligheter för FN: 
 

This is a new and different world. Not since 1945 have we seen the real possibility of using 
the United Nations as it was designed – as a centre for international collective security.77 
 

Därmed ser USA FN som den ledande organisationen för global kollektiv 
säkerhet, eller snarare som en paraplyorganisation som med stöd av sina 
medlemmar säkerställer global kollektiv säkerhet. Nu menar USA att det är dags 
att ställa frågan huruvida staterna kan arbeta tillsammans i detta nya partnerskap: 
 

Can the collective strength of the world community, expressed by the United Nations, 
unite to deter and defeat aggression?78 
 

Ovanstående tolkas som att USA anser att världssamfundet enat kan avskräcka 
och bekämpa aggressioner riktade mot världssamfundet. När det kommer till Iraks 
invasion säger President Bush: 
 

The United States supports the use of sanktions to compel Iraq´s leaders…79 
 

Detta tolkas som att USA anser att det är FN och inte USA som sätter press på 
Irak genom de beslutade resolutionerna i FNSR. USA stödjer också dessa 
resolutioner. Vid denna tidpunkt fanns det amerikansk trupp i Saudiarabien vilket 
president Bush kommenterar enligt följande:  
 

to enforce sanctions; to deter and if need be defend against further aggression.80 
 

USA påtalar vikten att kunna slå tillbaka denna aggressor för att skapa 
förutsättningar för regionens långsiktiga fred och säkerhet. Den konflikt som 
enligt USA delar araberna och israelerna. 
President Bush ser även att FN tar en större roll i kontroll och avveckling av 
NBC-vapen, där Iraks användande mot sitt eget folk används som bränsle för att 
också här kräva åtgärder från världssamfundet. I en kommande 
demokratiseringsprocess efterlyser President Bush en stödkommitté för 

                                                 
77 President George Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 62, A/45/PV.14. 1 okt 1990, New 
York. 
78 Ibid, s.63-65 
79 Ibid, s.66. 
80 Ibid, s.66. 
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genomförandet av fria val i områden som saknar denna kunskap, t.ex. som fallet 
var i Namibia81. 
 
Arenarollen 
President Bush säger att inte sedan starten av FN har möjligheten för att verka 
enligt ursprungssyftet – skapa fred och säkerhet funnits. Påståendet menar 
president Bush besannas av det faktum att världen reagerade så snabbt, när Irak 
invaderade Kuwait och enigheten inom FN innebar för den irakiska ledningen att 
de hade världen emot sig i denna konflikt. Ett annat ämne som får stort utrymme i 
talet är spridning av WMD där presidenten påminner församlingen om: 
 

one year ago, I came to the General Assembly with new proposals to banish these terrible 
weapons from the face of Earth.82 
 

Han fortsätter därefter att förklara att de löften som USA har avgivit i sin 
avveckling av motsvarande vapen är inledda och därmed kan USA ses som en 
samarbetspartner som håller sina löften. Med den bakgrunden uppmanar nu USA 
till: 
 

This is not a merely bilateral concern. The Gulf crisis proves how important it is to act 
together …83 
 

Även detta tyder på att president Bush vill ge en bild av att USA anser det viktigt 
att få uppslutning kring dessa frågor och engagemang vilket han också uttrycker i:  
 

A partnership based on consultation, cooperation and collective action…84 
 

Han menar att lokal säkerhet också påverkas av händelser även om de sker 
globalt, vilket ställer krav på större internationellt samarbete inom alla områden 
inkluderande även miljöhot, terrorism, flyktingar och narkotikahandel. 
 
Med ovanstående exempel har det påvisats att USA söker kontinuerlig 
uppslutning av andra stater kring de frågor och beslut som behövs för att FN 
enligt amerikansk syn skall ses som en seriös och kompetent organisation för fred 
och säkerhet både för att stödja stater som behöver säkerhet och för att hantera 
stater som inkräktar på annan stats integritet. 
 
Aktörs roll 
Presidenten ser med utvecklingen i Sovjetunionen en ny era för FN där 
organisationen äntligen kan verka som den var tänkt 1945, nämligen som en 
garanti för internationell fred och säkerhet. Med ökat samarbete i dessa frågor 
anser Mr. Bush att FNSR:s agerande visar på en närvaro i de viktiga frågorna och 
en förmåga att fatta avgörande beslut när så krävs. Några exempel på detta är: 
 

                                                 
81 President George Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 72, A/45/PV.14.  1 okt 1990, New 
York. 
82 Ibid, s. 69. 
83 Ibid, s.67.  
84 Ibid, s.68 
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The United Nations Security Council’s resolute response to Iraq’s unprovoked aggression 
has been without precedent.85 
 

Vad gäller innehållet i resolutionerna säger han vidare: 
 

… the council has adopted eight major resolutions setting the terms for a solution to the 
crisis.86 
 

Detta markerar att USA anser att antagna resolutioner är adekvata och innebär det 
stöd som krävs för att få slut på krisen. För att resolutioner i FNSR skall få verkan 
krävs att medlemsstaterna implementerar antagna resolutioner vilket naturligtvis 
är en plikt men graden av entusiasm har varierat, men Mr. Bush anser att FN nu är 
mer enat än någonsin och budskapet till Irak är: 
 

Iraq’s leaders should listen: it is Iraq against the world.87  
Det finns i talet inget uttalat eller underliggande tvivel som svarar på huruvida Mr. 
Bush anser att FN kommer att lyckas eller ej, men enligt USA fungerar nu FNSR 
så som det var tänkt 1945 vilket USA ser positivt på. 
 

3.3.2. Mr. D Hurd, Storbritannien, 26 september 1990 
Två större händelser nämns i talet, den ena är demokratiseringsprocessen som tar 
sig uttryck genom bl.a. Berlinmurens fall, fria val i Polen och samtal mellan 
Sydafrikas ledare och Nelson Mandela och den andra är Iraks brott mot FN-
stadgan genom angreppet på den suveräna staten Kuwait. 
 
Den instrumentella rollen 
Talets första koppling till FN är Iraks invasion av Kuwait. Mr. Hurd anser att FN 
måste hantera denna fråga på ett för omvärlden och Mellanöstern trovärdigt sätt. 
Han ser en klar koppling mellan ett tydligt agerande i Gulfkrisen och en lösning 
av Israel och Palestinafrågan som ett vägskäl – antingen löses Gulfkrisen och 
världssamfundet går stärkt ur detta för att med kraft agera i Mellanöstern-
problematiken eller förmår ej FN Irak och Saddam Hussein att lämna Kuwait och 
riskerar därmed att ej heller kunna driva en positiv utveckling mellan Israel och 
Palestina. 88 
Hurd uttrycker i följande utdrag att denna situation är unik för FN jämfört med 
tidigare fall: 
 

The charter of the United Nations – our document – was held in complete contempt. It is for 
that reasons that an extraordinary and unique coalition of the international community has 
formed against the aggressor.89 
 

                                                 
85 President George Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 66, A/45/PV.14.  1 okt 1990, New 
York. 
86 Ibid, s.66. 
87 Ibid, s.66. 
88 Hurd uttrycker sig enligt följande: ”The changes of a more secure world order depend directly 
on the success of the international coalition which I have mentioned in reversing the occupation of 
Kuwait. The test is formidable; there can be no doubt about that. But the test cannot be evaded. 
This is a defining moment. How we act now will define, will shape, the next decade.” 
89 Mr. Douglas Hurds tal inför FN:s generalförsamling, s.32, A/45/PV.8, 26 sep 1990, New York. 
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I de geografiska problemområden som räknas upp i talet, anser Storbritannien 
att FN har en viktig roll att spela i en fredlig utveckling i Mellanöstern. Han 
framhäver att världssamfundet har möjligheten att göra världen till en säkrare 
plats, men avgörandet hänger på den internationella koalitionens framgångar 
mot Irak. Konkret uppmanar Mr. Hurd parterna (vilket tolkas främst som Israel 
och Palestina) till att återuppta förhandlingar för endast de kan bygga robust 
fred i området, men anser att den europeiska modellen för säkerhetsbyggande 
kan vara användbar i denna komplexa situation.  

 
Hurd lyfter upp det vidgade säkerhetsbegreppet i talet och ser FN som en viktig 
ansvarstagare för de problem som narkotikahandeln innebär och som kräver 
global hantering. Detta gäller även för den globala miljöproblematiken. 
 
Sammanfattningsvis skall FN agera samlat mot Irak, där eventuell framgång 
har påverkan på det fortsatta fredsarbetet i regionen. Konflikten mellan främst 
Israel och Palestina kan bara nå en stabil lösning genom kontinuerliga 
överläggningar och visat förtroende för varandra och slutligen har FN ett 
viktigt ansvar för globala ärenden av typ narkotika, miljö och u-landsarbete. 
 
