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Internationella fredsfrämjande operationer och mänskliga rättigheter 
 
Uppsatsen behandlar deskriptivt hur ämnesområdet mänskliga rättigheter behandlas vid internationella 
fredsfrämjande operationer och det legala ramverk som är styrande. Av särskilt intresse är de 
svårigheter som det internationella samfundet, FN, har med kontrollen av efterlevnaden att stater 
agerar i enlighet med de principer som anslagits i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. 
 
Då alltfler nationer deltager i fredsoperationer är det viktigt att konventioner och andra styrande 
regelverk, som folk- och sedvanerätten, utformas på sådant sätt att de kan nå bred förankring samt 
styra utvecklingen för skyddet av de mänskliga rättigheterna i en positiv riktning. 
 
Syftet med uppsatsen är att bringa kunskap om var Sverige står i dagsläget avseende synen på  
mänskliga rättigheter och hur vi utbildar och övar vår personal inför fredsfrämjande operationer för att 
säkerställa att våra soldater/sjömän och civila agerar på ett riktigt sätt i enlighet med FN:s grund-
läggande anda och värderingar.  
I detta perspektiv är det viktigt att samtlig personal som skall deltaga i en multinationell fredsoperation 
är väl fötrogna med vilka rättigheter och skyldigheter de har enligt internationell rätt att ingripa, enskilt 
om så är nödvändigt, för möjliggörande att skydd av de mänskliga rättigheterna ges såväl inom den 
egna fredsstyrkan som till tredje part och de inblandade i konflikten som man är satt att lösa.  
 
Nyckelord: Mänskliga rättigheter, folkrätt, fredsfrämjande operationer, konfliktorsaker, FN, mandat, 
säkerhetsrådet, ROE, övning/utbildning 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

En av de tongivande värderingarna som troligen får allt mer genomslag i 

den moderna världen är helt klart beaktandet av de mänskliga rättigheterna. 

Däremot finns åtskilliga tolkningar av dessa rättigheter såväl inom vårt eget 

land som globalt. FN har fastslagit vad som är grundläggande mänskliga 

rättigheter (hädanefter MR) och denna uppsats har inte för avsikt att tolka vad 

som är definitionen av MR utan mer peka på de problemställningar som kan 

uppstå vid internationella insatser avseende olika syn på MR. 

På Clausewitz tid var krig en företeelse som ansågs som mer eller mindre 

accepterat. Krig var en fortsättning av politiken och blev alltmer totalt, så att 

kriget påverkade hela samhället, dess struktur och invånare, jämfört med 

tidigare då kriget oftast endast berörde de krigande staternas (motsvarande) 

militärmakter. Även innan permanent reglerad humanitär rätt tillkom så kan 

man se att någon form av ”Gentlemens agreement” förekom vilket kan (vid en 

positiv tolkning) ses som ett skydd av kombattanter och civilbefolkningens 

rättigheter. Ofta förekom överenskommelser mellan de stridande parterna om 

”stridspauser”, hur att ta hand om sina dödade och såraden, när ett slag skulle 

anses vara förlorat, hur förloraren skulle behandlas mm. Detta kan man anse 

som ganska naturligt då de som stred var väl medvetna om att de ”nästa gång” 

kunde hamna på den förlorande sidan och då skulle vara betjänt av en 

någorlunda reglerad och human behandling. Dessa olika överenskommelser har 

varierat genom historien och om man får tro romanförfattaren Jean M. Auel så 

fanns det givna regler redan på ”Grottbjörnens” tid, dvs. i mänsklighetens 

tidigaste begynnelse. Dock är det först senare i modern tid som man kan se ett 

mer bestående regelverk för krigs hanterande, även om det är långt ifrån 

detsamma som att alla stater såväl som individer följer dessa regler, eller 

”Krigets lagar” som vi benämner dem. 

”I krigets spår har det alltjämt med stapplande steg funnits någon form 

av reglering av hur krig får och skall bedrivas. De tidiga uttrycken av 

humanitär rätt skiljer sig självfallet markant från nutidens. Utvecklingen 
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mot en modern humanitär rätt har varit lång och snårig. Lagstiftningen och 

maktutövningen har varit beroende av flera faktorer, bland annat politisk 

vilja, ekonomiska avvägningar, trosföreställningar samt tidens kulturella 

och humanistiska åskådning. Därför har olika samhällen under olika tider 

haft vitt skilda synsätt på respektive folkrättsliga åtaganden.”1 

Denna uppsats skall dock inte behandla MR sett ur den aspekten att MR endast 

har betydelse vid det som definieras som krig i traditionell mening, dvs mellan 

stater, utan uppsatsen behandlar ett vidare konfliktperspektiv.  

Att stater har olika syn på MR är inget konstigt vid beaktande av hur olika 

vi människor är sett ur såväl kulturella och religiösa aspekter som sociala, 

ekonomiska och geografiska förutsättningar. Framtida konflikter behöver inte 

vara mellan nationalstater utan kan se ut på många olika vis: ”…We are 

entering an era, not of peaceful economic competition between trading blocks, 

but of warfare between ethnic and religious groups.”2 

Även om Van Greveld i ovanstående citat ger uttryck för en väldigt 

pessimistisk bild så ligger det en hel del tänkvärt bakom denna syn på 

omvärlden, vilket bekräftas av statistik från Uppsala universitets freds- och 

konfliktforskning som anger att endast sju av totalt 108 väpnade konflikter 

under perioden 1989-1998 var mellan stater.3  

Idag och under överskådlig framtid, så kan man se att parter inbegripna i olika 

konflikter använder brott mot MR som en form av sin krigföring, och även som 

en anledning till att föra krig, i allt större utsträckning.4 

I Sverige har man inom den militära verksamheten under en lång tid, inte 

minst under det kalla kriget, inte behövt fundera så mycket runt frågor rörande 

MR. Detta kanske av den anledningen att landets militära ledning framförallt 

planerade för ett försvarskrig där en eventuell fiende varit anfallande och 

följaktligen handlat felaktigt och Sverige haft rätten på sin sida att agera såsom 

ansetts lämpligt sett ur ett rent militäriskt synsätt, givetvis med beaktande av 

                                                 
1 Östberg, C (2000), Den internationella humanitära rättens introduktion i Sverige, s 7 
2 Creveld, M. Van, (1991), The transformation of war 
3 Uppsala universitet, Freds och konfliktforskning, hämtat från internet 2001-08-26 
4 Kaldor, M, (1999), New and old wars, ss 111-116 
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folkrättsliga principer såsom exempelvis inte blanda militära ställningar bland 

befolkningscentra, kyrkor sjukhus mm. De civila människor som behandlats i 

de svenska krigsplaneringarna har i huvudsak rört den egen svenska 

befolkningen och Sverige har inte behövt ha några detaljerade planer för hur att 

hantera civila på annan plats än inom det egna riket. Undantag finns givetvis 

där Kongoinsatsen är ett exempel som troligen skulle ha behandlats annorlunda 

i dag jämfört med vad som gjordes på 60-talet. Men i och med den ökande 

internationella verksamheten, med bland annat fredsfrämjande missioner runt 

om i världen, så kan man sedan en tid tillbaka inte undgå att ta frågor avseende 

MR på allra största allvar. Samtidigt som Sverige ökat sitt deltagande i olika 

sorters fredsfrämjande verksamheter så har även andra länder, såväl ”gamla” 

som nya deltagare i FN:s fredsfrämjande verksamhet, ökat sina internationella 

åtaganden. En klar ökning har skett där förband från olika nationer deltager i 

samma operation vilket ställer krav på samverkan och samarbete för att lösa 

ställda uppgifter. Synen på MR och andra grundförutsättningar kan divergera 

mellan olika nationaliteter, men dessa skillnader måste överbryggas och någon 

gemensam linje hållas för att kunna skapa fred och stabilitet i de 

konfliktområden man blivit insatta i. I detta hänseende är det av stor vikt att 

man följer de gemensamma riktlinjer som dragits upp av FN så att samtliga 

deltagande nationer samtidigt skapar sig en bas och förståelse för vad som 

egentligen innefattas av MR. Inte minst är det viktigt för ett land som Sverige 

som anser sig ha en lång tradition av att ha en ”bra och riktig” syn på 

mänskliga rättigheter att föregå som ett gott exempel när det rör dessa 

områden. 

Slutsats/ syftet med avsnittet 

Behovet av att veta vilka legala ramverk som gäller blir alltmer aktuellt då 

alltfler stater, nationer/nationaliteter är och kommer att bli inblandade i 

internationella insatser där det gäller att hantera MR åtaganden och hur man 

skall agera vid kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Detta ställer stora 

krav på samtliga individer som kan komma att konfronteras med 

”verkligheten” och snabbt måste hantera uppkomna situationer utan att bryta 

mot internationell rätt (folkrätten) och nationella lagar och regler. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att peka på de problemställningar som en enskild, 

såväl menig som befäl, kan ställas inför vid internationella insatser avseende 

MR och dess rättsliga kopplingar. Av särskilt intresse är aspekter som härrörs 

ur olika tolkningsmöjligheter på vad som egentligen skall/får/bör göras av 

militär personal ingående i en multinationell styrka med varierad kulturell och 

etnisk sammansättning. Detta görs för att kunna ge övergripande 

rekommendationer till utveckling av regelverk för internationella insatser, 

soldatregler samt utbildning av personal, såväl civil som militär, inför mission 

avseende synen på samt hanteringen av MR, vilket även krävs för att individer 

inte skall begå regel eller lagbrott. 

Under det övergripande syftet som redovisats ovan kommer följande 

frågeställningar att behandlas: 

 Hur kan en enskild soldat påverkas av att ledas av (lyda under) befäl 

med annan syn på MR beroende på etnisk, kulturell eller annan 

bakgrund? Eller spelar det ingen roll? 

 Det omvända förhållandet; att leda personal med annan syn på MR. 

 Hur skall en soldat veta, vara tränad för, när han/hon har juridiskt stöd 

för ett eventuellt ingripande med vapenmakt i yttersta fall, avseende 

MR, även om det inte sker på direkt order? 

 När kan det vara rätt att bryta mot en order därför att den bryter mot 

folkrätten avseende MR? Vilket väger tyngst: MR med stöd i folkrätten 

eller en order i ”chain of command”? 

 

 

1.3 METOD 

Uppsatsen är till stora delar deskriptiv, med ett i grunden realistiskt synsätt. 

För att uppsatsen skall kunna besvara frågeställningarna och ge läsaren 

förståelse för slutsatserna krävs att författaren ger en tillräcklig 

bakgrundsbeskrivning. Denna bakgrund skall innehålla vad som står i 

deklarationerna om de mänskliga rättigheterna samt belysa vilka aktörer som 

finns för att dels tolka och även bevaka att skyddet av MR följs, sett ur svensk 
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synvinkel. Bakgrundsbeskrivningen kommer även övergripande att behandla 

bakomliggande konfliktorsaker och ge exempel på olika teorier varför 

konflikter uppstår, vari brott mot MR är eller kan bli en del. 

Därefter skall uppsatsen beskriva hur världssamfundet och övriga nationella 

och/eller internationella organisationer kan medverka till en 

förändrad/förbättrad syn på MR och hur detta skall kunna ske genom olika 

typer av insatser. För att förstå vilka insatser som kan komma ifråga kommer 

uppsatsen att beskriva såväl traditionella (”Peacekeeping” fredsbevarande 

missioner) som nya fredsfrämjande operationer (PSO - Peace Support 

Operations, som är det nya ”paraplybegreppet” och även innefattar 

fredsframtvingande och andra multifunktionella fredsoperationer) vilket är det 

tongivande området för denna uppsats. Viktigt är att läsaren får en förståelse 

för hur dessa PSO kan komma att genomföras i framtiden samt hur man kan 

träna individerna som skall genomföra dessa. I denna beskrivning ingår även 

att visa på vilken juridisk grund dylika operationer stöder sig.  

Därefter kommer uppsatsen att visa på hur svårt det kan vara att få 

genomslag för de mänskliga rättigheterna. Detta kommer att visas genom olika 

exemplifieringar där uppsatsen pekar på valda typexempel. I dessa exempel har 

aktörerna på olika nivåer, stat och enskild individ, trots kännedom om MR 

gjort olika tolkningar av deklarationen och vad de olika artiklarna menar. Även 

exempel på direkta brott mot MR kommer att ges där gränsen är mer tydlig 

men problemet hur att lösa detta (dessa) problem kvarstår i minst lika hög grad. 

Efter detta återges de mandat och uppgifter som gäller för den pågående 

missionen i Kosovo. Anledningen till detta är att skapa en bild av om det blivit 

så klara regler så att det inte kan bli några tveksamheter om synen på MR och 

vilka förhållningsregler mm som gäller i detta avseende. 

Slutsatserna i varje del av uppsatsen kommer att leda fram till en 

diskussion. I denna diskussion skall författaren väga samman de behandlade 

kapitlen och beskriva hur de hänger ihop med och påverkar varandra. Är det 

möjligt att se några särdrag eller särskilt viktiga faktorer så skall dessa lyftas 

fram i denna avhandlingsdel. I diskussionskapitlet kommer det även att finnas 

utrymme för författarens egna ståndpunkter. 
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Slutligen skall författaren sammanfatta uppsatsen och ge svar på de 

inledande frågeställningarna samt peka på de problemställningar som återstår 

och kan skapa tveksamheter i hanteringen av MR vid internationella 

fredsinsatser. 

Nedanstående bild skall illustrera tillvägagångssättet i uppsatsen och hur de 

olika delarna hänger samman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 TEORIANKNYTNING 

Som teorianknytning har valts ett realistiskt synsätt. Doyle skriver i sin bok 

”Ways of War and Peace” att realismen skapades av den antika grekiska 

historikern Thucydides för över tvåtusenfemhundra år sedan. Denna teori har 

även behandlats senare av bland annat Machiavelli och Hobbes samt Rosseau 

som på sjuttonhundratalet lade grunden för den moderna modellen av 

realismen. Den realistiska teoribildningen är i grunden pessimistisk. Motpolen 

kan sägas utgöras av idealismen som har en överoptimistisk syn på världen och 
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samspelet mellan stater och individer. I grunden utgår realismen från 

nationalstaterna som de enda aktörerna, men tankegångarna är användbara ner 

på individnivå. Ur ett realistiskt betraktelsesätt antas också en misstänksamhet 

mellan stater alltid finnas och den viktigaste politik som förs är att överleva 

som stater. Detta resonemang leder fram till att staters agerande alltid är 

rationellt för att leda fram till denna säkerhet. 5 

På individnivå beskriver Raymond Aron hur människan i vissa avseende 

liknar andra djurarter. Detta gäller även den mänskliga egenheten att vara 

relativt kombattant, med den meningen att endast en mindre stimuli kan vara 

tillräcklig för att utveckla aggression.6 Detta beteende talar emot en idealistisk 

syn på mänskligheten och stärker den realistiska teorin i förhållandet såväl 

mellan stater som mellan individer. Författaren har även jämfört med 

liberalismen och den nyare neoliberalismen. Dessa teorier stärker den enskilda 

individen och framhåller framförallt den ekonomiska utvecklingen som blivit 

alltmer global och tar mindre hänsyn till de enskilda staternas betydelse och 

framhåller betydelsen av länken mellan ”marknaden” och MR. Dock är 

relationen mellan realiseringen av de mänskliga rättigheterna och den ideala 

neoliberala globaliseringen tvetydig i sin tanke, uppfattning och verkan. Och 

dessa teorier stämmer mest på de västliga demokratierna medan kanske 

framförallt de södra och mindre utvecklade staterna inte kan leva upp till denna 

”standar” i dagsläget, vilket gör att denna teori inte blir tillräckligt allmängiltig 

för denna uppsats.7  

Med detta resonemang i botten anser författaren att den realistiska 

teoribildningen har bättre förutsättningar att finna brister i aktörsförmågan än 

en mer liberalistisk eller idealistiskt präglad teoribildning. Teorin skall alltså 

ses som ett instrument för att kunna svara på frågeställningarna i uppsatsen. 

Den skall likaså vara behjälplig för genomförande av resonemang och 

diskussion av författaren. Efter andra världskriget så uppstod en modernare 

                                                 
5 Doyle, M. W (1997), Ways of war and peace, 18 ff 
6 Aron, R i boken War,Freedman redaktör (1994), ss 77-81 
7 Falk, R (2000), Human rights horizons, ss 46-40 
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variant av liberalism benämnd neorealism.8 Men grunden för neorealismen 

bygger liksom tidigare på att stater är de ledande aktörerna i den internationella 

anarki som råder. Och staternas huvudintresse är fortfarande att se efter sina 

egna intressen och säkerhet. Så vad gäller användandet av realism eller 

neorealism ger det ingen egentlig skillnad för denna uppsats. 

Slutsats/ syftet med avsnittet: 

Teorins användande i denna uppsats kan beskrivas som en lins genom 

vilken det empiriska materialet och resultatet av diskussionen skall betraktas. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen kommer inte särskilt att ta upp den nya säkerhetsdimensionen 

som berörs av såväl EU, OSCE som NATO:s nya krishanteringsprogram i 

olika former.9 Även om de nya säkerhetsdimensionerna påverkar uppsatsens 

ämnesområde så kommer dessa dimensioner endast att beröras om det behövs i 

andra sammanhang och alltså inte ägnas någon egen behandling.  

Krigets lagar som nämns på ett flertal platser i uppsatsen kommer inte 

närmare att definieras eller beskrivas då läsare av denna uppsats förutsätts ha 

tillräcklig kännedom om dessa lagar för att förstå dess roll i det avhandlade 

ämnet. 

Säkerheten för mänskligheten, vilket innefattar synen på och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna, påverkas alltmer av den ökande globaliseringen, 

politiska, ekonomiska med flera faktorer som inte har direkt knytning till 

militär säkerhet för stater (och dess invånare) kommer inte att särskilt 

behandlas även om detta är ett närliggande och intressant ämnesområde.10 

 

 

                                                 
8 Jackson, R och Sörensen, G (1999), Introduction to International Relations, ss 51-53 
9 SIPRI, report of the Frösunda conference; The new security dimension, ss 1-8 
10 Evans, T (2001), The Politics of Human Rights, här förs en utförlig redovisning för de 

nämnda faktorerna, ss 1-10, 116-120  
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1.6 DEFINITIONER/BEGREPPSFÖRKLARING  

 

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut 

ICTY International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, belägen i Haag 

NGO None governmental organisations 

OSSE Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

(på engelska; OSCE) 

PK  Peacekeeping, fredsbevarande missioner, förklaras 

närmare i kap 3.2 

PSO  Peace Support Operations, används framförallt som 

ett samlingsbegrepp för fredsfrämjande operationer 

i 2a och 3e generationens multifunktionella och 

multinationella operationer. 

ROE Rules of engagement, handlingsregler för brukande 

av våld. Ett viktigt politiskt instrument.  

SCR Security Council Resolution, FN säkerhetsrådets 

resolution. Dessa numreras löpande.  

UNMIK UN Mission In Kosovo, ”styr” provinsen sedan -99 

UNPROFOR United Nations Protection Force, FN-mission som 

sattes upp i det forna Jugoslavien med huvudsäte i 

Zagreb och uppgifter att ”skydda” befolkningen och 

förhindra eskaleringen av kriget i framförallt 

Bosnien-Hercegovina.   

 

1.6 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK 

I huvudsak har välrenommerad litteratur använts. Författaren har även 

använt sig av artiklar, hemsidor och litteratur som i vissa fall kan anses som 

färgade av artikelförfattarna och brytande mot gängse syn på bland annat 

mänskliga rättigheter. Detta har gjorts i syfte för att författaren skulle få en 

känsla för annorlunda tolkningar och syn på det avhandlade ämnet, och inte 

utan någon egen tankemöda köpa det som kan anses vedertaget i västvärlden. 
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Detta material har dock inte använts särskilt framträdande i uppsatsen utan 

mest varit ett material för författarens egen förståelse för komplexiteten i det 

avhandlade ämnet och närliggande ämnesområden. 

Författaren hänvisar på några stycken till föredrag och tal, vilket kan vara 

en punkt för kritik då det är författaren själv som fört anteckningar, översatt 

och sammanställt någon annans ståndpunkter. Här anser dock författaren att de 

föredragshållare och liknande som det refereras till är väl kända, liksom deras 

synpunkter, varför det inte bör uppfattas som kontroversiellt eller minska 

trovärdigheten i fotnoterna, särskilt med beaktande av att de är primärkällor. 

 

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

2.1 INLEDNING  

Under detta kapitel skall läsaren få en insikt i varför det är så viktigt med 

förståelse för de mänskliga rättigheterna och hur de har utvecklats under senare 

tid. Om världen varit lugn och harmonisk utan konflikter så skulle det inte 

finnas behov av en kontrollapparat för skydd av MR. Nu är det ju inte så, även 

om många strävar mot skapandet av en bättre värld med färre konflikter. 

Konflikter för med sig att brott sker mot alla möjliga slag av rättigheter, varför 

det är viktigt med en kort redovisning av vad som egentligen kan innefattas av 

begreppet konflikt och dess orsaker. 

Uppsatsens fokus är satt mot hur svensk militär, och civil personal, 

påverkas avseende MR i samband med fredsfrämjande operationer. Av den 

anledningen har författaren valt att först behandla den allmänna förklaringen av 

de mänskliga rättigheterna som antogs av FN 1948 (engelska: Universal 

Declaration of Human Rights). Eftersom författaren anser detta vara ett 

grundläggande dokument så är det viktigt att uppsatsen har detta som en 

grundläggande bas för kommande kapitel och diskussioner. Efter detta 

underkapitel kommer behandling av FN och organisationens påverkan på MR i 

samband med framförallt fredsfrämjande operationer. De s.k. 

