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Suveränitetsbegreppet förändras. I en tid då mänskliga 
rättigheter viktas upp i relation till staters rättigheter 
omdefinieras suveränitet till förmån för mänsklig säkerhet. Det 
globala åtagandet till Responsibility to Protect visar på en ny 
förståelse av suveränitet hos stater. Detta har potential att lösa 
interventionsdilemmat, det vill säga den oförenlighet som 
uppstår mellan begreppen statssuveränitet och humanitär 
intervention. Auktoriseringen av den humanitära interventionen i 
Libyen 2011 kan ses som ett indicium på att en sådan 
suveränitetssyn fått praktiska effekter, även i stater med en 
traditionellt statsmoraliserande hållning; Kina och Ryssland. 
Studien behandlar en jämförande fallstudie av den militära 
interventionen i Kosovo 1999 samt Libyen 2011 där Rysslands 
och Kinas syn på humanitär intervention studeras med hjälp av 
idealtyper i syfte att se huruvida en förändring kan skönjas över 
tid. Resultatet uppvisar en förändrad syn på när humanitär 
intervention är legitim och ett intag av mänsklig säkerhet i de 
statsmoraliserande staternas uttalanden.  

Nyckelord: Humanitär intervention, suveränitet, idealtyper, R2P, 
statsmoralism, kosmopolitanism. 
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1 Inledning 
Den 17 mars 2011 beslutar FN:s säkerhetsråd om en flygförbudszon över Libyen i syfte att 

skydda civilbefolkningen.1 Folkliga demonstrationer och krav på demokrati hade under en tid 

brutalt slagits ner av Libyens diktator Ghadaffi som bestämt sig för att krossa upproret med 

alla medel. Säkerhetsrådet ansåg en intervention nödvändig i form av en flygförbudszon då 

Ghadaffi offentligt uppmanat militären att rena staden Benghazi från regimens motståndare.2 I 

motsättning gentemot suveränitetsprincipen3 beslutas det om en intervention på humanitära 

grunder i Libyen. Många anser att säkerhetsrådets agerande var första gången konceptet 

Responsibility to Protect (R2P) implementerades.4 Detta kan ses som en konsekvens av att 

suveränitetsbegreppet förskjutits och som en effekt av det, ett indicium på en förändrad syn på 

vilka grunder humanitär intervention är legitim.5 

Idag är världssamfundets möjlighet att skydda civilbefolkningar helt beroende av hur stater 

betraktar suveränitet. I debatten i generalförsamlingen angående R2P framträder en ny 

definition av suveränitet som ansvar och merparten av de deltagande staternas anammade den 

i sin retorik6. Dessutom görs ett globalt åtagande till konceptet där alla medlemsstater unisont 

väljer att stötta det. Denna förskjutning av suveränitetssynen bör ha fått praktiska 

konsekvenser och förändrat synen på vilka grunder en humanitär intervention7 är berättigad. 

Synen på humanitär intervention är studieobjektet för denna studie då fenomenet ställer 

suveräniteten på sin spets. De verkliga effekterna av suveränitetsbegreppets förskjutning 

studeras genom att analysera Rysslands och Kinas argumentation angående humanitär 

intervention i Kosovo och Libyen.  
                                                

1	  S/RES/	  1973,	  17	  mars	  2011	  
2	  Al-‐Jazeera,	   Defiant	   Ghadaffi	   vows	   to	   fight	   on,	   tal	   av	  Muammar	   Ghadaffi,	   Al-‐Jazeera,	   23	   februari	   2011,	  
http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/02/201122216458913596.html	  
3	  Här	  avses	  den	  juridiska	  princip	  som	  värnar	  om	  staters	  självständighet	  gentemot	  andra	  stater,	  rätten	  till	  
absolut	   kontroll	   och	   maktutövning	   inom	   det	   egna	   territoriet,	   se	   även	   Nye,	   Joseph	   S.,	  Understanding	  
international	  conflicts:	  an	  introduction	  to	  theory	  and	  history,	  4.	  ed.,	  Longman,	  New	  York,	  2003	  vilken	  får	  
stöd	  av	  artikel	  2§1	  i	  FN:	  stadgan.	  
4 	  Ramesh	   Thakur,	   UN	   breathes	   life	   into	   R2P,	   The	   Star,	   21	   mars	   2011,	  
http://www.thestar.com/opinion/editorialopinion/article/957664-‐-‐un-‐breathes-‐life-‐into-‐responsibility-‐
to-‐protect	  
5	  Bellamy,	   Alex;	   New	   politics	   of	   Protection?	   Cóte	   d´Ivoire,	   Libya	   and	   the	   responsibility	   to	   protect	  
International	  Affairs	  87:4,	  2011	  s.826	  
6	  Se	  bland	  annat	  generalförsamlingens	  protokoll;	  FN	  2009:	  A/63/	  97:16	  FN	  2009:	  A/63/100:19,	  FN	  2009:	  
A/63/101:10,	  FN	  2009:	  A/63/98:23	  
7Humanitär	   intervention	   innebär	   förenklat	   en	   extern	   militär	   åtgärd	   i	   syfte	   att	   förhindra	   eller	   stoppa	  
kränkningar	  av	  mänskliga	  rättigheter	  i	  en	  stat,	  orsakade	  av	  avsiktliga	  handlingar	  utförda	  å	  statens	  vägnar.	  
För	   vidare	   definition	   se	   Verwey.	  W.D	   ”Humanitarian	   Intervention”	   The	   Current	   Legal	   Regulation	   of	   the	  
Use	  of	  Force,	  Dordrecht,	  Cassese,	  1986	  
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1.1 STATISK STRUKTUR I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD 
Suveränitetsbegreppet har förändrats.8 Principen som under en lång tid kommit att vägleda 

hur stater ska förhålla sig till varandra definieras på nytt i en tid som utmärks av globalisering, 

mänskliga rättigheter och internationellt samarbete. Konflikter, som tidigare sågs som 

nationella angelägenheter, anses i större utsträckning kunna påverka omvärlden och därför 

vara internationella angelägenheter. Det internationella samfundet ställs allt oftare inför 

konfliktlösning av inomstatliga konflikter snarare än mellanstatliga vilket ställer till problem 

då dess struktur är grundat på ett system av suveräna stater.9 Synen på suveränitetsbegreppet 

blir därför centralt för hur världen ska bemöta dessa nya konflikter. 

Statssuveränitet och humanitär intervention är två motstridiga begrepp i det internationella 

systemets struktur och bidrar till den konflikt som uppstår mellan staters rättigheter och 

mänskliga rättigheter. Å ena sidan finns principen om icke-inblandning, å andra sidan den om 

skyddet av mänskliga rättigheter. Responsibility to Protect (R2P), det vill säga omvärldens 

skyldighet att skydda civila mot massövergrepp, är det första institutionella försöket att 

definiera dessa i samexistens.  

Spänningen suveränitet och intervention emellan tydliggörs i FN stadgans förord där 

medlemsstaterna kommit överens om att ”betyga vår tro på de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde” samtidigt som de intygar att 

”öva fördragsamhet och leva tillsammans i fred med varandra såsom goda grannar”. 10 

Interventionsdilemmat, hur stater ska förhålla sig till skyddet av mänskliga rättigheter och 

samtidigt vara goda grannar i en situation där en annan stat bedriver folkmord mot sin egen 

befolkning, kräver en annan definition av suveränitet. Konceptet R2P är kontroversiellt i att 

det grundar sig på idén om ”suveränitet som ansvar”11 och inte enbart är en villkorslös 

rättighet. Dess kärna; att suveränitet innebär statens ansvar att skydda den egna befolkningen, 

medför att privilegiet suveränitet förloras om staten inte förmår eller är motvillig att uppbära 

det ansvaret. 12  Definitionen implicerar en villkorad suveränitetssyn. Denna tendens till 

omdefinition av begreppet suveränitet möter motstånd från stater med en mer traditionell, så 

                                                

8	  Bartelson,	  Jens.,	  A	  Genealogy	  of	  Sovereignty,	  Cambridge	  University	  Press,	  Cambridge,	  1995	  	  
9	  International	   Commission	   on	   Intervention	   and	   State	   Sovereignty	   (ICISS),	  The	  Responsibility	   to	  Protect,	  
International	  Research	  Centre,	  Ottawa	  2001	  s.13	  	  
10	  Förenta	  Nationernas	  stadga,	  förord.	  
11	  Idén	  om	  suveränitet	  som	  ansvar	  utvecklades	  av	  Francis	  Deng,	  m.	  fl	  I	  Deng,	  Francis	  M.	  (red.),	  Sovereignty	  
as	  responsibility:	  conflict	  management	  in	  Africa,	  Brookings	  Institution,	  Washington,	  D.C.,	  1996	  pp	  2-‐19,	  27-‐33.	  
12	  ICISS	  Rapport	  The	  Responsibility	  to	  Protect,	  (International	  Development	  Research	  Center	  s	  2001)	  s.12	  
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kallad, statsmoraliserande tradition att se på statens suveränitet som absolut och okränkbar 

och som omhuldar principen som ett värn mot extern inblandning. 

Trots oförenligheten med suveränitetsprincipen gjordes ett globalt åtagande vid World 

Summit 2005 där FN:s medlemsstater, företrädda på högsta nivå, valde att stötta R2P. Detta 

kan anses vara historiskt då suveränitetsdefinitionen i sig medför att stater får svårare att freda 

sig från extern inblandning i dess interna angelägenheter om det föreligger misstankar eller 

evidens för brott mot mänskligheten. Det dröjde inte längre än till 2011 innan orden om R2P 

fick omsättas i handling i interventionen i Libyen. Interventionen tillsammans med det 

globala åtagandet till R2P pekar på att en ny förståelse av suveränitet börjat få praktiska 

konsekvenser. Givet detta är det synnerligen intressant att undersöka om konceptet fått 

praktiska konsekvenser även för de statsmoraliserande staternas syn på och förhållningssätt 

till humanitära interventioner.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Ett tydligt tecken på en förändrad suveränitetssyn torde vara att stater med en traditionellt 

statsmoraliserande hållning trots allt har blivit mer accepterande av den suveränitetssyn 

konceptet R2P innefattar och därmed uppvisar en förändrad syn på vilka grunder en 

intervention berättigas. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida den förändrade synen 

på suveränitet fått praktiska konsekvenser genom att jämföra två statsmoraliserande staters 

(Ryssland och Kina) argumentation beträffande humanitär intervention före och efter 

åtagandet till R2P.  

Frågeställning: 

• Går en förändring av Rysslands och Kinas syn på humanitär intervention att 

urskilja vid en jämförelse mellan interventionen i Kosovo 1998-99 och Libyen 

2011 efter åtagandet till R2P 2005? Om så, på vilket sätt? 

Om en förändrad syn på humanitär intervention går att skönja visar det att den begreppsliga, 

det vill säga, det sätt som regeringar förstår suveränitet på också har börjat få praktiska och 

politiska konsekvenser. Denna indikation på att en ny förståelse av suveränitet etablerats där 

mänsklig säkerhet ges företräde gör att åtagandet till R2P kan tillmätas en större betydelse. 

Om ståndpunkterna inte förändrats och den traditionella synen på suveränitet vidmakthålls 

trots det globala åtagandet, har R2P till stor del enbart varit ord på papper som inte väger 

särskilt tungt i relation till realpolitiska intressen. 
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Två interventioner har valts som äger rum vid två olika tidsperioder med det globala 

åtagandet till R2P dem emellan. Interventionen i Kosovo är intressant i bemärkelsen att den 

utgör en av en rad våldsamma händelser som pekade på oförmögenheten hos FN att agera 

vilket föranledde diskussionen om R2P. Libyen har valts på grundval av att interventionen 

auktoriserades i syfte att beskydda civilbefolkningen från dess egen ledares övergrepp vilket 

är ett karakteristiskt R2P scenario som slutligen krävde omvärldens reaktion. 