Arenarollen 
Mr. Hurd beskriver på vilket sätt som Saddam Hussein har brutit mot FN-
stadgan och vikten av att genom samarbete nå en samlad koalition för att tvinga 
Irak till reträtt ur Kuwait, samtidigt som han manar till fortsatt intresse för 
utvecklingen i övriga delar av Mellanöstern. Det finns utrymme att tolka 
innebörden av detta samarbete som FN:s chans att 45 år efter starten. Få 
verkställa en resolution vilket skulle bli en milstolpe i organisationens historia i 
två avseenden: för det första att FNSR har nått samsyn i en så pass komplex 
konflikt som denna och för det andra innebärande att en utomstående 
organisation i form av NATO utövar tvångsmakt mot annan medlem i FN 
under ett FN-mandat. Tolkningen stödjer sig främst på följande två citat ur 
talet: 

1) FN:s chans 45 år efter starten kommer ur citatet: “Although the 
Charter of the United Nations was signed in San Francisco 45 
years ago, the security mechanisms did not have the chance to 
work as intended.”90 

2) NATO utöva tvångsmakt mot annan medlem kan tolkas utifrån 
följande: ”It is for those reasons that an extraordinary and 
unique coalition of the international community has formed 
against the aggressor.”91 

 
Storbritannien anser också att mer gränslösa frågor av typen narkotika och 
miljö förutsätter samarbete inom FN: 
 

These are problems which have to be tackled, and quickly. But they can be tackled only if the 
would community acts together, and undoubtedly the United Nations and its agencies offer 
the best way of polling these efforts.92 

                                                 
90 Mr. Douglas Hurds tal inför FN:s generalförsamling, s.41, A/45/PV.8, 26 sep 1990, New York. 
91 Ibid, s.36 
92 Ibid, s.43. 
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Samarbetsområdena är flera i framförandet men de viktigaste är: Ett enat FNSR 
som kan agera snabbt vid konflikter, skapandet av en ny säkerhetsordning, trycka 
på parterna i Mellanöstern att påbörja förhandlingar, för i likhet med Europa bör 
lösningar tas fram av dem som berörs av densamma. 
Aktörsrollen 
Det råder ingen tvekan om att Mr. Hurd anser att FNSR måste agera mot Iraks 
angrepp mot Kuwait och till skillnad mot vad som uttrycktes i förra talet 1980 
upplevs det nu råda en lägre grad av tålamod för en långdragen politisk process 
med förhandlingar och överläggningar. Nu efterfrågas handling från ett enat FN 
mot aggressorn Irak. Detta är en förändring från tidigare där isolering och 
uteslutning inte ansågs som en framgångsrik väg, där Mr. Hurd nu säger:  
 

… we must deal with the case of Iraq and Iraq’s aggression. The chances of a more secure 
world order depend directly on the success of the international coalition….93 
 

I sitt framförande tar han upp den nationella synen på statens roll i relationerna 
med andra stater där denna integritet är en självklar utgångspunkt för 
Storbritannien. Där staten finner framgångsrika samarbetsområden och partners 
kommer resultat att uppstå94. Därefter redogör han för de europeiska 
säkerhetslösningar som Storbritannien är engagerad i, vilket kan tolkas som ett 
sätt att visa att Storbritannien vill samarbeta, men engagemanget i FN är mindre 
eftersom resultat är svårare att nå i den organisationen. 
 

3.3.3. President F Mitterrand, Frankrike, 24 september 1990. 
Den franska presidenten höjer ett varningens finger åt de problem som världen 
står inför i form av den segregering mellan i- och u-länderna samt genom de brott 
mot mänskliga rättigheter som fortfarande begås. Detta tillsammans med en 
uppmaning till en högre grad av likvärdig bedömning av staters brott mot 
internationell rätt utgör stommen i talet. 
 
Den instrumentella rollen 
President Mitterrand efterlyser en striktare efterlevelse av de internationella lagar 
som finns, där nationellt agerande tog i sin utgångspunkt i dessa lagar istället för 
den ojämnhet i behandlingen av olika stater som Frankrike upplever för tillfället 
vilket han uttrycker som: 
 

Law reflects the general will… The time has come for international law to reign. We need 
only take decisions and actions on that basis.95 
 

Detta anser Frankrike vara en uppgift som FN måste ta tag i, därför att fredliga 
relationer mellan stater bygger på ömsesidig respekt för dessa regler. Han nämner 
Frankrikes relation med det irakiska folket vilka Frankrike stödde under kriget 
mot Iran, men vid konflikten mellan Irak och Kuwait har Frankrike skickat 
väpnade styrkor till området därför: 
                                                 
93 Mr. Douglas Hurds tal inför FN:s generalförsamling, s.36, A/45/PV.8, 26 sep 1990, New York. 
94 Ibid, s.41 
95 Mr. Francois Mitterrands tal inför FN:s generalförsamling, s.36, A/45/PV.4, 24 sep 1990, New 
York. 
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…France is first and foremost in the service of the law as defined by this arbiter between 
nations: the Organisation. We are implementing the embargo decreed by the Security 
Council…96 
 

Denna övertygelse om ett rättfärdigande av de vidtagna åtgärderna som ger FN 
den kraft som organisationen enligt Frankrike behöver för att säkra framgång för 
FN, återkommer under talets gång och retoriken ger ett intryck av dubbla 
budskap: ett budskap som säger att vad Irak har gjort mot Kuwait kan enligt FN-
stadgan inte accepteras vilket tvingar världssamfundet att ta till de åtgärder som 
de nu gör, men det säger också att detta våldsutnyttjande endast kan vinna global 
trovärdighet om det blir den normerande synen på FN-stadgans tolkning och de 
konsekvenser som följer av att inte följa denna: 
 

…it is true that in this shortcoming there is an unfortunate element that somewhat undercuts 
the real authority of our recent decisions. But we are united in our belief that law and justice 
should be the same for all – in principle and in effect.97 
 

Arenarollen 
Frankrikes president ger uttryck för en fransk vilja att FN bör driva en mer rättvis 
tolkning av FN-stadgan och åtgärder för att säkra freden samt manar andra 
medlemmar till att visa kurage i frågan. I sitt framförande inleder han med att 
hylla kuraget hos det sovjetiska styret med: 
 

…this conquest is due to the courage and the clear-sightedness of certain men who were able 
to change the course of history…I wish to say that mankind owes them a great deal of 
gratitude and respect.98 
 

Tolkningen säger att det krävs mod för att förändra vad som betraktas som 
normalt eller vardag och det krävs klarsynthet för att se fördelarna som en 
förändring kan innebära, men är samtidigt en uppmaning till stater såsom Israel, 
Libanon och Palestina att följa detta exempel. 
 
Frankrike uttrycker tillfredsställelse med de fredslösningar som FN har lyckats att 
medverka till på senare år i Namibia, Irak-Iran samt hyllar de inledande 
förhandlingarna mellan Nelson Mandela och Frederik de Klerk om avskaffning av 
apartheid. 
 
Aktörsrollen 
Frankrikes syn på FNSR:s aktörsroll kan tolkas nästan som mellanstatlig, som står 
över eventuella band och relationer som stater tidigare har haft sinsemellan. Att 
stå över i detta sammanhang betyder att de tillskriver rådet ett moraliskt ansvar 
som tar ställning med utgångspunkt i FN-stadgan. Detta uttrycks i följande utdrag: 
 

…showed that the Security Council could act quickly and with one voice…my country, a 
permanent member of that body, voted for and at times initiated successive resolutions 
adopted there.99 

                                                 
96 Mr. Francois Mitterrands tal inför FN:s generalförsamling, s.37, A/45/PV.4, 24 sep 1990, New 
York. 
97 Ibid, s.43-45,  
98 Ib id, s.32. 
99 Ibid, s.37. 
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Denna trohet gentemot FNSR:s funktion som en garant för freden, uttrycker Mr. 
Mitterrand enligt följande: 
 

I should note here that France has long had friendly relations with Iraq…100 
 

Vidare säger presidenten att: 
 

France is first and foremost in the service of the law as defined by this arbiter between 
nations: the Organization. We are implementing the embargo decreed by the Security 
Council, … Our policy is the policy of the United Nations.101 
 

Med utgångspunkt i ovanstående framgår det hur Frankrike anser att man som 
permanent medlem skall förhålla sig till det ansvar som detta innebär. 
I talets avslutning kommenterar President Mitterrand den kritik som den arabiska 
delen av världen uttrycker till följd av FN:s agerande i Irak-krisen i följande: 
 

it is true that in this shortcoming there is an unfortunate element that somewhat undercuts the 
real authority of our recent decisions. But we are united in our belief that law and justice 
should be the same for all – in principle and in effect102 
 

Detta tolkas som ett starkare stöd från Frankrike mot arabvärlden inklusive 
Palestina vad avser en likvärdigare behandling oavsedd nation eller etnisk 
tillhörighet, vilket kan uppnås genom resolutioner i FNSR.  
 

3.3.4. Mr. Qian Qichen, Kina, 28 september 1990  
Talet fördömer Iraks invasion av Kuwait och beskriver Kinas syn på såväl den roll 
som de anser att FN bör ha i denna, som med vilka medel konflikten bör löses. 
Mellanöstern konflikten mellan Israel och Palestina betraktas som en huvudfråga 
för ett stabilt Mellanöstern som i övrigt har sitt fokus på utvecklingen i Asien.  
 
Den instrumentella rollen 
I konflikten mellan Irak och Kuwait lyfter Kina fram FN:s betydelse både för och 
för vilken skötseln av relationen av att dessa normer skall fortsätta att ligga till 
grund för internationella relationer stater emellan. Kina anser att FN har en tydlig 
uppgift i att upprätthålla respekten för innehållet i FN-stadgan även om de hellre 
ser att konflikter av denna art kunde lösas genom fredliga och ömsesidiga 
överläggningar vilket uttrycks: 
 

It is in keeping with its principled position that disputes between States should be resolved 
thought friendly consultation without resorting to force that China has voted in support of the 
nine Security Council resolutions concerning the Gulf crisis, with a view to maintaining those 
basic norms and restoring peace…103 
 

Det är dock viktigare att återställa fred än att enbart nyttja förhandling. 