”tvillingkonventionerna” från 1966 kommer inte att särskilt behandlas i 

avsnittet om FN även om dessa FN-konventioner är viktiga, däremot nämns 
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konventionerna i underkapitlet om Sverige och MR. Nästa steg blir att 

behandla Europa vilket fått en allt större betydelse även för den enskilde 

soldaten ute på fredsmission, särskilt då europakonventionen och 

Europadomstolen. Slutligen så skall kapitlet behandla Sverige och MR vilket 

skall utgöra basen för resterande del av uppsatsen.  

Sammanfattningsvis så sker alltså en övergripande bild av MR med start i 

FN: s allmänna förklaring, hur FN agerar och vilken betydelse organisationen 

har och kan utveckla, Europakonventionens och Europadomstolens betydelse, 

FN-konventionerna från 1966: s påverkan och slutligen det svenska 

rättssystemet. Detta görs i syfte att först skapa en allmän grogrund för att 

slutligen bli mer preciserat vad som gäller i Sverige och vilka krav som kan/bör 

ställas på svensk personal som deltager i fredsfrämjande operationer. 

 

2.2 KONFLIKTORSAKER 

”Sådant ett släkte är i allmänhet, sådant blifva ock dess krig”.11 

Av ovanstående citat kan man dra den slutsatsen att ju bättre ett släkte är 

desto mindre hemska skulle deras krig bli. Mycket arbete ligger väl i just det 

faktum att kunna påverka jordens stater och dess befolkning i en positiv 

riktning så att fler och fler kommer till insikt om att krig inte längre är en 

naturlig del av samhället. De stora krig som varit under det senaste århundradet 

har tydligt visat på många av de vansinnigheter som kan ske under krig. Inte 

minst då med de ohyggliga brott som skett mot all form av mänskliga 

rättigheter. Det behöver dock inte vara krig mellan stater för att de brott mot 

MR som sker alltmer kommer till diskussion för någon form av agerande av 

det internationella samfundet.  

Som redan nämnts i kapitel 1.1 så finns det en mängd olika orsaker till 

konflikter. Och långt ifrån alla konflikter leder till ett fullskaligt krig mellan två 

eller flera stater. Konflikter kan likaväl leda till inbördeskrig eller annan form 

av lågkonflikt som kan vara svårare att definiera. Lågkonfliktsscenarier är även 

svårare för det internationella samfundet att veta hur man skall hantera, då 

                                                 
11 Kleen, R (1906), Krigets historia ur folkrättslig synpunkt, s 272 
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suveräna stater i allt väsentligt har rätt att själva hantera sina egna inre 

angelägenheter. Detta kapitel skall visa på en del av dagens konfliktorsaker och 

dess konsekvenser. Av utrymmesskäl samt att detta område inte är uppsatsens 

huvudtema så blir vissa orsaker ganska övergripande och inte så djuplodande 

som vore önskvärt. Författaren ber om överseende med detta och hänvisar till 

litteratur ur konfliktforskningen som särskilt behandlar konflikter, dess 

uppkomst och påverkan på omgivningen. 

Författaren vill ändå ge exempel på en definition av begreppet konflikt som 

är ganska allmängiltig, och det är då en identifierbar grupp individer (antingen 

stam, etnisk, språklig, religiös, socioekonomisk, politisk eller annat) är 

involverad i motiverat motstånd i förhållande till en eller flera identifierbara 

människogrupper med bakgrund i att dessa grupper strävar efter vad som synes 

oförenliga mål.12 

Nya hot mot mänsklighetens säkerhet 

Under senare år har världen chockat kunna åse den mångfald på mänskligt 

lidande som exempelvis visats i det forna Jugoslavien, Somalia, Rwanda 

liksom den kurdiska befolkningens situation i norra Irak. Dessa konflikter 

demonstrerar krigets nya ansikte. Från att ha varit en angelägenhet mellan 

stater, vilka mestadels enbart påverkat militären, så går tendensen idag alltmer 

mot interna konflikter. De civila är inte längre enbart påverkade av 

konflikterna, utan de har i allt högre utsträckning blivit måltavlor för själva 

krigföringen, och föremål för de politiska och militära spel som sker av de 

stridande parterna. Förhindrande av hjälp till nödställda och attacker mot 

hjälparbetare är endast en del av detta mönster på krigföring mot 

civilbefolkningen.13 

Även Van Creveld pekar på den nya typen av väpnade konflikter i sin 

artikel i Navy War College Review från hösten 2000. Där påvisar han det 

faktum att sedan 1945 har majoriteten av de länder som gått i krig varit ganska 

små och relativt sett oviktiga (för världen i stort). Trots detta så bevakas och 

                                                 
12 Lider, J (1977), On the nature of war, s 48 
13 Sandvik-Nylund, M (1998), Caught in conflicts, 1 f 
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skyddas de mest avancerade länderna i allt högre utsträckning av avancerade 

vapensystem så att deras befolkningar skall kunna fortsätta att sova tryggt i 

sina sängar. Van Creveld menar även att den senaste trehundra år långa 

perioden av krig mellan politiska organisationer, som blev till stater först i 

Europa och sedan i hela världen, lider mot sitt slut. Om man ser den senaste 

femtioårsperioden som en guide mot framtiden så kommer de framtida krigen 

med överväldigande majoritet vara av typen ”lågkonflikt” eller ”lågintensitet”, 

även om detta är en felvisande definition då dessa konflikter kan vara väl så 

omfattande och blodiga som traditionella krig. Behovet kommer i framtiden 

vad avser den militära strukturen att minskas vad avser användande av tunga 

och strategiska vapensystem. Alltmer fokus behöver sättas till att ändra på 

dagens doktriner och fokusera på uppgifter som ligger närmare polisiära 

uppgifter med lättare vapensystem och annan organisatorisk struktur.14 

Dr Magnus Norell, som är forskare på FOI och expert på terrorism, talade i 

sitt föredrag och seminarium på FHS 2001-10-04 om terroristhot och andra nya 

hotbilder i världen. Dr Norell menade att det egentligen är väldigt lite som är 

nytt i världen. Det som är nytt är profilen på de nya (terrorist-) aktörerna, som 

ofta är högutbildade, välbärgade och inte har något att vinna för egen personlig 

del. Dock skall man inte förringa martyrskapet som är väldigt starkt inom vissa 

fundamentalistiska rörelser och organisationer. Fler människor har dödats eller 

skadats i färre attacker de senaste åren, främst på grund av ”effektivare” 

metoder. De nya terroristgrupperna består ofta av ett slags nätverkssystem som 

slår sig ihop inför en gemensam ”mission” som därefter upplöses igen vilket 

gör det svårt att identifiera och lokalisera dem. I deras egna ögon genomför de 

ett defensivt krig, och skapande av skräck och rädsla är ett av deras mål. Denna 

form av terrorism kan även sprida sig till lokala och/eller regionala regioner där 

mer varaktiga konflikter kan uppstå som resultat av dessa organisationers 

verksamheter. Dessa senare konflikter kan direkt eller så småningom bli 

föremål för ett agerande av FN för lösning eller konfliktdämpande åtgärder.15   

                                                 
14 Creveld, M. Van (2000), Some reflections on the future war, artikel NWC Review 
15 Norell, M. Dr (2001-10-04), Seminarium om de nya hoten, Stockholm FHS 
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En lärdom som man enligt Dr Norell kan dra av händelserna 11 september 

är att denna typ av människor, som genomför terrorattacker, faktiskt är beredda 

på att genomföra vad de säger sig vara beredda att göra. Deras hot kan sättas i 

verket varsomhelst när som helst och helt utan förvarning, även om de vet att 

någon kommer att slå tillbaka. Detta är ett gemensamt problem för hela 

mänskligheten vilket ställer krav på gemensamma handlingsregler där FN har 

den internationella ledartröjan för att kunna skapa starka koalitioner mot såväl 

den internationella som eventuellt nationella terrorismen. Detta har även till 

syfte att förhindra dessa terroraktörers brott mot MR i såväl liten som stor skala 

och i förlängningen deras hot mot världsfreden. Terrorister är oftast att betrakta 

som enskilda individer, även om de är organiserade, och således inte bundna 

till några traktat ed vilket ytterligare kan försvåra kontrollen av dem. 

 

2.3 FN:s DEKLARATION; DE MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETERNA 

Då uppsatsen belyser MR är det av stor vikt att läsaren vet vad som 

innefattas av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Därför 

inleds detta kapitel med ett långt citat på denna förklaring samt några av de för 

uppsatsen mest betydande ingående artiklarna (översättning av författaren).16 

”Inledning: 

Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av 

människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är 

grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, 

Enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till 

barbariska gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och enär 

skapandet av en värld, där människorna åtnjuta yttrandefrihet, trosfrihet 

samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan, 

Enär det är väsentligt för att icke människan skall tvingas att som en 

sista utväg tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga 

rättigheterna skyddas genom lagens överhöghet, 

                                                 
16 Langley, W (1999), Encyclopedia of Human Rights Issues,ss 325-328 
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Enär Förenta Nationernas folkstadgan ånyo uttryckt sin tro på de 

grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans 

värdighet och värde samt männens och kvinnornas lika rättigheter, 

ävensom beslutat främja socialt framåtskriande och bättre 

levnadsförhållande under större frihet, 

Enär medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta 

Nationerna säkerställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

Enär en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd 

är av största betydelse för uppfyllande av detta åtagande, kungör 

Generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga 

rättigheterna såsom en gemensam riktlinje för alla folk och alla nationer, 

på det att varje individ och varje samhällsorgan må med denna förklaring i 

åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfostran 

befordra respekten för dessa fri- och rättigheter samt genom 

framstegsfrämjande inhemska och internationella åtgärder säkerställa 

deras allmänna och verksamma erkännande och tillämpning såväl bland 

folken i medlemsstaterna som bland folken i områden under deras 

överhöghet.” 

Efter denna inledning kommer de olika artiklarna varav författaren tagit med 

ett urval av dem som har betydelse för området MR. 

 

Artikel 1: 

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro 

utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en 

anda av broderskap. 

Artikel 2: 

Envar är berättigad till alla de friheter och rättigheter som uttalas i denna 

förklaring, utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, 

religion, politisk eller annan uppfattning, nationalitet eller socialt ursprung, 

egendom, börd eller ställning i övrigt, 
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Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller 

internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en 

person hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under 

förvaltarskap, är icke- självstyrande eller är underkastat någon annan 

begränsning av sin suveränitet. 

Artikel 3: 

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. 

Artikel 4: 

Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla former 

är förbjudna. 

Artikel 5 

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning 

Artikel 6: 

Envar har rätt att allestädes erkännas som person enligt lagens mening. 

Artikel 7: 

Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd 

från lagens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid 

med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad. 

Artikel 8: 

Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot 

handlingar, som kränka de grundläggande rättigheterna, vilka tillkomma 

honom genom lag eller författning. 

Artikel 9: 

Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. 

Artikel 12: 

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, 

hem eller korrespondens, ej heller för angrepp på heder och anseende. Envar 

har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp. 

Artikel 13: 
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Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin 

vistelseort. Envar har rätt att lämna varje land, inklusive sitt eget, och att 

återvända till sitt eget land. 

Artikel 30: 

Inget i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättigheter för någon 

stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som 

syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter. 

 

2.4 FN:s ROLL (avseende MR) 

Följande något långa citat av FN: s generalsekreterare ger en god bild av 

vad som är själva kärnan och meningen med världssamfundet FN. Det visar 

även på en framsynt och förhoppningsfull insikt om hur MR bättre skall kunna 

skyddas i framtiden genom gemensamma ansträngningar. 

”The common aim of all the organization’s activities is to improve 

human dignity and security, and to obtain for all human beings the 

essential conditions- political, economic and social- which would enable 

them to live free and fulfilling lives. That aim requires action by 

governments, but governments alone cannot achieve it. The UN can only 

succeed if it reaches out and enlists the full support of civil society. 

Therefore, my personal objective, as we approach the new millennium, is to 

engage the diverse elements of civil society, in all member states, in the 

work of the organization. 

We live in an age of globalisation, which may prove unsustainable 

unless we ensure that its benefits, as well as its costs, are more equitably 

shared, and that the human rights of the poorest as well as the richest are 

recognized and respected. The UN can help achieve this, but only if its 

manifold activities are understood and supported by a broad swathe of 

stakeholders and opinion leaders, present and future, around the world. 

And those we must reach in the first instance- so that they can pass on the 

message to others- are students of international law and international 
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relations, and those in the media who write and speak about such issues- as 

well as civil servants, political leaders, and public figures generally.”17 

 

För att FN skall kunna arbeta efter ovanstående ledstjärnor krävs en mängd 

olika aktiviteter och underorganisationer. Den s.k. Brahimi-rapporten ger 

rekommendationer för det fortsatta FN-arbetet vilket bland annat Sverige 

stöder för deras snara förverkligande.18 Syftet med rekommendationerna i 

rapporten är att uppnå en nödvändig anpassning av systemet genom 

effektivisering av FN-sekretariatet, förbättrad analys- och förvarningsförmåga, 

förbättrad samordning mellan olika delar av FN-systemet och ökad betoning på 

civila respektive mänskliga rättighetsaspekter. OCHA (Office for Coordination 

of Humanitarian Affairs) har bland annat som en av sina huvuduppgifter att 

samordna internationella humanitära insatser vid kriser, vilket gör dem till en 

betydelsefull aktör vid fredsfrämjande operationer. Denna uppsats inriktning är 

på den militära grenen av PSO och kommer därför inte närmare att gå in på 

FN-systemets olika grenar.  

FN opinionsbildare och regelsättare 

”En FN- soldat bör förhålla sig som en polisman som upprätthåller lagen. 

Han upprätthåller den oberoende av vilken part som utmanar honom. Men 

legitimiteten måste vara intakt på alla nivåer.”19 

Ovanstående skulle man kunna tolka som att FN är en typ av 

fotbollsdomare. Problemet är att krig, och andra konflikter, inte är som 

fotbollsmatcher där de olika parterna godtar reglerna för spelet. Tvärtom så är 

krig till sin natur regelbrott. Här kan det vara viktigt för FN att övertyga 

vanliga människor och statsledningar om fördelarna med regler för att 

marginalisera och isolera dem som bryter dessa regler. I fotbollsvärlden kan det 

vara lätt att utesluta ett lag från serien om de upprepar sina regelbrott. I 

världssamfundet kan man inte utesluta stater lika lätt även om de skulle bryta 

                                                 
17 Annan Kofi, citat från förordet till: Cede, F & Sucharipa, L red. (1999), The United 

Nations Law and practice, s v 
18 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av försvaret, ss 65-66 
19 Kaldor, M (1999) s 144 
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mot överenskomna regler. Det ligger i det motsatsförhållande att det är bättre 

att de (regelbrytarna) är med och att man försöker påverka dem i positiv 

riktning inifrån, jämfört med att man utesluter dem från samfundet. Gör man 

detta finns risken för en ännu större eskaleringsbenägenhet av dessa stater till 

användande av regelvidrigheter, typ våldsanvändning eller brytande mot MR. 

Den allmänna förklaringen som beskrivs i föregående kapitel skrevs av 

kommissionen på relativt kort tid och förelades generalförsamlingen vid dess 

session i Paris hösten 1948. Även om deklarationen antogs och den efterhand 

har accepterats av allt fler stater så innebär det inte att den efterlevs till alla 

delar. FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är inte ett för 

staterna bindande avtal, men sedvanerättsligt är det troligen likväl bindande. 

Detta hindrar emellertid inte att deklarationen har stor betydelse som uttryck 

för den internationella opinionen och som en moralisk måttstock för de 

enskilda staterna. Det förekommer inte öppet att stater öppet deklarerar att den 

bryter mot någon av bestämmelserna i deklarationen. Tvärtom brukar staterna 

vara angelägna om att framträda som förkämpar för MR så som dessa kommit 

till uttryck i deklarationen. En annan sak är att de officiella uttalanden många 

gånger inte har täckning i verkligheten och att åtskilliga stater inte har viljan 

eller förmågan att leva upp till de ideal som kommit till uttryck i 

deklarationen.20  

Behov av kontrollapparat  

FN har haft svårt att fullfölja deklarationen med en konvention med 

verkställighetsbestämmelser som garanterar dess efterlevnad. Även om många 

länder, däribland de nordiska, lagt stor vikt vid att konventionstaganden 

(exempelvis FN-konventionerna från 1966) kompletteras med bestämmelser 

om ett särskilt maskineri som gör det möjligt att övervaka efterlevnaden av 

konventionsbestämmelserna så har många stater ställt sig avvisande eller 

skeptiska. Dessa senare stater menar att ett internationellt kontrollsystem 

innebär en obehörig inblandning i deras inre angelägenheter. 21 

                                                 
20 Danelius, H (1993), Mänskliga rättigheter, femte upplagan, s 18 
21 Ibid. 20 f 
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De verkställighetsbestämmelser som kommit till stånd saknar den 

förpliktigande karaktär som skulle ha krävts för att göra det internationella 

rättsskyddet tillämpligt överallt. De utgör i stor utsträckning en kompromiss 

mellan de mycket skilda ståndpunkter som staterna intagit i fråga om 

internationell kontroll av deras handlande. Trots sina brister innefattar 

övervakningsmaskineriet i konventionerna en principiell viktig utveckling av 

den internationella kontrollen av hur universella normer om mänskliga 

rättigheter tillämpas på det nationella planet. ”Kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna”, som från början bestod av 18 personer (idag 53), har i uppgift 

att övervaka efterlevnaden av skyddet för de mänskliga rättigheterna. Dessa 

personer tjänstgör i kommissionen inte som representanter för sina respektive 

stater utan för deras personliga egenskaper. Organisationen ses allmänt som 

”stor och tung” och deras beslut kan bli urvattnade då de har svårt att agera helt 

oberoende av några av sina medlemmar, samt att de inte har ”egna” sanktions- 

eller straffmöjligheter. Dock har kommissionen rönt framgångar vilket 

mestadels beror på tre faktorer; 

- Det ökande intresset, och medverkan, från regeringshåll i vad 

som från början var ett jobb för ”experter”. 

- Det ständigt ökande samarbetet med NGOs, vilka har blivit en 

central motor för nästan all utveckling av MR både på 

nationell nivå som inom FN 

- Ökande allmänt intresse, vilket påverkas av NGOs ökade 

betydelse, för mänskliga rättighetsfrågor i ett ökande antal 

stater   

En redogörelse för kommissionens verksamhet lämnas i årliga rapporter till 

FN: s Generalförsamling.22 

Världen är rik på MR-normer och ideal, men i klart behov av politisk vilja 

och framtvingande/genomdrivande av dessa ideal. I detta avseende har de 

universella institutionerna spelat en alltför modest roll även om normerna är 

väl förankrade i dessa institutioner, där kommissionen är en av de tongivande. 

                                                 
22 Cede, F & Sucharipa, L red. (1999), The United Nations Law and practice, ss 157-162 
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Trots vissa tillkortakommanden så är världen bekänt av dessa organ vid 

tillkomst av nya deklarationer och lagstiftningar så att frågor rörande MR blir 

ordentligt behandlade. Även om det fortfarande är en lång väg att gå för 

kommissionen att bli en signifikant aktör avseende de universella MR frågorna 

så har den här sin absoluta plats. Och även om de senaste årtiondens utveckling 

har varit blygsam så är inte detta fog för beklaganden, utan man skall se 

möjligheterna till utveckling av dess betydelse och påverkansmöjligheter. Detta 

kommer att kräva såväl interna reformer av kommissionen som draghjälp från 

övriga FN organ och medlemsstaterna om man anser att efterlevande av 

ingångna konventioner är väsentligt.23  

Kan vi uppnå en internationell gemensam juridisk syn? 

Det finns system för en global rättvisa, där FN är tongivande, med 

institutioner som skulle kunna klara av att hålla ”lag och ordning” i världen. 

Men dessa system bygger på att de respekteras av samtliga stater och det sker 

tyvärr inte alltid. Idag kan politiska krafter påverka det sårbara systemet och 

sätta det ur spel i eget syfte för att kunna fortsätta bryta, eller inte helt följa, 

med de ambitioner som åsyftas i exempelvis FN konventionerna.24 

Richard Falk (som ofta har ett ”icke västperspektiv”, författarens 

kommentar) pekar även på att en av de stora paradoxerna för utvecklingen 

inom MR tänkandet är att många prominenta regeringar som har anammat MR 

konventioner och liknande, har en grundläggande uppfattning att MR endast 

har relevans för andra stater. MR är framförallt betraktat av dessa stater som en 

form av utrikespolitik. Detta är bevisligen fallet i exempelvis Storbritannien, 

där det är utrikesdepartementet som ansvarar för efterlevandet av 

Europakonventionen och andra liknande åtaganden som behandlar MR. Delvis 

gäller detta även USA, som ofta tycker om att gå ut på ”internationella korståg” 

i de mänskliga rättigheternas namn, medan de blir starkt förolämpade av 

antydningar om att det skulle förekomma brott mot MR inom det egna landets 

                                                 
23 Alston, P & Crawford, J. red, (2000), The future of UN Human Rights Treaty 

Monitoring, s 53 
24 Falk, R (2000), Human rights horizons, 13 ff 
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gränser och av dess myndigheter. Samtidigt har trycket på de västliga 

demokratierna ökat avseende uppfyllandet av skyddet för MR. Detta sker inte 

minst genom betydelsen och påverkansfaktorn som alla de NGO: s har i allt 

ökande grad (särskilt efter det kalla krigets slut) och att MR allt oftare kommer 

upp på den internationella politiska agendan.25   

Mr Daryl Mundis, som är en av åklagarna vid den internationella 

krigstribunalen för Jugoslavien i Haag, menade vid ett seminarium på 

Försvarshögskolan att trots svagheten i systemet så finns det ljuspunkter. Även 

om FN: s allmänna förklaring avseende MR inte är lagligt bindande så har 

principerna vidareutvecklats i separata traktater och medtagits i nationell 

lagstiftning (bl.a. Sverige, författarens kommentar) vilket ger dem mer tyngd 

och maning till efterlevnad. De två MR-konventionerna från 1996 visar på ett 

internationellt ökat intresse för denna typ av frågor. Mr Mundis menade även 

att de regionala organisationer som antagit olika avtal och konventioner starkt 

påverkar till en positiv utveckling. De han särskilt omnämnde var; European 

Convention on human rights and protocols thereto (Europakonventionen), 

American Convention on human rights och African charter on human and 

people`s rights, vilka i hans tycke hade starkt stöd då de länder som skrivit 

under är tvingade att följa avtalen.26 Dessutom ansåg Mundis att bildandet av 

internationella brottsmålsdomstolen i Haag är ett viktigt steg för att kunna 

etablera en gemensam internationell juridisk syn på brott mot MR och andra 

krigsförbrytelser. Vad som är nytt, historiskt sett, är att även brott som inte är 

resultat av ett traditionellt krig medför att de ansvariga ställs inför rätta vid en 

internationell domstol, exempelvis ICC. 