Undersökningsunderlaget utgörs av staternas officiella ställningstaganden i form av tal från 

statsledare och anföranden under åren 1998-99 och 2011 i relation till de två interventionerna. 

Argumentationen analyseras med hjälp av ett analysverktyg om idealtyper som därefter 

sammanställs för att visa på hur aktörerna förhållit sig till intervention över tid och om en 

förändring av hur man värderar en stat och dess suveränitet i förhållande till humanitär 

intervention kan skönjas. Det ska förtydligas att uppsatsen inte gör anspråk på att hävda en 

juridisk förskjutning av suveräniteten utan enbart en politiskt begreppslig. För att bättre förstå 

vilken suveränitetssyn konceptet R2P innefattar följer ett kort avsnitt om vad det kan innebära 

för humanitära interventioner. 

1.3 RESPONSIBILITY TO PROTECT 

Efter 1990-talets extrema humanitära katastrofer med folkmord i Rwanda och kriget i 

Kosovokriget då FN hjälplöst såg på och oförmågan att beskydda civila bortom statsgränser 

var total, efterlyste dåvarande Generalsekreterare Kofi Annan nya möjligheter för det 

internationella samfundet att bryta denna handlingsförlamning. Han uppmanade till ”rights 

beyond borders” det vill säga, att människoliv ska kunna räddas bortom nationella gränser.13 

Som en effekt levererade International Commission on Intervention and State Sovereignty 

(ICISS) 2001 en rapport; Responsibility to Protect (R2P), som ligger till grund för det 

gemensamma åtagandet FN:s medlemsstater slöt upp kring vid World Summit i september 

2005. Konceptet föreskriver omvärlden att kollektivt gripa in och förhindra att mänskliga 

rättigheter kränks.14 Detta ämnar ge mandat för omvärlden att agera mer kraftfullt än tidigare, 

bland annat genom att bemyndiga en militär intervention då en stat inte längre är kapabel eller 

avser skydda sin egen befolkning. Fyra typer av brott kan föranleda dess tillämpning; 

folkmord, brott mot mänskligheten, etnisk rensning och krigsförbrytelser.15 

                                                

13	  Annan,	  Kofi,	  Two	  Concepts	  of	  Sovereignty,	  The	  Economist	  18	  September	  1999	  
14	  Evans,	  Gareth	  J.,	  The	  responsibility	  to	  protect:	  ending	  mass	  atrocity	  crimes	  once	  and	  for	  all,	  Brookings	  Institution	  
Press,	  Washington,	  D.C.,	  2008	  s.1	  
15	  Ibid.	  s.	  11	  
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R2P tar principen om ”skydd av civila”, som det redan fanns en uppslutning i Säkerhetsrådet 

kring, ett steg längre genom att tillåta militära humanitära interventioner som sista utväg, även 

utan den berörda statens medgivande. Efter World Summit 2005 presenterade Ban Ki-Moon, 

FN:s nuvarande General sekreterare, 2009 en rapport där han föreslår ett tillvägagångssätt för 

hur R2P ska omvandlas från ord till handlingar. Konceptet har brutits ner i 3 pelare och 

innebär i korthet att: 16 

1. Ansvaret att skydda den egna befolkningen främst åligger den egna staten. 

2. FNs ansvar är att stötta stater så att de kan leva upp till detta ansvar. 

3. Det internationella samfundet ska bruka lämpliga medel för att skydda civila. När 

fredliga medel inte räcker till, måste FN beslutsamt och kollektivt reagera i tid med 

andra medel, där ibland militära interventioner. 

Trots vissa meningsskiljaktigheter staterna emellan så anslöt sig alla till R2P ytterligare en 

gång 2009 och bekräftade åtagandet 2005. R2Ps implementering debatterades intensivt i 

generalförsamlingen och kritiker menade att konceptet R2P riskerar undergräva 

suveränitetens betydelse och därmed staters politiska självständighet.17 Något som är högst 

provocerande för stater med en traditionellt statsmoraliserande syn på suveränitet. Det 

befarades också att konceptet selektivt kunde komma att utnyttjas som en täckmantel för 

intervention i en annan suverän stat.18 Risken framhölls som ytterst överhängande då en del 

stormakter unilateralt valt att intervenera i en stat utan FN mandat. En viss sanningshalt fanns 

i uttalandet då exempelvis NATO intervenerade i konflikten i Kosovo utan ett beslut i 

säkerhetsrådet.  Konceptet skapar ett utrymme för omdefinition av suveränitetsprincipen och 

är grundat på en idé om en kosmopolitisk värld där människor oavsett var de bor har samma 

grundläggande rättigheter samt att de delar intressen, normer och värderingar och därför äger 

samma rätt till skydd av dessa. Dessa gränsöverskridande rättigheter kolliderar med 

begränsningarna i internationell rätt om staters rätt till icke-intervention.19 Då konceptet ännu 

inte erhållit någon juridisk status kvarstår det endast som ett uttryck för att stater gemensamt 

                                                

16	  Ban	   Ki-‐Moon,	   Implementing	   the	   responsibility	   to	   protect:	   Report	   of	   the	   Secretary-‐General,	   A/63/677,	  
2009	  
17	  A/63/PV.100,	  28	  juli	  2009	  s.11	  
18	  Ibid.	  s,	  10	  
19	  Chandler	   David	   (2003)	   ’New	   Rights	   for	   Old?	   Cosmopolitan	   Citizenship	   and	   the	   Critique	   of	   State	  
Sovereignty’.	  Political	  Studies	  Vol.	  51	  s.	  345	  
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bör skydda befolkningar i utsatta lägen.20 Dock har dokumentet avsevärd tyngd då det speglar 

150 staters syn på saken,21 vilket i sig är en betydande normförändring. 

1.4 URVALSMOTIVERING 
I de stater som valts att undersökas är förutsättningarna att suveränitetsbegreppet ska 

förändras eller villkoras minimala. Om resultatet trots allt ändå tyder på en viss förändring, 

finns anledning att hävda att även andra inte lika fullt statsmoraliserande stater troligen också 

är benägna att göra det, trots att dessa inte undersökts.22 Vilka stater som identifierats som 

statsmoraliserande bygger på en tidigare studie av debatten i generalförsamlingen angående 

R2P:s implementering som analyserat och kategoriserat stater utifrån dess ståndpunkter 

gällande humanitär intervention.23 Under denna debatt ställde sig bland andra Ryssland, 

Pakistan, Vietnam, Guatemala, Cuba samt Kina negativa till R2P och uttryckte tydligt sitt 

motstånd mot att suveränitetsprincipen behäftas med villkor.24 Dessa kategoriserades som 

statsmoraliserande stater då de explicit hävdat att statens suveränitet är absolut vilket skiljer 

dem från de stater som anser att den är betingad med villkor.  Efter den statsmoraliserande 

kategoriseringen gjordes ett andra urval utifrån några centrala egenskaper hos två stater. Kina 

och Ryssland valdes främst på grund av att de båda representerar stater med en distinkt 

utrikespolitisk hållning som präglas av icke-intervention och hävdandet av 

suveränitetsprincipen men också för att de är två mäktiga aktörer med möjlighet att lägga in 

sitt veto i de beslut om interventioner som fattas i säkerhetsrådet. De agerade dessutom på ett 

för sin principiella hållning mycket ovanligt sätt då de avstod sina röster i säkerhetsrådet och 

därmed möjliggjorde interventionen i Libyen 2011.  

I Kina är suveränitetsprincipen är mycket högt värderad. Landets utrikespolitik vägleds av de 

fem etablerade principerna för fredlig samvaro, varav tre berör suveränitetsprincipens 

andemening i förhållande till intervention; icke-inblandning i andra staters interna 

angelägenheter, icke användning av våld och ömsesidig respekt för den territoriella 

suveräniteten. 25  Suveränitetsprincipen är en hörnsten för Kinas förhållningssätt till 

                                                

20	  Evans,	  2008	  s.52	  
21	  2005	  World	  Summit	  Outcome	  UN	  doc	  A/RES/60/1	  24	  oktober,	  2005	  
22	  Teorell,	   Jan	   &	   Svensson,	   Torsten,	  Att	   fråga	   och	   att	   svara:	   samhällsvetenskaplig	  metod,	   1.	   uppl.,	   Liber,	  
Stockholm,	  2007	  s.	  154	  
23	  Roos,	   Emelie	  More	  than	  two	  concepts	  of	  Sovereignty?	  Försvarshögskolan,	   Stockholm,	   2011,	   s.19-‐22,	   se	  
även	   samma	   kategorisering	   enligt	   Siimonen,	   K	   State	   versus	   the	   Individual,	   the	   Unresolved	   Dilemma	   of	  
Humanitarian	  Intervention.	  Helsinki	  University	  Print,	  Helsinki.	  2010,	  s.	  314-‐315	  	  	  
24	  Siimonen	  s.315	  
25	  Vang,	  Pobzeb	  Five	  principles	  of	  Chinese	  Foreign	  Policy	  AuthorHouse,	  Bllomington	  Indiana	  2008	  s.1	  The	  
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internationell säkerhet. Vid FNs toppmöte 2000 deklarerade president Jiang Zemin att  

 “Respect for each other’s independence and sovereignty is vital to the maintenance of world 

peace.”26 

I ljuset av detta var det anmärkningsvärt att Kina inte la in sitt veto angående Libyen, trots 

dess hållning om icke-inblandning. Därtill antyder sekundärkällor en förändring i Kinas 

utrikespolitik vilket föranleder ytterligare ett intresse att inkludera staten i studien.27 

 

Ryssland har länge varit mån om icke-interventionsprincipen och ser humanitär intervention 

som ett hot mot självbestämmandet och den territoriella integriteten. Detta framkom inte 

minst i hur det ryska ledarskapet bemötte R2P i debatten om dess implementering med stor 

försiktighet i och uttryckte sin oro för att konceptet kolliderar med FN stadgan och därmed 

kunde leda till en destabilisering av internationell fred och säkerhet.28 Rysslands agerande i 

säkerhetsrådet har präglats av den principfasta suveränitetssynen då de ofta lägger in sitt veto 

när det gäller inblandning i en annan stats angelägenheter. Nu senast inträffade detta gällande 

de sanktioner som planerats mot Syrien.29 Den ryska skepticismen gällande hur R2P tillämpas 

kan dessutom mycket troligt grunda sig i en oro för att själv bli föremål för tillämpning då de 

försöker hålla omvärlden borta från de konflikter i Nordkaukasien som de betraktar som ett 

inrikespolitiskt problem.30 Ryssland representerar en syn på internationella relationer som 

alltid bör baseras på principen om nationell suveränitet.31  

Interventionen i Libyen valdes utifrån att det ansetts vara ett karakteristiskt R2P scenario med 

en ledare som inte värnar sin befolknings mänskliga rättigheter. Det internationella samfundet 

ansåg därmed att de var skyldigt att ingripa.32 Enligt Alexander Bellamy markerade resolution 

                                                                                                                                                   