                                                 
100 Mr. Francois Mitterrands tal inför FN:s generalförsamling, s.37, A/45/PV.4, 24 sep 1990, New 
York. 
101 Ibid, s.37. 
102 Ibid, s.43-45. 
103 Mr. Qian Qichens tal inför FN:s generalförsamling, s.51-52, A/45/PV.12, 28 Sep 1990, New 
York. 
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FNSR:s instrumentella roll tolkas som den högsta instans hänsyftande till 
bemyndigandet att utöva tvångsmedel mot en stat som bryter mot FN-stadgan.  
 
Detta uttrycker Kina som ett fundamentalt förhållningssätt som alla permanenta 
medlemmar av FNSR i likhet med Kina måste förhålla sig till,104 för att rådet skall 
kunna fullfölja de uppgifter som förekommer och som krävs för att fred och 
säkerhet skall etableras eller återställas. Detta tolkas som ett påpekande från Kina 
till övriga permanenta medlemmar där detta långt ifrån har varit fallet. 
 
Mr. Qian anser att FN skall leda en fredskonferens i Mellanöstern med alla 
berörda stater och de fem permanenta medlemmarna i FNSR och anser att 
Arabiska förbundet har kommit med konstruktiva lösningar som Kina stödjer för 
att nå en lösning på konflikten.  
 
Den lösning på konflikten i Kampuchea som har tagits fram av de fem 
permanenta medlemmarna i FNSR kan enligt Kina utgöra ett ramverk för en 
politisk överenskommelse i frågan.  
 
Mr. Qian framhåller att FN har en tydlig roll att spela för att integrera u-länderna i 
handeln och utvecklingen med i-länderna för att därmed skapa utveckling och 
stabilitet vilket långsiktigt anses gynna världsfreden.105  
 
Arenarollen 
I Kinas tal nämnds sakområden där FN som arena spelar en betydande roll för 
utvecklingsarbetet inom dessa områden. Förutom de mer klassiska områderna som 
fred och säkerhet för alla stater nämns också utvecklingen av u-ländernas handel 
och ekonomi, miljöhanteringen och inte minst en samordnad syn på 
narkotikaproblemen. När Kina talar om lösningar på exempelvis Irakkonflikten 
nämns alla berörda länder i regionen samt P5 ur FNSR, men samtidigt sägs att: 
 

…all countries, big or small, strong or weak, are entitled to take part in the discussion and 
management of world affairs on an equal footing.106 
 

Detta både ger en bekräftelse på deras syn på betydelsen av denna mötesplats där 
alla skall kunna verka på likvärdiga villkor, och pekar också på en möjlighet att 
samordna gränslösa problemområden som exempelvis: 
 

… and more effective actions on the part of the entire international community  can there be a 
final victory over the scourge of narcotic drugs.107  
 

De säger vidare i samma ämne att:  
 

We are ready to continue and strengthen our co-operation with other countries and the 
relevant United Nations bodies in this field.108 

                                                 
104 Mr. Qian Qichens tal inför FN:s generalförsamling, s.52, A/45/PV.12, 28 Sep 1990, New York. 
105 Ibid, s.60. 
106 Ibid, s.53 
107 Ibid, s.59. 
108 Ibid, s.59. 
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I Kinas beskrivning av rådande problemområden och aktörer är det vanligt att de 
omtalar den lilla statens betydelse på FN:s arena vilket kan tolkas både som Kinas 
syn på den egna statens storlek bland P5 i FNSR och på budskapet att genom 
enighet kan små länder spela en stor roll även världspolitisk avseende FN-stadgan. 
I FN är detta den gällande regeln för röstning, ett land – en röst, oavsett storlek på 
landet. 
 
Aktörsrollen 
FNSR:s roll som högsta instans avseende bemyndigandet att utöva tvångsmedel 
mot stater som bryter mot FN-stadgan har starkt stöd hos Kina. I talet framför Mr. 
Qian på vilket sätt som Kina ser på det åtagande som denna roll är förknippad 
med enligt kinesiskt förmenande:  
 

… dedication to upholding the purposes and the principles of the United Nations Charter and 
fulfilling its obligations as a permanent member of the Security Council.109 
 

Mr. Qian Qichen anser att FNSR har en central roll i bl.a. framtagandet av 
ramverk för politiska lösningar inom det vidgade säkerhetsbegreppet, där han 
regelbundet nämner FNSR och berörda partner som minsta krets för att diskutera 
lösningar. Kina ger intryck av att vara nöjda med över den aktuella 
samarbetsvilligheten som råder inom FNSR år 1990. 
 

3.3.5. Mr. E.A. Shevardnadze, Sovjetunionen, 25 September 1990 
Talet kretsar kring den återförening som slutet på kalla kriget möjliggjorde, såväl 
för ett delat Tyskland som för utvecklingen av relationen mellan Öst och Väst. FN 
omnämns som en framgångsfaktor i ett långt demokratiseringsarbete i bl.a. Afrika 
och Afghanistan. Enigheten och samstämmigheten som råder i FNSR anser Mr. 
Shevardnadze ge FN den styrka som krävs för att hantera den pågående 
Gulfkrisen mellan Irak och Kuwait. 
 
Den instrumentella rollen 
Sovjetunionen uttrycker inledningsvis en hyllning till de resultat som 
självständighetsarbetet med avkolonialiseringen av Afrika har inneburit för FN. 
Detta till följd av: 
 

All this is being done with the most active participation of the United Nations.110 
 

När det gäller Iraks invasion av Kuwait anser Shevardnadze att världssamfundet 
måste reagera för att hitta en lösning på denna konflikt för att inte civilisationen 
skall kastas tillbaka 50 år. Lösningen på konflikten skall innehålla alternativ till 
våldsanvändning sanktionerade av FN, men FN skall ha kraften att om så krävs 
med våld verkställa antagna resolutioner mot dem som detta berör.  
Andra roller som Sovjetunionen ser för FN är bl.a. att fungera som ett center för 
katastrofhjälp vid miljöolyckor, något som de i skenet av Chernobylkatastrofen 
har sett behovet av. 

                                                 
109 Mr. Qian Qichens tal inför FN:s generalförsamling, s.52, A/45/PV.12, 28 Sep 1990, New York. 
110 Mr. Shevardnadzes tal inför FN:s generalförsamling, s.1, Press Release, 25 sep 1990, 
Permanent mission to the United Nations, New York. 
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Arenarollen 
Utrikesministern anser att många av de goda resultat som världen har sett är ett 
verk av ett fungerande FN vilket han i sin tur anses bero på: 
 

… a new relationship between the Soviet Union and the United States, which is evolving from 
cooperation to partnership and interaction.111 

Generellt målar Shevardnadze upp en mycket positiv bild av denna pånyttfödda 
arena och de enorma möjligheter som den erbjuder medlemmarna om de kan stå 
enade inför problemen: 
 

From now on the world community intends to act by a common set of standards.112 
 

Gulf-krisen har gett FN följande förmåga enligt utrikesministern: 
 

This gives us confidence in the ability of the United Nations to deal with this grave 
international crisis.113 
 

Mr. Shevardnadze menar att FN har blivit pånyttfött och instämmer i president 
Gorbachevs uppfattning att dagens politiska koncept för FN måste byggas på 
samarbete, ömsesidig påverkan och partnerskap för att kunna möta globala 
utmaningar som exempelvis Gulfkrisen. 
 
Aktörsrollen 
Han anser att Iraks handlande har kullkastat allt det som det globala samhället har 
försökt utveckla på senare tid och därför är det viktigt att FN hittar en väg ut ur 
detta och handlar i den uppkomna situationen i Gulfen, vilket han också anser att 
FNSR har gjort: 
 

The Security Council reacted rapidly and with determination, as required by the nature and 
dimensions of the threat. There is no doubt that it expressed the will of the international 
community.114  
 

Detta ger uttryck för en sovjetisk uppfattning som är samstämmig med övriga 
permanenta medlemmars, både vad gäller det hot som de anser att Iraks invasion 
av Kuwait utgör och med vilka medel som denna aggression skall mötas. 
Denna samsyn anser utrikesministern ger FN de verktyg som krävs för att även 
hantera andra områden, och även om han inte uttryckligen säger problematiken 
mellan Israel och Palestina så går det att tolka att detta är vad som bl.a. menas 
men att den politiska etiketten medger inte en tydligare skrivning än: 
 

Some may find that Iraq is being judged by a different, higher standard than that applied to 
other countries even in quite recent past. My answer is this: It is good that we have reached 
this point. … These days are a trying time, a test for our organization. If it passes this test it 
will immeasurably enhance its prestige, gain new experience and new capabilities. There is no 

                                                 
111 Mr. Shevardnadzes tal inför FN:s generalförsamling, s.2, Press Release, 25 sep 1990, 
Permanent mission to the United Nations, New York.  
112 Ibid, s.3. 
113 Ibid, s.3. 
114 Ibid, s.2.   
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doubt that it will use them to restore peace and justice in other conflict situations and to 
ensure the implementation of its resolutions…115 
 

Detta uttalande stödjer Frankrike116 och Kinas117 uppfattning att världssamfundet 
bör anstränga sig i att agera mer opartisk i tolkningen av FN-stadgan och 
internationel lag. Sovjet ser gärna ett återupprättande av en Military Staff 
Committee kopplad till FNSR i syfte att ge FNSR kvalificerade råd i tid. 
Sovjetunionen är beredd att bifalla en sådan överenskommelse och hoppas att 
övriga permanenta medlemmar och övriga stater gör detsamma.118 
 
Utrikesministern anser att ett arbetsråd bör inrättas under FNSR med 
arbetsområdet ”Unconventional Situations” omfattande allt från massgisslan 
situationer till terroristbekämpning. De rekommendationer som gruppen utarbetar 
bör spridas restriktivt. Sovjetunionen anser det nödvändigt att regler ses över så 
att FNSR ges möjlighet att arbete och verka i dessa områden som de ser som 
allvarliga framtida hot mot mänskligheten.    