Mycket av de uppgifter FN traditionellt har avseende MR ryms inom det 

man generellt kan kalla fredsfrämjande operationer, vilket inkluderar såväl 

fredsbevarande (Peacekeeping) som andra och tredje generationerna av 

multifunktionella fredsoperationer (PSO - Peace support operations).  Dessa 

fredsfrämjande operationer kommer att särskilt behandlas under kapitel 3 och 

berörs därför inte i detta kapitel om FN: s roll. Även många andra uppgifter 

                                                 
25 Falk, R (2000), Human rights horizons, ss 57-59  
26 Mundis, D. Legal officer ICTY, seminarium på FHS 2001-10-03  
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som FN arbetar med är i gränslandet till MR, vilket man kan säga utgör en av 

grundstenarna för hela organisationens inre väsen. I ingressen står det att FN 

bekräftar ”tron på mänskliga rättigheter, envars värdighet och värde, jämlikhet 

mellan man och kvinna”. I artikel 1.3 står att ett av ändamålen med FN som 

organisation är att uppnå internationellt samarbete för att främja och uppmuntra 

respekt för mänskliga rättigheter utan hänsyn till ras, kön, språk eller religion. 

Klart är att sistnämnda stadgande förpliktar medlemsstaterna att samarbeta för 

att främja respekt för MR; å andra sidan är det svårt att utifrån en sådan 

”samarbetsplikt” härleda någon direkt förpliktelse att respektera enstaka 

rättigheter.27 Men denna uppsats kommer att lägga tonvikten mot de uppgifter 

som har betydelse för internationella fredsoperationer där militära medel ingår. 

Elisabeth Evatt (domare och medlem i UN Human Rights Committee) 

pekar på (liksom flera andra såväl inom som utanför FN-organisationen) 

behovet av en total genomlysning av det nuvarande systemet. Men Evatt är 

tveksam till om det finns någon som känner förpliktelse att göra detta samt att 

ställa nödvändiga resurser till förfogande.28 

Slutsats/syftet med avsnittet 

Att ge läsaren en övergripande bild på några av alla de svårigheter som 

möter FN att kunna agera som den vägvisande, medlande och vid behov 

dömande aktör som vore önskvärt. Intressant att notera är att det finns 

regionala organisationer med stark förankring och bindande konventioner 

avseende MR för sina medlemsstater inte bara i Europa utan också i Amerika 

och Afrika men ännu inte i Asien. 

2.5 EUROPA OCH MR 

”Världen utanför Europa är föga intresserade av de strukturer vi skapar, 

vad som däremot intresserar dem är den internationella roll vi kan spela i 

främjandet av de värderingar på vilka den Europeiska Unionen bygger.”29 

                                                 
27 Fisher D (2001), Mänskliga rättigheter, en introduktion, s 15 
28 Alston, P & Crawford, J. red, (2000), The future of UN Human Rights Treaty 

Monitoring, ss 461-479 
29 Solana, J. Gensek EU, tal i Haag 2000-11-07 
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Helt klart är att den största aktören i Europa har blivit EU. Med införande 

av sin nya krishanteringsstyrka så finns även större potential att EU i framtiden 

kommer att inta en större roll i världen avseende krishantering och insatser vid 

olika typer av PSO med militära medel. Detta kommer dock inte att behandlas 

då det dels inte är riktigt klart hur organisationen för detta kommer att se ut, 

dels så liknar uppgifterna mycket de som behandlas under FN:s traditionella 

och nya uppgifter i kapitel 3 i denna uppsats. Utan denna uppsats kommer 

framförallt att behandla Europakonventionen och Europadomstolen och dess 

koppling till Europarådet. 

Europarådet är ett samarbetsorgan i fråga om skydd för mänskliga 

rättigheter, mm. Det rör sig om en organisation som är helt skild från EU, även 

om EU: s 15 medlemsstater också finns med bland de 41 stater som är 

medlemmar i Europarådet. Genom att samtliga Europarådsmedlemmar är 

anslutna till Europakonventionen inser man att konventionen tillämpas inom ett 

geografiskt område som är långt mycket större än EU: s (genom Ryssland och 

Turkiet så sträcker sig konventionen även utanför Europas gränser). Endast 

stater kan vara part till Europarådet varför EU som organisation inte är någon 

part utan det är de enskilda staterna som agerar som parter i rådet. Icke desto 

mindre har man slagit fast att Europakonventionen utgör en del av EU: s 

grundläggande rättsprinciper vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.30 

Europakonventionen består av en ”huvudkonvention” samt fyra s.k. 

tilläggsprotokoll. Huvudkonventionen omfattar en rättighetskatalog samt 

procedurregler som medger att såväl enskilda som konventionsstater får föra 

talan vid påstådda kränkningar av en enskilds (eller flera enskildas) 

konventionsrättigheter. 

Följande citat är ett utdrag ur den Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna:31 

”Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som 

beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som 

antagits av Förenta nationernas generalförsamling den 10 december 1948, 

                                                 
30 Fisher D (2000), Mänskliga rättigheter, en introduktion, 31 f 
31 UD info, (1999), Mänskliga rättigheter förfarandet enligt Europakonventionen, s 20 
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som beaktar att denna förklaring syftar till att trygga ett universellt och 

verksamt erkännande och iakttagande av de rättigheter som där angetts, 

som beaktar att Europarådets syfte är att uppnå en fastare enhet mellan 

dess medlemmar och att ett av medlen att fullfölja detta syfte är att bevara 

och utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

som bekräftar sin djupa tro på de grundläggande friheterna som utgör 

själva grundvalen för rättvisa och fred i världen och som bäst bevaras, å 

ena sidan, genom verklig politisk demokrati samt, å den andra, genom en 

gemensam grundsyn på och respekt för de mänskliga rättigheterna, på vilka 

de förlitar sig, samt såsom regeringar i europeiska stater vilka besjälas av 

samma anda och äger ett gemensamt arv i sina politiska traditioner, sina 

ideal, sin frihet och sin grundläggande rättsuppfattning och är beslutna att 

vidta de första åtgärderna ägnade att åstadkomma en kollektiv garanti för 

vissa av de rättigheter som angetts i den allmänna förklaringen, har 

kommit överens om.”  

De viktigaste rättigheterna i konventionen och tilläggsprotokollen är: 

• Rätten till livet 

• Rätten till frihet och personlig säkerhet 

• Rätten till rättvis rättegång 

• Rätten till respekt för privat- och familjelivet 

• Tanke- samvets- och religionsfrihet 

• Yttrandefrihet 

• Föreningsfrihet och rätten att delta i sammankomster 

• Rätten att ingå äktenskap 

• Rätten till ett effektivt rättsmedel 

• Rätten till skydd för egendom 

• Rätten att fritt röra sig 

• Rätten till utbildning 

• Rätten att överklaga en brottmålsdom 

Ovanstående rättigheter ingår i konventionens avdelning 1, i avdelning 3 

behandlas diverse bestämmelser, tillämpningar och liknande, och i avdelning 2 
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finns bestämmelser för Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, 

uppsatsen skall beskriva den senare lite närmare.  

Den 1 november 1998 infördes ett nytt system för prövning av klagomål 

enligt Europakonventionen. Europakommissionen och den tidigare 

Europadomstolen avskaffades och en ny domstol (med samma namn) ersatte 

dessa bägge. Den nya Europadomstolen har heltidsarbetande ledamöter vilket 

skiljer sig från före november 1998. Domstolen består av lika många domare 

som medlemsstater, för närvarande 41 (dec 2000). Dessa domare som arbetar 

på heltid utses av Europarådets parlamentariska församling på förslag av 

medlemsstaternas regeringar för en mandatperiod av normalt 6 år med 

möjlighet till omval. Domstolen sammanträder med samtliga domare endast 

vid val av ordförande och när domstolens arbets- och rättegångsordning skall 

utfärdas. Hur många domare som sitter i ett visst mål beror på i vilket skede 

målet befinner sig, som mest blir antalet 17 (gäller vid prövning av domstolens 

överkammare) men normalfallen är 3 eller 7 domare. Domarna skall besitta de 

meriter som krävs för utnämning till en högre domartjänst eller ha erkänd 

juridisk kompetens av annat slag, vilket innebär att s.k. lekmannadomare skulle 

kunna väljas. Viktigt att poängtera är att domarna är helt oavhängiga och 

representerar alltså inte sina respektive länder i sin dömande verksamhet.32   

Denna sammansättning av en domstol som handhar MR är enligt James 

Crawford ett steg i rätt riktning på de reformer som även måste (bör) ske inom 

FN. Han pekar bland annat på problem inom FN-systemet där man ofta tar 

alltför stor hänsyn till politiskt hänsynstagande utan att ställa krav på rätta 

kvalifikationer av valbara ledamöter till olika kommittéer och liknande.33   

Den genomförda reformen av Europadomstolen syftar till ökad effektivitet 

och en snabbare handläggning av det stora antalet klagomål. Efterlevnaden av 

domstolens domar övervakas av Europarådets ministerkommitté som är rådets 

högsta beslutande organ. 

Domstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda 

organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och rättigheter 

                                                 
32 Fisher D (2000), Mänskliga rättigheter, en introduktion, ss 62-65 
33 Crawford, J. red, (2000), The future of UN Human Rights Treaty Monitoring, ss 7-10 
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enligt konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. En 

förutsättning för detta är att den berörda staten är ansluten till konventionen 

och till respektive protokoll. Om detta inte är fallet så är staten inte bunden av 

innehållet, likadant gäller normalt om en stat har reserverat sig beträffande 

innehållet i en viss artikel. Klagomålen måste rikta sig mot en stat och kan inte 

rikta sig mot enskilda personer eller organisationer. Klagomålet måste vidare 

avse en fråga för vilken staten, som regel genom dess domstolars och 

myndigheters hantering av ett ärende, kan hållas ansvarig. Den eller de som 

anför ett klagomål behöver inte vara medborgare i den stat mot vilken 

klagomålet riktar sig.  

Processerna vid klagomål kommer inte att beskrivas ytterligare då det inte 

är det intressanta för denna uppsats. Det intressanta är att möjligheten finns och 

framförallt det faktum att domstolens domar är juridiskt bindande för den 

berörda staten. I domen fastställer domstolen om den berörda staten brutit mot 

konventionen eller ej. Domstolen är dock inte någon överinstans till nationella 

domstolar och myndigheter. Den kan alltså inte ändra eller undanröja ett beslut 

fattat av en nationell myndighet eller domstol. En dom kan dock medföra att en 

stat ser sig nödsakad att ändra sin lagstiftning för att undvika liknande 

konventionsbrott i framtiden. Om domstolen har funnit att en kränkning av 

konventionen har ägt rum, kan den också döma ut ett skadestånd till klaganden. 

Ministerkommittén som redan nämnts är det högsta beslutande organet har 

även till uppgift att övervaka att utdömda skadestånd erläggs och att staterna 

genomför de lagändringar och andra åtgärder som en dom kan föranleda. 

Uppsatsen vill även peka på att det finns problemområden även för denna 

till synes så starka konvention som är ett skydd mot brott av MR. Ett generellt 

problem är att staternas åtaganden ej är en gång för alla givna. Vad som ansågs 

som en riktig tolkning av en traktat vid dess ingående kan genom domar/beslut 

av de organ som har upprättats för att övervaka staternas uppfyllelse av sina 

åtaganden. Särskilt märkbart har detta varit i avseende på Europakonventionen 

för mänskliga rättigheter, där innehållet är föremål för ständig utveckling 

genom praxis (s.k. dynamisk/evolutiv tolkningsmetod), varigenom ett flertal 

artiklar givits en innebörd av kommissionen/domstolen liksom av den sedan 
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1989 verksamma tortyrkommittén, som icke förutsetts vid dess ingående. I 

vissa fall har även ifrågasatts, om ej dessa organ överskridit gränsen mellan 

”lagtolkning” och ”lagstiftning”, varvid den senare måste vara förbehållen de 

traktatslutande parterna. Det bör här strykas under att en dynamisk 

tolkningsmetod i princip icke är otillåten, då det gäller att anpassa en traktats 

innebörd till förändrade realiteter. Uppenbart är emellertid att, då det gäller 

internationella åtaganden med så betydande genomslagskraft på inhemsk rätt, 

som fallet är med Europakonventionen genom dess bindande domstolsutslag, 

en viss och ständig osäkerhet blir följden för den inhemska lagstiftarens 

möjligheter att internrättsligt förutse och styra utvecklingen.34 

Slutsats/syftet med avsnittet: 

Ge läsaren en förståelse hur Europarådet med dess viktiga konvention och 

Europadomstolen är uppbyggt och arbetar. Samt att påvisa vilken styrka inom 

området MR som denna konvention har, där 41 stater skrivit under (även om 

inte alla stater skrivit på allt) och under kontroll av en professionell domstol 

där faktiskt varje enskild individ kan få sin sak prövad om de anser att deras 

fri- och rättigheter enligt konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit 

kränkta.  

Uppsatsen vill även visa på den styrka och möjligheter till skydd för MR 

som finns/kan skapas genom regionala konventioner, bilaterala avtal etc.   

 

2.6 SVERIGE OCH MR  

Sverige är anslutet till Europakonventionen och samtliga tilläggsprotokoll 

utan reservationer. Genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna, som trädde i kraft den 1 januari 1995, har konventionen också blivit 

gällande som lag i Sverige (RF 2:23). Detta innebär bland annat att svenska 

myndigheter och domstolar är skyldiga att respektera 

konventionsförpliktelserna såsom annan svensk lagstiftning. Men vägen till 

                                                 
34 UD info, (1999), Sveriges rättsliga åtaganden på MR- området i internationellt 

perspektiv, s 14 
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denna lösning är inte alldeles enkel eller självklar vilket författaren kortfattat 

skall belysa i detta kapitel. 

Frågan om förhållandet mellan folkrätten och den nationella rätten har gett 

upphov till en omfattande litteratur. Två huvudläror- den monistiska och den 

dualistiska - har stått emot varandra; den grundläggande oenigheten mellan 

dem gäller om folkrätten och den interna rätten utgör ett universellt rättssystem 

eller om folkrätten utgör ett självständigt system vid sidan om staternas 

internrättsliga regleringar.  

Det dualistiska systemet vilket tillämpas i Sverige (fast vi tillämpat det 

monistiska under ca 100 år fram till början av 1900-talet) innebär att en av 

Sverige tillträdd konvention inte blir direkt tillämplig för de svenska 

domstolarna och myndigheterna utan att detta föreskrivits i lag.35 

Konsekvensen av det monistiska systemet blir att traktater betraktas som 

författningar till allmän efterrättelse och att någon formell akt för 

transformation till intern rätt eller inkorporering i det interna rättssystemet ej 

erfordras. Som exempel på detta system är USA där en traktat blir direkt 

tillämplig i landets domstolar utan att den behöver införlivas i någon nationell 

författning.36  

Sverige tillträdde Europarådets konvention om mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter av år 1950 (sedermera kallad Europakonventionen) som 

en av de första staterna redan 1953, dock utan att det blev någon lag. När en 

enskild ansåg sina rättigheter kränkta p.g.a. att någon svensk författning stod i 

strid med konventionen gick svensk domstol så tillväga att den försökte tolka 

den svenska författningen i överenskommelse med konventionen. Till stöd för 

detta tillvägagångssätt fanns det en förklaring från riksdagen om att svensk rätt 

stod i överenskommelse med konventionen. Sålunda var det ”bara” att tolka 

svensk rätt därefter. Konventionen kunde (trots att den egentligen inte var 

svensk rättskälla) användas för att ”belysa innebörden av” bestämmelser i 

svenska författningar, inklusive grundlagar. Att införliva Europakonventionen i 

                                                 
35 UD info, (1999), Sveriges rättsliga åtaganden på MR- området i internationellt 

perspektiv, 9 f 
36 Fisher D (2000), Mänskliga rättigheter, en introduktion, s 66 
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svensk lag väckte inget större intresse förrän inför Sveriges anslutning till EG. 

Europakonventionen som var tillämplig i EG: s organ utfärdade rättsregler och 

Sverige var vid denna tid i praktiken bunden av EG-rätt genom EES-avtalet. 

Dessa frågor gav upphov till en parlamentarisk utredning om ”konventionen 

bör införlivas med svensk rätt generellt sätt”.37 

Lösningen blev ett införlivande av konventionen i form av lag, vilket redan 

beskrivits i inledningen på detta kapitel. Om klagomål riktas mot Sverige blir 

den svenska regeringen klagandens motpart i domstolen. Ärendena handläggs 

för regeringens räkning av regeringens för denna uppgift särskilt utsedda 

ombud. Man kan inte vända sig till regeringens ombud med sitt klagomål, utan 

den som anser sig ha uttömt alla inhemska rättsmedel och vill ha klagomålet 

prövat skall vända sig direkt till domstolen i Strasbourg.  

Förutom Europakonventionen är de för Sverige mest centrala och rättsligt 

bindande konventionerna: 

- FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 

med protokoll (1966) 

- FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (1966) 

Dessutom finns särskilda konventioner t ex om slaveri, tortyr, 

diskriminering, barns rättigheter m.fl. samt inte minst de fyra Genève-

konventionerna från 1949.  

UD beskriver i informationsbroschyr från 1999 att med ”Sveriges 

internationellrättsliga åtaganden” förstås ej blott förpliktelser, utan även vad 

som åligger Sverige enligt allmänna folkrättsliga regler och normer av 

bjudande karaktär. Hur långt sådana förpliktelser sträcker sig är oklart. 

Emellertid kan som jämförelse nämnas att FN:s deklaration för de mänskliga 

rättigheterna av år 1948, i vilken allmänna normer formulerats för staternas 

efterlevnad, visserligen formellt ej ett bindande rättsligt instrument, anses av de 

nordiska länderna ”as having become part of international law” (uttalande av 

                                                 
37 Danelius, H (1997), Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 42 ff. 
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ambassadör J. Eliasson 10 dec 1988 i anledning av firandet av 40-årsdagen av 

dess antagande av FN:s generalförsamling).38 

 I regeringens proposition ”Fortsatt förnyelse av totalförsvaret” pekar 

regeringen på att Förenta Nationernas särskilda ansvar för internationell fred 

och säkerhet spelar en avgörande roll för Sveriges internationella engagemang. 

Regeringen anser att det är av stor vikt att Sverige fortsätter sin långa tradition 

att aktivt medverka i FN: s fredsfrämjande och humanitära verksamhet och 

därmed tar sitt ansvar för att FN kan fullfölja sina uppdrag.39 Vidare i 

propositionen kan man läsa att Sverige stödjer den övergripande inriktningen 

av de rekommendationer som lämnas i ”Brahimi rapporten” avseende bland 

annat förbättrad samordning mellan olika delar av FN-systemet och ökad 

betoning på civila respektive mänskliga rättighetsaspekter. Sverige skall i sitt 

fortsatta FN-arbete verka för dessa rekommendationers snara förverkligande. 

Att den svenska Försvarsmakten delar regeringens syn kan tyckas 

självklart, men likväl anser författaren det vara på sin plats att här återge delar 

av chefen för den operativa insatsledningens tal med anledning av att 

fredspriset 2001 tilldelats FN och dess generalsekreterare Koffi Annan.  

”Nu efter det kalla krigets slut har äntligen FN kunnat verka i den 

omfattning som det var tänkt från början. Att vara den globala drivkraften 

för fred och säkerhet på jorden”.  

”Låt fredspriset uppmuntra till ännu hårdare arbete att befästa FN: s 

roll i världen. Där har Sverige en funktion att fylla. För i en organisation 

som inte blir starkare än medlemsländerna tillåter, fyller Sverige en viktig 

roll. En roll att vara förebild, att föra utvecklingen framåt och att visa att 

vägen till en fredligare värld går genom ett starkt Förenta Nationerna”.40 

                                                 
38 UD info, (1999), Sveriges rättsliga åtaganden på MR- området i internationellt 

perspektiv, 8 f 
39 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av försvaret, s 65 
40 Jonsson, J. Genlt, (C OPIL) tal i samband med kransnedläggning vid FN-monumentet i 

Stockholm på FN dagen (24 oktober, 2001), hämtat ur tidskriften ”Fredsbaskrarna  Sverige 

Bataljonsbladet” nr 4, 2001, s 28.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS bet:19 100:2004 
Chefsprogrammet 00-02 02-05-03 34(87) 
Örlkn Jan Karlsson  

C OPIL talade vidare om att intet skulle FN kunna åstadkomma utan att ha 

hantverkare för fred i sin organisation. Och här har Sverige, som skickade ut 

sina första soldater 1948, bidragit med 82000 ”fredspristagare” som tjänstgjort 

utomlands för FN. Generallöjtnanten menade även på att Sverige har axlat 

rollen som förebild, då Sverige har instruktörer i olika delar av världen för att 

lära ut vår idé om PSO. 