Five	  Principlies	  include:	  (1)	  mutual	  respect	  for	  sovereignty	  and	  territorial	  integrity,	  (2)	  mutual	  non-‐
aggression,	  (3)	  non-‐interference	  in	  each	  other’s	  internal	  affairs,	  (4)	  equality	  and	  mutual	  benefit	  and	  (5)	  
peaceful	  coexistence.	  
26Uttalande	  av	  H.E.	  Jiang	  Zemin	  http://www.china-‐un.org/eng/zt/qiannianfenghui/t39519.htm	  
27	  Teitt,	  Sara,	  China	  and	  the	  Responsibility	  to	  Protect,	  Asia-‐Pacific	  Centre	  for	  the	  Responsibility	  to	  Protect,	  
2008	  
28	  A/63/PV.100,	  s.11	  	  2009	  
29	  S/2011/612	  Draft	  Resolution,	  4	  oktober	  2011	  
30	  FOI	  memo	  nr	  3545	  (2011)	  Jakob	  Hedenskog	  och	  Carolina	  Vendil	  Pallin;	  Ryssland	  och	  krisen	  i	  Libyen	  
31	  Ibid.	  
32	  UN	   press	   release,	   statement	   by	   the	   UN	   Secretary	   General	   Special	   Adviser	   on	   the	   Prevention	   of	  
Genocide,	   	  Francis	  Deng,	   and	   the	   Special	   Adviser	   on	   the	  Responsibility	   to	   Protect,	   Edward	   Luck,	  on	   the	  
situation	  in	  	  Libya,	  22Feb.2011.	  	  
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1973 dessutom ett skifte i säkerhetsrådets historia då det för första gången ”auktoriserade en 

militär intervention i syfte att skydda civila trots den funktionerande värdstatens vilja”33 

Interventionen i Kosovo är relevant och politiskt betydelsefull att undersöka då massakrerna 

under Bosnienkonflikten i Jugoslavien därförinnan hade föranlett en diskussion om 

gränssnittet mellan principen om staters suveränitet i relation till militära interventioner för att 

förhindra övergrepp mot civila. Diskussionen resulterade i rapporten Responsibility to 

Protect, vilket idag utgör stommen för R2P. Detta som helhet gör det intressant undersöka 

argumentationen beträffande interventionen i Kosovo då en uppmaning till internationell 

uppslutning kring förändring uppmanas kort efteråt. Interventionen betraktas som 

kontroversiell i benämningen att den inte auktoriserades av säkerhetsrådet och har av en 

utredningskommission klassats som illegal i den aspekten men legitim i efterhand då alla 

diplomatiska vägar redan var uttömda och effekterna ledde till Kosovos självständighet.34  

 

1.5 DISPOSITION 
Inledningsvis har problemet uppsatsen ämnar avhandla, dess kontext samt de fall som 

kommer analyseras presenterats. Följer gör en redogörelse för teorianknytning i vedertagen 

litteratur som mynnar ut i de idealtyper som tjänar som uppsatsens analysverktyg. Avsnitt 3 

behandlar vald metod samt dess förfarande. Avhandlingsdelen i avsnitt 4 inleds med en kort 

introduktion av varje intervention följt av respektive stats argumentation strukturerad i 

enlighet med det analysschema som skapats. Utifrån detta presenteras sedan de slutsatser som 

kunnat dras. 

2 Teorianknytning 

2.1 STATSMORALISERANDE PERSPEKTIV PÅ SUVERÄNITET 
Nedan presenteras två huvudfåror i synen på staters suveränitet vilket ger olika förutsättningar 

för synen på humanitär intervention. Teoriavsnittet utgör också grunden för de idealtyper som 

presenteras i slutet av detta avsnitt. 

                                                

33	  Bellamy,	  Alex	   	   Côte	  d’Ivoire,	   Libya	   and	   the	   responsibility	   to	  protect	   2011	   International	  Affairs	   87:	   4,	  
2011s.	  825	  Författarens	  översättning	  
34	  Independent	   International	  Commission	  on	  Kosovo,	  The	  Kosovo	  report:	  conflict,	   international	  response,	  
lessons	  learned,	  Oxford	  University	  Press,	  Oxford,	  2000	  s.	  2	  
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Den traditionella synen på suveränitet kan härledas till den westfaliska freden som slöts 1648 

vars system bland annat bygger på principerna om staters jämlikhet och ömsesidiga frihet från 

intervention.35 Nationalstaterna erkände ingen auktoritet ovanför staten och betraktades som 

fullständigt suverän inom dess territorialgränser.36 Dessa principer om suveränitet, icke-

intervention och våldsförbud är den struktur FN grundades på. Efter andra världskriget fick 

suveränitetsprincipen juridisk form vilken utgör den formaliserade grunden för staters 

förhållningssätt till varandra. FN stadgans fastslår i artikel 2(1): 

”Organisationen grundar sig på principen om samtliga medlemmars suveräna likställdhet”. 

Humanitär intervention utmanar suveräniteten i aspekten att det används som orsak att blanda 

sig i en suverän stats interna angelägenheter. Ytterligare en artikel för stater att förhålla sig till 

artikel 2(7): 

“Ingen bestämmelse i denna stadga berättigar Förenta Nationerna att ingripa i frågor, som 

väsentligen falla inom vederbörande stats egen behörighet, eller kräver, att medlemmarna 

hänskjuta sådana frågor till lösning enligt denna stadga. Denna grundsats skall dock ej 

utgöra hinder för vidtagande av tvångsåtgärder jämlikt kapitel VII.” 

Den traditionella förståelsen av suveränitet benämns i uppsatsen som det statsmoraliserande 

perspektivet och är ett begrepp som Joseph Nye använder sig av. Enligt denne så anser de 

som ansluter sig till det statsmoraliserande perspektivet att omvärlden är statscentrerad och 

vägledd av internationella lagar. 37 Dessa lagar är av högsta vikt då det är de som upprätthåller 

det internationella systemets stabilitet och ordning och den främsta av dessa regler anses vara 

principen om statens suveränitet som är absolut och okränkbar.38 Statsmoralister ställer sig 

kritiska till idéer om ett världssamhälle med argument om att den synen på världen leder till 

oreda och instabilitet. 

Stephen Krasner talar om suveränitet i liknande termer men tar resonemanget ytterligare ett 

steg längre genom att påstå att starka stater överträder icke-interventionsprincipen när det 

passar deras intressen.39 Denna selektivitet i applicerandet av suveränitetsprincipen benämner 

                                                

35	  Baaz,	   Mikael,	  Statssuveränitet	   och	   humanitär	   intervention:	   (o)förenliga	   principer	   i	   dagens	   globaliserade	   värld,	  
Centrum	  för	  Europaforskning,	  Göteborgs	  universitet	  (CERGU),	  Göteborg,	  2006	  s.8	  
36	  Jean	  Bodin	  anses	  vara	  den	  teoretiker	  som	  förtydligat	  suveränitetsbegreppet,	  för	  en	  utförligare	  analys	  av	  
suveränitetsbegreppet	  se	  Jens	  Barthelsson	  1995.	  
37	  Nye	  2003,s.	  23	  
38	  Ibid.	  
39	  Krasner,	  Stephen	  D.,	  Sovereignty:	  organized	  hypocrisy,	  Princeton	  University	  Press,	  Princeton,	  N.J.,	  1999	  s.7	  
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han som ett organiserat hyckleri.40 Han menar att det finns väldigt tydliga regler för hur 

suveränitet fungerar, med sin utgångspunkt i FN stadgan, och ändå överträds de systematiskt. 

Mest frekvent sker detta i form av att icke interventionsprincipen och rätten till 

självständighet inte respekteras.41 Att suveränitet inte tillämpas lika för alla stater är ingen 

nyhet. De universella kriterier som bestämmer vilka stater som får åtnjuta rätten till juridisk 

självständighet är inte så universella som ofta hävdas utan bestäms i själva verket av de 

mäktigaste staterna.42 På grund av den asymmetriska maktbalansen kan aktörer agera utifrån 

de konsekvenser som är mest fördelaktiga snarare än vad som anses lämpligt i det 

internationella systemet, utan att nödvändigtvis bryta mot generella principer och regler.43  De 

mäktigaste aktörerna kan alltså välja bland principer och regler efter vad som bäst passar 

deras syften. Organiserat hyckleri är därmed normalläget för internationella relationer. Vad 

suveränitetsprincipen betyder i praktiken, menar Krasner, är att alla vill behålla sin makt.44 

Detta tar sig olika uttryck, ett av dem kan vara att flytta fram sina positioner genom att främja 

mänskliga rättigheter.45 Denna inkonsekvens beträffande en väl erkänd förhållningsregel 

beror till viss del på svagheter i det internationella systemet som misslyckas med att vara 

konsekvent i hur normer och regler tillämpas. Avsaknaden av en auktoritativ institution gör 

att ledare är mer benägna att bejaka nationella intressen snarare än internationella.46 Normer 

kan därför fortsätta existera på ett inkonsekvent men ändå ömsesidigt vis. Krasner definierar 

fyra situationer där det internationella samfundet inte bara ogiltigförklarar suveräniteten men 

också tillåter militär intervention om de anses hotade: 

- Religiös tolerans 

- Minoriteters rättigheter 

- Mänskliga rättigheter 

- Internationell stabilitet 

Denna traditionella och statsmoraliserande syn får implikationer för synen på humanitär 

intervention som mer problematisk. Interventioner anses sällan legitima då statsmoralister 

värnar om staters och dess folks rätt till självständighet från extern intervention på det egna 

                                                

40	  Ibid.	  
41	  Ibid.	  s.8	  	  
42	  Krasner,	  Stephen	  D.	  "Who	  Gets	  a	  State,	  and	  Why?"	  Foreign	  Affairs.	  30	  Mar.	  2009.	  
43	  Krasner,	  1999,	  s.	  6	  
44	  Ibid.	  s.5	  
45	  ibid	  s.7	  
46	  ibid	  s.	  42	  
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territoriet.47 En militär intervention accepteras endast om den egna staten hotas på sikt och tar 

till skillnad från kosmopoliterna statens säkerhet i beaktande framför individens. Perspektivet 

har en tydligt institutionaliserad beskrivning av hur ordning och stabilitet skapas i det 

internationella systemet och är tydligt statscentrerat vad gäller säkerhet. Krig och militärt våld 

är endast rättfärdigat för att försvara en stats integritet eller försvara dess egen suveränitet mot 

externa hot.48 Om synen på humanitär intervention förändrats hos de statsmoraliserande 

staterna kan R2P ha fått genomslag, men det kan också ses som ett nytt sätt för mäktiga stater 

att legitimera och driva igenom sina intressen. Utifrån Krasners sätt att se på det 

internationella systemet så tillämpas principen R2P när det passar staternas intressen. Det 

globala åtagandet har potential att enbart vara tomma löften och enbart infrias i det fall det 

gagnar staten snarare än mänskligheten.  

2.2 KOSMOPOLITISKA PERSPEKTIV PÅ SUVERÄNITET 
Kofi Annan är av uppfattningen att statssuveränitetens ansvar bör betonas när det ställs mot 

humanitär intervention. Suveränitet innebär inte bara makt utan också ett ansvar att skydda 

den egna befolkningen och dess mänskliga rättigheter, så kallat ”Responsible Sovereignty.”49 

Han menar att suveränitet aldrig varit absolut. FN Stadgan skapades i folkets namn och inte 

stater och regeringars, därför är det också logiskt att stadgan skyddar suveränitet som utgår 

från folket. Alexander Bellamy menar att på grund av ovanstående logik körs inte 

suveränitetsprincipen över när utomstående aktörer stöttar en stat i att uppfylla det ansvaret. 50 

Enligt honom behöver humanitär intervention och suveränitet inte stå i motsättning till 

varandra. Han menar att suveränitet måste förstås på ett nytt sätt. Suveränitet utgår från folket 

och deras fria vilja vilket är den enda legitima suveräniteten som kan uppnås51. Denna 

konsensus uppnåddes efter Andra Världskriget 1945 och är grundad i den mänskliga 

rättigheten att välja landets styre52. Därav är suveränitet och mänskliga rättigheter inte i strid 

med varandra utan existerar snarare i symbios. 