3.3.6. Sammanfattande analys 1990 
Slutet på det kalla kriget innebar ett närmande mellan öst och väst och på kort tid 
upparbetades ett sådant förtroende för varandra inom FNSR, att när Irak i början 
av augusti 1990 ockuperade Kuwait, kunde ett enat FNSR reagera och Irak 
konfronterar inte längre enbart Kuwait – de var i konflikt med världen. 
 
Med denna enighet kunde FNSR anta de resolutioner som krävdes för att sätta 
press på Saddam Hussein, även om det senare skulle visa sig vara otillräckligt för 
att Irak skulle tillmötesgå kraven som FN hade ställt. 
De finns några skillnader mellan de olika medlemmarna och för USA:s del är det 
att de säger att detta är FN med stöd av USA som konfronterar Irak, samtidigt som 
de skickar trupp till området utan att detta kan spåras till en efterfrågan från FN. 
När Storbritannien stödjer resolutioner talar de om detta som en början på en 
lösning för regionen där framgångarna för FN mot Saddam Hussein kan bli 
avgörande för FN:s möjligheter att senare lösa konflikten mellan Israel och 
Palestina. Denna hållning möter stöd hos Frankrike där Mitterrand uttalar att: 
 

Law reflects the general will… The time has come for international law to reign. We need 
only take decisions and actions on that basis.119 
 

Detta tolkas som en tydlig signal för en mera rättvis syn på hur den internationella 
lagen skall tillämpas i konflikthantering. Eftersom detta kommer upp när 
världssamfundet reagerar mot en medlem av arabsamfundet, kan det antas att 
Frankrike i detta fall menar att detta förhållningssätt även skall gälla för Israel i 

                                                 
115 Mr. Shevardnadzes tal inför FN:s generalförsamling, s.3, Press Release, 25 sep 1990, 
Permanent mission to the United Nations, New York.  
116 Se fotnot 104. 
117 Se fotnot 105. 
118 Mr. Shevardnadzes tal inför FN:s generalförsamling, s.7, Press Release, 25 sep 1990, 
Permanent mission to the United Nations, New York. 
119 Mr. Francois Mitterrands tal inför FN:s generalförsamling, s.36, A/45/PV.4, 24 sep 1990, New 
York. 
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konflikten med Palestina. Kina uttrycker sitt stöd men säger sig samtidigt hellre se 
en fredlig lösning:  
 

…resolved thought friendly consultation without resorting to force…120 
 

Sovjetunionens uppfattning i detta stycke är mer i linje med USA:s och enigheten 
i FNSR uttrycks i termer av: 
 

…one cannot help being satisfied at the unprecedented unity of the Security Council…121 
 

Men trots den glädje de känner över den enande kraft som finns i FNSR uttrycker 
de också att detta skall betraktas som en början på en ny tolkning av FN-stadgan 
och hur FN skall att förhålla sig till dem som inte efterlever de beslut och 
resolutioner som det antar. 
 
Nedrustningsfrågor som tidigare har hänförts till FN:s ansvarsområde, upptar 
inget utrymme i de analyserade talen, däremot omnämns kontrollen av WMD med 
den principiella skillnaden att det omtalas utifrån aspekten att innehas av såväl 
statliga aktörer som icke-statliga aktörer som t.ex. terroristorganisationer. Av de 
exempel som nämns i talen är det endast USA som är orolig över det faktum att 
Irak har använt detta mot den egna befolkningen och ser ett behov av en starkare 
kontroll över WMD, vilket är inom FN:s ansvarsområde enligt Bush. I 
förlängningen innebärande att USA förväntar sig att FN lyfter upp frågan på 
agendan för att åstadkomma ett resultat. 
 
Av de samarbetsområden som omnämns mest kan man se viljan från alla parter att 
hitta en lösning på konflikten i Mellanöstern mellan Israel och Palestina. Mest 
konkreta i hur detta skall gå till och i vilken grad som medlemmen är beredd att 
stödja det, är de europeiska medlemmarna av FNSR, som uppmanar alla att stödja 
denna process men att resultatet ligger i händerna på de inblandade parterna. Detta 
visar att det finns ett starkare stöd för den arabiska parten i konflikten än vad som 
kan utläsas av det amerikanska talet. 
 
Avslutningsvis kan man konstatera att det inom FNSR permanenta medlemmar 
råder så mycket förtroende för varandra, att enighet kan uppnås och rådet kan 
verka i enlighet med FN-stadgan, när en stat bryter mot internationell lag och 
ignorerar uppmaningarna från världssamfundet. Den uppslutning bakom FN som 
kan utläsas i talen talar ett tydligt språk även om det förekommer nyanser som 
handlar om hur snabbt FN skall medge våldsmakt för att återställa ordningen. 
 

3.4 År 2001 
För FN var implementeringen av Millenniumdeklationen det som var tänkt utgöra 
stommen i aktiviteterna detta år122, Kyotoprotokollet blir ej ratificerat av USA och 

                                                 
120 Mr. Qian Qichens tal inför FN:s generalförsamling, s.51-52, A/45/PV.12, 28 sep 1990, New 
York. 
121 Mr. Shevardnadzes tal inför FN:s generalförsamling, s.3, Press Release, 25 sep 1990, 
Permanent mission to the United Nations, New York. 
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11 september exponeras en ny dimension i terrordåd, genom attacken mot WTC i 
New York och Pentagon i Washington. Det senare skapar inledningsvis en 
uppslutning som nästan saknar motstycke i historien. 

3.4.1 President George W Bush, USA, 10 november 2001 
Presidentens tal domineras av händelsen den 11 september med uppmaning till 
enighet, lojalitet och långsiktighet jämfört med de konsekvenser som USA ser av 
att inte nu starta bekämpningen av terrorism. En vädjan till alla stater, etniciteter 
och trosbekännelser om kollektiv kamp efter förmåga mot det som USA annars 
anser kommer att hota oss alla – global terrorism – genomsyrar presidentens 
anförande. 
 
Den instrumentella rollen 
I sitt framförande säger Mr. Bush att fundamentala nationella förpliktelser skall 
upprätthållas vilket skall ses som en förklaring till varför USA nu manar till 
försvar av civilisationen genom kamp mot terrorismen. För FN anser han att:  
 

The United Nations was founded in this cause.123 
 

Den reaktion som USA och FN har startat menar han är en naturlig reaktion från 
en civiliserad värld uppbyggd på lag och ordning, och detta är kittet mellan fred 
och framsteg och: 
 

For those commitments, we are determined to fight.124 
 

Presidenten anser att FN levt upp till det ansvar som han anser att organisationen 
har och det starka och principiella fördömandet som världssamfundet antog den 
12 september var i linje med vad USA hade hoppats på. 
 
Han tar upp resolution 1373125 som ett exempel på en effektiv resolution som inte 
bara stoppar all finansiering av terrorism, utan också kräver internationellt 
samarbete av underrättelser och koordinering av terroristbekämpning. Talet ger 
uttryck för att FN har en viktig roll i denna kamp men samtidigt när det kommer 
till hur detta skall göras, kan FN:s principer upplevas minst sagt åsidosatta. 
Motivet till denna tolkning finns i följande passage: 
 

And the people of my country will remember those who have plotted against us. We are 
learning their names. We are coming to know their faces. There is no corner of Earth distant 
or dark enough to protect them. However long it takes, their hour of justice will come.126  
 

Den viktiga roll som Mr. Bush nämner för FN ligger i behovet av ett moraliskt 
ledarskap i denna kamp. Detta kan tolkas som att antingen USA anser det som 
viktigt att världen rent moraliskt inte accepterar en eskalation av terrorhandlingar 
                                                                                                                                      
122 Report of the Secretary-General on the work of the Organization, s 2, A/56/1, 6 sep 2001, ISSN 
0082-8173, New York. 
123 President George W Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 7, A/56/PV.44. 
124 Ibid, s. 8. 
125 Resolutionen i sin helhet återfinns på (2004-04-23): http://ods-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/557/43/PDF/N0155743.pdf?OpenElement 
126 President George W Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 8, A/56/PV.44. 
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till den nivå som 9/11 innebar, men det kan också tolkas som att denna kamp 
kräver egenskaper och metoder som USA inte anser att FN förfogar över eller är 
effektiva nog för att vinna kampen mot global terrorism.  
 
Arenarollen 
FN har som mötesplats i ett amerikanskt perspektiv fått en speciell plats i detta tal, 
inte bara därför att USA är värdnationen till FN utan i lika hög grad till följd av 
det faktum att terrorattacken den 11 september inträffade i samma stad som FN:s 
huvudkvarter. Att internationalisera terroristhotet och söka stöd hos FN sker tidigt 
i talet genom följande: 
 

Tomorrow, the Secretary-General, the President of the General Assembly and I will visit that 
site…127 

 
Efter detta uttalande som kan tolkas som ett slag mot ett globalt mål snarare än ett 
rent amerikanskt, övergår Mr. Bush att tala om konsekvenserna av detta som alla 
kan bli drabbade av och därmed har alla ett intresse av utgången av detta. För att 
ytterligare sätta press på åhörarna säger han: 
 

History will record our response and will judge or justify every nation in this Hall.128 
 

En annan intressant aspekt är välvilligheten till nya samarbetspartner, där 
nedanstående citat skulle kunna tolkas som en utsträckt hand till de forna 
öststatsländerna, vilket även minskar deras möjligheter att inte stödja USA i 
kampen: 
 

Some nations want to play their part in the fight against terror but tell us they lack the means 
to enforce their laws and control their borders. We stand ready to help.129 
 

Talet uttrycker en humanitär bild av de principer som skall vara bärande för hur 
kampen mot terrorism skall genomföras och på vilken värdegrund som ROE 
kommer att tas fram: 
 

Unlike the enemy, we seek to minimize, not maximize, the loss of innocent life… my country 
grieves for all the suffering the Taliban have brought upon Afghanistan, including the terrible 
burden of war.130 
  

USA är kritisk till den öppenhet som råder inom FN som de anser har ett 
moraliskt ansvar gentemot omvärlden och bör därmed ej erbjuda alla oavsett 
bakgrund en plats i FN:s olika mötesplatser. 
 