Slutsats/syftet med avsnittet: 

Visa hur det rättsliga systemet i Sverige fungerar och påverkas avseende 

MR och närliggande intresseområden. Uppsatsen vill även visa att Sverige 

anser sig stå för en tradition av skydd och utveckling av MR och landet har 

många och långa erfarenheter av arbete med olika sorters fredsfrämjande 

insatser under ledning av FN. Denna syn delas av såväl statsmakterna som 

Försvarsmakten, där det tydligt framkommer att inriktningen för framtiden är 

att Sverige skall aktivt medverka till att bland annat genom FN förbättra skydd 

och utveckling av MR samt stärka arbetet för fred och säkerhet i världen.  

 

2.5 SLUTSATSER 

Det grundläggande dokumentet för mänskliga rättigheter är den allmänna 

förklaringen som slogs fast i FN 1948 som sedan legat till grund för kommande 

konventioner som antagits där de senare är bindande för de stater som antager 

dem. Trots svårigheter med kontrollapparat som även är dömande inom FN så 

har organisationen stort inflytande över den internationella synen på MR. För 

Sveriges del, liksom övriga medlemsstater i Europarådet som skrivit under 

Europakonventionen, finns det starka tvingande regler att följa avseende MR. 

Detta kontrolleras av en professionell Europadomstol, där faktiskt varje enskild 

individ kan få sin sak prövad om de anser att deras fri- och rättigheter enligt 

konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. 

Kapitlet visar på hur viktigt det är att alla vackra idéer även omsätts till 

konventioner och lagar i medlemsstaterna för att det skall bli ordentlig tyngd i 

arbetet med förbättrat skydd av de mänskliga rättigheterna. Sverige anser sig 

stå för en tradition att följa FN:s inriktningar och har inkorporerat det mesta 

avseende skyddet av de mänskliga rättigheterna i sin nationella lagstiftning. 
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3. FREDSFRÄMJANDE OPERATIONER 

3.1 TRADITIONELLA UPPGIFTER 

Alla fredsoperationer som genomförs av FN eller med stöd från FN vilar på 

mandat från säkerhetsrådet. Detta mandat, som skall vara så detaljerat som 

möjligt, ingår som en del av en resolution från säkerhetsrådet (SCR). SCR 

beskriver övergripande målet med insatsen och vilket syfte och befogenheter 

som mandatet ger till chefen för den PSO som skall sättas upp. Före en 

resolution kan antas i säkerhetsrådet föregår en mängd förhandlingar, ibland 

rena ”kohandeln” enligt Mr Enrique ter Horst som varit SRSG 

(generalsekreterarens speciella sändebud) i såväl El Salvador som Haiti. Mr ter 

Horst menar att ursprunget av ett mandat är ett resultat av många faktorer och 

intressenter och dess förhandlingar kan i viss mån liknas vid en ”korvfabrik”; 

Även om man tycker om slutprodukten så är det bäst att inte veta allting om 

tillverkningsprocessen. I slutändan så är det viktiga att resultatet av en 

resolution blir klart och tydligt och har starkt stöd av samtliga medlemmar i 

säkerhetsrådet och bland parterna i avsett konfliktområde, samt att det 

innehåller resurser för att kunna uppnå fastställda mål.41 

Mandatet tillsammans med SCR utgör den legitima pelaren för att kunna 

genomföra en PSO. Mandatet är även grunden för vilka ROE (Rules of 

Engagement- handlingsregler för våldsanvändning och insättande av 

vapenmakt) som skall komma ifråga för den militära styrkan ingående i en 

PSO. Traditionellt har mandaten varit tämligen svaga och ofta härrört sig från 

kapitel VI missioner, vilket inneburit att brukande av våld endast varit tillåtet i 

självförsvarssituationer.  

Under det kalla kriget förhindrades i stort sett all form av aktiva insatser 

enligt kapitel VII genom polariseringen mellan framförallt Sovjetunionen och 

västmakterna, samt vetorätten. Detta gjorde att FN-systemet inte kom att 

fungera på det sätt som grundarna hade tänkt sig 1945.42  

                                                 
41 ter Horst, E, föredrag FHS 2001-10-11 
42 Huldt, B m fl. red (1995), Bevara eller skapa fred, 33-36 
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Detta är en av de främsta anledningarna till att begreppet ”Peacekeeping” 

främst kom att omfatta FN: s verksamhet i mellanstatliga konflikter där någon 

form av vapenstillestånd eller liknande överenskommits och FN-styrkorna 

placerades som en slags brandstyrka mellan de konfliktinbegripna staterna för 

att kunna få till stånd fredsöverläggningar som skulle kunna leda till varaktiga 

fredstillstånd. Dessa konflikter hade inte sällan sina ursprung i de problem som 

följde i avkoloniseringsprocessen sedan slutet av 1940-talet. Peacekeeping 

innefattar även olika typer av observations- och övervakningsmissioner av 

bland annat obeväpnade FN observatörer. Förutom dessa tekniker så har FN 

två tekniker i sin ”verktygslåda” från kapitel VI och VII som är 

ickevåldsinriktade och har varit flitigt använda. Dessa är ”Preventive 

Diplomacy” som innebär diplomatiska åtgärder för att förhindra dispyter 

mellan stater, och/eller andra aktörer, att eskalera till konflikter och att 

begränsa redan uppkomna konflikter, samt ”Peace-making” som innebär 

diplomatiska åtgärder för att få stridande parter till en uppgörelse genom 

fredliga förhandlingar.43 

Slutsats/ syftet med avsnittet: 

Då författaren antar att läsare av denna uppsats känner till FN: s 

traditionella Peacekeeping så har detta kapitel mycket kortfattat redogjort för 

några av de tekniker som använts samt några av de problem som funnits, fram 

till det kalla krigets slut, för att uppnå överenskommelser om insats såväl 

mellan stater men även inom eller mot en stat, som brutit mot MR eller annan 

grundläggande FN stadga, med väpnad styrka enligt kapitel VII. 

 

3.2 NYA DIMENSIONER AV PSO 

”Vi lever idag i en värld i ständig förändring. Likväl som FN reagerar på 

nya utmaningar och antager nya uppgifter, så har även dess peacekeeping 

verksamheter kommit in i en snabb och genomgripande utveckling”44 

                                                 
43 FN (1995), broschyr, UNDPKO General guidelines for peace-keeping operations, ss 3-5 

44 FN (1993), broschyr, United Nations Peace-keeping: Inledningscitat av Koffi Annan. 
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(översättning av författaren). Citatet som är från 1993 pekar framförallt på den 

utveckling som skedde av FN efter Sovjetunionens fall. 

Efter det kalla krigets slut har det blivit allt vanligare med PSO i vad man 

kan kalla för ”failed states” som exempelvis Somalia. Dessa operationer är 

mycket komplexa och tidsödande till sin natur med ett ofta oklart slutmål för 

operationen i sikte. Dessa operationer skiljer sig markant från traditionell 

krigföring och inkluderar; avsaknad av strategiska direktiv; expanderande 

målsättningar; begränsade underrättelser och information; politiska och 

kulturella motstridigheter; en mångfald av lokala, nationella och internationella 

aktörer; intensiv mediabevakning; avsaknad eller brist på lagligt stöd; ROE 

vilka ofta är svåra att applicera; de ofta karga och spartanska yttre 

miljöbetingelserna samt kravet på synlig närvaro av de ingående 

”peacekeepers”.45 

Professor Bo Huldt, prof i säkerhetspolitik och strategi på 

Försvarshögskolan, talar om två ”vågor” vad gäller fredsbevarande operationer, 

där den första börjar vid mitten av 1950-talet (FN: s Mellanösternstyrka är 

genombrottet för ”peacekeeping”) och den andra vågen börjar i slutet av 1980-

talet. Startskottet till den andra vågen stod Michael Gorbatjov för som 1987 

inledde en ny FN politik som snabbt öppnade vägen för samförstånd mellan de 

permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. Möjligheterna erbjöd sig då att 

snabbt avveckla en hel rad med konflikter som hade sitt ursprung i det kalla 

kriget (vilket nu klingade av). (Man kan ju undra hur Kuwaitkrisen hade 

hanterats om det kalla kriget fortfarande pågått, författarens kommentar). Den 

andra vågen som Huldt talar om har fört FN in i alltmer komplicerade 

operationer. Till exempel uppgiften att åstadkomma nationell försoning i en 

stat som brutit samman och där religiösa och etniska motsättningar förhindrar 

återupprättandet av varje central regering. Dessa nya typer av konflikter kräver 

nya mandat där hänvisningar till stadgans kapitel VII i olika operationella 

sammanhang - för att säkerställa det egentliga syftet, ex humanitärt bistånd 

eller skydd av MR, kan genomföras - har blivit ett återkommande tema.  

                                                 
45 Schmidl, E red (2000), Peace operations between war and peace , s 93 
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Fredsbevararnas rätt att försvara sig själva har nu alltmer även utsträckts till 

att gälla försvaret av den egna uppgiften. Oron vid dessa mer ”muskulära” 

operationer har från bidragsländerna ökats vad gäller förluster och inhemska 

publikreaktioner. Detta har medfört en tendens till större nationell inblandning 

även i operationernas genomförande, vilket i sin tur medför stora 

komplikationer för de ansvariga styrkecheferna.46  

Jan Eliasson, f.d. svensk FN-ambassadör, talar om att sätta humanitärt 

arbete och bistånd i centrum för den internationella uppmärksamheten är sedan 

det kalla kriget upphört ett av de viktigaste steg vi kan ta och att FN är en 

moralisk och etisk kraft. Detta arbete bör integreras vid FN insatser vad gäller 

fredsbevarande, fredsskapande och fredsbyggande och genomföras samtidigt i 

största möjliga utsträckning.  Med detta resonemang blir en tung militär uppgift 

att skydda de organisationer och dess personal som skall genomföra 

humanitära insatser. Andra författare som exempelvis Brian Urquhart talar om 

det nödvändiga i att på något kreativt sätt, vilket kräver en arbetsintensiv fas av 

studier, organiserande och experimenterande – kanske via stående styrkor till 

FN: s förfogande – skapa ett mer effektivt och pålitligt system för insatser vid 

akuta krislägen. Urquhart menar att det har visat sig att även en liten men 

välutbildad grupp med hög moral och entusiasm inför uppgiften, som anländer 

till skådeplatsen omedelbart efter det att ett beslut fattats i säkerhetsrådet, i de 

flesta fall har en vida större effekt än en större och mindre väl förberedd styrka 

som anländer veckor eller månader senare.47 

Dock bör nämnas att det vid fredsfrämjande insatser med militära medel 

emellanåt uppstår problem mellan den militära grenen och den rent civila 

grenen, även om slutmålet är gemensamt. Detta har ofta sitt ursprung i kravet 

på total opartiskhet hos vissa av de organisationer som arbetar med humanitära 

insatser, och där militära peacekeepers kan ses som, om inte helt så åtminstone 

delvis, part i konflikten. Denna senare ”inbördes konflikt” kan även ske mellan 

                                                 
46 Huldt, B m fl. red (1995), Bevara eller skapa fred, ss 36-54 
47 Huldt, B m fl. red (1995), Bevara eller skapa fred, ss 163-173, 263-272 
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olika organisationer som arbetar med humanitär hjälp och skyddet av de 

mänskliga rättigheterna.48 

Ett annat mönster som man kan skönja är att FN i allt större utsträckning, 

jämfört med tidigare, delegerar till olika regionala organisationer eller stater att 

genomföra fredsoperationer med mandat av FN enligt kapitel VIII. Vid större 

fredsframtvingande operationer är det ofta, på grund av resursbrist inom FN att 

kunna leda och genomföra större operationer, tvunget att delegera dessa 

uppgifter. Då kan det vara bra att låta NATO (som kanske ej bör ges kap VIII 

mandat eftersom organisationen inte helt är att betrakta som regional), eller 

kanske en enskild stat som USA, ta ”ledartröjan” och stå för genomförandet 

med bistånd av andra stater så att man fortfarande i så stor utsträckning som 

möjligt uppnår en multinationalitet vid PSO. Genom detta förfarande kan man 

säkerställa legitimiteten via mandat av säkerhetsrådet och att samtliga stater 

som önskar bidra kan/bör göra det samtidigt som ledning och genomförande av 

operationen kommer att utföras professionellt då en väl tränad organisation 

eller stat tar det övergripande ansvaret för genomförandet av operationen enligt 

de direktiv och de riktlinjer med tydliga mål som sätts upp av säkerhetsrådet. 

Fördelen med denna modell är även att man kan räkna med att stater som har 

intresse i konflikten kommer att ställa upp helhjärtat. De varningens ord som 

man bör beakta är baksidan av detta mynt, nämligen risken för att stater agerar 

i egen sak och inte för det gemensamma mål som sätts upp av världssamfundet. 

Därför är det av största vikt att all delegering av väpnat agerande enligt kapitel 

VII och VIII mandat måste stå under ständig bevakning och övervakning av 

FN för att säkerställa dess ”riktiga” användande och förhindra missbruk i annat 

syfte än det som beslutats av säkerhetsrådet.49 

I linje med det ökade regionala agerandet bör nämnas att även OSSE kan 

utfärda mandat för och igångsätta en PSO som baseras på samtycke med de 

inblandade parterna, dvs. en traditionell kap VI operation. Detta kan ske även 

utan en resolution från säkerhetsrådet, men i linje med FN:s policy och troligen 

i gott samförstånd med FN. 

                                                 
48 Roberts A (1996), Adelphi Paper 305, Humanitarian Action in War, ss 51-58, ss 82-84 
49 Sarooshi, D (1999), The UN and the development of collective security, ss 247-286 
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3.3 ÖVNING AV VÄPNADE STYRKOR FÖR PSO 

”I alla fredsbevarande operationer utsätts personalen för hård press och 

höga krav. Även små enskilda misstag eller felbedömningar kan leda till stora 

problem. Med en grundläggande förståelse för fredsbevarande verksamhet 

ökar möjligheten att göra rätt sak vid rätt tidpunkt. Det är därför nödvändigt 

med utbildning i fredsbevarande verksamhet i alla dess aspekter”. (Citerat av 

Peter Osvald, ambassadör i FN 1995 och Öv Lars Ljung). Författarna till citatet 

pekar på att de nordiska länderna i hög grad kan bidra då det gäller utbildning i 

fredsfrämjande verksamhet, och de nordiska idéerna börjar långsamt bli alltmer 

accepterade vilket ses som positivt.50 

Varför det är så viktigt att de soldater som skall delta i PSO måste vara väl 

tränade och utbildade i peacekeeping och fredliga metoder med brukande av ett 

minimum av våld mer än enbart ”krigiska” metoder kan följande stycke av 

professor Sandra Withworth tjäna som varnande exempel. I Withworth 

resonemang talar hon om att soldater inte föds, utan de ”tillverkas”. Och ofta så 

är träningen och utbildningen av soldater vilande på militariserad maskulinitet 

med inslag av våld, rasism och sexism. Detta gäller oberoende om soldaterna 

tränas för krig eller peacekeeping, och faktum är enligt W att många menar att 

det är tvunget att utbilda soldater i krigskonst för att de skall kunna genomföra 

sina fredsfrämjande operationer. Till skillnad mot detta påstående menar 

Withworth att om det skall finnas en framtid för PSO, så måste vi åtminstone 

ompröva det automatiska svaret som oftast ges att soldater är de bästa 

peacekeepers. Avslutningsvis påpekar professorn att för många kvinnor i 

Kambodja och för de somalier som dödades av kanadensiska peacekeepers 

(1993) är det glasklart att soldater tränade i den maskulina militära 

krigskonsten kan även, med råge, vara de allra värsta och sämsta av 

peacekeepers.51 

                                                 
50 Huldt, B m fl. red (1995), Bevara eller skapa fred, s 372 
51 Moxon-Browne, E (1998), A future for Peacekeeping, ss 176-187 
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Som kontrast till ovanstående farhågor talade Dr Bernard Kouchner, före 

detta chef för UNMIK i Kosovo. Han menade, trots sin tidigare negativa 

inställning till militärer, att de soldater som kom till Kosovo var de absolut bäst 

lämpade för inte endast rena peacekeeping uppgifter utan även mer polisiära 

uppgifter samt samordning med olika civila myndigheter och organisationer. 

Några av anledningarna var att soldaterna var välutbildade, disciplinerade och 

välorganiserade, och under hans två år som chef så var det ingen av de över 

100 000 soldaterna som gjorde några grövre överträdelser (åtminstone inte som 

han nämnde i sitt tal; författarens anmärkning).52  

PSO innefattar en mängd olika typer av uppgifter och tekniker på hur dessa 

kan lösas vilket ställer krav på stor flexibilitet hos en PSO styrka. Samma 

styrka skall kunna lösa uppgifter i hela spektra från de mest fredliga till de mer 

tvingande med brukande av våld om nödvändigt för att lösa ställd uppgift. 

Grundläggande vid PSO är användande av ett minimum av våld samt att 

styrkan skall kunna agera självständigt utan extern hjälp, vilket kräver stor 

skicklighet i allt från hantering av vapen till att bygga upp egna logistikkedjor 

mm. Om det blir nödvändigt att använda våld måste varje soldat väl känna till 

de legala ramar som finns (mandat, ROE, folkrätten etc.) varning bör föregå 

om möjligt innan en vapeninsats samt att hela tiden använda minsta möjliga 

våld som inte är oproportionerligt mot det våld som använts eller kan förväntas 

användas mot PSO-styrkan.53 

Allt detta kräver givetvis träning och utbildning så att det genomsyrar varje 

soldats medvetande hur att agera och bete sig i en PSO.  

Den svenska modellen 

Då uppsatsen behandlar folkrättens koppling till MR så är det framförallt 

intressant att titta på hur dessa ”ämnen” behandlas och utbildas i för de 

svenskar som skickas iväg på PSO. Enligt major Bo Karlsson som tjänstgör på 

SWEDINT och bland annat arbetat med dessa frågor utgår all utbildning ifrån 

                                                 
52 Dr Bernard Kouchner, f.d. chef UNMIK: ”Ingen fred i Kosovo ännu” Föredrag på Olof 

Palmes internationella centrum i Stockholm 19 feb 2001. 
53 Swedish Armed Forces (1997), Joint Military Doctrine, Peace Support Operations, 

Stockholm, ss 3-1--9  
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internationell rätt. Hela den svenska utbildningen av officerare genomsyras av 

beaktandet av mänskliga rättigheter såväl som andra rättigheter och 

skyldigheter enligt internationell rätt. Därför kan det vara svårt att exakt säga 

vad den svenske officeren har fått för utbildning inom detta område eftersom 

det sker en stegrad utbildning genom samtliga av de militära skolstegen. För 

soldater och befäl som genomgår förbandsutbildning inför en PSO vid 

SWEDINT ges en fördjupad utbildning i dessa frågor bland annat genom 

juridisk expertis från Högkvarteret och Rädda barnen som föreläser om MR. 

Dessutom läggs det stor vikt vid folkrättsmoment och liknande vid de praktiska 

momentövningarna som utgör en stor del av utbildningen inför en PSO. 

Vid intervju av chefen för den svenska betaljonen KS04 i Kosovo 

Överstelöjtnant Sören Trygg framkom att alla i bataljonen fick en gemensam 

grund i dessa frågor, ”alla är i grunden skyttesoldater, inklusive bataljonens 

säkerhetschef” och sedan fick befälen fördjupning i ämnena. Denna 

fördjupning var varierande beroende på nivå, bakgrund och befattning i 

missionen. Det inkluderade deltagande i UNSOC (UN Staffofficer Course), 

UNJOC (UN Junior Officer Course) m fl kurser där bland annat utbildning i 

folkrätt (vilket inkluderar soldatregler och MR) ges. Den gemensamma 

utbildningen som gavs före missionen innefattade lektioner och 

tillämpningsutbildning avseende ROE samt soldatregler och policy vad som 

gäller för bataljonen och missionen. Denna utbildning fortsatte även under 

missionen då regelverket vanligen utvecklas under en mission, i dessa 

utbildningar ingick folkrätt. En aktör som har stort ansvar för såväl utbildning, 

träning som senare efterlevnad av dessa frågor är den juridiske rådgivaren, LA 

(Legal Adviser) som är direkt underställd bataljonschefen och ingår i hans 

ledningsgrupp.54 

 Slutsats/syftet med avsnittet: 

Avsnittet visar hur viktigt det är att inte bara ”rätt” individer tas ut för tjänst 

till en PSO utan i ännu högre grad hur de utbildas och tränas inför sin 

fredsuppgift som ofta skall utföras i för dem främmande länder med 

                                                 
54 Trygg, S Övlt, Chef KS 04, intervju via email 2002-01-22 
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annorlunda kultur etc. En soldat/sjöman som är satt att i värsta fall använda 

dödligt våld om så krävs måste i ryggmärgen veta vad som är såväl det lagligt 

som moraliskt riktiga agerandet förutom det rent militärt professionella 

agerandet. 

 

3.4 FOLKRÄTTSLIG LEGITIMITET 

I tidigare kapitel har sagts att resolutioner i säkerhetsrådet (SCR) är 

grunden för legitimiteten vid en PSO. Denna legitimitet fås genom det faktum 

att samtliga medlemsstater skrivit under och godkänt att säkerhetsrådet är högst 

ansvarig för bevarandet av internationell fred och säkerhet. Resolution om en 

fredsfrämjande insats inkluderar ett mandat vilket reglerar hur uppgiften skall 

lösas och genom vilka metoder avseende brukande av vapenmakt eller andra 

våldsmetoder som får användas. Legitimiteten ökas genom den 

sammansättning som brukar råda vid PSO med personal inkluderande från ett 

brett spektra av stater. Samt det faktum att själva genomförandet av en PSO 

inom ramen för FN: s system ger en viss legitimitet.55.  