Denna typ av suveränitet vilar på två fundament; individers mänskliga rättigheter är 

okränkbara, universella och överordnade all politik samt att stater som de primära 

                                                

47	  Nye	  2003	  s.157	  
48	  Ibid.	  
49	  Annan	  1999	  s.2	  
50	  Bellamy,	  Alex	  J.,	  Responsibility	  to	  protect:	  the	  global	  effort	  to	  end	  mass	  atrocities,	  Polity,	  Cambridge,	  2009	  
s.19	  	  
51	  Bellamy	  2009	  s.11	  
52	  Ibid	  s.	  12	  
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ansvarstagarna för sin befolkning har ett ansvar att skydda den egna befolkningen och dess 

rättigheter, annars faller ansvaret på det internationella samfundet.53 Historiskt sett menar 

Bellamy, har suveränitet alltid inneburit någon form av ansvar.54 Vad som förändras är dock 

den praktiska effekten suveränitet som ansvar. Traditionell suveränitet har fokuserat på rätten 

till självbestämmande medan ansvarsfull suveränitet fokuserar på mänskliga rättigheter.  

Principen om staters suveränitet som Bellamy presenterar framstår inte som vitt skild från den 

traditionella statsmoraliserande synen men den är möjligtvis mer relativ än absolut. Den 

tydliga skillnaden från den traditionella förståelsen av suveränitet är att tyngdpunkten har 

förflyttats från staters rättigheter till staters skyldigheter och att staten ska tjäna dess 

befolkning och inte tvärtom. Där stater inte uppfyller sitt ansvar undergrävs dess legitimitet 

och det internationella samfundet måste bistå med sitt stöd.55  

En annan forskare som menar att suveräniteten är i stadig förändring är Jens Bartelson. Han 

beskriver dock globaliseringen som en av suveränitetens främsta utmanare.56 Denne hävdar 

att staten endast är en social konstruktion och inte någon naturgiven entitet.57 R2P skulle 

därför kunna ses som en naturlig följd av att suveräniteten omdefinieras. Den ökade mängd 

internationella institutioner, lagar och globala bestämmelser leder Bartelson till slutsatsen att 

dessa administrativa och juridiska apparater som vi kallar stater i mindre och mindre 

utsträckning motsvarar principen om staters suveränitet, det vill säga, kontroll och makt över 

sitt eget territorium. Detta förklarar statssuveränitetens förändring mot en allt mindre 

betydande struktur för den politiska ordningen som inget avvikande utan en naturlig 

konsekvens av samhällsutvecklingen.58 Jens Bartelson beskriver denna politiska förändring av 

statens suveränitet med en liknelse om; ”Förflyttningen av statssuveränitet från Gud till kungar, 

från kungar till specifika människor och till slut, från dessa människor till mänskligheten som 

helhet,”59 vilket möjligtvis även speglar säkerhetsbegreppets resa, inte minst förskjutningen 

mot individens säkerhet framför staters säkerhet. 

                                                

53	  Ibid	  	  s.	  20	  
54	  ibid	  s.	  30	  
55	  ibid	  s.	  23	  
56	  Bartelson,	  Jens,	  The	  critique	  of	  the	  state,	  Cambridge	  University	  Press,	  Cambridge,	  2001	  s.4	  
57	  Bartelsson,	  Jens	  (1995)	  A	  Genealogy	  of	  Sovereignty	  Cambridge:	  Cambridge	  University	  Press	  
58	  Bartelson	  2001	  s.	  2	  
59	  Bartelson,	  Jens.	  “On	  the	  Indivisibility	  of	  Sovereignty.”	  Republics	  of	  Letters,	  no.	  2,	  1	  juni,	  2011	  s.	  4	  
Författarens	  översättning.	  
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Joseph Nye resonerar inte explicit om just suveränitetsbegreppet men berör dess centrala 

problematik; humanitär intervention. Enligt honom resonerar kosmopoliter i termer av 

världssamhälle och världsmedborgare vars främsta lojalitet är hos mänskligheten och dess 

behov som helhet, bortom nationsgränser och nationell gemenskap. Andra kosmopolitiska 

forskare, bland andra David Chandler, hävdar att utvecklingen går mot en mer kosmopolitisk 

demokratisk utveckling där globala angelägenheter som rör alla världsmedborgare bemöts på 

en mer global arena av universella rättigheter istället för att hanteras av enskilda suveräna 

stater60. Till skillnad från ett fortsatt fokus på medborgares begränsade rättigheter inom ramen 

för nationalstaten förflyttas tonvikten till att människor ska erhålla dessa rättigheter i 

egenskap av världsmedborgare. I detta synsätt instämmer Alexa Robertson, som skrivit om 

kosmopolitanism ur ett medieperspektiv: 

”Cosmopolitansim in this conception has to do with defending the right of people to be treated with 

equal respect, which in turn entails a transnational democracy project that extends beyond the nation-

state”61   

Denna kosmopolitiska världsbild som sträcker sig bortom nationalstatens gränsdragningar 

resulterar också i ett säkerhetstänkande därefter, där individers rättigheter premieras framför 

staters.62  Kritiken mot kosmopolitism rör främst den enorma oreda som riskerar uppstå i 

världen om respekten för statsgränserna upphör. Något Mary Kaldor bemöter i följande citat:  

The term cosmopolitan, when applied to political institutions, implies a layer of governance that 

constitutes a limitation on the sovereignty of states and yet does not itself constitute a state. In other 

words, a cosmopolitan institution would co-exist with a system of states but would override states in 

certain clearly defined spheres of activity.63”  

Det kosmopolitiska perspektivet har en mer tolerant syn vad gäller humanitär intervention. Ur 

det perspektivet är en intervention berättigad i rättvisans namn och för ett gott syfte.64 Det är 

tillåtet att intervenera på de godas sida, dock är detta ”goda” är inte tydligt utvecklat utöver att 

det främjar rättvisa. Globala institutioner kan på lång sikt vara lösningen på en global styrning 

där nationalstater inte enbart tillgodoser sig själva.65 Därmed utgör statsgränser inte längre 

                                                

60	  Chandler	  2003	  s.332	  
61	  Robertson,	  Alexa,	  Mediated	  cosmopolitanism	  the	  world	  of	  television	  news,	  Polity,	  Cambridge,	  2010	  s.4	  	  
62	  Chandler	  2003	  s.333	  
63	  Mary	  Kaldor	   citerad	   i	  Archibugi	  D.	  Principles	  of	  Cosmopolitans	  Democracy	  D.Held.	  M.	  Köhler	   (red)	  Re-‐
imagining	  Political	  Community,	  Cambridge	  Polity	  1998,	  s.216	  	  
64	  Nye	  2003:156	  ff.	  
65	  Ibid.	  
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barriärer bakom vilka brott mot mänskligheten tillåts ske. Sammanfattningsvis ska stater söka 

det allmännas bästa framför nationella intressen. 

Hittills har olika resonemang beträffande suveränitet och humanitär intervention presenterats. 

Statsmoralism och kosmopolitism grundar sig i olika syn på suveränitet som princip, de har 

olika syn på interventioners legitimitet och vilka centrala värden som ska värnas. Det är med 

avseende på dessa tre stora skillnader som analysverktyget bestående av idealtyper skapas. 

2.3 IDEALTYPER 
För att identifiera närvaron av en viss typ av argument i Kinas och Rysslands uttalanden och 

illustrera en eventuell förändring i synen på intervention före och efter 2005 utgår analysen 

ifrån två idealtyper. Idealtyper är ett vedertaget analysverktyg och associeras ofta med 

sociologen Max Weber.66 Dennes tanke med dessa var en klassificering av verkligheten 

utifrån en teoretisk konstruktion. De fungerar som en brygga mellan det teoretiska och 

empiriska materialet och fångar på ett konsekvent och metodologiskt sätt in de karakteristiskt 

viktigaste aspekterna i materialet i syfte att förtydliga typiska argument utifrån två renodlade 

alternativ av förhållningssättet till humanitär intervention. Dessa formuleras i en typologi med 

tydliga föreställningar om humanitär intervention67. De två skolbildningarna statsmoralism 

och kosmopolitism med avseende på humanitär intervention ger upphov till två idealtyper:  

 Statsmoraliserande syn Kosmopolitisk syn 

 

A. Suveränitet 

 

1. Absolut och okränkbar. 
Territoriell.  

 

4. Relativ, fortfarande 
territoriell men behäftad med 
villkor dvs. staten ska kunna 
skydda mänskliga rättigheter. 

B. Humanitär intervention 

 

2. Skeptisk med hänvisning till 
principen om icke-inblandning i 
staters interna angelägenheter. 

5. Legitim på humanitära 
grunder och som sista utväg.  

C. Centrala värden 3. Stater och dess territoriella 
integritet. Stabilitet. 

6. Individer, mänskliga 
rättigheter. 

                                                

66	  Esaiasson,	   Peter,	   Metodpraktikan:	  Konsten	   att	   studera	   samhälle,	   individ	   och	  marknad,	   3.,	   [rev.]	   uppl.,	  
Norstedts	   juridik,	  Stockholm,	  2007	  154-‐159	  Bergström,	  Göran	  &	  Boréus,	  Kristina	  (red.),	  Textens	  mening	  
och	  makt:	   metodbok	   i	   samhällsvetenskaplig	   text-‐	   och	   diskursanalys,	   2.,	   [omarb.]	   uppl.,	   Studentlitteratur,	  
Lund,	  2005	  s.159	  
67	  Bergström	  &	  Boréus	  2005	  s.160	  
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(som ska värnas) 

 

Det bör förtydligas att idealtyper består av just ideal, det vill säga, de är en förenklad version 

av verkligheten som syftar till att förtydliga särskilda drag. Analysenheterna kommer alltså 

inte tillhöra en given klassificering utan bedömas utifrån i vilken utsträckning de liknar den 

ena eller den andra renodlade idealtypen i syfte att avgöra om en förändring skett.  

3 Metod 

3.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI 
För att svara på ovanstående frågeställning huruvida det finns en skillnad i Kina och 

Rysslands argumentation i interventionen i Kosovo 1999 respektive Libyen 2011 anses en 

jämförande fallstudie vara bäst lämpad då information från några strategiskt utvalda 

analysenheter ska texttolkas.68 Argumentationen gällande en humanitär intervention före det 

globala åtagandet 2005 och en efter studeras i syfte att påvisa en kontrafaktisk skillnad, det 

vill säga, att ett eventuellt praktiskt genomslag tydligt illustreras och en jämförelse över tid 

möjliggörs.  