 

                                                 
127 President George W Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 7, A/56/PV.44. 
128 Ibid, s.8. 
129 Ibid, s.8. 
130 Ibid, s. 9. 
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Aktörsrollen 
I den ensidighet som utgör kärnan i talet, blir beskrivningen av USA:s uppfattning 
om och förväntningar på FNSR tämligen tunn och den sammanfattande 
tolkningen säger att USA endast uttrycker sina krav och förväntningar vad avser 
implementeringen av resolution 1373.  
 
Detta stärker tolkningen att USA avser bedriva denna kamp med eller utan stöd i 
FNSR. En trolig anledning till att de inte lägger fram ett resolutionsförslag i 
FNSR är att de inte vill ta risken att legitimiteten för denna kamp skall få ett 
avdömande i FNSR vilket troligtvis skulle försvåra en senare ”Coalition of the 
Willingness” och därifrån bryta det beslutet stannar i en diskussion inom P5 eller 
E10 därför att nationen kräver resultat är svårt att säga. 
 

3.4.2 Mr. Jack Straw, Storbritannien, 11 november 2001 
Talet är indelat i tre större delar: händelsen 11 september med tillhörande 
terroristhot och områdena Afghanistan, Afrika och Mellanöstern.  
 
Den instrumentella rollen 
Retoriken i talet byggs upp kring en repetition av inledningen i FN-stadgan: 
 

We the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the 
scourge of war.131 
 

Innan han återger hur FNSR och generalförsamlingen har samlats i en enad kamp 
mot terrorismen och mot dem som väljer att skydda terroristerna.132 Det torde vara 
rimligt att anta att Mr. Straw anser att FN har agerat i denna händelse och på ett 
sätt som bör ge de förutsättningar som krävs för att lösa de närmast förestående 
uppgifter i kampen mot terrorism. I denna kamp ser Mr. Straw inga andra vägar 
än: 
 

We do surely have to take every effective measure against international terrorist networks,133 
 

och nämner på flera platser den enighet som sägs råda inom FN:s beslutande 
organ för att fatta de svåra beslut som nyttjandet av våldsmakt innebär. Han 
framhäver också att FN är enat i sin strävan att bygga upp ett nytt Afghanistan och 
han menar att endast FN kan lösa denna uppgift.134  
FN måste fortsätta sin kamp för större rättvisor mellan u- och i-länder i Afrika och 
behovet där är större än någonsin enligt Mr. Straw som ser att risken finns att 
denna orättvisa kan vara incitamentet för nästa hot mot västvärlden om inget görs 
och världen borde vara visare av erfarenheterna: 
 

If 11 September teaches us anything, it is surely this: that if we ignore our moral 
responsibilities to each other, we will be forced later to face painful consequences.135 

 
                                                 
131 Mr. Straws tal inför FN:s generalförsamling, s. 20, A/56/PV.46. 11 Nov 2001, New York. 
132 Ibid, s.20 
133 Ibid, s.21 
134 Ibid, s.21 
135 Ibid, s.21 
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Arenarollen 
Hur anser då Storbritannien att FN fungerar som arena eller mötesplats? I likhet 
med talet hållet i anslutning till Iraks invasion av Kuwait i augusti 1990 innehåller 
talet många upprepningar om den enighet som sägs råda inom FN:s beslutande 
organ, vilket yttrar sig i formuleringar såsom: 
 

We showed our joint resolve, in the Security Council and in the General Assembly, when we 
adopted resolutions demanding that terrorist and those who harbour them be held to account 
for their evil actions.136 
Thus our first duty, to our citizens and to each other, is to defend ourselves against that 
threat137 
 

Denna enighet som världsorganisationen befinner sig i enligt Mr. Straw bör enligt 
honom även komma andra stater till gagn och Afrika är bl.a. ett sådant område han 
nämner: 
 

However, we have to build a deeper and wider consensus to tackle the other great issues 
which we face. It is not just the Afghan people who have been excluded from the values on 
which the United Nations was founded.138 
 

Denna enighet har gett FN en strategisk fördel som han anser att organisationen 
bör nyttja för att skapa fred i Afghanistan, fredlig samexistens i Mellanöstern och 
hållbar utveckling i Afrika. 
 
Aktörsrollen 
I talet beskriver Mr. Straw hur ett enat säkerhetsråd i konsensus har antagit den 
resolution som ställer terrorister och de som skyddar dem till svars för deras onda 
handlingar. Vidare anser han att den kommitté som skall arbeta med åtgärder mot 
terrorism och som alla medlemmar är skyldiga att följa är ytterligare ett bevis för 
FNSR:s korrekta handlingskraft.139 Han säger att: 
 

If 11 September teaches us anything, it is surely this: that if we ignore our moral 
responsibilities to each other, we will be forced later to face painful consequences.140 
 

Detta skulle kunna tolkas som en uppmaning till ett högre moraliskt ansvar av 
medlemmarna i främst FNSR men också staterna som skall implementera antagna 
resolutioner och stödja FN i detta. Denna uppmaning riktar sig såväl inom FN som 
till de regioner där oroligheter förekommer, inte minst Israel och Palestina. 

 

                                                 
136 Mr. Straws tal inför FN:s generalförsamling, s. 20, A/56/PV.46. 11 Nov 2001, New York. 
137 Ibid, s.21 
138 Ibid, s.21 
139 Ibid, s.20.  
140 Ibid, s.21. 
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3.4.3 Mr. Hubert Védrine, Frankrike, 10 november 2001 
Talet inriktar sig på FN:s roll i kampen mot terrorism och de förändringar som 
detta i kombination med kampen mot narkotikahandel innebär för organisationen 
som i sitt ursprung strukturerades för att främst motverka storskaligt krig. 
Frankrike uttrycker sig positivt till förändringar av såväl FNSR som de förslag 
som Brahimi-rapporten innehåller. Utrikesministern uttrycker stor oro över 
västvärldens oförmåga att förbättra villkoren för u-länderna och ratificeringen av 
multilaterala avtal av typ Kyotoprotokollet. 
 
Den instrumentella rollen 
I kampen mot terrorism är Frankrike positivt till den kraft som FN och FNSR har 
uttryckt i de antagna resolutionerna och detta kan tolkas som att Frankrike anser 
det viktigt att denna kamp på en övergripande nivå leds av FN och inte av 
enskilda stater. Att USA tidigt fick stöd av FNSR att snarast ta upp kampen i 
Afghanistan uttrycks med följande ord: 
 

The United States is thus entirely within its legal and political rights in carrying out its 
targeted military response against the terrorist organizations responsible for those acts. The 
military action under way was therefore inevitable, and must be pursued until all its objectives 
have been achieved.141 
 

Detta ger USA rätten på sin sida att slå mot alla mål som kan klassificeras som 
militära, och i nästa citat uttalar Mr. Védrine att detta agerande måste utgöra en 
del av en politisk helhetslösning för Afghanistan: 
 

That overarching strategy should also include a political solution… strive to ensure that the 
demise of the Taliban regime does not lead to factional infighting and chaos; and it must once 
again make the Afghan people masters of their own future.142 
 

Slutligen ett citat som styrker tolkningen att Frankrike ser FN som den 
övergripande organisationen i denna globala kamp: 
 

The United Nations will have a crucial role to play in this difficult struggle, laying down 
universal obligations for each State and the framework for our action.143 
 

Frankrike anser inte att FN:s agerande i Mellanöstern konflikten är tillräckligt 
vilket uttrycks: 
 

the increasing threat that this conflict poses to international peace and security requires 
that those who have the will and the means join forces in a push for peace, given that the 
main players are evidently unable to do so unaided.144 
 

Detta tolkas som Frankrikes missnöje med resultatet av Israel och Palestinas 
försök att själva lösa konflikten.  
 