Som redan tidigare nämnts så är FN den universella och tongivande aktören 

såväl avseende skyddet och utvecklingen av MR som upprättande och 

efterlevande av folkrättsliga regler.  FN spelar en omfattande och sofistikerad 

roll som lagstiftare för det internationella samfundet. FN skapar, korrigerar, 

förbättrar och implementerar internationell rätt, genom en mängd olika 

källor/organ för dess medlemsstaters bästa. Även om detta bidrag enligt 

folkrättsprofessor Christopher C. Joyner (Georgetown University,) röner ringa 

uppskattning så är det ett viktigt inslag för utvecklingen av folkrätten. Rollen 

som lagstiftare innefattar instiftande av nya och ”rättfärdiga” normer som bör 

gälla för hela det internationella samfundet och dess medlemsstater. Joyner 

menar att organisationen har en unik möjlighet att tjäna som plattform, forum 

och samordnare av den lagskapande processen. Denna roll som groddbänk för 

                                                 
55 FN (1995), broschyr, UNDPKO General guidelines for peace-keeping operations, s 15 
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utveckling av nya normer och regler för folkrätten kommer med all sannolikhet 

även att bestå i framtiden.56 

Framsteg har gjorts avseende skydd av de mänskliga rättigheterna 

Många anser att FN inte i något annat område varit lika fruktsamt och 

lyckosamt som inom just antagandet av nya internationella normer för skyddet 

av de mänskliga rättigheterna. Skyddet av MR har varit som en ledstjärna för 

organisationen och den har på alla tänkbara och möjliga sätt försökt att (och 

försöker alltjämt) implementera dessa grundläggande rättigheter på alla nivåer 

och i alla avtal, traktat, resolutioner etc. Från den första sessionen med 

generalförsamlingen 1946 tog det endast två år innan den första förklaringen 

antogs avseende MR. Arbetet med utveckling och förbättring av skyddet av 

MR är på ingalunda sätt avslutat, då det hela tiden sker en utveckling och 

förändring i världen vilket även påverkar såväl synen på som kraven på vad 

som innefattas av och egentligen bör innefattas av begreppet skydd av MR.57 

Den främsta bland MR-resolutioner är 1948 års allmänna förklaring om 

mänskliga rättigheter, vilken omfattar såväl politiska som medborgerliga 

rättigheter som ekonomiska och sociala rättigheter. Trots att denna allmänna 

förklaring inte är bindande i sig, kan den ses som ett uttryck för 

sedvanerättsliga regler som tidigare beskrivits i kapitel 2.3. Det finns även 

andra FN-resolutioner av betydelse för MR-skyddet. Starkare bindning för 

underskrivande stater är de konventioner som reglerar MR-skydd genom 

mellanstatliga avtal. Dessa avtal kallas även för traktat men termen konvention 

är den vanligast förekommande. MR-konventioner kan vara universella (dvs 

utan geografisk begränsning) men även regionala. De tre mest grundläggande 

regionala konventionerna (vilka har behandlats i kapitel 2.3) har starkt bidragit 

till stärkande av skyddet av MR. Det ligger i sakens natur att man vill att så 

många stater som möjligt skall bli part till MR-konventioner. Men om texten 

omfattar ett alltför starkt MR-skydd är risken stor att åtskilliga stater inte vill 

ansluta sig. Därför väljer man ofta att nå bred enighet kring en 

                                                 
56 Joyner, C red. (1997), The UN and international law, ss 432-457 
57 Joyner, C red. (1997), The UN and international law, ss 131-137 
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huvudkonvention som ger ett ”grundskydd” samtidigt som man låter de 

konventionsstater som vill ge ett ”tilläggsskydd” ansluta sig till ett så kallat 

tilläggsprotokoll till huvudkonventionen. Dessa senare protokoll är att betrakta 

som självständiga traktater och måste alltså ratificeras för sig.58  

Även om MR-konventioner i regel vinner stor anslutning återstår det alltid 

stater som inte tillträder dem. Exempelvis har enbart 122 av världens 190 

medlemsstater tillträtt FN-konventionen mot tortyr. För att kunna hävda att en 

stat, som inte har tillträtt en viss MR-konvention, ändå är förpliktigad att 

respektera de rättigheter som konventionen omfattar, måste det kunna påvisas 

att staten är så förpliktigad enligt s.k. sedvanerätt, vilken förutom konventioner 

och allmänna rättsgrundsatser, utgör en av folkrättens grundkällor. Även om 

sedvanerätt är lika bindande som en konvention, är det inte sällan svårare att 

påvisa att en viss konkret sedvanerättslig rättighet eller förpliktelse har kommit 

till. Det gäller nämligen att slå fast att två rekvisit är uppfyllda: dels att stater 

har följt en så kallat sedvana eller rättspraxis, dvs. att de konsekvent handlat på 

ett visst sätt, dels att denna sedvana grundar sig i en s.k. opinio juris, dvs. en 

rättsövertygelse om att det ankommer på dem som medlemmar i 

statssamfundet att handla på just det sättet.59  

FN-stadgan innehåller ett generellt våldsförbud samt undantag för (staters 

rätt till-) självförsvar och kollektiva sanktioner beslutade av FN: s säkerhetsråd. 

FN-stadgans principer har vidareutvecklats i den så kallade ”Friendly 

Relations” deklarationen från 1970, vilkas principer numera får anses utgöra 

allmän sedvanerätt.60 Bring tar även upp diskussion om att vissa ibland anför 

undantag för ingripanden för skydd av egna medborgare samt så kallad 

humanitär intervention. Dessa undantag är dock starkt kontroversiella, och det 

föreligger en risk för att dessa undantag används som ursäkter för 

stormaktsinblandning i små staters inre angelägenheter. Inte heller det 

                                                 
58 Fisher D (2001), Mänskliga rättigheter, en introduktion, 17 f. 
59 Fisher D (2001), Mänskliga rättigheter, en introduktion, s 19, samt Joyner, C red. 

(1997), ss 30-31 där båda på liknande sätt beskriver ovanstående stycke. 
60 Bring, O (1992), FN-stadgans folkrätt, ss 78-91 
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generella våldsförbudet är helt okontroversiellt, vilket kommer att mer belysas 

i nästa kapitel. 

Handlingsregler – ”Rules of engagement” 

När FN har tagit en resolution om igångsättande av en PSO så är det även 

den politiska nivån som godkänner vilka ROE som skall vara i kraft. Före en 

militär etablering är det av absolut nödvändighet att ROE är implementerade då 

dessa styr hur de väpnade fredsstyrkorna får lov att agera. ROE skall hanteras i 

kommandokedjan även om det inte är ett instrument för taktisk styrning av de 

underställda förbanden vilket skall ske genom ordinarie rutiner med order etc. 

Den juridiska rådgivare som i regel finns vid varje förband ingående i en PSO 

har ingen egentlig befälsrätt avseende ROE, däremot har han eller hon en 

viktig funktion för att kontrollera att order och handlingsdirektiv som ges av 

förbandschefer, och dylika, följer det legala ramverket samt håller sig inom 

mandatets ramar och sanktionerade ROE. Nedanstående bild visar 

övergripande det legala ramverket som gäller för en PSO.61 

 

 

 

 

 

Av bilden kan man se att det inte är så lätt att sy ihop ett juridiskt ramverk 

som kan gälla för samtliga nationaliteter ingående i en och samma operation. 

De internationella lagarna är övergripande och torde vålla minst 

tolkningsproblem. ROE kan av de ingående nationella politiska ledningarna 

begränsas enligt egna nationella tolkningar och bestämmelser. ROE kan aldrig 

utökas enligt nationellt eller förbands eget tyckande/beslut däremot kan som 

sagt restriktioner sättas vilket kan försvåra för Force Commander hur han kan 

använda sina underställda förband. Dessutom gäller nationella lagar, 

förordningar och reglementen för de respektive ingående enheterna, ner till 

individnivå, vilket ytterligare ställer stora krav på ledningen av en PSO hur att 

                                                 
61 Rundle, M Övlt, Seminarium FHS 2001-10-11 

Internationella lagar, folkrätt, sedvanerätt etc 

ROE 
Nationella lagar och förordningar
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kunna verka i området på bästa sätt. Det är under de nationella lagarna som 

enskilda individer kan ställas till svars vid svensk domstol. Varje nation som 

sänder iväg militär personal måste grannlaga gå igenom de bestämmelser och 

regelverk som skall gälla före en missions igångsättande. Dessa bestämmelser 

skall sedan vara väl kända av den personal som skall ingå i missionen för att 

undvika regelbrott av såväl förband som enskild individ.  

”På alla nivåer i en fredfrämjande operation krävs en fast och trogen 

hållning till det mandat som anförtrotts av det internationella samfundet, 

sammankopplat med förståelse för de parter som är involverade i konflikten 

och vilkas vitala intressen står på spel” (översättning av författaren).62 

FN Generalsekreterares bulletin från den 12 augusti 1999, vilken är 

tillämplig för FN styrkor som genomför operationer under FN befäl och 

kontroll, fastslår de fundamentala principer och regler avseende internationell 

folkrätt som är tillämpliga för FN styrkor. Militär personal ingående i en FN 

styrka som bryter mot den internationella folkrätten skall ställas till svars i det 

egna landets nationella domstolsväsende.63 Detta var dock inget nytt utan 

samma principer gällde även tidigare; författarens kommentar.  

En annan intressant faktor som påverkar den internationella rätten är de 

fredsfördrag som gjorts (framförallt på senare år). Fredsöverenskommelser tar 

ofta avstamp i den moraliska baslinjen av de internationella mänskliga 

rättigheterna och bygger runt dessa rättigheter praktiska stadgar i syfte att 

”medla” mellan arvet från det gamla och den nya framtiden. Genom detta 

förfarande får dessa fredsöverenskommelser stort inflytande över inriktningen 

på den internationella rätten (innefattande folkrätten). Alltså är förhållandet 

mellan folkrätten (med bl a MR området) varken helt hemmahörande i det 

traditionella legala regelverket eller helt utan samband. Förhållandet skall 

kanske bäst uppfattas som en logisk utveckling. Det är en utveckling som 

fortsätter in i implementeringsfasen, samtidigt som internationella lagar och 

                                                 
62 FN (1995), broschyr, UNDPKO General guidelines for peace-keeping operations, s 15 

 
63 Mundis, D. Legal officer ICTY, seminarium på FHS 2001-10-03  
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praxis drar lärdom av fredsfördraget, även medan avdömande pågår hur 

hanteringen av MR fullföljs och inrättas i fördragen.64 Av detta resonemang 

kan man alltså enligt Bell se en förbättring av stödet för MR efter varje 

fredsfördrag då dessa fördrag blir stilbildande och även kan anses vara 

prejudicerande.  

Även författaren Tony Evans behandlar detta ämne där han pekar på att 

historiskt sett så följer internationell rätt förändringarna av sociala och politiska 

normer i större utsträckning än att föregå dem och vara vägledande/styrande 

för utvecklingen.65  

Slutsats/syftet med avsnittet: 

Det som framförallt är styrande för svensk personal är de nationella lagarna 

(och förordningar). Dessa skall vara i samklang med för operationen utgivna 

handlingsregler, ROE, vilka skall vara politiskt godkända av varje enskild 

nation för deras respektive medborgare. Övergripande ligger folkrätten 

(inklusive sedvanerätten som har sin särskilda påverkansfaktor) vilken är en del 

av internationell rätt som kan påverka en PSO. I mandatet som ges av FN 

(säkerhetsrådet) eller OSSE ges legitimiteten för den avsedda operationen och 

handlingsregler för uppgiftens lösande. Inte vid något tillfälle kan man få stöd i 

folkrätten att bryta mot de grundläggande MR som angivits i FN:s allmänna 

förklaring, utan tvärtom har man stöd i folkrätten att agera i syfte att skydda 

MR. 

 

3.5 LEGITIMITET VID EN INTERVENTION  

”Verkar det vettigt att kalla en intervention för humanitär, när trupperna 

som är inblandade kanske blir nödda till att strida mot och döda dem som, 

oavsett vilken anledning, är i vägen eller försöker hindra dem? Eller när de 

inblandade trupperna misslyckas att ge det som invånarna mest av allt behöver 

- inklusive säkerhet?”(översättning av författaren)66 

                                                 
64 Bell, C (2000), Peace agreements and human rights, 319 f 
65 Evans, T (2001), The Politics of Human Rights, ss 54-56 
66 Roberts A (1996), Adelphi Paper 305, Humanitarian Action in War, s 26 
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Man kan fråga sig om en intervention kan vara ”humanitär” och även om 

legitimiteten kan säkerställas vid en intervention, där det kan råda delade 

meningar om nödvändigheten och syftet med dylika operationer. 

Grundläggande folkrättsligt stöd vid såväl fredsbevarande som 

fredsframtvingande beskrivs av professor Ove Bring som förklarar skillnaderna 

vid insatser enligt stadgans kapitel VI respektive VII. Kapitel VI innehåller ett 

system för fredlig lösning av tvister, där parterna till tvisten är folkrättsligt 

skyldiga att söka lösa denna tvist med fredliga medel. Säkerhetsrådet och 

generalförsamlingen ska alltid stå till parternas förfogande i deras sökande efter 

en lösning och det bygger på lösningar som har parternas samtycke. Stadgans 

kapitel VII etablerar ett system för att eliminera varje situation som direkt hotar 

internationell fred och säkerhet eller som innebär ett fredsbrott eller en 

aggressionshandlning. Säkerhetsrådet har här ett långtgående mandat att 

besluta om ekonomiska sanktioner, vapenembargo och/eller militära aktioner, 

men detta endast om rådet finner att det verkligen föreligger hot mot 

internationell fred och säkerhet. Kapitel VII bygger på säkerhetsrådets 

möjlighet att tvinga medlemsstaterna till deltagande i sanktioner och tvinga en 

aggressorstat till reträtt.67 

Den största svårighet uppstår från det samtida praktiserandet av 

intervention utifrån en humanitär logisk grund kopplat mot de osäkerheter 

avseende mål, bristfälliga medel och diskutabla konsekvenser. Vad menas 

egentligen med humanitär i sammanhanget och finns det risk för att det finns 

andra mål bakom de ursprungligen uppgivna motiven? Något av betoningen på 

humanitetskänslan är känsligt för kritik att det egentligen mer speglar den 

naturliga känslan för att göra någonting när man står inför en katastrof, och har 

en tendens att glömma att i alla liknande fall så är katastrofen gjord av 

människohänder, och kräver förändringar i politik, institutioner och möjligen 

även i strukturen på stat(er) och dess gränsdragningar.68  

                                                 
67 Bring, O (2000), FN-stadgan och världspolitiken, 14 f 
68 Roberts A (1996), Adelphi Paper 305, Humanitarian Action in War ss 26-32, avseende 

föregående och efterföljande stycke 
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Ökningen från 1990 för praktiserandet av ”humanitär intervention” är 

resultat av verkliga och angelägna kriser. Det har även resulterat i förnyade 

särdrag varav det mest signifikanta är den betoning som ligger på 

säkerhetsrådet som den auktoriserande kraften i världssamfundet, och det har 

tvivelsutan sparat människoliv. Inte desto mindre så finns det ett antal problem 

i samband med interventioner. Även själva begreppet ”humanitär intervention” 

kan vara missvisande och bör användas med viss skepsis. Det kan vara svårt, 

näst intill omöjligt, att genomföra en intervention helt utan att konflikter 

riskerar att uppstå som inte varit avsikten men som kan få till följd att nya 

problem uppstår i regionen med mänskligt lidande som följd. Risken finns även 

att andra parter i området kan dra fördel av en intervention och göra såväl 

politiska som territoriella vinster. Risk finns även att säkerhetsrådet, och andra 

berörda aktörer, missat eller missbedömt komplexiteten vilket kan leda till en 

förödmjukande sorti även om syftet från början med operationen varit aldrig så 

gott. Om det råder tvekan om de strategiska riktlinjerna och slutmålet med 

interventionen så kan det kullkasta operationen, likaså kan det bli om de 

bidragande staterna saknar den rätta motiveringen och viljan att genomföra 

operationen på ”rätt” sätt.  

Svårigheter med legitimitet vid en humanitär intervention 

Enligt Adam Roberts så finns det ingen möjlighet till att säkerställa någon 

generell överenskommelse bland stater hur och vad som skall gälla för att ge 

legitimitet åt en humanitär intervention. Även om många intressanta försök har 

gjorts för att lyfta fram olika kriterier som skulle kunna gälla så är det inte 

troligt att dessa endast skulle få gehör hos ett litet antal stater. Humanitär 

intervention kommer (vilket den kanske även bör) kvarstå som en legal 

halvskugga, som någonting som emellanåt kan bli godkänt av säkerhetsrådet 

eller andra samfund, och restriktivt erhålla acceptans av medlemsstaterna, 

medan det däremot inte kan erhållas någon form av allmän legitimitet i förväg. 

En dylik legitimitet är otänkbar inte endast på grund av att en intervention 

bryter mot de grundläggande normerna, utan även därför att det är omöjligt att i 

förväg kunna förutse de omständigheter vilka skulle kunna göra en intervention 

tänkbar. Man måste även ha i åtanke risken för att en dylik operation som en 
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humanitär intervention kan ”glida ur händerna”. Kanske särskilt kan det bli 

aktuellt i stater som har dåliga erfarenheter av att stå under kontroll av andra 

och då kan känna sig hotade att på nytt komma under någon utomståendes 

överhet. 

Ovanstående tankegångar beskrivs även av John F. Murphy i ”The United 

Nations and International Law”. Murphy pekar bland annat på att i FN kartan 

finns ingen behandling av interventioner av stater, däremot under artikel 2(7) 

förhindrar organisationen sig själv att ingripa…”in matters which are 

essentially within the domistic jurisdiction of any states”. Sistnämnda härrör 

från det som tidigare nämnts avseende staters rätt till oberoende och 

suveränitet. En av FN: s grundläggande filosofier är att ingen stat har rätt till att 

intervenera, direkt eller indirekt, oavsett anledning, i någon annan stats inre 

eller externa angelägenheter. Konsekvensen av detta är att väpnad 

intervenering och all annan form av inblandning eller försök till hot mot 

medborgare av en stat eller dess politiska, ekonomiska och kulturella element 

fördömds. Generalförsamlingen och säkerhetsrådet är de primära organen inom 

FN som har ansvar att reglera brukande av våld då så kan anses nödvändigt, 

och det är säkerhetsrådet som kan ge mandat till en ”Humanitär intervention”.69 

Bakomliggande motiv till intervention  

Hittills har uppsatsen mest pekat på att det är FN, och framförallt 

säkerhetsrådet, som är den avgörande och tongivande aktören inte bara att ge 

mandat till en intervention utan även den organisation som helt bestämmer när 

det kan vara dags för en dylik kraftig operation istället för försök med andra 

fredsfrämjande åtgärder ur sin verktygslåda. Genom Stefan Hedlund som är 

professor vid institutionen för Östeuropastudier vid Uppsala universitet, kan 

man dock få en annan bild av vad det egentligen är som styr de humanitära 

interventionerna i världen i dagsläget.  

Hedlund ger i sin artikel i tidskriften ”Vårt Försvar” (nr 4 2001) en 

bakgrund till interventioner från det kalla kriget då den s.k. Brezjnevdoktrinen, 

som i stort gick ut på att de socialistiska länderna inom det forna östblocket 

                                                 
69 Joyner, C red. (1997), The UN and international law, ss 97-107, se även ss 9-13 
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hade en skyldighet att intervenera militärt om något medlemsland skulle hotas 

av kontrarevolutionära krafter. Efter det irakiska angreppet på Kuwait har 

västvärlden utvecklat ett slags motdoktrin som Hedlund valt att kalla för 

”Bush-Clintondoktrinen”. Enligt denna doktrin har den demokratiska världen 

inte bara rätt utan också skyldighet att ingripa militärt, då mänskliga rättigheter 

och/eller andra staters suveränitet kränks av odemokratiska regimer. Detta kan 

ju tyckas positivt och i fall efter fall har denna doktrin utformats som 

sanktionerad av FN och grundad i en föränderlig folkrätt. Hedlund menar att 

den främsta anledningen till de humanitära interventioner som gjorts (och 

kommer att göras) framförallt grundar sig på det faktum att det är amerikanska 

intressen som skall tryggas. USA har varit framgångsrikt i att vinna 

uppslutning bakom sin doktrin efter det kalla krigets slut och då det inte längre 

finns någon motpol mot de amerikanska värdegrunderna; demokrati, 

rättstatlighet och respekt för mänskliga rättigheter. De stater som flagrant 

avviker från dessa värdegrunder riskerar att drabbas av inte bara amerikansk 

vrede utan även av det ”internationella samfundet”. Detta kan ju tyckas vara 

entydigt positivt, men Hedlund menar att vi inte får glömma att bilden även 

innehåller ett betydande element av cynism. Det är inte FN som själv pekar ut 

misshagliga regimer och ger mandat till den kvarvarande supermakten så att 

denna kan ”ta itu” med problemet. Den alldeles uppenbara tågordningen är den 

att det först är när USA anser att vitala amerikanska intressen hotas som USA 

avgör att en regim är misshaglig. Därefter konsulteras FN, som konstaterar att 

det föreligger allvarliga hot mot internationell fred och säkerhet, alternativt 

allvarliga brott mot MR. Med detta stöd i ryggen kan sedan den amerikanska 

krigsmaskinen rullas ut. Däremot har man från amerikanskt håll tydligt 

deklarerat att statsbyggnad inte är en uppgift som lämpar sig för den 

amerikanska krigsmakten. Detta överlåter man gärna åt FN, som sedan får 

glädjen att visa upp sin totala oförmåga. 