En kvalitativ textanalys och närmare bestämt en idealtypsanalys genomförs. Denna studie 

lämpar sig bäst i en textanalytisk undersökning då jag vill gå på djupet med ett par fenomen 

och belysa specifika särdrag och relationen mellan dessa69, i syfte att många detaljer och 

nyanser ska framträda. 70  Fördelen med den intensiva utformningen är att den interna 

giltigheten ofta blir stor eftersom informationen är detaljrik och inte ryckt ur sitt 

sammanhang. En mer extensiv ansats hade möjligtvis genererat mer generella slutsatser och 

mönster samt att samband kan dras gällande flera stater, men med nackdelen att 

informationen kunnat bli för ytlig med de få variabler en extensiv undersökning ofta 

innebär.71  

3.2 MATERIAL OCH KÄLLKRITIK 

                                                

68	  Teorell	  &	  Svensson	  2007	  s.	  267	  
69	  Ragin	  &	  Amoroso	  Constructing	  Social	  Research	  (1994)	  	  s.	  134	  
70	  Teorell	  &	  Svensson	  s.	  80	  
71	  Ibid.	  s.267	  (teorell	  och	  svensson)	  
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Analysen behandlar statsledares officiella uttalanden i Kina och Ryssland under 

tidsperioderna som sammanfaller med interventionerna 1998-99 samt 2011. Uttalanden i 

säkerhetsrådet och rapporter från dessa förhandlingar anses representativt för staternas 

hållning och analyseras.  Dokumenten bedöms som vetenskapligt användbara då de är 

slutgiltiga utfärdade handlingar från möten i FN:s säkerhetsråd samt autentiskt daterade 

officiella dokument.72 Materialet har valts utifrån kriteriet att det tydligt illustrerar aktörens 

ståndpunkt i fråga om förhållningssättet till humanitär intervention. 

Även material hämtat från den ryska och kinesiska regeringens officiella hemsidor har 

använts. Vilken politisk ledare som varit i regeringsställning kommer ej att tas hänsyn till, 

inte heller vilken person som framför uttalandet så länge denne/denna har en betrodd 

regeringsanknytning (utrikesminister, ambassadör etc.) 

I många framställningar av humanitär intervention läggs mycket fokus på redogörelse och 

beskrivning av genomförd intervention. Denna uppsats intresserar sig främst för 

argumentationen kring den vilket dispositionen kommer att spegla.  

Det finns en problematik med jämförbarheten mellan interventionerna. De är båda 

interventioner på humanitära grunder, men geopolitiska intressen spelade en avgörande roll i 

Kosovointerventionen där både Ryssland och Kina starkt motsatte sig en intervention. 

Ryssland hade en relation till Kosovo som karaktäriserades av oro för ytterligare separatism i 

Tjetjenien om ett självständigt Kosovo förverkligades som därmed kunde tjäna som ett 

prejudikat för ytterligare åberopanden om självständighet. Denna relation hade de inte till 

Libyen vilket kan komma att avspeglas i resultaten i det fall Ryssland uppvisar en markant 

förändrad attityd beträffande humanitär intervention i jämförelse med Kosovo än om ett annat 

eller flera fall valts. Ryssland och Kinas starka motstånd mot interventionen i Kosovo kan 

också förklaras med att interventionen inte legitimerats av säkerhetsrådet till skillnad från 

Libyeninterventionen. Trots detta har Kosovo valts på grund av att konflikten föranledde ett 

nytt sätt att se på humanitär intervention i förhållande till suveränitet vilket är denna uppsats 

skärningspunkt och därför anses lämplig. 

3.3 OPERATIONALISERING 
Totalt analyseras 9 protokoll från säkerhetsrådets och 3 resolutioner där lika många ryska som 

kinesiska uttalanden står att finna. Kompletterande uttalanden är plockade från regeringarnas 

hemsidor i mycket liten utsträckning. Efter insamling av dokument bearbetas materialet 

manuellt då det rör sig om en överskådlig mängd material att analysera. Ståndpunkter som 
                                                

72	  http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/symbol.htm#records	  
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uttrycks angående intervention kategoriseras med avseende på de dimensioner som är 

karaktäristiska för varje idealtyp. Då syftet är att undersöka om en förändring skett i synen på 

intervention jämförs sedan Kinas och Rysslands argumentation för att se om argumenten 

förändrats mot att bli mer R2P-präglade i fallet Libyen än i Kosovo. Utifrån detta förväntas 

slutsatser kunna dras om huruvida suveränitetsbegreppets förskjutning tycks ha haft någon 

reell effekt.  Den empiriska analysen utgörs av en kategorisering av ledares uttalanden med 

avseende på a) suveränitet, b) humanitär intervention och c) centrala värden som ska värnas. 

För att operationalisera dessa förhållningssätt, det vill säga, översätta dem så att ståndpunkter 

i materialet kan identifieras, skapas utöver idealtyperna ovan även specifika kriterier för att 

materialet ska kunna kategoriseras. Då behandlingen av materialet till stor del innehåller 

tolkande verksamhet är det väsentligt att visa hur materialet undersökts systematiskt för att 

förstärka studiens replikerbarhet. För vart och ett av uttalandena görs en tolkning huruvida 

argument i uttalandet kan anses höra till den ena eller andra idealtypen. Tolkningarna 

underbyggs i analysdelen med citat och referat av textutdrag ur debatten. Detta för att 

illustrera valen motiverats samt för att hålla en hög grad av reliabilitet och intersubjektivitet. 

Tolkningsramarna har konkretiserats i följande kriterier: 

För att ståndpunkten ska klassificeras som statsmoraliserande bör följande kriterier 

uppfyllas: 

1.  Suveränitet: Aktören definierar suveräniteten utifrån ett traditionellt perspektiv, det vill 

säga; hävdar att principen om staters suveränitet är absolut och en av de främsta i det 

internationella systemet. Att en underminering av suveräniteten kan orsaka instabilitet. 

2. Humanitär intervention: Aktören hänvisar till staters territoriella integritet och konflikter 

betraktas som interna angelägenheter. Interventioner är sällan legitima oavsett syfte. Hänvisar 

till våldsförbudet och förordar politiska lösningar. 

3. Centrala värden som ska värnas: Stabilitet är en målsättning. Aktören ska också i större 

utsträckning anknyta till statens säkerhet än individers. Frånvaro av mänsklig säkerhet. 

För att åsikten ska klassificeras som ett kosmopolitiskt påstående bör följande kriterier 

uppfyllas: 

4. Suveränitet: Aktören hänvisar till att suveränitet innebär någon form av ansvar och 

skyldigheter som består i att beskydda sin befolkning och dess mänskliga rättigheter. Mer 

relativ syn på statens suveränitet i förhållande till skydd av civila.  
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5. Humanitär intervention: Intervention är legitim på humanitär grund. Statsgränser är ej 

absoluta barriärer i relation till mänskligt lidande. Omvärlden har en skyldighet att agera med 

nödvändiga medel för att förhindra grova kränkningar mot mänskliga rättigheter.  

6. Centrala värden som ska värnas: Individens rättigheter ska skyddas framför staters 

rättigheter. Det anknyts till skydd av civila och mänskliga rättigheter.  

4 Analys 
I detta avsnitt analyseras de två konflikterna i Kosovo och i Libyen enligt idealtyperna. Varje 

konflikt presenteras i korthet varpå en analys av Kinas och Rysslands argumentation i relation 

till den följer. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanställning av den kategorisering som 

kunnat göras av de statsmoraliserande staternas argumentation. Avslutningsvis görs en 

jämförelse över tid mellan de två interventionerna. 

4.1 KONFLIKTEN I KOSOVO 
Vid flertalet kriser och konflikter har intervenerande åtgärder vidtagits utan Säkerhetsrådets 

godkännande. Detta för att vissa av de permanenta medlemmarnas veto förhindrar 

ingripanden och multilaterala överenskommelser. Detta var fallet för NATO:s intervention i 

Kosovo 1999. Den genomfördes i syfte att förhindra folkmordet på Kosovoalbaner som 

genomfördes utan säkerhetsrådets auktorisation i strid med FN-stadgans principer, dock har 

denna intervention fått upprättelse i efterhand, då den ansetts både nödvändig och rimlig.73 

Krisen i Kosovo måste förstås ut perspektivet att Balkan med sin mängd av etniciteter och 

religiösa grupper fördelade på ett antal stater under en lång hade tid varit ett konfliktområde, 

och i synnerhet Kosovo, hade vid 1990-talet länge präglats av fattigdom, etniska och religiösa 

motsättningar. En ny våg av nationalism hade sköljt över Jugoslavien och lett till ett serbiskt 

styre. Kosovos autonomi begränsades kraftigt i ett försök att förändra den etniska 

fördelningen i provinsen till ett mer serbiskt74, något som mötte kraftigt motstånd ifrån 

kosovoalbanska motståndsgrupper (KLA) form av en rad attentat som riktades mot 

Jugoslaviska polisstyrkor. Attentaten bemöttes med brutalt våld. Konflikten eskalerade och 

övergick till massakrer och etnisk rensning. FN hotade att vidta militära åtgärder men hoten 

ekade tomt. När fredsförhandlingarna stupade inledde NATO den 23 mars 1999 flyganfallen 

mot serbiska mål utan mandat från säkerhetsrådet. Enligt Kosovokommissionen beräknas ca: 

                                                

73	  Independent	  International	  Commission	  on	  Kosovo	  	  2000	  
74	  Ibid	  s.	  67	  ff	  
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10 000 civila ha dödats och ca: 900 000 drivits på flykt från sina hem.75 Nedan analyseras 

Rysslands och Kinas argumentation i säkerhetsrådet med avseende på de parametrar 

idealtypen behandlar.  

4.2 RYSKA PROTESTER 
“Settlement of the Kosovo issue should be based on respect for the sovereignty and territorial integrity 

of the Federal Republic of Yugoslavia “76 

Ovanstående citat av Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov illustrerar hur diskussionen i 

säkerhetsrådet präglas av ryska åsikter om bevarandet av Jugoslaviens territoriella integritet, 

vilket är det tydligt definierande attributet av suveränitet. Rysslands uppfattning grundas 

principiellt på FN stadgans principer om icke-inblandning och uttrycker att oavsett vilka 

åtgärder som övervägs bör dessa gå i linje med de principer det internationella systemet vilar 

på77. Trots tidigare utfärdade resolutioner eskalerar våldet i konflikten och Ryssland är 

bekymrat över den destabiliserande utvecklingen i Kosovo men föreslår inget annat än 

politisk dialog som möjlig åtgärd med hänvisning till suveränitetsprincipen.78 Denna tolkning 

av suveräniteten tycks odiskutabel på grundval av att stater inte ska blanda sig i varandras inre 

angelägenheter, detta trots att orsaken till intervention torde vara att förhindra brott mot 

mänskliga rättigheter. Uttalandet antyder att denna princip är absolut och okränkbar. Vilket är 

ett uttryck för en statcentrerad uppfattning av säkerhet. Då NATO inlett sin militära 

intervention begär den ryska FN-ambassadören att all militär verksamhet avbryts med 

hänvisning till icke-interventionsprincipen. 

”In any case, the assertion that the traditional basis for the use of force lies beyond the confines of the 

United Nations Charter is something that I cannot take seriously”79 

Ryssland lägger snabbt fram en egen resolution med rent politiska lösningar, den porträtterar 

dessutom NATOs aktion som ett hot mot internationell stabilitet och betonar vikten av FN 

stadgan som är grundläggande för staters förhållningssätt till varandra. 