                                                 
141 Mr. Hubert Védrines tal inför FN:s generalförsamling, s.25, A/56/PV.45, 10 nov 2001, 
     New York. 
142 Ibid, s.25 
143 Ibid, s.26 
144 Ibid, s.26 
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Arenarollen 
Mr. Védrine anser att en lösning för Afghanistan kräver ett samarbete både inom 
FN och bland Afghanistans grannländer vilket även är fallet för konflikten mellan 
Israel och Palestina och som kommer till uttryck i: 
 

I call on all the constituents of the Afghan nation and all neighbouring countries to heed the 
general interest of Afghanistan and its people.145 
 

Kampen mot terrorism beskrivs som mer omfattande än en kamp mot talibaner i 
och runt Afghanistan och för att nå framgång säger Frankrike att: 
 

…we will not achieve lasting victory against all form of terrorism unless we succeed in 
depriving terrorists of their breeding ground…146 
 

I detta uttalande uttrycker Mr. Védrine att endast genom gemensamma handlingar 
som berövar terrorismen dess grogrund kan en slutlig lösning på terroristhotet nås. 
Mr. Védrine förutspår att det kan bli fråga om helt nya medel och metoder för att 
nå en lösning: 
 

That implies nothing short of changing our world147 
 

För Frankrike uttrycks det som mycket viktigt att klyftan mellan den rika delen av 
världen och den fattiga minskas vilket endast kan ske på bekostnad av att 
västvärlden delar med sig. Han säger att Frankrike tror att en del av orsakerna till 
de globala terroristhandlingarna kan ligga i de orättvisor som finns mellan i- och 
u-länder enligt följande: 
 

…the choice before us is harsh, but clear: either a world so unjust that we have conflict with 
no foreseeable end, or, on the contrary, an international community of the United Nations, at 
last worthy of the name, to solve together humanity´s common problems and ensure its 
future.148 

 
Aktörsrollen 
Tidigt i talet rättfärdigar Frankrike de resolutioner som är antagna i FNSR till 
följd av terrorhandlingen mot USA den 11 september. Frankrike stödjer det 
våldsutnyttjande som sker i följande uttalande: 
 

Security Council rightly qualified those acts as attacks and, hence, as legitimately meriting a 
defensive response under Article 51 of the Charter. The United States is thus entirely within 
its legal and political rights in carrying out its targeted military response…149 
 

Betoningen defensive response tolkas som en mindre benägenhet att stödja ett 
offensivt agerande om det inte tydligt riktas endast mot definierade militära mål 
som kan kopplas till bekämpning av terrorism. 
 

                                                 
145 Mr. Hubert Védrines tal inför FN:s generalförsamling, s.26, A/56/PV.45, 10 nov 2001, 
     New York. 
146 Ibid, s.26. 
147 Ibid, s.26.  
148 Ibid, s.28.   
149 Ibid, s.25. 
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I ett mer långsiktigt perspektiv, bortom alla omedelbara åtgärder, ser Frankrike en 
viktig roll för FN i att ta fram ett ramverk för globala åtgärder som varje stat 
måste följa. Detta kan endast realiseras genom att aktören på sikt reformeras 
enligt Frankrike: 
 

the reform and enlargement of the Security Council, which we have waited for all too 
long…150  

Frankrike uttrycker i en tiopunkts-lista vitala områden där de anser att FN måste 
försöka nå en lösning på. Högst nämns global välfärd, orättvis straffrihet och ett 
överbyggande av klyftan mellan norra och södra jordklotet som förekommer och 
en strävan efter långsiktiga lösningar på globala problem snarare än 
brandkårsutryckningar. För att nå detta anser utrikesministern att: 
 

But we are undoubtedly now more aware than in recent years that the attainment of these 
objectives, which are both indispensable, and very ambitious, calls different rules and 
different mechanisms, starting with the reform and enlargement of the Security Council, 
which we have waited for all too long; with respect for the role of the General Assembly…151 

 
Sammanfattningsvis uttrycker talet en vis tillfredsställelse med FNSR agerande i 
den konflikt som händelsen den 11 september innebar för FN. På sikt anser 
Frankrike att FNSR bör förändras både när det gäller antalet medlemmar och 
andra statuter för att rådet skall kunna fatta tvingande resolutioner i fortsättningen. 
 

3.4.4 Mr. Tang Jiaxuan, Kina, 11 november 2001  
I sitt tal slår Kina fast att världen nu är multipolär och frågan om säkerhet är 
global. Kampen mot terrorism som en följd av terrorattacken mot USA den 11 
september står tillsammans med utvecklingen av världshandeln och ekonomin i 
centrum. 
 
Den instrumentella rollen 
I den kamp mot terrorism som världen har inlett bör den möta varje form av 
terroristhandling med motangrepp från det internationella samfundet, som bör inta 
en enad ståndpunkt i denna kamp. Mr. Tang Jiaxuan uttalar sitt stöd för FN och 
FNSR primära roll i denna kamp men gör ett förtydligande av Kinas syn på 
nyttjande av militära maktmedel:  
 

China strongly believes that any military action against terrorism should have a clearly 
defined target and avoid harming innocent people.152 
 

Inför diskussionerna om en slutlig lösning för Afghanistan redovisar Kina fem 
punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet. Några av dessa gäller landets 
suveränitet, inga folkgrupper skall diskvalificeras i den kommande ledningen av 
landet och slutligen bör FN spela en mer aktiv roll än vad som nu är fallet. 

                                                 
150 Mr. Hubert Védrines tal inför FN:s generalförsamling, s.28, A/56/PV.45, 10 nov 2001, 
     New York. 
151 Ibid, s.27-28. 
152 Mr. Tang Jiaxuans tal inför FN:s generalförsamling, s.18, A/56/PV.46, 11 Nov 2001,  
     New York. 
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Vad gäller utvecklingen av globaliseringen i allmänhet och handel och ekonomi i 
synnerhet anser de att FN har en: 
 

…irreplaceable role to play in international cooperation in response to globalization.153 
 

Slutsatserna av detta är att Kina numera stödjer de eller sådana FN-resolutioner 
som innehåller sanktioneringen av all necessary means för att tvinga fram ett 
förändrat läge eller ståndpunkt om så skulle krävas, vilket ej kunde utläsas av 
tidigare tal. 
Arenarollen 
I beskrivningen av utvecklingen inom det vidgade säkerhetsbegreppet anser Kina 
att den internationella utvecklingen de senaste åren går mot att allt fler stater söker 
tätare dialoger och samarbete för att kunna välja gemensamma lösningar, vilket 
bidrar till en stabilare fred. Kinas uttalade vilja till att samarbeta omfattar de 
områden som nämndes tidigare i form av terroristbekämpningen men även mer 
allmän global säkerhet nämns. En fortsatt utveckling av världshandel där u-
länderna får möjlighet att ingå som likvärdiga partner anses som synnerligen 
viktigt för u-ländernas långsiktiga utveckling. Behovet av denna arena för 
världens alla stater uttrycks: 
 

We believe that all civilizations and social systems in the world can, and should, exist side by 
side on a long-term basis, complementing one another and making progress together, in a 
spirit of seeking common ground while putting aside differences. 154 
 

Vidare säger de avseende sitt engagemang i världshandeln att:  
 

Our entry into the World Trade Organization will usher in a completely new phase of our 
opening-up process.155 
  

Detta antyder att Kina anser att tillgången till arena inte bara möjliggör denna 
utveckling av den globala handeln utan också är en viktig del i Kinas process mot 
ett öppnare samhälle. 
 
Aktörsrollen 
FNSR:s roll är framstående i den internationella kampen mot terrorism enligt Mr. 
Tang Jiaxuan och detta inbegriper också nyttjandet av militära medel, lika skall 
alla handlingar överensstämma med principerna i FN-stadgan. I den eskalerande 
konflikten mellan Israel och Palestina anser Kina det som ett stort hot mot 
stabiliteten i Mellanöstern och de anser att: 
 

China supports a greater role for the Security Council in this respect.156 
 

Detta tolkas som att Kina anser att FNSR skall spela en större roll än vad som har 
varit fallet tidigare vilket också stöds av Frankrike,157 för att åstadkomma en 
lösning på den långvariga konflikten i området. I Kinas tal förekommer vid flera 
                                                 
153 Mr. Tang Jiaxuans tal inför FN:s generalförsamling, s.19, A/56/PV.46, 11 Nov 2001,  
     New York. 
154 Ibid, s.20. 
155 Ibid, s.20. 
156 Ibid, s.19. 
157 Se fotnot 146. 
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tillfällen termen relevant resolutions vilket tolkas som resolutioner som i enlighet 
med FN:s principer riktas mot ett bestämt mål, exempelvis för terrorist 
bekämpningen kan det lyda: 
 

China is in favour of a primary role for the United Nations and the Security council in the 
international effort against terrorism. China supports the relevant resolutions that have been 
adopted…158 

Sammanfattningsvis tolkas det positiva omnämnandet av FNSR vilket citaten 
utgör ett exempel på, att Kina anser att FN och FNSR har en viktig roll, även för 
de regionala problemen som finns i Asien. 
 

3.4.5 Mr. Ivanov, Ryssland, 16 november 2001 
Talet fokuserar helt på händelsen den 11 september och stödjer de åtgärder som 
FN hittills har beslutat om. Ryssland ger sitt stöd för att ytterligare stärka FN:s 
roll i den fortsatta globala kampen mot terrorism inklusive nuclear terrorism. I 
jämförelse med det utrymme som frågor rörande ökat stöd till uppbyggnaden av 
u-ländernas självständighet och rättvisare världshandel tidigare haft i de sovjetiska 
talen, finns detta knappast med i detta ryska tal.  
 
Den instrumentella rollen 
Den viktigaste rollen som FN har enligt rysk bedömning är skapandet av ett 
globalt system för att möta hot, utmaningar inom internationell terrorism. En anti-
terroristkoalition har bildats i vilken Ryssland ingår, där FN:s betydelse uttrycks 
som: 
 

…the United Nations playing a very important role in consolidating and coordinating 
activities. It is precisely the United Nations that has the necessary universal character and 
authority to organize a response to the threats and challenges that confront mankind today.159 
  

Effekten av detta enligt Ryssland är beroende av när beslut implementeras i 
medlemsländerna och då detta har en så betydande roll anser de att: 
 

It would be of great importance to establish within the United Nations a mechanism to 
monitor the fulfilment by States of their treaty obligations concerning the suppression of 
terrorism.160 
 

Med utgångspunkt i texten för resolution 1373, där även de som ger skydd åt 
terrorister kan ställas till svar för terroristhandlingar, tolkas detta som ett 
paradigmskifte i Rysslands syn på FN:s ambitioner avseende FN:s respekt för den 
nationella integriteten. 
 