Angående den pågående operationen i Afghanistan så anser Hedlund att det 

ter sig otäckt sannolikt att vi nu står inför en upprepning. Att när den USA-

ledda koalitionen väl har gjort slut på både Talibanregimen och Usama bin 

Ladins privata terrorklubb, kommer andra att få ta över frågan om 
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återuppbyggnad, och sannolikheten för att de – vilka de nu än må bli – skall 

lyckas ter sig inte särskilt stor. (Operationen i Afghanistan är dock inte en 

humanitär intervention, kommentar av författaren) 

Avslutningsvis i sin artikel anser Hedlund att det vore förfärligt om vi, trots 

en dyster framtid, gav upp hoppet för FN: s roll. Kanske det istället är dags att 

blåsa liv i det europeiska säkerhetssamarbetet, och i den svenska NATO-

diskussionen.70  

Slutsats/ syftet med avsnittet 

Även om det senaste årtiondet visat på en ökande grad av interventioner, 

vilka säkert varit nödvändiga, så kvarstår de två starka principerna om staters 

suveränitet och icke-intervention alltjämt som de vägledande inom det 

internationella samfundet. Men icke desto mindre så i extrema fall kan detta 

verktyg användas, även om säkerhetsrådet i första hand bör överväga andra 

metoder än fullskaliga väpnade interventioner. Det finns en risk att världens 

enda kvarvarande supermakt har alltför stort inflytande över FN när det är dags 

för att sanktionera humanitära interventioner. 

 

3.6 SLUTSATSER 

Man kan se en utveckling av fredsfrämjande operationer som bland annat 

allt oftare ingriper även i ”interna” konflikter. Det är naturligt att PSO följer 

den övriga utvecklingen i vår alltmer globaliserade värld för att kunna vara ett 

effektivt medel i såväl skyddet av MR som fred och säkerhet i världen. Många 

människor upplever idag brott mot MR som det största hotet mot deras egen 

säkerhet, jämfört med tidigare då man var mer inriktad på militär säkerhet 

mellan stater. Även folkrätten följer samhällets utveckling och tillsammans 

med sedvanerätten kan man se en utveckling som leder till starkare skydd av 

MR då det kan leda till lagförande av de som bryter mot dessa regler. 

FN är alltjämt den största aktören för beslut om var en PSO är nödvändig 

och bör insättas. Likaså är FN garanten för legitimitet och efterföljande av 

                                                 
70 Hedlund S, prof Uppsala, artikel i ”Vårt Försvar”, Tidskrift för Allmänna 

Försvarsföreningen nr: 4 2001, ss 11-13 
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internationell rätt vid en operation även om denna inte leds och genomförs 

inom organisationens egen ram utan delegeras till regional aktör. En 

intervention kan vara såväl opartisk vilket är fallet i kapitel VI-operationer, där 

samtycke med alla inblandade parter föreligger, som partisk i en kapitel VII-

operation där någon part (er) inte följer de direktiv som getts av FN. 

Legitimiteten och stöd i folkrätten fås i de båda fallen genom samtycke och 

överenskommelse med de inblandade parterna samt vid kapitel VII-operation 

genom mandat av säkerhetsrådet vilket gör båda modellerna ”lagliga”. 

Genomgående i alla former av fredsfrämjande verksamhet gäller att den 

ingående personalen måste vara såväl välmotiverad som bra utbildad/övad.  

 

 

4. EXEMPLIFIERING 

4.1 INLEDNING 

Detta kapitel kommer att beskriva tre olika exempel där MR är en ingående 

faktor vilken har behandlats helt annorlunda i vart och ett av fallen. I det första 

exemplet visar uppsatsen på svårigheten för en enskild individ som ingår i en 

PSO att ingripa i syfte att hjälpa invånarna i ett konfliktområde och skydd av 

MR. Den stora svårigheten i just detta fallet var att få stöd och hjälp från sina 

egna överordnade att agera på ett riktigt sätt avseende hantering av MR. 

Det andra exemplet är ingen PSO men här vill författaren belysa hur svårt 

det kan vara att avgöra vad olika stater egentligen tolkar in i begreppet MR när 

det gäller deras egen stats säkerhet. Exemplet visar hur även demokratiska 

stater som i regel är beskyddare av MR kan agera helt annorlunda när det rör 

deras egen stats säkerhet och egna invånare. 

Slutligen så kommer det tredje exemplet att beskriva några av alla de 

svårigheter som militära förband ingående i en PSO kan råka ut för under deras 

arbete att fullgöra de uppgifter de tillställts att lösa av FN. Exemplet visar att 

även om den goda viljan finns från PSO-deltagarna så krävs tillräckligt 

kraftfullt mandat och utrustning för att kunna ingripa då de konfliktbenägna 

parterna inte följer överenskommelser eller de FN resolutioner som antagits. 
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4.2 THE ROCKWOOD CASE 

Detta kapitel kommer kortfattat att behandla ett enskilt ärende i ”Operation 

Uphold democracy” som tog sin början 19 september, 1994. Bakgrunden till 

den multinationella styrkans (som leddes av USA) aktion på Haiti enligt SCR 

940 var i mycket stora drag att stabilisera läget på Haiti och säkerställa den 

demokratiska ledningen och styrningen av landet. De multinationella trupperna 

landade in med början den 19 september för att implementera operationen. 

Läget var minst sagt ostabilt och våldsamheter förekom. Eftersom 

amerikanarna eftersträvade att minimera egna förluster så var styrkans egen 

säkerhet av högsta prioritet. Särskilt i inledningsskedet innan man kunnat säkra 

sina egna positioner samtidigt som man började betvinga de olika stridande 

fraktionerna till åtlydande av FN resolutionen som låg till grund för 

ingripandet.  

Det följande stycket ger en kort sammanfattad bild av varför den 

amerikanske kaptenen handlade som han gjorde och vilka konsekvenser det 

fick för honom personligen. Framförallt pekar det på problematiken om man 

kan agera enskilt under en pågående fredsmission, även om det innebär 

lydnadsbrott, för att förhindra brott mot MR med stöd i internationell rätt. Som 

källa för hela stycket har ”Military Law Review” använts.71    

Agerande på egen hand 

Kapten Lawrence Rockwood, som var underrättelseofficer på JTF (Joint 

Task Force), började efter en dryg veckas tid på plats oroa sig för hur fångar i 

de haitiska fängelserna behandlades. Det fanns flera, som det senare skulle visa 

sig välgrundade, rykten om missförhållanden och även tortyrmetoder förekom 

på de nationella fängelserna. Rockwood försökte få andra på JTF staben att 

reagera och intressera sig för denna fråga, men de delade inte hans oro. Flera 

vittnesmål i den senare rättegången i amerikansk militärdomstol mot 

Rockwood indikerade att Rockwoods oro endast var grundad på spekulationer 

och inte på några bevis om några missförhållanden. På kvällen den 30 

                                                 
71 Military Law Review, vol. 149, ss 275-291 
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september lämnade kapten Rockwood sin tjänstgöringsplats för att på eget 

bevåg inspektera det nationella fängelset. För detta lydnadsbrott samt att han 

äventyrat sin egen och styrkans säkerhet dömdes han av en krigsrätt till böter 

och avsked. Till sitt försvar för sitt agerande hävdade kapten Rockwood att han 

agerade med stöd av folkrätten. Ett av hans argument var att hans högste chef 

var brottsligt försumlig genom att inte skydda de haitiska fångarna från brott 

mot deras mänskliga rättigheter, och att även han själv, kaptenen, kunde ställas 

inför rätta om han inte aktivt ingrep. Detta argument sköts mer eller mindre i 

sank med hänvisning till Nürnberg rättegången som i många stycken varit 

vägledande i dylika frågeställningar. Krigstribunalen i Nürnberg slog fast att 

individer var enskilt ansvariga för sina handlingar som bröt mot folkrätten. 

Däremot påtvingade inte tribunalen en positiv (aktiv) skyldighet på individer 

att övervaka efterlevandet av folkrätten.  

Missionens legala ramverk 

De följande styckena är, i allt väsentligt, sammanställda av diskussion och 

artikel skriven av Robert O. Brien (vid tiden; coordinator Lawers Committe for 

Human Rights) och Fionnula Ni Aolain (vid tiden; Associate-in-law and J.S.D. 

Candidate, Columbia University School of Law).72 

Missionen på Haiti tog sin början som så många andra PK missioner med 

att säkerhetsrådet fann att den pågående situationen på Haiti med alltmer 

förtryckande militära regler var ett hot mot den regionala freden och 

säkerheten, och fann det för gott att ingripa med militär FN-styrka. Mandatet 

till missionen i resolution 940 var enligt kapitel VII och gav deltagarna rätt att 

använda alla tillgängliga medel för att sätta stopp för det militära styret och 

återinställa den demokratiska ledningen. 

”Acting under chapter VII of the UN, authorizes Member states to form 

a multinational force under unified command and control and, in this 

framework, to use all necessary means to facilitate the departure from Haiti 

of the military leadership, consistent with the Governors Island Agreement, 

the prompt return of the legitimately elected President and the restoration 

                                                 
72 Columbia Human Rights Law Review, vol.27:293, ss293-354 
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of the legitimate authorities of the government of Haiti, and to establish and 

maintain a secure and stable environment that will permit implementation 

of the Governors Island Agreement, on the understanding that the cost of 

implementing this temporary operation will be borne by the participating 

Member states”.73 

 

Missionens legala bas, och skyldighet, var att följa folkrättens seder och 

lagar och att samtidigt stävja den akut uppkomna situationen som innebar brott 

mot de mänskliga rättigheterna. Hela detta fall (Rockwood) bygger i stort sett 

på hur man skall tolka ut vad den enskilde soldaten är förbjuden att göra 

respektive tvungen att göra med avsikt på att ingripa när man stöter på grava 

brott mot MR. Krigets lagar pekar tydligt på den enskilde soldatens ansvar för 

sina handlingar, man kan inte klara sig från brott mot MR genom att hävda att 

man ”bara lydde order”. Men när det gäller att aktivt ingripa då man ser eller 

misstänker att brott mot MR förekommer så är det mer tveksamt vilket lagligt 

stöd, eller tvång man har som enskild individ att ingripa för att förhindra detta. 

På Haiti skulle den multinationella styrkan sköta det övergripande ansvaret 

för landet och tillse att den demokratiska ledningen kunde återta kontrollen 

över landet. Detta var ett argument till varför Rockwood ansåg att det var 

styrkans befälhavares uppgift att agera mot det som han ansåg som 

missförhållanden och brott mot MR vilket de var satta att skydda. Då han ansåg 

sig veta att det förekom missförhållanden ansåg han det även som hans 

skyldighet att agera. Förhållandena i fängelserna på Haiti föll klart under 

kategorin allvarliga missförhållanden och brott mot MR. Det verkar alltså som 

att Rockwood faktiskt bevittnade de missförhållanden som rådde i fängelserna 

samt att man kan anta att han hade belägg för sina misstankar före sin 

”inspektion”. Eftersom Rockwood hävdade att han möjligen kunde medverka 

till ett stopp för dessa brott som förekom i fängelserna så kan detta stärkas av 

Genèvekonventionen samt folkrätten. Soldater förväntas vara väl utbildade i 

krigets lagar och om de skall ingå i en skyddande styrka (för civilbefolkningen 

                                                 
73 SCR 940, citat av paragraf 4, vilket visar på den komplexa och mångfaldiga uppgift som 

ålades den multinationella styrkan på Haiti. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS bet:19 100:2004 
Chefsprogrammet 00-02 02-05-03 58(87) 
Örlkn Jan Karlsson  

i konfliktområdet) så bör de således agera för att förhindra brott mot MR. Att 

Rockwood inte fick godkännande för sitt agerande av sina överordnande är i 

detta fall inget som förhindrar hans ingripande på eget bevåg.74 

Slutsats/syftet med avsnittet: 

Stycket skall beskriva hur att förstå den påverkan och vilka skyldigheter 

som folkrätten lägger på den enskilda soldaten. Den aktiva skyldigheten att 

ingripa i varje enskilt fall kan inte ordersättas utan det kan variera beroende på 

hur de peacekeepers som ingår i en mission är etablerade på plats samt vad de 

har för befogenheter. Riskfaktorer måste även beaktas, inga skyldigheter att 

ingripa skall kräva risk för eget eller andras liv och lem för att stoppa tredje 

part att begå brott mot ickekombattant. Krav på hjältedåd kan inte ställas i 

någon lag. Däremot kan enskild dömas av svensk lag enligt Brottsbalken 23:6 

för underlåtenhet att ingripa då brott begås och det kan anses som rimligt att 

den enskilde kunnat ingripa utan fara för eget eller andras liv och lem. 

Vad som också är viktigt med detta stycke är att visa vikten av att stödja 

soldater i deras strävan mot att verka för att skydda MR och andra rättigheter. 

Eftersom det internationella samfundet har det övergripande humanitära 

ansvaret så är det viktigt att stadfästa dessa mål vid alla slags PSO. Det gäller 

även att ge de individer som ingår i en PSO de incitament som krävs för att 

utföra sina uppgifter positivt, aktivt och beslutsamt. Lagen borde även skydda 

samt uppmuntra de enskilda soldater som har modet att agera och ingripa i 

bästa militära tradition enligt folkrätten och skyddet av MR. 

 

4.3 NORDIRLAND 

Detta avsnitt kommer inte att behandla bakgrund eller annan 

problemställning avseende problematiken mellan Storbritannien och 

Nordirland. Denna konflikt förutses vara relativt känd av läsaren. Meningen 

med detta kapitel är enbart att ur ett litet axplock kortfattat påvisa hur svårt det 

kan vara att hantera MR i en pågående konflikt. Fallet är från 1970-talet och 

även om utvecklingen gått i positiv riktning så var såväl FN- som 

                                                 
74 Columbia Human Rights Law Review, vol.27:293, ss 321-328, ss 336-345 
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Europakonventionerna underskrivna av Storbritannien vid tidpunkten. Man kan 

ha synpunkter på hanteringen och beaktandet av MR, även om frågan gällde 

den brittiska statens säkerhet.75 

År 1971 väckte Irland talan mot Storbritannien under påstående att ett stort 

antal personer, som arresterats på Nordirland med stöd av 

undantagslagstiftning, blivit utsatta för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 

behandling eller bestraffning. Kommissionen ansåg att vissa av de metoder 

som använts utgjorde tortyr, men Europadomstolen, dit målet hänsköts, 

menade att dessa metoder inte hade förorsakat lidande av sådan intensitet och 

grymhet som var utmärkande för begreppet tortyr. Däremot menade domstolen 

att det var fråga om omänsklig och förnedrande behandling, som stred mot 

artikel 3.76  

Behandlingen av den irländska anmälningen tog sju år innan man 1978 med 

sexton röster mot en (den brittiska) kom fram till sitt utslag. 

De metoder man åsyftar i ovanstående stycke beskrivs utförligt i 

Europadomstolens utslag som ”de fem teknikerna”, som Wilhelm Agrell ger en 

bra sammanfattning av i boken ”De omänskliga rättigheterna”, och dessa var: 

 Trä svarta huvor över huvudet på de gripna utom under förhör. 

 Tvinga dem att stå i smärtsamma ställningar i timtal. 

 Utsätta dem för kontinuerligt och monotont oljud. 

 Hindra dem från att sova. 

 Svältkost bestående av en skiva bröd och ett glas vatten var sjätte timme 

dygnet runt. 

Dessa metoder ansågs alltså inte som tortyr enligt domstolen. Trots att de 

användes metodiskt och genomtänkt för att bryta ner den gripnes 

motståndsvilja och framtvinga medgivanden. Ofta kompletterades dessa 

tekniker av annan misshandel och hotelser i samband med gripande och 

transport till förhörscentret.77 

                                                 
75 Europadomstolen (dom 18.1.78), domstolens skriftserie nr 25, 42 f 
76 Danelius, H (1993), Mänskliga rättigheter, femte upplagan, s 96 
77 Agrell, W (1998), De omänskliga rättigheterna, ss 65-67, där han ger en bra 

sammanfattning av domstolsutslagets punkt 96 som beskriver denna del av rättegången. 
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Såväl den brittiska lagstiftningen och rättstraditionen som 

Europakonventionen bygger på individens okränkbarhet, opartisk 

domstolsprövning och rätten för den misstänkte att betraktas som oskyldig tills 

dom fallit och vunnit laga kraft. För en vanlig medborgare som inte genomgått 

speciell träning i att utstå plågsamma förhörsmetoder, utgjorde dessa fem 

tekniker en fasansfull upplevelse. Vem som helst skulle vara benägen att 

erkänna vad som helst bara för att göra plågoandarna tillfreds. Den brittiske 

domare som motsatte sig domstolens beslut skulle säkerligen aldrig tolerera 

dessa metoder om de hade tillämpats mot misstänkta för ”vanliga brott”. Utan 

här handlade det om bekämpning mot den brittiska statens fiender i ett område 

som befann sig i militärt och rättsligt undantagstillstånd.   

Metoderna riktade sig mot misstänkta terrorister och underförstått antogs att 

de som utsattes för dessa metoder var skyldiga. Eftersom terrorister var 

förslagna agerade de på ett sådant sätt att normal bevisföring försvårades eller 

förhindrades. För rättssystemet låg det då nära till hands att möta detta med 

anpassning i form av brutala förhörsmetoder, sänkta beviskrav och speciella 

rättsprocedurer.  

Slutsats/syftet med avsnittet: 

Åsidosättande av rättspraxis etc för att framtvinga erkännanden är inte en 

ny företeelse då detta använts under såväl inkvisitionen och stalinterrorn som 

den svenska häxjakten. Icke desto mindre pekar det på svårigheten för den 

enskilda individen som medverkar vid dessa olagligheter att ingripa. Vad krävs 

av en individ för att säga; stopp detta är fel!, med risk för att anses som 

förrädare mot sitt eget land då dess säkerhet står på spel? 

Exemplet visar även att det inte behöver vara stater med totalitär ledning 

som, medvetet eller inte, bryter mot de av FN stadgade MR. En stat med 

fundamentalistisk ledning har troligen större tendens till att sätta sina ”egna” 

regler avseende MR och lättare bryta mot FN: s rekommendationer etc. jämfört 

med demokratiska stater.  
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4.4 SREBRENICA 

Liksom föregående avsnitt skall uppsatsen här belysa brott mot MR. Detta 

fall inträffade i Srebrenica juli 1995 då uppskattningsvis 7000 muslimska män 

blev avrättade av de Bosnienserbiska styrkorna i närheten av enklaven. I just 

fallet Srebrenica så är det många inblandade faktorer. Grymheterna som 

utfördes samt FN:s tillkortakommande är de faktorer som är tongivande. 

Mladic, Bosnienserbisk överbefälhavare, och de Bosnienserbiska styrkorna 

hade länge velat eliminera denna muslimkontrollerade ficka som agerade som 

en bas för muslimska raidföretag vilka band Bosnienserbiska styrkor och 

förhindrade de senares försök att forma ett sammanhängande territorium. 

Troligen skulle attacken aldrig ägt rum utan sanktionering av Milosevic och 

hans regering i Belgrad.78 Srebrenica skulle mer än väl räcka till en eller flera 

egna uppsatser. Särskilt om man tar i beaktande rättegångarna i Haag vid 

ICTY, som lyckats få fällande dom för folkmord vilket är ett klart genombrott 

för internationell hantering av dylika fall.79 Denna uppsats skall dock i fallet 

Srebrenica inrikta sig på hur den holländska FN styrkan påverkades av 

händelserna och vilka erfarenheter, lessons learned, man möjligen kan dra av 

dessa inför framtida missioner. 

I regel har FN missioner varit något som deltagande länder genom historien 

varit stolta över att ha deltagit i. När händelserna i Srebrenica tog en oväntad 

och obehaglig vändning så var det inte enbart det goda ryktet och anseendet för 

deltagande försvarsmaktsförband som stod på spel utan här stod hela nationens 

stolthet och heder på spel. Detta avspeglade sig sedermera på hur allmänheten, 

media, försvarsdepartement, militära ledningen samt parlamentariker reagerade 

på den uppkomna krisen som uppstod genom händelserna i Srebrenica.  

Ökad komplexitet med oklara mål 

Efter det kalla krigets slut har det blivit allt vanligare med PSO i vad man 

kan kalla för ”failed states”. Dessa operationer är mycket komplexa och 

                                                 
78 Thomas, R (1999), Serbia under Milosevic, Politics in the 1990s, 237 f 
79 ICTY, avseende rättegången mot Krstic, internet 2002-03-04: www.un.org/icty 
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tidsödande till sin natur med ett ofta oklart slutmål för operationen i sikte. 

Dessa operationer skiljer sig markant från traditionell krigföring och 

inkluderar; avsaknad av strategiska direktiv; expanderande målsättningar; 

begränsade underrättelser och information; politiska och kulturella 

motstridigheter; en mångfald av lokala, nationella och internationella aktörer; 

intensiv mediabevakning; avsaknad eller brist på lagligt stöd; Rules of 

engagement (ROE) vilka ofta är svåra att applicera; de ofta karga och 

spartanska yttre miljöbetingelserna samt kravet på synlig närvaro av de 

ingående ”peacekeepers”. En liknande fredsoperation som den i Srebrenica 

reflekterar de tvetydigheter, begränsningar, utmaningar, hinder, risker och 

frustrationer som skiljer från tidigare upplevda konventionella operationer.80 

Såväl det holländska försvarsministeriet som arméstaben hade klara 

tveksamheter och betänkligheter angående riskerna samt nyttan av en 

etablering av en väpnad styrka i ett land som fortfarande var i fullt 

inbördeskrig. Men hösten 1993 gav holländarna efter för påtryckningar och 

sände en bataljon som skulle stanna i högst 18 månader. Denna holländska 

bataljon blev från början av 1994 indragen i den halvhjärtade ”safe areas” 

policy, vilken skulle förhindra Bosnienserberna från etnisk rensning av de sex 

mest hotade muslimska enklaverna.  Bataljonen fick omedelbart problem, såväl 

politiska som operationella vilka ökade när den andra respektive tredje 

bataljonen avlöste sina föregångare. Mandatet var vagt. Skulle verkligen en 

bataljon med holländska soldater förväntas försvara den muslimska 

befolkningen på ca 40000 invånare mot en serbisk attack? Alla försök till 

förstärkningar eller ändringar av mandatet föll till föga och något direkt 

luftunderstöd var inte att räkna med så situationen var klart bekymmersam för 

holländarna. Från en rent militäroperationell synpunkt så var FN:s engagemang 

i de isolerade muslimska ”safe areas” i östra Bosnien en form av ”Mission 

impossible”.81 

                                                 
80 Schmidl, E red (2000), Peace operations between war and peace 93, f 
81 Schmidl, E red (2000), Peace operations between war and peace, s 99 
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Svagt mandat ger problem med logistiken 

Även om FN resolutionerna rörande ”safe areas” refererade till artikel VII 

så var UNPROFOR i sig själv en artikel VI mission, åtminstone på marken. 