” The illegal use of force by NATO not only destabilizes significantly the situation in the Balkans and 

in Europe as a whole, but it also directly undermines the fundamental bases of the entire modern 

system of international relations, which is based on the primacy of the United Nations Charter…  The 

                                                

75	  Ibid	  s.	  7	  
76	  S/PV	  3988	  23	  Mars	  1999	  
77	  S/PV	  3868	  31	  mars	  1998	  
78	  S/PV	  3930	  23	  september	  1998	  
79	  S/PV	  3988	  23	  mars	  1999	  
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virus of lawlessness is spreading to ever more spheres of international relations…. NATO decided to 

control the fate of other States. That is a gross violation of the principle of the exclusive sovereignty of 

a State over the airspace above its territory.”80  

Den ryska FN-ambassadören understryker att åtgärder utöver rent politiska skulle 

destabilisera hela regionen och kränka den territoriella integriteten81. Skälen är av principiell 

karaktär och Ryssland motsätter sig att säkerhetsrådet blandar sig i en fungerande stat.82 

Ambassadören säger vidare att; 

” From the very outset, the Russian Federation has viewed the recent events in Kosovo as the internal 

affair of the Federal Republic of Yugoslavia.”83 

Då konflikten anses vara en intern angelägenhet förväntas inte konflikten heller i sig 

destabilisera internationell fred och säkerhet vilket därmed inte gör det till en fråga för 

säkerhetsrådet att lösa. Ryssland och Kina är i sin argumentation långt ifrån en annan åtgärd 

är rent politisk och säger att de kommer att använda sitt veto vid en sådan resolution. Trots 

det eskalerande våldet tyder inget på att det skulle utgöra en legitim grund för Ryssland att gå 

med på en intervention. Denna principfasta hållning är av tydlig statsmoraliserande karaktär 

då staten är utgångspunkten för säkerhetssynen och att ordning och stabilitet värnas främst. 

Ryssland uppmanar dock båda parter att finna lösningar på konflikten med hänvisning till den 

humanitära situationen.84 Utöver det uttalandet anknyts det inte till civilas säkerhet eller 

statens ansvar att skydda sin befolkning. Stabilitet anses vara den huvudsakliga 

målsättningen85. 

4.3 KINESISKA PRINCIPER 
Den kinesiske FN ambassadören Qin Huasun betonar att Kosovokonflikten är en intern 

angelägenhet och därför inte bör behandlas av det internationella samfundet utan som en fråga 

Kosovo med fördel löser bäst själva genom förhandlingar mellan de båda parterna med 

hänvisning till respekt för suveräniteten och den territoriella integriteten.86  

” China has always been of the view that the question of Kosovo is an internal matter of the Federal 

Republic of Yugoslavia. Proceeding from the principle, recognized by the whole international 
                                                

80	  S/PV	  3989	  26	  mars	  1999	  
81	  S/PV.3868	  31	  mars	  1998	  	  
82	  ibid.	  
83	  ibid.	  
84	  ibid.	  
85	  S/PV	  3930	  23	  september	  1998	  
86	  S/PV	  3638	  31	  mars	  1998	  
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community, of respect for and maintenance of the sovereignty and territorial integrity of the Federal 

Republic of Yugoslavia”87 

Ett explicit åberopande av suveräniteten kommer till uttryck och dess betydenhet anses 

oomtvistlig. De territoriala aspekterna framhävs och sammantaget är argumentet en tydlig 

orientering i statsmoraliserande riktning. Kina uppmanar säkerhetsrådet att vidta försiktighet i 

sina åtgärder då ingen begäran finns från värdlandet.88 Den enda lösning som föreslås av den 

kinesiske ambassadören är politisk dialog. Kina tar den mänskliga aspekten i beaktande, dock 

i samma mening som ambassadören betonar att all form av separatism ska förhindras. 

” On the one hand, the legitimate rights and interests of all ethnic groups should be protected; on the 

other, secessionist activities by various extremist elements should be prevented.” 89 

Eftersom situationen inte hotar internationell fred och säkerhet bör inte heller säkerhetsrådet 

agera. Det finns alltså inte grund för humanitär intervention. Målsättningen förefaller vara 

stabilitet i regionen snarare än civilbefolkningens säkerhet.  Följande citat av den kinesiske 

ambassadören är ett tydligt uttryck för en statscentrerad syn på både säkerhet och omvärld. 

”We do not see the situation in Kosovo as a threat to international peace and security”90 

Åsikten grundar sig på ett statscentrerat sätt att tänka och långt från ett kosmopolitiskt synsätt 

där människor i egenskap av världsmedborgare har rätt till skydd. Då NATO inlett sina 

flygangrepp sparar inte den kinesiske ambassadören på kritiken. Han anser att aktionen är ett 

brott mot det övergripande syftet och principerna i FN stadgan.91 Interventionen anses vara en 

grov kränkning av internationell rätt och sammantaget är dessa ställningstaganden är en tydlig 

orientering i statsmoraliserande riktning. Kina tillsammans med Ryssland och Namibia röstar 

för den resolution som Ryssland framlagt i protest mot NATO:s aktion och som syftar till att 

avbryta den militära verksamheten och respektera de internationella principerna.92  Den 

kinesiske ambassadören uttrycker tydligt sin principiella syn på humantär intervention;  

”We oppose interference in the internal affairs of other States, under whatever pretext, in whatever 

form.”93 

  
                                                

87	  S/PV	  3930	  23	  september	  1998	  
88	  S/PV	  3638	  31	  mars	  1998	  
89	  ibid.	  
90	  S/PV	  3930	  23	  september	  1998	  
91	  S/PV	  3937	  24	  oktober	  1998	  
92	  S/PV	  2989	  26	  mars	  1998	  
93	  ibid.	  
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4.4 IDEALTYPSANALYS AV KOSOVOINTERVENTIONEN 
I nedanstående tabell illustreras hur de argument som Kina respektive Ryssland framförde 

kategoriseras enligt idealtyperna statsmoralism och kosmopolitism. 

 

4.5 KONFLIKTEN I LIBYEN 
I februari 2011 når den Arabiska våren Libyen med folkliga demonstrationer mot regimen. 

Dessa bemöts med kraftigt våld från regimens sida. Konflikten förvärrades hastigt och 

motståndarna organiserar sig i en rebellarmé vilket föranleder ytterligare våld från regimens 

sida. Då våldet inte upphör utfärdar säkerhetsrådet resolution 1970 där våldet kraftigt fördöms 

sanktioner utfärdas och situationen ställs under Internationella Brottsmålsdomstolens 

jurisdiktion.94 Då resolutionen fick föga effekt anammas inom kort en ny resolution (1973)  

som etablerar en flygförbudszon över Libyen. Resolutionen gav mandat att använda ”alla 

nödvändiga medel”95 i syfte att skydda civila. Resolutionen passerade med förvåning då Kina 

och Ryssland som ståndaktigt brukar hänvisa till principen om icke-intervention 

förvånansvärt lägger ner sina röster. Genom sitt indirekta accepterande möjliggörs NATO:s 

ingripande som inleds 2 dagar efter resolutionen röstats igenom. 

4.6 RYSK OMSVÄNGNING 
Redan i Säkerhetsrådets första sammanträde angående Libyen fördömer Ryssland det våld 

                                                

94	  S/RES	  1970,	  2011	  
95	  S/RES	  1973,	  2011	  

 Rysslands och Kinas syn på Kosovointerventionen 

 Statsmoralism Kosmopolitanism 

Suveränitet Absolut och okränkbar.   

 

Humanitär intervention 

Kränkning av den territoriella 
integriteten oavsett grund.  
Konflikten är en intern 
angelägenhet. Förordar politiska 
lösningar med hänvisning till 
icke- inblandningsprincipen. 

 

Centrala värden Statscentrerad syn på säkerhet. 
Stabilitet. 

Den humanitära situationen 
beaktas. 
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som ogrundat riktats mot fredligt demonstrerande civila 96  och hänvisar till mänskliga 

rättigheter som skyddsvärda.97 Man tar den humanitära situationen i beaktande i större 

utsträckning än i Kosovokonflikten. Inledningsvis är Ryssland dock inte beredd att stötta en 

militär aktion. Vilket manifesteras i den ryske ambassadören Vitaly Churkins uttalande;  

”A settlement of the situation in Libya is possible only through political means”98 

Det Ryssland söker är främst en politisk lösning på konflikten i Libyen och tar i uttalandet 

avstånd från en åtgärd med militära medel. Detta kan härledas till deras syn på suveränitet och 

icke intervention som Rysslands ambassadör också betonar;  

“We exhort the Libyan authorities to comply with the demands of the international community… This 

is necessary in order to prevent a full-scale civil war and to preserve Libya as a united, sovereign 

State with territorial integrity.”99 

Resonemanget innehåller dock ett förbehåll om att suveräniteten är villkorad, vilket skapar 

utrymme för tolkningen att förmågan att bemöta de krav som det internationella samfundet 

ställer är det som genererar privilegiet suveränitet, vilket faller bättre i kurs med ett 

kosmopolitiskt synsätt. Då den första resolutionen inte fått gehör hos Ghadaffi, antas 

resolution 1973 av säkerhetsrådet vilket bemyndigar NATO en militär aktion i Libyen. 

Ryssland förväntades med bakgrund av sitt tidigare uttalande om enbart politiska medel som 

lösning lägga in sitt veto mot resolutionen men förvånar genom att avstå sin röst vilket 

möjliggör en militär intervention. Dmitry Medvedev förklarar varför i ett officiellt uttalande;  

“Russia did not use its power of veto for the simple reason that I do not consider the resolution in 

question wrong.”100 

Den ryske ambassadörens utvecklar denna förklaring i säkerhetsrådet:  

”We are consistent and firm advocates of the protection of the civilian population. Guided by this 

basic principle as well as by the common humanitarian values.., Russia did not prevent the adoption 

of this resolution.”101 

Uttalandet kan ses som att mänsklig säkerhet gavs företräde framför staters rättigheter till 

suveränitet och icke-intervention då det hänvisas till skyddet av civila som ett godtagbart skäl 
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till intervention.102 Trots att de understryker sin position som försvarare av mänskliga 

rättigheter betonar de att det militära tillvägagångssättet inte varit att föredra utan var en 

eftergift från Rysslands sida. De hade tidigare lagt fram en egen resolution med politiska 

lösningar den 16 mars i som inte fick gehör. 

”However, the passion of some Council members for methods involving force prevailed. This is most 

unfortunate and regrettable.” 103 

Rysslands relation till resolution 1973 är tudelad. Den ryska FN-ambassadören slätar över 

Rysslands avsteg från den annars så principiella hållningen om icke-inblandning och medger 

att de möjliggjort en militär intervention på humanitära grunder, men samtidigt reserverar de 

sig gällande hur den genomförs. 

”Unfortunately, work on that document was not in keeping with standard practice in the Security 

Council. In essence, a whole range of questions raised by Russia and other members of the Council 

remained unanswered. Those questions were concrete and legitimate and touched on how the no-fly 

zone would be enforced, what the rules of engagement would be and what limits on the use of force 

there would be. Furthermore, the draft was morphing before our very eyes, transcending the initial 

concept…”104 

Anmärkningsvärt är att under säkerhetsrådets andra möte inför resolution 1973105 hänvisar 

Rysslands ambassadör inte en enda gång till principen som staters suveränitet. Detta 

överensstämmer inte med det statsmoraliserande synsättet då en militär intervention i en 

annan suverän stat förelåg. Ambassadören avslutar med en varning om de destabiliserande 

effekterna militär intervention innebär.106  

4.7 KINESISKT UNDANTAG 
Kina har en historik av att vara en käpp i hjulet för säkerhetsrådets resolutioner beträffande 

humanitära interventioner. Deras principer om ickeintervention och suveränitet står de fasta 

vid och det var föga troligt att de skulle stötta sådana aktiviteter med sin röst i säkerhetsrådet 

utan värdlandets medgivande. Det finns dock nyanser i Kinas retorik att ta fasta på som 

signalerar en förändring. Inför resolution 1970 uttalar sig ambassadören för Kina på ett för sin 

statsmoraliserande hållning avvikande sätt. 
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” In our view, it is of the greatest urgency to secure the immediate cessation of violence, avoid further 

bloodshed and civilian casualties, restore stability and normal order as soon as possible, and resolve 

the current crisis through peaceful means, such as dialogue. Taking into consideration the special 

situation in Libya ….the Chinese delegation voted in favour of resolution 1970 (2011), which the 

Council just adopted.” 107. 