Arenarollen 
För utrikesministern är detta ett vägval för FN, där alternativen ser ut enligt 
följande: 
 

                                                 
158 Mr. Tang Jiaxuans tal inför FN:s generalförsamling, s.18, A/56/PV.46, 11 Nov 2001,  
      New York.  
159 Mr. Ivanovs tal inför FN:s generalförsamling, s.4, A/56/PV.56, 16 Nov 2001, New York. 
160 Ibid, s.4. 
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Either we work together to responsibly construct a genuinely just and democratic world order 
…, or we show ourselves to be unable to counter real threats…161 
 

Skall världssamfundet lyckas i denna kamp krävs det samarbete inom alla 
områden som politiska, finansiella och humanitära och som en samlad global 
resurs under skydd av FN kan de tänka sig: 
 

… a centre for coordinating assistance to States to resolve crises caused by terrorist 
acts.162 
 

I samma anda som ovanstående anser Ivanov att ett världsforum skulle samlas 
under FN för att diskutera vilket stöd som det civila samhället kan bidra med i 
kampen mot terrorism och speciellt medias roll i detta. 
 
Aktörsrollen 
Utrikesministern visar stort förtroende för FNSR som beslutsinstans vilket kan 
utläsas i följande uttalande: 
 

It is precisely the United Nations that has the necessary universal character and authority to 
organize a response to the threats and challenges that confront mankind today.163 
 

Mr Ivanov anser att rådet har såväl det politiska som det demokratiska stödet som 
dessa beslut kräver för att kunna anses utgöra det ramverk som krävs för att 
neutralisera terroristhotet. Med denna utgångspunkt föreslår Ryssland en studie 
som hanterar: 
 

…the possibility of including in international law the principle of the responsibility of States 
for their failure to take measures against terrorists in their territory or under their 
jurisdiction.164 
 

Detta tolkas som ett sätt för världssamfundet att ytterligare sätta press på 
medlemmarnas implementering av antagna resolutioner. 
 
Sammanfattningsvis upplevs Ryssland som nöjt med FN:s agerande runt 
händelsen den 11 september och den samsyn som råder mellan presidenterna för 
USA och Ryssland, något som Ivanov ser positivt på. Det stöd som Ryssland 
uttalar för att ytterligare stärka världssamfundets mandat och kraft att hantera 
internationell terrorism, skulle kunna tolkas som att Ryssland ser detta som en 
hjälp i den nationella kampen mot korruption, maffia och den brottsliga 
ekonomiska värld som förknippas med detta. 
 

3.4.6 Sammanfattande analys 2001 
P5 sluter upp kring stödet för FN i kampen mot internationell terrorism, vilket i 
skuggan av händelsen 11 september uppges som en viktig kamp även för FN. 
Organisationens betydelse varierar mellan medlemmarna där USA endast 

                                                 
161 Mr. Ivanovs tal inför FN:s generalförsamling, s.4, A/56/PV.56, 16 Nov 2001, New York. 
162 Ibid, s.4. 
163 Ibid, s.4. 
164 Ibid, s.4-5. 



F Ö R S V A R S H Ö G S K O L A N C-UPPSATS FHS beteckning 
Chefsprogrammet 02-04 2004-06-14 19 100:2031 
Mj Steffen Hansen  Sida 49 (55 ) 
 
tillskriver FN en svag ledarskapsroll som stödjer en kamp som USA kommer att 
utkämpa tills målet är uppnått. Denna kamp upplevs snarare som en hämnd för de 
offer som terrorattacken mot New York krävde än en kamp i enlighet med FN:s 
principer för fred och stabilitet vilket följande ger uttryck för: 
 

…will remember those who have plotted against us. We are learning their names. We are 
coming to know their faces. There is no corner of Earth distant or dark enough to protect 
them. However long it takes, their hour of justice will come.165  
 

Ryssland uttrycker stort förtroende för USA och hur terroristkampen skall vinnas, 
där förändrat lagstiftning skall öka pressen ytterligare på medlemmar att 
implementera antagna resolutioner, något som FN har ett ansvar för enligt 
Ryssland. 
 
Storbritannien anser att FN i form av GF och FNSR har verkat resolut i kampen 
mot terrorism, men ser att FN har en betydande roll för återuppbyggnaden av 
Afghanistan. 
 
Frankrike och Kina anser att endast FN har den juridiska särställningen att leda 
kampen mot internationell terrorism på den internationella arenan, vilket kan 
tolkas som ett påpekande främst mot USA med anledning av deras agerande och 
tidigare tal, som Mr. Védrine påpekar med: 
 

The United Nations will have a crucial role to play in this difficult struggle, laying down 
universal obligations for each State and the framework for our action.166 
 

Kina och Frankrike är också tydliga med att målet för de militära operationerna 
måste ha tydliga kopplingar till terroristverksamhet och i likhet med Frankrike 
och Storbritannien framhåller de betydelsen av helhetslösningar som ger stabilitet 
för regionen. Dvs. humanitära hjälpinsatser är lika viktiga som själva bekämpning 
av terrorismen. 
 
För konflikten i Mellanöstern märks att Kina och Frankrike har önskemål om 
större ansträngningar från FN och medlemmarna än vad som har varit fallet 
tidigare, vilket Frankrike uttrycker som: 
 

…the increasing threat that this conflict poses to international peace and security requires 
that those who have the will and the means join forces in a push for peace, given that the 
main players are evidently unable to do so unaided.167 
 

Denna uppfattning får starkt stöd av Kina som säger: 
 

China supports a greater role for the Security Council in this respect168 
 

                                                 
165 President George W Bushs tal inför FN:s generalförsamling, s. 8, A/56/PV.44. 
166 Mr. Hubert Védrines tal inför FN:s generalförsamling, s.26. A/56/PV.45, 10 nov 2001,  
     New York.  
167 Ibid, s.26 
168 Mr. Tang Jiaxuans tal inför FN:s generalförsamling, s.19, A/56/PV.46, 11 Nov 2001,  
     New York.  
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Båda dessa uttalanden kan tolkas som kritik mot FNSR och framförallt USA som 
kan uppfattas som Israels beskyddare. Detta antyder också att om USA vill få 
Kina och Frankrikes stöd i FNSR, krävs att USA tillmötesgår dessa krav för att 
samarbetet dem emellan skall gå allas intressen till mötes.  
 
Alla nationer anser att fortsatt samarbete inom FN är viktigt och USA:s 
erbjudande att hjälpa dem som anser att viljan finns men inte resurserna i kampen 
mot terrorism, sätter förmodligen stort tryck på alla och inte minst de f.d. 
öststaterna att ställa upp i kampen. 
 
FN och FNSR:s roll förekommer knappt i USA:s pragmatiska framförande 
samtidigt som talet kommunicerar ett tydligt hot mot dem som kan bindas till 
terroristfraktioner eller nationer som ger dem skydd. Det amerikanska budskapet 
innehåller uppmaningar om uppslutning kring kampen mot terrorism, där ett nej 
ställer nationen i en ofördelaktig relation till USA. Slutligen finns det inga 
antydningar om att USA söker stöd för den fortsatta kampen vilket tolkas som att 
USA anser att FN:s roll har minskat i betydelse när kampen gäller den egna 
nationens skydd och legitimitet för nyttjandet av våldshandlingar. 
 
Frankrike och Kina påpekar att ett stöd från FN skall bygga på att handling sker i 
enlighet med FN:s principer och detta påpekande tolkas som att de anser att det 
finns en tendens att FN sanktionerar något som ej är i enlighet med dessa 
principer, vilket på sikt kan skada organisationen. Båda länderna efterlyser en 
rättvisare syn på internationell lag och antagna resolutioner vilket även detta 
antyder att de för närvarande inte anser att så är fallet.  
 

4 Slutsatser 
I inledningen av uppsatsen nämns FN:s förmåga att agera vid konflikter och 
FNSR:s roll betraktas som särskilt viktig i detta sammanhang. Det övergripande 
området är hur medlemmarna ser på FN:s roll vid olika världspolitiska situationer 
där de tre utvalda årtalen anses kunna representera de olika tidsepokerna.  
 
1980 var FN:s förmåga att agera för att bryta en konflikt helt satt ur spel, de två 
supermakterna blockerade säkerhetsrådet och konsekvensen blev att P5 
medlemmarna nyttjade GF som talarstol och diskussionsplats för att dryfta 
sakfrågor om aktuella konflikter där brott mot FN:s principer förekom. Det kan 
tyckas rimligt att kritik mot denna handlingsförlamning skulle ta sig uttryck i 
talen, men faktum kvarstår att kritiken riktas mot enskilda medlemmars agerande 
snarare än mot FN:s konstitutionella oförmåga att agera i en situation där P5 ej 
kan nå en lösning. Tydligaste exemplet på detta är den samlade kritiken mot 
Sovjet 1980 för sin intervention av Afghanistan och Sovjets kritik mot USA:s 
intervention av Kuba. Efter kalla krigets slut och Iraks anfall av Kuwait möts ett 
samstämmigt P5 i FNSR, antar de resolutioner som krävs för att slutligen under 
ett FN mandat, tvinga Irak att lämna Kuwait. När GF 2001 öppnar sitt årliga 
plenum sju veckor försenad pga. terrorattacken mot bl.a. World Trade Centre 
(WTC) kan USA:s tal tolkas innehålla ett tonfall som säger att USA avser att 
agera i jakten på terrorism med eller utan ett stöd i FN. Detta till trots för den 
enighet som rådde i FNSR, vilket tyder på en förändring mot tidigare mönster. 
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Budskapet är tydligt och innehåller element av hot riktade mot såväl 
terroristorganisationerna som de stater som ger terrorister skydd. 
 