Detta fick till följd att det fanns mycket små utsikter för att verkligen etablera 

säkerhetszoner genom kraftfulla och starka framtvingande åtgärder. I själva 

verket kunde peacekeepers i Srebrenica endast hoppas på att uppehållet i 

striderna och det relativa lugnet skulle hålla i sig. Den Bosnienserbiska sidan 

kunde med lätthet blockera alla kommunikationsvägar till enklaven och de 

förhindrade FN att frakta in tunga vapensystem till enklaven. Denna blockering 

eller ”strypning” av enklaven påverkade även logistiktillförseln negativt. Den 

holländska bataljonen fick sitt underhåll från en bas i muslimhållna nordvästra 

Bosnien ca 15 mil bort. Denna bas fick i sin tur underhåll från den holländska 

huvudlogistikbasen i Split som låg ytterligare 30 mil bort. Alla konvojer med 

förnödenheter och annan logistik var tvungna att passera mängder av frontlinjer 

och vägspärrar, vilka ofta bemannades av grälsjuka och förvirrade eller 

berusade kommendanter för lokala styrkor. Vintertid var vägarna ofta 

oframkomliga vilket ytterligare försvårade för transporterna till bataljonen i 

Srebrenica. Bosnienserberna fann att blockering av förnödenhetsvägarna var ett 

effektivt sätt att tilltvinga sin vilja på den holländska peacekeeping styrkan och 

UNPROFOR. Den tredje holländska bataljonen som grupperade sig tidigt 1995 

led svårt av brist på såväl förnödenheter, ammunition, bränsle och mediciner 

som av personal. Detta sammantaget begränsade ytterligare deras 

handlingsmöjligheter att agera kraftfullt i den alltmer konfliktfyllda 

situationen.82 

Den mänskliga dimensionen 

På det mänskliga planet hade de holländska soldaterna det inte lätt. De var 

satta att lösa en ”mission impossible” i ett område där de inte ens kände sig 

välkomna av dem som de skulle skydda. Det förekom mycket stölder, hot samt 

direkta beskjutningar av FN styrkans positioneringar. De lokala muslimska 

myndigheterna försökte regelbundet förhindra holländska peacekeepers från att 

                                                 
82 Schmidl, E red (2000), Peace operations between war and peace, s 102 
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beträda omtvistade eller känsliga områden, särskilt de som låg i närheten av 

deras smuggelvägar. Den sista befälhavaren för den holländska bataljonen, 

Övlt Karremans, vittnar om att relationerna med kommendanten för den lilla 

men välbeväpnade muslimska styrka som var den egentliga styrande kraften av 

enklaven var minst sagt ansträngda.83 Mängden av flyktingar till enklaven 

förvärrade också problemen och innebar även konflikter mellan olika 

muslimska grupperingar. Vid flera tillfällen försökte muslimska kämpar 

provocera fram en serbisk motattack genom att skjuta från positioner nära 

holländska positioner eller patruller. Det ständiga hotet från landminor var 

ytterligare en faktor som negativt påverkade soldaternas allmänna olustkänslor 

för hela situationen att befinna sig på denna plats, där endast otack var deras 

belöning. 

Mot slutet av den tredje och sista bataljonens tid i området tvingades 

holländarna till ransonering av vatten och el, färsk mat var redan något väldigt 

ovanligt. Överstelöjtnant Karremans sände en lång redogörelse till sitt eget 

högkvarter i Haag angående deras situation. I denna redogörelse beskriver han 

hur personalen känner sig som fångar, helt avskurna från omvärlden. 

Avsaknaden av förnödenheter tvingade bataljonen till en liknande nödsituation 

som de civila muslimerna befunnit sig i sedan en tid tillbaka.84 En underofficer 

beskriver i sin dagbok hur frustrerad han var över stölderna och situationen han 

och hans kollegor befann sig i. Samt den otacksamhet som mötte soldaterna 

från de människor som de var satta att beskydda.85  

Dutchbat:s peacekeepers hävdade såväl före, under som efter deras mission 

att det var en helt omöjlig uppgift, en s k ”mission impossible”. De hävdade 

även att FN och de holländska politikerna som beslutade om denna mission i 

denna del av Bosnien redan från början var delaktiga till utvecklingen mot den 

slutliga tragedin i Srebrenica. Alla anklagelser om att bataljonen skulle ha 

uppvisat feghet och undfallenhet mot Bosnienserberna tillbakavisades. Och hur 

skulle en icke fulltalig bataljon med endast ca 150 stridsdugliga soldater med 

                                                 
83 Karremans, T (1998), Srebrenica, who cares, 288 f 
84 Honig, J.W och Both, N (1996), Srebrenica. Record of a warcrime, s 135 
85 Honig, J.W och Both, N (1996), Srebrenica. Record of a warcrime, s 90 
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enbart lätta vapen kunna stå emot ett serbiskt anfall när den muslimska styrkan 

på ca 4- 5000 man drog sig tillbaka? 

Det förödande slutet på en omöjlig uppgift 

Wilhelm Agrell beskriver i sin bok ”De omänskliga rättigheterna” hur 

resultatet blev att när allt motstånd kollapsade tvingades den holländska 

bataljonsledningen inleda förhandlingar direkt med Mladic om evakuering av 

de civila, vilket i praktiken innebar massdeportering och tömning av hela 

enklaven. Holländarna ansåg sig inte ha något alternativ och försökte samtidigt 

förhandla fram ett frigivande av soldater som tagits som gisslan och fri lejd för 

den egna bataljonen ut ur området. Planen som överenskoms innebar att FN-

trupperna skulle placera en vaktpost ombord på var och en av de trehundra 

bussar som snabbt kommenderats fram av Mladic. Detta bröts dock och 

busstransporterna genomfördes på ett och ett halvt dygn utan någon FN-

personal ombord. Redan i samband med att bussarna fylldes förekom grova 

övergrepp mot civila. Holländska soldater och internationella observatörer blev 

själva vittnen till summariska avrättningar, och döda kroppar påträffades i 

omgivningen. De flyendes allmäntillstånd betecknades som mycket dåligt, det 

fanns varken mat eller vatten i erforderlig mängd och de flesta var fullständigt 

skräckslagna.86 

Slutsatser/syftet med stycket: 

Tragedin i Srebrenica visar tydligt att ett mandat måste innehålla tydliga 

riktlinjer, tillräckliga ROE för genomförande samt någon form av slutmål eller 

avsiktsförklaring med missionen.  

Vidare visar exemplet på hur lite respons de inblandade soldaterna på fältet 

fick från såväl egna nationella ledningar som av FN då det gällde att snabbt 

utöka mandatet och tillföra mer resurser eller dra sig ur en omöjlig mission. 

Skall en PSO genomföras i en konflikt där beväpnade förband finns, och 

fortfarande verkar, bland aktörerna så måste den styrka som skall sättas in i ett 

operationsområde vara militärt starkare och överlägsen de styrkor som finns i 

insatsområdet. Om inte PSO styrkan har militär överlägsenhet riskerar hela 

                                                 
86 Agrell, W (1998), De omänskliga rättigheterna, ss 15-19 
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missionen att falla så som hände i Srebrenica och de peacekeepers som 

befinner sig i området förvandlas till små brickor i ett otäckt spel. 

Slutligen visar exemplet på hur viktig den personal är som skickas på PSO. 

Både att den har rätt utbildning, träning samt bra vetskap om vad de kan 

förvänta sig vid en mission. Skall peacekeepers kunna fungera ordentligt och 

göra ett bra jobb måste de grundläggande behoven vara uppfyllda (Maslows) 

samt att de har utrustning mm i tillräcklig mängd som kan behövas vid ett 

”worst case scenario”. En nedtrappning är alltid lättare jämfört med en 

upptrappning då man redan hamnat i underläge. Även förtroende från den 

civila befolkningen är mycket viktigt vilket medverkar till att skapa en bra anda 

hos soldaterna där det då är lättare att upprätthålla moralen etc. Fungerar inte 

detta så är det stor risk att personalen mår dåligt såväl under som efter 

missionen. Vilket på sikt även kommer att försvåra rekrytering av ny personal 

till samma eller nya PSO. 

  

4.5 SLUTSATSER 

Kortfattat visar detta kapitel på den komplexitet som kan uppstå vid en PSO 

för den enskilde såväl som förband att agera i enlighet med givna uppgifter där 

dessa kan vara i konflikt med ett riktigt agerande enligt folkrättsliga principer 

och skyddande av MR. Såväl individer, inte minst befälhavare, som stater kan 

agera i strid med MR när de anser att det ligger i deras (statens eller 

missionens/förbandets) eget intresse och det är bäst att blunda för vad som vore 

det riktiga agerandet för att skydda individers MR.  

Även om en fredsstyrka har goda ambitioner och verkligen försöker göra så 

gott den kan så kan omständigheterna (som ett svagt mandat och överlägsen 

motpart) göra det omöjligt att skydda den befolkning de är satta att hjälpa. 

Detta är givetvis frustrerande för alla inblandade och på sikt kan det även 

underminera trovärdigheten för FN och dess möjligheter till nya PSO i syfte att 

skapa en säkrare och tryggare värld med starkt skydd av MR. 
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5. MANDAT OCH UPPGIFTER 

5.1 INLEDNING 

Detta kapitel har för avsikt att beskriva dagens stora PSO i Europa 

(Kosovo) där Sverige är delaktigt. För att läsaren skall få en förståelse för 

utvecklingen i området ges en kort bakgrundbeskrivning och förklaring till hur 

provinsen har kunnat hamna i den prekära situation som den gjort. Avsikten 

med kapitlet är framförallt att uppsatsen skall belysa en ”modern” PSO och se 

om utvecklingen av dessa operationer, särskilt avseende hanterandet av MR, 

sker på ett positivt och riktigt sätt. Eftersom uppsatsens inriktning är mot 

svensk personals deltagande i PSO läggs huvudvikten av kapitlet mot denna 

inriktning för att se om den svenska personalen har rätt utbildning och 

förberedelser inför en dylik PSO så att de väl på plats beslutsamt kan agera för 

att lösa sina uppgifter samtidigt som de hela tiden beaktar skyddet av MR. 

 

5.2 UNMIK MANDAT OCH UPPGIFT 

Bakgrund 

Situationen i Kosovo försämrades alltmer under 90-talet och många, 

däribland Carl Bildt som var ”Hög representant” i Bosnien-Hercegovina, 

varnade för att nästa stora krishärd i Europa skulle bli just Kosovo om inget 

gjordes för att förhindra detta. Potentialen för storskaliga våldsamheter ökade 

efter Dayton avtalet i slutet av 1995, då många Kosovoalbanska politiska 

aktivister önskade att Kosovofrågan skulle behandlas parallellt med Bosnien 

och kunna få till stånd en internationell intervention. Men omvärldens ögon var 

koncentrerade till Bosnien-Hercegovina och det internationella samfundet 

”orkade” inte med att ta itu med Kosovofrågan.87 Men den underjordiska 

gerillarörelsen (hädanefter UCK) blev alltmer aktiv och tog till våldsmetoder 

mot den serbiska överhögheten. Och det hela eskalerade så småningom då 

Milosevic ansåg sig tvungen att slå tillbaka mot UCK och ta ett ännu hårdare 

                                                 
87 Thomas, R (1999), Serbia under Milosevic, Politics in the 1990s, s 399 
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grepp om den serbiska provinsen.88 Situationen vintern 1999, med 

misslyckandet i Ramboillet, den etniska rensningen mm, ledde fram till 

NATO:s ingripande och uppsättandet av UNMIK och KFOR i Kosovo under 

detta år.89  

För att läsaren skall få en större förståelse för komplexiteten som råder i 

Kosovo kommer uppsatsen i denna bakgrundbeskrivning att ge den bild av 

situationen som gavs av den förste chefen för UNMIK, Dr Bernard Kouchner, 

vid hans föredrag på Olof Palmes internationella centrum 19 februari, 2001. 

Eftersom han nu lämnat Kosovo och inte längre är chef så sa han själv att det 

kändes befriande att relativt fritt kunna säga vad han egentligen tyckte och 

tänkte, utan att vara absolut politiskt korrekt etc.  

Efter bombkriget 1999 kom 45 000 soldater på plats i Kosovo för att 

bevaka säkerheten och vaka över fredsprocessen. Även om bombningarna 

upphört så är det inte fred i Kosovo ännu, konfrontationerna fortsatte och gör 

så alltjämt. Med FN: s säkerhetsråds resolution 1244 (1999, 10 juni) i ryggen 

kom Dr Kouchner tillsammans med ca 30 medarbetare i den första gruppen till 

det krigshärjade Kosovo. De skulle börja arbetet med att bygga upp ett 

samhälle med demokratiska institutioner, en administration och lag och 

ordning. 

• ”vi skulle skapa och bevara freden, lägga grunden för en autonom stat och 

rusta för självstyre genom att bygga upp demokratiska institutioner.”  

• ”Kosovo var helt ödelagt - men inte bara av kriget - det föregicks av 40- 50 

år av kommunism inom den Jugoslaviska federationen och av 10 års 

apartheid under Belgrad. Det fanns inga institutioner, ingen administrativ 

apparat – det fanns inte ens några rester som kunde byggas upp igen – vi 

måste skapa något nytt.” 

Citaten sades av Dr Kouchner vid hans föredrag, översättning av författaren. 

Det är lätt att inse det kaotiska läget med 120 000 raserade och plundrade 

hus, ingen sjukvård, bristfällig elektricitet, stor och snabbt ökande laglöshet. 

                                                 
88 Thomas, R (1999), Serbia under Milosevic, Politics in the 1990s, 431f 
89 Robertson Lord of Port Ellen, Kosovo one year on, ss 6-9 
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Samtidigt så återvände större delen av de drygt 800 000 som flytt Kosovo och 

på andra sidan gränsen stod Milosevic. 

Samordningsansvar 

UNMIK, som bland annat inkluderade UNHCR, OSSE och EU skulle, och 

skall, samordna i stort sett allt som händer i Kosovo och SRSG fick en roll 

vilket kan liknas vid en diktator. Detta var ingen roll som tilltalade Kouchner 

men som han tvingades använda sig av vid ett flertal tillfällen för att över 

huvud taget kunna nå någon framgång med fredprocesserna. Förutom ovan 

nämnda organisationer hade Kouchner en annan samarbetspartner – eller 

snarare 45000 – till. Det var KFOR, och doktorn som en gång grundade ”läkare 

utan gränser” och aldrig gillat soldater fick här ändra sig.90 För dessa soldater 

som ingick i KFOR ansåg han vara välutbildade och tränade att skapa fred! 

Dessutom var samarbetet mellan civila och soldater i Kosovo mycket viktigt 

och det fungerade mestadels bra. 

Mycket har faktiskt blivit bättre i Kosovo och man har exempelvis lyckats 

genomföra ett val utan blodiga strider, byggnationen är i full gång och många 

erbjuds nya hem som ersättning för raserade hus. Elektricitet, vatten, avlopp 

och sjukvården börjar så smått ta former och fungera. Men det går väldigt trögt 

och att integrera den internationella staben med den inhemska befolkningen är 

inte lätt men måste fortsätta. Ett sätt som används är att administrationen har en 

parallelladministration, så att varje departement leds av två chefer, en 

internationell expert och en från Kosovo. Tyvärr går det inte att ha en serbisk 

chef över en Kosovoalban och vice versa, utan då måste besluten tas av den 

internationella chefen och i sista hand ännu så länge (vintern 2001, författarens 

kommentar) ganska ofta av SRSG själv. För att inte KLA (Kosovo Liberation 

Army) skall växa sig stora och skaffa makt och inflytande är det viktigt att FN 

stöttar den folkvalda representationen som finns, och möjliggöra så att denna 

nya administration blir effektiv och demokratisk. 

                                                 
90 Dr Bernard Kouchner grundade ”Läkare utan gränser”. Efter tjänsten som chef för 

UNMIK så blev han hösten 2001 miljöminister i Frankrike. 
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Ett område som ställer till stora problem är den stora kriminaliteten som 

Kouchner menade är välorganiserad och har förgreningar utanför Kosovo. 

Trots det stora antalet UNMIK poliser som finns så är dessa inte effektiva. En 

anledning är att poliserna kommer från 53 olika nationer och inte talar 

varandras språk, har varierande utbildning och syn på mänskliga rättigheter, 

demokrati mm. Poliserna som endast i undantagsfallen talade de lokala språken 

eller hade egna nationella tolkar tvingades förlita sig på de lokala tolkarna. 

Soldaterna var bättre förberedda än någon annan som kom till Kosovo, men de 

kan inte (får inte) göra polisjobb. Detta faktum beklagade Kouchner men har 

full förståelse för att soldaterna måste följa sina ROE och i dessa ingår inte 

rena polisuppgifter. Ett annat område där Kouchner menar att FN och NATO 

misslyckats är att beskydda den serbiska delen av befolkningen. Detta visade 

sig inte minst vid den tragiska attacken på en av svenskar eskorterad buss med 

återvändande serber som sprängdes med många dödsoffer som följd. Kouchner 

menade att det är absolut nödvändigt att serberna återvänder och kan garanteras 

säkerhet av KFOR, men ännu är det för tidigt för dem att återvända i större 

antal. 91 

Framtiden 

Slutsatserna man kan dra av Dr Kouchners föredrag var att FN måste 

fortsätta att med ganska hård hand styra Kosovo; samordna alla de otaliga 

NGO: s som verkar i området för att nå mesta möjliga effekt (detta gäller även 

på den serbiska sidan); se till att världssamfundet med alla sina ingående 

enheter inte tappar intresset för provinsen och ensidigt riktar sig mot Belgrad; 

fortsätta förhandlingar med och utöka kontakterna med den jugoslaviske 

presidenten Kostunica för att kunna uppnå varaktiga lösningar för provinsen. 

Det måste även till ett krafttag för att få till ett rättssystem och upprättande av 

lag och ordning, inte minst för att kunna säkerställa skyddet av MR för 

samtliga invånare i provinsen. 

 

                                                 
91 Dr Bernard Kouchner, f.d. chef UNMIK: ”Ingen fred i Kosovo ännu” Föredrag på Olof 

Palmes internationella centrum i Stockholm 19 feb 2001. 
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5.3 KFOR MANDAT OCH UPPGIFT 

Kortfattat är mandatet (uppgiften) att KFOR skall bidra till att upprätthålla 

lag och ordning samt att understödja återuppbyggnaden av landet i samverkan 

med civila hjälpinsatser i bland annat FN: s regi.92 

Inledningsvis var styrkan inriktad på att få slut på de öppna stridigheterna 

och kontrollera tillbakadragandet av de jugoslaviska styrkorna från provinsen. 

Därefter upprättade man en slags front mot Serbien med en säkerhetszon där 

inga serbiska förband tilläts (och inte heller KFOR förband). Detta visade sig 

inte helt lyckat då kriminella och gerillagrupperingar mer eller mindre ostört 

kunde agera i denna ganska stora zon. Efter förhandlingar tilläts så småningom 

den jugoslaviska armén att åter ta kontroll över sin del av zonen för att 

förhindra eskalering av gerillaattackerna som ökade under våren 2001. 

Efterhand har situationen stabiliserats sett ur en militär synvinkel, även om 

övriga problem kvarstår och i vissa fall ökat i intensitet och komplexitet. 

KFOR är fortfarande garanten för att övriga organisationer skall kunna verka 

och genomföra sina hjälpinsatser, återuppbyggande etc. i syfte att få provinsen 

på fötter igen. Tyvärr finns i dagsläget ingen prognos som pekar på ett 

avslutande av missionen inom överskådlig tid, utan den militära närvaron 

kommer med all sannolikhet att vara nödvändig under lång tid för att 

säkerställa att inte stridigheter, förnyade etniska rensningar, brott mot MR 

blossar upp igen. 

Det är viktigt att man är medveten om att KFOR i sig inte är en politisk 

förhandlingspart för provinsens framtid utan dess roll är att stödja de övriga 

aktörer som har till uppgift att nå framtida långsiktiga lösningarna för Kosovo. 

5.4 SVENSKT DELTAGANDE I KFOR 

Enligt lagen (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands kan 

regeringen efter begäran av FN eller beslut som fattats av OSSE ställa en 

väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet utomlands. För att 

ställa en väpnad styrka till förfogande för en insats med fredsframtvingande 

                                                 
92 SCR 1244 (1999), Säkerhetsrådets resolution av den 10 juni 1999 
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inslag krävs däremot beslut av riksdagen, vilket också kan ange de ramar som 

skall gälla för insatsen. Därefter fattar regeringen beslut om Försvarsmaktens 

deltagande och villkoren för detta i enlighet med riksdagens beslut. I 

propositionen ”Fortsatt förnyelse av försvaret” beskrivs hur såväl riksdagen 

som regeringen har betonat vikten av att förkorta tiden från det att behovet av 

en internationell insats uppstår till dess att förbanden är på plats och kan lösa 

sina uppgifter. En svensk insats kan dock först ske under förutsättning av att 

det finns ett relevant mandat som beskrivits tidigare i denna uppsats. De 

formella möjligheterna för en snabb beredning och ett snabbt beslutsfattande är 

goda både inom Regeringskansliet och i riksdagen, men förutsätter samtidigt 

en enighet i sak om lämpligheten av den aktuella insatsen. Förutsättningar för 

snabba insatser bygger också på att finansieringen av en ny insats är klar och 

att förbandet har den beredskap och det personalförsörjningsläge som gör att 

förbandet snabbt kan vara på plats. (Författaren lägger här inga egna 

värderingar i trovärdigheten i snabbheten som det beskrivs ovan.) 