De stöttar resolutionen på grund av de speciella omständigheter som omger Libyen och 

hänvisar till den blodutgjutning och det civila lidande som civilbefolkningen utsätts för. 

Denna hänvisning till civila förluster som en orsak till säkerhetsproblematiken tyder på ett 

vidare begrepp av säkerhet än den tidigare så statscentrerade. Målsättningen förefaller vara 

både att skydda civila och att bevara stabiliteten. Därutöver beaktas även de arabiska och 

afrikanska staternas ståndpunkter. Genom att lägga ner sin röst gör de sig delaktiga i denna 

aktivitet då man besitter möjligheten att förhindra aktionen genom att rösta emot.  Kina röstar 

för resolutionen i syfte att lösa situationen med fredliga medel.108  

” China is always against the use of force in international relations”109 

De uppfattas vara föga övertygade om nödvändigheten att använda militära medel. Åsikten är 

huvudsakligen grundad i de kinesiska principerna om fredlig samvaro och de ger uttryck för 

att militära åtaganden kan förlänga konflikten.110 Även om de vidmakthåller att sådana 

initiativ inte ska utföras utan värdlandets medgivande så bekräftar de på ett märkbart sätt att 

åtgärder för att motverka brutalt våld mot befolkningen är absolut nödvändigt. Inför 

resolution 1973 anas Kinas tudelade attityd till intervention på humanitär grund. De hävdar å 

ena sidan sin position som försvarare av suveränitetsprincipen samtidigt som de i en särskild 

situation som denna möjliggör en intervention. Ambassadören inleder med att utmejsla sin 

egen ståndpunkt vad gäller suveränitetens okränkbarhet och icke-inblandning men förefaller 

vara något motsägelsefull trots sin principiella ståndpunkt;  

” China is gravely concerned by the continuing deterioration of the situation in Libya. We support the 

Security Council’s adoption of appropriate and necessary action to stabilize the situation in Libya as 

soon as possible and to halt acts of violence against civilians.” 

Man gör avkall på suveränitetsprincipen till fördel för den mänskliga säkerheten i Libyen. 

Dock inte utan att befästa att man ändå värnar om de normer som styr det internationella 
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systemet suveräniteten och självständigheten111. Kina väljer att stötta resolution1973 men 

antyder att detta är ett undantag i deras utrikespolitiska hållning. Ambassadören uttrycker sig 

kort; 

”considering the special circumstances in Libya, China abstained from the voting on resolution 

1973112” 

Kina stöttar resolutionen men understryker att de samtidigt haft svårigheter med den militära 

aspekten av interventionen då de alltid är emot våldsutövning.113 Det kan tänkas att Kina 

ytterligare ville poängtera och porträttera deras avvikande agerande som ett undantag. 

4.8 IDEALTYPSANALYS AV LIBYENINTERVENTIONEN 
I nedanstående tabell illustreras hur de argument som Kina respektive Ryssland framförde 

kategoriseras enligt idealtyperna statsmoralism och kosmopolitanism. 

 

4.9 FRÅN KOSOVOS RÄTTIGHETER TILL LIBYENS SKYLDIGHETER 
Det polära sättet att dela in förhållningssättet till humanitär intervention tycks fungera sämre i 

fallet Libyen än Kosovo då fler kosmopolitiskt präglade argument står att finna. De tidigare så 

principfasta ståndpunkterna om ickeinblandning och absolut suveränitet har kommit att 

luckras upp något och nyanserats mot ett mer kosmopolitiskt synsätt. De största skillnaderna 

är att det i större utsträckning anknyts till mänsklig säkerhet och skydd av civila, och mindre 

till okränkbar suveränitet vilket visar på en större inkorporering av mänsklig säkerhet jämfört 

med argumentationen gällande Kosovo. Staterna har också börjat acceptera humanitära kriser 
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 Rysslands och Kinas syn på Libyeninterventionen 

 Statsmoralism Kosmopolitanism 

Suveränitet Territoriell. Liten anknytning. Relativ i relation till humanitär 
katastrof. Inte villkorslös. 

Humanitär 
intervention 

Politiska lösningar är att föredra.  Legitim på humanitär grund. Militära 
medel godkänt som sista utväg.  
Konflikten är en internationell 
angelägenhet och ska hanteras i 
säkerhetsrådet. 

Centrala värden Stabilitet Mänskliga rättigheter, individer.  
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som en angelägenhet för det internationella samfundet. I fallet med Kosovo var både Kina och 

Ryssland noga med att konflikten var en intern angelägenhet. Staterna framhåller fortfarande 

politiska lösningar som de främsta och är mycket skeptiska till våldsanvändning, dock gör de 

ett tydligt avsteg i fallet Libyen med hänsyn till de civila förlusterna vilket visar på att 

militära medel ibland kan vara nödvändiga. I Kosovo hävdades det att intervention aldrig var 

legitim oavsett syfte, i Libyen anses interventionen vara legitim på humanitär grund. När R2P 

först lanserades i efter sviterna av Kosovo då påtryckningarna för humanitär intervention var 

stora tycktes konceptet underminera hela det internationella systemets struktur. På basis av 

denna studie tycks R2P haft en normerande och därmed något praktisk effekt för synen på 

humanitär intervention, även hos de statsmoraliserande staterna. 

 

Sammanfattningsvis finns förändringar att belysa i de statsmoraliserande staternas syn på de 

humanitära interventionerna i Kosovo respektive Libyen. 

I diskussionerna angående en eventuell intervention i Kosovo anknyter Ryssland frekvent till 

principen om stater suveränitet som absolut till skillnad från diskussionerna angående Libyen 

där principen inte nämns i lika stor utsträckning vilket kan ses som avvikande för dess 

statsmoraliserande hållning. Kina hade en liknande hållning som Ryssland i 

Kosovokonflikten men nämner dock suveräniteten som en vägledande princip i fråga om 

konflikten i Libyen. Kina agerar dock för sitt uttalande motsägelsefullt då de stöttar 

Statsmoraliserande  

staters syn på: 

Kosovo Libyen 

 Statsmoralism Kosmopolitism Statsmoralism Kosmopolitism 

Suveränitetssyn Absolut, 
okränkbar. 

 Relativ, i relation 
till humanitär katastrof. 
Inte villkorslös 

Relativ Inte 
villkorslös. 

Humanitär 
intervention 

Kränker 
territoriell 
integritet. 
Förordar politisk 
dialog. Konflikter 
är interna 
angelägenheter.   

 Politisk dialog är att 
föredra. 

Legitim på 
humanitär grund. 
Militära medel 
godkänt som sista 
utväg.  Konflikten är 
en internationell 
angelägenhet 

Centrala värden Stater, stabilitet, 
internationella 
regler,  

Humanitära 
situationen beaktas. 

Stabilitet Mänskliga 
rättigheter, individer 
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resolutionen på grund av ”speciella omständigheter” vilket tyder på att principen inte är lika 

absolut som de vill hävda.  

För Rysslands del var en intervention i Kosovo otänkbar, trots de våldsamheter som ägde 

rum, i Libyen går man med på en intervention på humanitära grunder och man trycker 

dessutom mer på det mänskliga skyddet. Detta är en signifikant förändring i Rysslands 

säkerhetspolitiska hållning. Även Kina svängde i fråga om Libyen. De var väl medvetna om 

att deras nedläggning av rösten skulle resultera i en humanitär intervention. De hävdade 

suveränitetsprincipen och principen om ickeinblandning som sin utrikespolitiska hållning, 

men de agerade inte lika konsekvent, vilket indikerar ett mindre principfast synsätt. Beslutet 

att lägga ner sin röst ska ses i ljuset av att Kina aspirerar på att vara en global aktör som 

främjar fred och mänsklig säkerhet 114 , i den aspekten kan R2P tänkas ha en viktig 

legitimitetsaspekt och en normerande funktion. Med tanke på att Ghadaffi förmodligen skulle 

gjort handling av sina ord kunde knappast varken Ryssland eller Kina legitimera att de skulle 

stå för säkerhetsrådets handlingsförlamning. 

Båda staterna förordar skydd av civila men ser enbart politiska lösningar som lämpliga. Detta 

kan grundas i deras syn på suveränitet och icke intervention men det kan också spekuleras i 

att det för Rysslands del grundar sig i en oro för att det ska komma att undergräva de 

principer som fungerar som ett skydd från extern inblandning i Rysslands interna konflikter i 

norra Kaukasus. De skulle mycket väl vara så att de själva blir föremål för tillämpning då 

deras militära operationer i syfte att bekämpa terrorism i Tjetjenien blivit starkt kritiserade för 

dess tveksamma utförande115. Ryssland uppvisade starkt motstånd till NATOS operation i 

Kosovo; 

That is a gross violation of the principle of the exclusive sovereignty of a State over the airspace 

above its territory.”116  

Detta uttalande ska ses i ljuset av att NATO genomför en liknande operation i Libyen, då med 

Rysslands medgivande vilket tyder på en uppluckring i dess principfasta hållning.  

 

En viktig skillnad i jämförelse mellan interventionen i Kosovo och i Libyen är Kinas 

accepterande av humanitära katastrofer som orsak till intervention. Bara det faktum att Kina 
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två gånger officiellt stöttat konceptet R2P, först vid World Summit 2005 och senare i 

säkerhetsrådets resolution 1674 2009 visar på en tendens till förändring i den kinesiska 

principfastheten beträffande icke-inblandning. 117  I diskussionen angående Libyen finns 

dessutom inga synpunkter på att detta är en intern angelägenhet, vilket de hävdade i Kosovo. I 

Kosovo värnades exempelvis Jugoslaviens territoriella integritet högre än mänsklig säkerhet. 

Det finns tydliga indikationer på att Kina inte låter suveränitetsprincipen förhindra humanitära 

interventioner genom att använda sin veto rätt. Trots sin retoriska hållning om icke-

inblandning agerar de inkonsekvent. Vad kan då läsas ut av Kinas något förändrade hållning 

till humanitär intervention? Först och främst så signalerar det en försiktig utveckling snarare 

än helomvändning. Kina vidmakthåller sin syn på ickeinterventionsprincipen, framför allt om 

de inte är uppbackade av regionala organisationer.118 Dock finns det indikationer på att det 

kinesiska engagemanget i, och syn på, den kollektiva säkerheten just nu genomgår en 

förändring. Några ur den kinesiska utrikespolitiska mest konservativa elit medger att;  

China concedes that certain isolated and severe situations such as state failure, uncontrolled domestic 

violence or the systematic killing of a population may necessitate international military 

intervention.119 

Något som ska uppmärksammas i de ryska och kinesiska väldigt statscentrerade 

argumentationerna beträffande interventionen i Kosovo är också frånvaron av särskilda 

begrepp som förekommer i argumentationen beträffande Libyen. Nya centrala värden har 

intagit staternas retorik i säkerhetsrådet, termer som inte existerade i Kosovo. I Kosovo 

anknyts det inte i någon utsträckning till mänskliga rättigheter, mänsklig säkerhet eller skydd 

av civila. Den humanitära situationen nämns i förbigående men det finns ingen ståndpunkt 

som visar på staternas ansvar att beskydda civilbefolkningen vilket det gör i Libyen där båda 

staterna uppmanar Libyens regering att efterfölja mänskliga rättigheter. Begrepp som 

mänskliga rättigheter och skydd av civila framträder tydligt i argumentationen gällande 

Libyen. I båda interventioner betonas vikten av stabilitet, men skillnaden i Libyen är att den 

anses vara för den mänskliga säkerhetens syfte.  I Kosovo är de statsmoraliserande staterna av 

åsikten att stater inte ska blanda sig i varandras angelägenheter trots att mänsklig säkerhet 

hotas, då det inte anses vara skäl nog till intervention. I Libyen utgör hotet mot mänsklig 
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säkerhet grunden för interventionen. Detta visar på en förändrad syn på när en humanitär 

intervention anses legitim. Detta får även konsekvenser för synen på suveränitetsbegreppet 

som i Kosovo framhölls som ett högst centralt värde som omöjliggjorde inblandningen i en 

annan suverän stat. I Libyenkonflikten refereras det i Rysslands fall i mycket liten 

utsträckning till statens suveräna rättigheter och Kina betonar sin principiella hållning men 

agerar på ett motsägelsefullt vis då de i säkerhetsrådets omröstning möjliggör en militär 

intervention utan värd statens medgivande.  