Slutsatserna av ovan ger en bild av att FN betraktas som en viktig arena för att 
förmedla nationella ståndpunkter till en global åhörare, men att i tider då FNSR är 
satt ur spel pga. veto eller hot därom, dryftas dessa frågor i GF utan att 
organisationen utsätts för någon större kritik av P5, men när enighet råder och 
beslut kan antas i FNSR lyfts detta oftast fram som en styrka för freden och 
organisationen av medlemmarna. 
 
Det faktum att P5 har gått oförändrat igenom historien sedan FN grundades och 
att reglerna för att godkänna resolutioner i sakfrågor kräver alla P5:s röster, har 
endast lyfts fram av Frankrike och bara i ett tal, vilket ger slutsatsen att detta inte 
är en fråga som P5 önskar ändra på. Den privilegierade ställning som de är i 
åtnjutande av i FN kommer förmodligen att bestå. 
 

5 Diskussion 
FN har i likhet med resten av världen följt utvecklingen och även om 
organisationens form inte har ändrats så mycket, har den fredsoperativa 
verksamheten ändrats kraftigt i såväl antalet operationer som graden av 
risktagning. 
 
P5 har gått från en fas där rådets främsta förtjänst var det faktum att parterna till 
trots för sina antagonistiska ideologier möttes regelbundet, men som till sin 
nackdel uppvisade en sådan oförmåga att besluta om resolutioner som kunde bidra 
till fred och stabilitet, till en ny fas där ideologiska hinder är rivna och en ny era 
har startas. Effekterna har inte uteblivit och snart har världen åter vant sig vid ett 
enigt och handlingskraftigt FNSR som agerar i enlighet med FN-stadgan vid 
konflikter, i alla fall om brottet görs av en arabstat där ekonomiska värden står på 
spel.  Detta paradigmskifte tydliggörs väl av det faktum att resolution 660 togs när 
Irak invaderade Kuwait 1990 och dagen efter terrorattacken 11 september antogs 
1368, vilket rent matematisk innebär att rådet efter Gulf-kriget har antagit fler 
resolutioner på 11 år än vad som var fallet under organisationens första 44 år. 
 
Från nedrustningsförhandlingar initierade av den pågående kapprustningen mellan 
allianserna, har världssamfundet övergått till internationell jakt på enskilda 
innehavare av WMD. Denna jakt upplevs av flera medlemmar som 
diskriminerande mot ett neutralt förhållningssätt till tolkningen av internationell 
lag, vilket arabsamfundet anses ha drabbas av vid ett flertal tillfällen och i en 
organisation som FN med alla nationaliteter och eniska grupper representerade, 
kan detta bli besvärligt för organisationens trovärdighet vilket långsiktigt kan 
innebära att FN åter kan bli lamslagen, med den skillnad att under kalla kriget 
balanserade de bägge supermakterna ut varandra, idag på världsarenan råder det 
amerikansk hegemoni med ett till synes pålitligt ryskt stöd. Detta faktum uttrycker 
vissa stater som en besvärlig realitet, vilket de inte avser stödja om det inte finns 
något för dem att vinna på detta. 
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Världen har blivit en säkrare plats över tidsperioden som helhet än vad som var 
fallet 1980 sett till relationen mellan stater, men kanske inte i första hand genom 
färre WMD, utan tack vara det förtroende som råder mellan Ryssland och USA 
för tillfället.  
 
Särbehandlingen av arabsamfundet verkar vara den enskilda frågan som har störst 
potential att implementera en spricka i FNSR, där frågan har utvecklats från totalt 
enighet bland länderna för Palestinas rätt till en suverän stat och Israels rätt till 
skydd till ett påstående innehållande incitament om anklagelse för orättvis 
behandling riktad mot organisationen för att göra för litet för vissa och för mycket 
för andra. 
 
Det stöd som USA tidigare har kunnat påräkna från övriga nationer har visat sig 
vara avhängigt av att samarbetspartnerna känner respons i USAs agerande som 
kan gynna dem på kort eller lång sikt. I annat fall kan nog inte USA påräkna ett 
sådant stöd i fortsättningen. När Ryssland säger: 
 

The Russian Federation also proposes studying the possibility of including in international 
law the principle of the responsibility of States for their failure to take measures against 
terrorists in their territory or under their jurisdiction.169 
  

Kan man i förlängningen se att de söker en högre grad av överstatligt styre till FN, 
eller gäller det endast formulerandet av den juridiska texten och inte avser 
kopplingen till de juridiska konsekvenserna av att bryta detta?  
 
Organisationens betydelse som en mötesplats har tidigare oreserverat uttrycks 
som öppen för alla, men 2001 uttrycker USA att FN:s trovärdighet ifrågasätts när 
representanter för våldsorganisationer170 inbjuds vilket de anser har en negativ 
inverkan på FN:s moraliska auktoritet. Att detta skall vara början på en process 
där personer, organisationer m.fl. utestängs är för tidigt att säga.  
 
Vad kan man då säga om FN:s beslutsorgan, FNSR? I sin ursprungliga form tänkt 
som ett instrument för att förhindrar storskalig konflikt, till träda eller paus under 
drygt 40 år och sedan verka resolut med odiskutabelt monopol på militärt 
våldsanvändning. Finns det tecken på att denna enighet inte kan antas att vara för 
evigt? Den närmaste perioden efter kalla krigets slut, inleddes med hög ambition 
för FN som präglades av att vara aktiva och om möjligt förekomma en konflikt 
genom att tidigt bruka konfliktförebyggande åtgärder, till en utveckling som mer 
reagerar på uppkomna situationer men med högre kompetens än vad som tidigare 
varit fallet. 171 172  
Om detta är början på en förändring som i avsaknad av en balanserande kraft till 
den amerikanska hegemonien, leder till en situation där våldsanvändningen 
                                                 
169 Ivanovs tal inför FN:s generalförsamling, s.4, A/56/PV.56, 16 nov 2001, New York. 
170 Av talet framgår det ej vem som åsyftas eller vilken organisation som dessa personer 
representerar. Det framgår dock att platsen var Commission on Human Rights. 
171 Detta uttrycks bl.a. i en rapport skriven av 1992 års Generalsekreterare, ”An Agenda for Peace, 
…” där han skriver: ”The present determination in the Security Council to resolve international 
disputes in the manner foreseen in the Charter has opened the way for a more active Council role.” 
S.7 
172 Se slutsatserna av Brahimi rapporten under pkt 2.2.2. 
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internationellt släpps fri och FN:s roll övergår till att administrera stater som vi ser 
sker idag i Kosovo och Afghanistan går inte bestämt att säga.  
 
Som alla nationer har berört från 1980 och framåt är konflikten mellan Israel och 
Palestina en känslig konflikt som representerar den muslimska och arabiska 
världen mot västvärlden, vilket utgör källan för ett misstroende mot västvärldens 
sätt att tolka och döma arabvärldens handlingar. Detta är sannolikt en inneboende 
kraft vilket i förlängningen kan bli inspirationskällan för framtida terrorattacker.  
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5 Käll- och litteraturförteckning 

5.1 Primärkällor – Empiri 
Den beteckning som nyttjas av FN för den typ av handlingar som utgör empiri 
i denna uppsats är A/sessions nummer/PV + mötesnummer vilket i 
nedanstående exempel skulle bli: A/35/PV7. 
Beteckning173 Person/befattning   
UK A/35/PV7 Lord Carrington/Secretary of State for Foreign and 

Commonwealth Affairs of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland174 

UK A/45/PV8 Douglas Hurd/Utrikesminister i Storbritannien. 
UK A/56/PV46 Jack Straw/Utrikesminister i Storbritannien. 
 
FR A/35/PV8 Jean Francois-Poncet/Utrikesminister (FN:s 

översättning från franska till engelska) 
FR A/45/PV.4 Francois Mitterrand/President (översättning från 

franska till engelska utförd av FN). 
FR A/56/PV.45 Hubert Védrine/Utrikesminister (översättning från 

franska till engelska utförd av FN). 
 
US A/35/PV.4 Mr Edmund S Muskie / Secretary of State. 
US A/45/PV.14 George Bush / President of the United States of 

America. 
US A/56/PV.44 George W. Bush / President of the United States of 

America. 
 
RY A/35/PV.6 Mr Gromyko / Utrikesminister (översättning från ryska 

till engelska utförd av FN). 
Shevardnadze, Eduard A, Utrikesminister för USSR, Statement at the forty-
fifth session of the General Assembly of the United Nations, 25 September 
1990. 
RY A/56/PV.56 Igor Ivanov / Utrikesminister för Ryska Federationen. 
 
KI A/35/PV.9 Mr Hunag Hua / Utrikesminister (översättning från 
kinesiska till engelska utförd av FN). 
KI A/45/PV.12 Mr Qian Qichen /Utrikesminister (översättning från 
kinesiska till engelska utförd av FN). 
KI A/56/PV.46 Mr Tang Jiaxuan / Utrikesminister (översättning från 
kinesiska till engelska utförd av FN).

                                                 
173 Land/session/plenary/dag/månad/år 
174 Kommer fortsättningsvis att beskrivas med Utrikesminister men med samma innebörd. 
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