Godkännande och i förekommande fall utfärdande av särskilda regler för 

Försvarsmaktens uppträdande i internationella insatser, ROE, bereds av 

Regeringskansliet i samverkan med Försvarsmakten. I normalfallet lyder 

svenska förband under en högre chef från en multinationell organisation, 

exempelvis ”Multinational Brigade Centre” i Kosovo, och följer därmed de 

särskilda regler som gäller för den internationella insatsen inom det aktuella 

området. I detta arbete är strävan enligt regeringens mening att fortsätta den 

linje som hittills följts, nämligen att så få begränsningar som möjligt meddelas 

för svenska förband. Syftet med detta är att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för att förbandschefen på plats skall kunna lösa den uppgift som följer 

av det mandat som lämnats för den internationella fredsfrämjande insatsen 

ifråga.93  

Ovanstående process genomfördes när regeringen la sin proposition 

1998/99:112 den 6 maj 1999 inför det svenska deltagandet i fredsstyrkan i 

Kosovo. Förutom den militära bataljonen avsattes drygt 82 miljoner kronor i 

                                                 
93 Regeringens proposition 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av försvaret, ss 81-82 
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humanitärt bistånd till Kosovo. Huvudmottagare för dessa pengar har varit 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) som har samordningsansvaret för de 

humanitära insatserna i Kosovo (och på övriga Balkan). Många av de 

humanitära insatser som utförs av olika organisationer (såväl FN som NGO: s 

och till del även militära enheter) har direkt bäring mot förbättringar av skyddet 

för MR. Denna uppsats ser det dock som sin uppgift att främst beröra den 

svenska militära insatsen i Kosovo och dess koppling till MR.94 

Chefen för den svenska bataljonen KS 04, Överstelöjtnant Sören Trygg, 

upplevde att handlingsreglerna från brigadnivån stämde väl överens med FN 

mandatet och de SOFA och MOU som var skrivna med stöd av SCR1244 som 

hela missionen i Kosovo vilar på. Grunden är att all verksamhet skall vara 

beordrad och en omfattande dokumentation krävs så snart förbanden ingriper i 

människors personliga liv och leverne. Överstelöjtnant Trygg ansåg vidare att 

Sverige inte satt några restriktioner som förhindrade bataljonen i sitt operativa 

arbete. De begränsningar som fanns styrda av svensk lag mm, anmäldes till 

högre operativa internationella chef vilket vanligtvis accepterades. Det fanns, 

och finns differenser mellan olika nationers sätt att tillämpa ROE samt att det 

skiljer i synsätt på utnyttjande av ”ickedödliga vapen” samt snabbheten i 

konfliktskalan. Några tveksamheter förelåg dock aldrig, en förutsättning för 

detta är att ROE omsätts till soldatkort och att utbildning sker före 

missionsstart.  

Order som skulle innebära brott mot folkrätten genomförs inte enligt Sören 

Trygg, men han såg det som högst osannolikt att en dylik order skulle ges. 

Processen fram till en order är sådan att misstag av denna art sannolikt skulle 

ha stoppats långt innan och därmed skulle en dylik order aldrig utges. 

Rättspatosen hos svenskar är vanligen sådan att enligt Trygg skulle 

ingripande ske om uppenbara felaktigheter begås som hotar liv eller hälsa för 

någon part. Vad som är viktigt är att utbildning och fortlöpande orienteringar 

sker om inträffade händelser. Avslutningsvis pekar Trygg på att vanligt 

folkvett räcker långt, det vill säga ett disciplinerat förband begår inte brott mot 

                                                 
94 Regeringens proposition 1998/99:112, svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo, ss 1-9 
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rättsregler. Vi har ett system som fungerar bra. Vi måste dock vara observanta 

på att de juridiska rådgivare (LA) som vi rekryterar har en bra 

folkrättskompetens.95 

 

6. DISKUSSION OCH AVSLUTNING 

6.1 DISKUSSION 

Författaren anser att det krävs ett regelverk som kan accepteras av 

medlemsstaterna i FN och detta regelverk måste efterhand bli allt tydligare och 

ställa högre krav inom området MR, och dessutom ha en kontrollapparat som 

kan kontrollera efterlevnaden samt vara dömande då brott sker.  

Det lagliga stödet skall komma från internationell rätt där dess ingående 

delar inte endast skall följa samhällsutvecklingen utan även stödja denna 

utveckling i en positiv riktning avseende lagar till skydd av MR. Sedvanerätten 

är tillämplig och kan användas positivt ju fler stater som följer de riktlinjer som 

gjorts av FN då det gäller skyddet av MR, eftersom dessa stater då stadfäster en 

sedvana hur att agera i denna och liknande frågor. I allt väsentlig är FN (eller 

bör vara) den sammanhållande och drivande kraften inom ämnessfären MR. Då 

kontrollapparat med tillräckligt skarpa verktyg saknas, så är det ett riktigt steg 

av regionala organisationer, typ Europarådet, att driva dessa frågor och utverka 

konventioner för skydd av MR som är bindande för sina medlemsstater och där 

det finns domstol som bevakar efterlevnaden och dömer vid brott. 

 

Även om de i uppsatsen redovisade exemplen har visat på riskerna för 

misslyckande med PSO och hur stater kan sätta sig över de mänskliga 

rättigheterna så får vi inte misströsta utan istället utveckla koncepten inom 

PSO. Mandat som ges av FN måste vara väldigt tydliga på vad som skall 

uppnås och helst ha någon form av slutmål hur det skall se ut när operationen 

kan anses som slutförd på ett lyckat sätt. Utan tydliga mål och handlingsregler, 

ROE, som är politiskt förankrade i de truppbidragande länderna ökar risken för 

                                                 
95 Trygg, S Övlt, Chef KS 04, intervju via email 2002-01-22 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS FHS bet:19 100:2004 
Chefsprogrammet 00-02 02-05-03 75(87) 
Örlkn Jan Karlsson  

misslyckande kraftigt och detta kan medföra att man inte kan ge det skydd av 

MR som ofta är avsikten vid en PSO.  

Författaren är väl medveten om att även andra organisationer, typ OSSE, 

kan ge mandat till olika former av PSO. Detta är i gott syfte och så länge man 

håller sig inom sina egna regionala områden så är det kanske bra, men en 

farhåga finns att man även kommer att agera utanför sina egna egentliga 

geografiska regioner. Vad är det som säger att ett beslut av till exempel OSSE 

kommer att gillas av stater som är inblandade i en konflikt utanför de länder 

som ingår i medlemsstaternas område? Det kan i värsta fall leda till stora 

kulturkrockar och möjligen en ökad spridning av konflikten. Detta är en 

anledning bland flera som gör att författaren förordar ett system där FN i så 

stor utsträckning som möjligt skall vara den som ger den övergripande 

legitimiteten i sina resolutioner och mandat från säkerhetsrådet. Det kan säkert 

även i framtiden dyka upp fall som behöver ett snabbare agerande än FN i 

dagens organisation kan klara av, och då kan det vara nödvändigt att agera i 

den anda som FN:s regelverk anger. Man kan göra ganska mycket gott med 

stöd i de lagar som finns även utan ett godkänt FN-mandat.  

Om FN får en effektivare organisation med snabbare beslutstider för hastigt 

uppkomna situationer som kräver militärt agerande skulle många konflikter 

kunna dämpas innan de når en punkt då de bara eskalerar och kräver stora 

insatser för att vrida rätt igen. Den så kallade Brahimi-rapporten ger förslag i 

rätt riktning. I slutänden handlar det alltid om hur mycket medlemsstaterna är 

beredda på att ställa upp med i såväl ekonomiska som personella resurser. 

 

Uppsatsen har (trots inriktningen på den militära delen) försökt att 

tydliggöra behovet av samordnade insatser från alla håll, civila och militära, för 

att så effektivt som möjligt kunna stävja uppkomna konflikter som hotar såväl 

fred och säkerhet som de mänskliga rättigheterna. Författaren anser det som 

helt klarlagt att den militära delen inte ensamt kan lösa någon konflikt och inte 

heller bygga den framtida freden. Militärens uppgift är, något förenklat, 

framförallt att separera de stridande parterna och hålla dem i schack i syfte att 

skapa en säker miljö för allehanda civila komponenter som skall verka för den 
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långsiktiga lösningen. Detta hindrar självklart inte att den militära 

komponenten kan samordna operationens ingående verksamheter då det ofta 

finns en bra organisationsförmåga och ledningsresurs i den militära delen vilket 

troligen är det mest effektiva sättet att arbeta för att lyckas med den 

gemensamma huvuduppgiften. I vissa fall bör den militära chefen på plats vara 

ledande och i andra fall, eller senare i samma operation, skall militären vara 

underordnad och endast stödjande till den civila ledningen. 

 

För att den militära delen av en PSO skall kunna lyckas så krävs det 

förutom, vilket redan nämnts, ett tydligt mandat och ROE väl motiverade, 

utbildade och övade soldater/sjömän. Är inte detta krav uppfyllt ökar risken 

dramatiskt för att misstag sker och att soldaterna (inklusive högre befäl) inte 

vet vad deras uppgift innebär, såväl rent operationellt som utanför mandatet att 

agera med stöd av folkrätten i syfte att skydda individers MR.  

Utan att svenskar (och övriga nordbor) skall slå sig alltför mycket för 

bröstet och tycka att vi är bäst på fredsoperationer av varierande slag, så anser 

författaren det utom allt tvivel att vi i norden har en bra tradition inom ämnet 

att falla tillbaka på. Denna tradition ställer särskilda krav på att sprida våra 

idéer och kunskaper till övriga delar av världen i syfte att alltfler som deltar i 

fredsfrämjande verksamhet får kännedom, förståelse och kunskap om vad som 

innefattas av begreppet mänskliga rättigheter. Denna kunskap måste sitta i 

ryggmärgen om man skall handla rätt när det dyker upp en överraskande 

krissituation. Även väl utbildade individer kan agera felaktigt i situationer då 

de blir väldigt pressade. Varför människor handlar mot sitt bättre vetande ger 

nedanstående bild en möjlig förklaring: 96 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Sundelius B m fl (1997), Krishantering på svenska, ss 16-23, författaren har gjort en 

egen tolkning och anpassning av bilden till denna uppsats men grunden är från refererad bok. 
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Varje beslut vi tar kan man säga är en balansakt mellan dessa tre rektanglar. 

Vi önskar alltid att ta bra beslut som är sakligt grundade och kan nå acceptans 

och stöd i vår grupp samtidigt som vi har såväl tid som andra resurser 

tillgängliga. Förändras förutsättningarna, ex om tiden ”försvinner” och vi inte 

hinner vare sig göra någon analys eller hämta stöd från gruppen så kan vi ta 

helt irrationella beslut vilka kan få ödesdigra konsekvenser. Detta menar 

författaren är centralt vid utbildning av personal inför en PSO. Desto bättre 

samövad en trupp är desto bättre acceptans har de redan i gruppen så att denna 

acceptans inte behöver sökas ”ute i fält” under skarp operation.97 Desto bättre 

truppen är utbildad desto bättre är de förberedda för att fatta analyserade och 

sakliga beslut. Denna utbildning måste ge individerna insikt i och förståelse för 

kulturella, etniska, sociala och ekonomiska skillnader som kan finnas eller 

uppstå såväl i konfliktområdet som inom fredsstyrkan vilken i regel är 

multinationell med stora skillnader i sina sätt att tänka och agera. Denna insikt 

skall leda till att man blir mer ödmjuk inför sin uppgift och inte tror att alla 

tänker och agerar som svenskar (om man själv är svensk). Detta tillsammans 

gör att ett riktigt agerande kan sätta sig i ryggmärgen och soldaterna kommer 

att agera riktigt även när tiden eller andra resurser överraskande försvinner och 

blixtsnabba beslut måste fattas. 

 

                                                 
97 Van Creveld, M (1982), Fighting Power, ss 42-47, 62-79, Creveld beskriver styrkan av 

att ha samtränade förband jämfört med förband där personalen inte har “förbandstillhörighet”. 

Strävan efter 

analytisktsakliga 

beslutsgrunder

Behov av acceptans, 

konsensus och stöd 

Hushållande med tid 

och andra viktiga resurser 
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6.2 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

Författaren anser det som oomkullrunkeligt att skyddet av de mänskliga 

rättigheterna vilka beskrivs i FN:s allmänna förklaring är en viktig fråga och att 

dess betydelse kommer att öka i framtiden. Även om de mänskliga 

rättigheterna berör varje enskild individ på vår planet så krävs det att de 

politiska ledningarna för världens stater lever upp till ambitionen att värna om 

de mänskliga rättigheterna likväl som andra rättigheter och fred och säkerhet. 

I avvaktan på att detta sker så är det bra och riktigt att länder som Sverige 

tar sitt ansvar och införlivar detta skyddsnät i konventioner och i sina egna 

lagstiftningar. Det är även viktigt att fortsätta deltaga i och även medverka till 

utveckling av fredsfrämjande operationer. I denna utveckling menar uppsatsen 

att det skall ingå ett ansvar att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper 

och sprida dessa till stater som inte tidigare haft skydd av mänskliga rättigheter 

högt på sin agenda även om de kanske deltagit i olika fredsoperationer. 

Meningen skall inte vara att pådyvla hela världen vår (traditionellt svenska) 

kulturella syn och sätt att tänka, utan mer att vi genom gott samarbete och 

förståelse för världens olikheter tillsammans kan skapa vägar att säkerställa 

respekt för och skydd av de mänskliga rättigheterna. I detta skydd ligger 

utvecklingen av folkrätten som med traktatsrätten ger de juridiska ramarna 

samt sedvanerätten som kan åberopas alltmer desto fler länder som agerar 

enligt grundtanken med den allmänna förklaringen av mänskliga rättigheter 

som getts av FN. 

Säkerhetsrådet bör alltjämt vara den som står för legitimiteten vid 

uppsättande av militära PSO även om andra organisationer, som OSSE, kan ses 

som ett komplement där snabba insatser behövs inom de egna regionala 

områdena att agera enligt kapitel VI med samtycke av de inblandade parterna i 

konflikten, dock skall det ske i samförstånd med och i FN:s anda. 

 

För att fredsfrämjande operationer skall lyckas krävs att de, såväl enskilda 

individer som sammansatta förband, som skall delta i en militär PSO är rätt 

utbildade. Givetvis måste man även vara noggrann vid urvalet av individer och 

sålla bort rötägg, det gäller överallt oavsett nationalitet, kulturell eller etnisk 
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tillhörighet, men det viktigaste är att ge rätt utbildning där man trycker på 

innebörden av vad som menas med mänskliga rättigheter. I denna utbildning 

skall jurister användas som kan förklara och utbilda i såväl de nationella lagar 

som gäller som vilket stöd en soldat/sjöman har i folkrätten och hur det 

juridiska läget ser ut i missionsområdet och dess omgivning. Soldatkorten skall 

vara enkla och tydliga med tillräcklig information för att lösa uppgifter på 

gräsrotsnivån utan tveksamheter (och i fickformat). 

För den enskilde soldaten som är rätt utbildad spelar det ingen roll att han 

eller hon kanske arbetar i en multinationell styrka som leds av någon med 

andra grundvärderingar än sina egna. Soldaten skall vara så säker i sin roll att 

han i kroppen vet när han såväl får som skall bryta mot en order om denna 

order skulle bryta mot folkrätten eller på annat sätt hindrar honom/henne att 

agera för att skydda de mänskliga rättigheterna. En order som innebär brott mot 

folkrätten och de mänskliga rättigheterna skall inte utföras såvida det inte 

innebär direkt hot mot liv och lem att bryta denna order. I vissa lägen bör man 

agera på visst sätt vilket kan förhindras av yttre faktorer som man inte kan 

påverka för stunden, men då skall detta förhållande snarast rapporteras och 

åtgärder vidtas om så är möjligt. Lika väl skall enskilt agerande vara möjligt 

om det gäller skydd av MR, även om detta agerande sker utan order eller inte 

har direkt samband med de givna operationella uppgifterna, utan att det skall 

leda till repressalier för den enskilde som handlat efter eget bevåg med stöd i 

folkrätten.  

För befäl som har sig underställd personal med annorlunda 

grundvärderingar avseende mänskliga rättigheter är det av största vikt att 

klarlägga vad som gäller och vilka regler man skall följa. Befäl får under inga 

omständigheter tillåta att underställd personal i en PSO medverkar till brott 

mot de mänskliga rättigheterna. Om den underställda personalen inte känner 

till innebörden av MR så bör man om möjligt avsätta tid för ordentlig 

genomgång och utbildning. Är inte detta möjligt så bör man agera genom att ha 

ett strikt regelverk som inte tillåter risk för brott mot de mänskliga rättigheterna 

eller internationell rätt. Som svenskt befäl får man inte ta för givet att andra 

nationaliteter skall förstå vårt sätt att leda genom uppdragstaktik, lita till de 
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underställdas kompetens och dylikt, utan detta kan uppfattas som förvirrande 

och svagt ledarskap. I vissa lägen är det därför nödvändigt att styra betydligt 

”hårdare” med inte bara klara order och direktiv utan också lägga stor vikt vid 

uppföljning och kontroll. Sistnämnda uppfattas av vissa (ganska många) som 

det helt naturliga och utan hård kontroll så mer eller mindre förfaller dessa 

förband, vilket kan få allvarliga konsekvenser för uppgiftens lösande på ett 

riktigt sätt där man även tar stor hänsyn till skyddet av de mänskliga 

rättigheterna. 

 

Författaren anser sig ha svarat på uppsatsens grundläggande 

frågeställningar men har inte kunnat peka på några direkta rekommendationer 

hur att gå vidare med regelverk och utbildningsstruktur. Däremot kan denna 

uppsats, eller delar av den, användas som ett grundläggande dokument att läsa 

för personal som skall deltaga i PSO för att få en förståelse för kopplingen av 

det legala ramverket som alltid styr en PSO och vikten av att hantera MR på ett 

riktigt och professionellt sätt. Den kan även användas som bas vid framtagande 

av utbildningsmateriel inom ämnesområdet. 

 

Enligt uppsatsen så verkar Sverige ha en bra utbildning och syn på hur att 

agera med avseende på skydd av de mänskliga rättigheterna vid fredsfrämjande 

operationer samt kunskap om vilka juridiska regelverk man är satt att följa. 

Självklart är vi inte ensamma om detta, men tyvärr återstår mycket att förändra 

i världen innan en total samsyn kan uppnås inom detta ämnesområde. Hur detta 

stämmer överens med verkligheten har författaren för avsikt att kontrollera 

under innevarande år, men det ligger utanför denna uppsats ram. 
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6.3 KVARVARANDE OCH NYA FRÅGESTÄLLNINGAR 

”It is time for governments and international organisations to put their 

money where their mouth are by investing in the long-term future of the human 

rights treaty monitoring system which they have put in place and upon which 

so many expectations have been placed”.98 

En bättre samordning såväl för övervakning av efterföljande utav 

konventioner och liknande som effektivare resursanvändning av de samlade 

kunskaper som finns inom MR området krävs i framtiden. Kanske skall detta 

samordnas under UNHCHR (UN High Commissioner for Human Rights) 

ledning för att någon inom det internationella samfundet skall kunna ha en 

övergripande överblick för samtliga frågor som rör MR. På så sätt möjliggör 

man även att rapporter och liknande kan nå Generalsekreteraren, säkerhetsrådet 

och generalförsamlingen på ett mer ensat sätt jämfört med dagens.  

Andra viktiga aspekter, vilka redan berörts flera gånger i uppsatsen, är 

vikten av en tidig strategi för vad och hur man vill uppnå sitt syfte med en 

PSO. Till en operation måste det föreligga en tydlig doktrin och strategi som 

kan ge ett klart, trovärdigt och möjligt (realistiskt) mandat. Och det skall finnas 

en plan som gäller alla tänkbara aktörer och intressen som kan bli inblandade, 

såväl militära, polisiära som politiska och andra civila operationer samt hur 

dessa skall samordnas för att tillvarata synergieffekter och kunna uppnå bästa 

möjliga resultat för fred och säkerhet samt skydd av MR.99 

 

För svenskt vidkommande skulle det vara intressant att forska vidare hur 

personer med annan bakgrund än den traditionellt svenska reagerar avseende 

ämnesområdet MR kopplat till PSO. Bör vi skapa ett tydligare utbildnings-

system och regelverk där man tydligare än idag klargör vad som menas med 

MR och hur man får/bör/skall agera när man deltager i en PSO avseende dessa 

frågor, samt träna/utbilda specifikt för detta? 

                                                 
98 Alston, P & Crawford, J. red, (2000), The future of UN Human Rights Treaty 

Monitoring, s 525, för efterföljande diskussion se även ss 403-437 
99 Cede, F & Sucharipa, L red. (1999), The United Nations Law and practice, ss 344-351 
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8. ABSTRACT 

This composition will in a descriptive way describe how the subject Human 

Rights is treated in international “Peace Support Operations” and the legal 

framework that is ruling. Of special interest are the difficulties that the 

International Community, UN, has to control and govern the member states 

actions according to the principals taken in the UN declaration from 1948 

regarding Human Rights.  

Since more and more states taken part in PSO it’s even more important that 

conventions and other governing legal framework, as International Law and 

Customary Law, will be created in such a way that they can achieve a broad 

acceptance among the member states and also guide the progress in a positive 

way for securing the Human Rights.  

 

The aim with this work is to bring knowledge about where Sweden stands 

today regarding the view of Human Rights and how Sweden teach and train the 

personnel before they take part in a peace operation. This to make sure that the 

soldiers/sailors and civilians will act in a proper way according to the spirit of 

UN basis of valuations.   

In this perspective it’s important that all personnel who are going to take 

part in a multinational peace support operation are well familiar with what 

rights and obligations they have according to International Law to intervene, 

individually if so requires, to make it possible to secure that the Human Rights 

will be protected in the own force as well as to third part and the belligerents in 

the conflict which they are there to solve.  

 

 

 

 