Till sist är en jämförelse mellan Ryssland och Kina på sin plats. Studien syftar inte att göra en 

nationell jämförelse men det bör ändå påpekas att det finns nyansskillnader mellan dessa två 

staters syn på humanitär intervention. Kina är ganska sparsam i sin argumentation om varför 

de inte lägger in sitt veto beträffande Libyen medan Ryssland underbygger sitt val i större 

utsträckning med att betona att de är starka företrädare av skyddet av civila och att det är just 

våldet mot civila som är besvärande. Kina refererar inte heller till skyddet av mänskliga 

rättigheter vilket Ryssland gör. Ryssland tycks uppvisa en större attitydförändring vad gäller 

suveränitetsprincipen där Kina, sitt agerande till trots, retoriskt fortfarande är principfast. 

Denna markanta skillnad i Rysslands retorik kan som nämnts tidigare i uppsatsen bero på 

Rysslands starka intressen I Kosovo till skillnad från Libyen. Resultatet ska därmed ses i 

ljuset av denna alternativa förklaring. De anses båda representera statsmoraliserande stater då 

de övergripande egenskaperna är liknande. Det ska också påpekas att Ryssland inte 

inkluderades i studien på grund av sin ståndpunkt i fallet Kosovo utan för att deras åsikter 

angående humanitär intervention och sin utrikespolitiska hållning klassats som 

statsmoraliserande i en tidigare studie. Utifrån den kategoriseringen uppvisar Ryssland en 

förändrad syn på suveränitet och ett intag av mänsklig säkerhet i Rysslands säkerhetspolitiska 

diskurs.  

5 Slutsatser 
Uppsatsens syfte var att undersöka huruvida den förändrade synen på suveränitet fått 

praktiska konsekvenser genom att jämföra Rysslands och Kinas argumentation beträffande 

humanitär intervention före och efter åtagandet till R2P.  

Går en förändring av Rysslands och Kinas syn på humanitär intervention att urskilja vid en 

jämförelse mellan interventionen i Kosovo 1998-99 och Libyen 2011 efter åtagandet till R2P 

2005? Om så, på vilket sätt? 
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Argumentationen hos de statsmoraliserande staterna Kina och Ryssland uppvisar en 

förändring över tid. Staternas argument var utpräglat statsmoraliserande i Kosovokonflikten 

till skillnad från den i Libyen då det visade sig finnas en närvaro av kosmopolitiska 

ståndpunkter i den ryska och kinesiska argumentationen. Därmed är de inte fullt lika enkla att 

kategorisera som statsmoraliserande stater. De tidigare så principfasta staterna Ryssland och 

Kina tycks har luckrat upp sin syn på humanitär intervention något till förmån för mänsklig 

säkerhet och förhållningssättet förefaller mindre motståndskraftigt. Det kan vidare konstateras 

att de statsmoraliserande staterna i större utsträckning hänvisade till staters suveränitet och 

dess territoriella integritet i argumentationen inför interventionen i Kosovo än den i Libyen. I 

den senare anses suveränitetsprincipen inte vara absolut i relation till humanitära katastrofer. 

I den senare interventionen utgjorde i stället en humanitär katastrof legitim grund för 

inblandning i en annan suverän stat vilket aldrig ansågs legitimt i Kosovo oavsett skäl. 

Konflikten i Libyen betraktas inte heller som en intern angelägenhet vilket Kosovokonflikten 

ansågs vara. De centrala värden som ska värnas har också förändrats över tid. Både Kina och 

Ryssland hänvisar till skydd av civila samt mänskliga rättigheter i fallet Libyen, detta 

förekom inte i tidigare argumentation gällande Kosovointerventionen vilket visar på ett intag 

av synen på säkerhet som mänsklig säkerhet. Även om politisk dialog är det medel de 

statsmoraliserande staterna föredrar att lösa konflikter med så visade deras indirekta agerande 

i Libyen på att en intervention med militära medel som sista utväg ibland anses vara 

nödvändigt i syfte att förhindra grova överträdelser mot mänskliga rättigheter. 

5.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Den suveränitetssyn R2P medför tycks ha fått genomslag för synen på humanitär intervention 

och därmed praktiska konsekvenser. Det minskade motståndet till intervention på humanitära 

grunder kan grunda sig i att R2P haft en normerande effekt i det internationella systemet och 

inverkan på staters syn på intervention. Det finns belägg för det Alexander Bellamy skriver 

om R2P och dess förenlighet med suveränitetsprincipen. Den traditionella synen på 

suveränitet vilken fokuserat på rätten till självbestämmande har fått ge vika för en 

suveränitetssyn som fokuserar på mänskliga rättigheter. Men det kan också vara så att de 

starka staternas intressen sammanföll med vad som gagnade mänskligheten i detta fall. 

Arabförbundets åsikt i konflikten har av både Ryssland och Kina tillmätts betydelse och 

upprätthållandet av goda relationer med dem kan ha väglett deras beslut. Detta stärker 

Krasners teori om att det alltid är de mäktigaste staterna som bestämmer vilken stat som är 

suverän och inte. Det vill säga, att Kina hävdat ickeinterventionsprincipen men agerat 
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pragmatiskt i enlighet med sina intressen. Studien är dock inte designad för att analysera 

denna aspekt men Krasners teori får implikationer för synen på förändringen av 

suveränitetsbegreppet. Det kan hävdas att R2P har fått genomslag, men detta kan likaväl bero 

på dess normativa effekt som att den mer kosmopolitiska argumentation som förts bottnar i 

egenintressen och är föga trolig att upprepas. Exempelvis pågår liknande övergrepp från 

regimens sida i Syrien som i Libyen men en militär intervention lyser med sin frånvaro vilket 

ger stöd till Krasners teori. Statsledare ansluter sig till R2P eller avviker från den när det 

passar dem, organiserat hyckleri är normen. Om andra fall valts än just dessa två är det 

mycket möjligt att studien fått ett annat utfall. I Kinas fall förefaller det vara mer ett undantag 

än en regel att de lägger ner sin röst vilket kan göra resultatet fallspecifikt. Det 

problematiserar möjligheten något att generalisera resultatet till alla statsmoraliserande stater, 

då resultaten kan blir specifika för de aktörer och den kontext som har studerats. Men det ska 

också påpekas att urvalet gjorts på grunder där möjligheterna till förändring ansågs minimala 

vilket stöder att resultatet kan anses representativt för en större grupp statsmoraliserande stater 

med avseende just på dessa egenskaper. 

Anledningen till att staterna inte längre så enkelt kan placeras in som statsmoraliserande kan 

ha olika förklaringsfaktorer som ej kunnat kontrolleras för. Men frågan är om vi 

fortsättningsvis ska kategorisera dem som statsmoraliserande stater? Vid ansatser att koppla 

ihop teori och verklighet blir kopplingarna ofta mer komplexa. Det är just idealtyper, en 

teoretisk konstruktion och inte verkligheten som staterna kategoriserats enligt. Ingen stat 

agerar utifrån en viss teori som handlingslinje och kan därför inte heller renodlat kategoriseras 

som statsmoraliserande utan enbart placeras efter i vilken utsträckning de liknar den ena eller 

den andra idealtypen. Staterna har fortfarande statsmoraliserande drag och ståndpunkter men 

med inslag av mer kosmopolitiska åsikter. Ett annat metodverktyg som inte är lika polärt som 

just den kosmopolitiska och statsmoraliserande indelningen hade möjligtvis genererat ännu 

fler gråzoner än i denna analys. En begreppsapparat i form av en skala hade kunnat visa på de 

mer subtila förändringarna. Möjligtvis säger inte den statsmoraliserande kategorin så mycket 

om dessa stater längre. Kanske är det så att det statsmoraliserande förhållningssättet för dessa 

stater anses förlegat och bakåtsträvande om intresset är att bedriva en aktiv utrikespolitik.  

Oavsett orsaken till R2Ps praktiska konsekvenser kan konceptet tillmätas en normativ 

betydelse, speciellt med avseende på intaget av mänsklig säkerhet. Vad kan detta tänkas 

innebära för humanitära interventioner i framtiden? Denna ökade acceptans för ageranden i 

humanitärt syfte kan innebära att en ny syn på vilka grunder humanitär intervention är legitim 
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är på väg att etableras. Det kan också tyda på att det sker en förändring i hur 

statsmoraliserande stater förstår suveränitet i förhållande till mänsklig säkerhet. 

Accepterandet av interventionen i Libyen bryter dessutom ny mark då frånvaron av det 

formella samtycket hos värdstaten inte ansågs vara en begränsning, vilket länge hindrat 

möjligheten att intervenera på humanitära grunder. Vidare, vad kan detta tänkas betyda för 

suveränitetsbegreppet? Att suveräniteten omdefinierats i termer av ansvar istället för de 

tidigare formella om rätten till ickeintervention och territoriell integritet har potential att lösa 

interventionsdilemmat. Riktigt så långt finner inte denna studie belägg för att det gått. Men att 

suveränitet för de statsmoraliserande staterna inte längre innebär villkorslösa rättigheter och 

att stater har skyldigheter att värna om mänskliga rättigheter gentemot sin befolkning tycks 

det finnas belägg för. Och kanske sätter Stephen Krasner fingret på hur suveränitet 

fortsättningsvis kommer att förstås. 

- Reporter: What are the mechanisms or the modalities of interaction by which these notions of 

absolute sovereignty are undermined?  

- Krasner: I don't want to say "undermined." Worked around.120 

Uppsatsens ämnesområde är utomvetenskapligt relevant121 i det att R2P utmanar ett för 

politologin centralt begrepp vars rekonceptualisering har potential att förändra staters syn på 

humanitär intervention. Således är studien ett bidrag till den tidigare forskningen om 

suveränitetens förändring. För att ytterligare analysera de statsmoraliserande staternas mer 

kosmopolitiska inriktning och kunna fler generella slutsatser vore det intressant att utföra en 

begreppshistorisk analys diakront och synkront av staters syn på suveränitet i relation till 

humanitär intervention där fler interventioner över en längre tid studerats.  

 

 

 

 

 

                                                

120	  Intervju	  med	  Stephen	  Krasner	  i	  Berkeley	  Conversations	  with	  History;	  Institute	  of	  International	  Studies,	  
UC	  Berkeley	  31	  mars	  2003:	  
121	  Teorell	  &	  Svensson	  2007	  s.	  18	  
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