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Tillämpningen av begreppet Responsibility to Prevent 

-En studie av Förenta Nationernas säkerhetsråds agerande under den arabiska våren i Syrien 

2011-2012 utifrån begreppet Responsibility to Prevent 

Sammanfattning: 
I diskussionen kring hur stater bör förhålla sig till varandra när främmande människor i andra stater utsätts 
för lidande av sin egen statsledning ställs ofta idéer om globala humanitära rättigheter, som utvecklats efter 
andra världskriget och förintelsen, emot normer om staters okränkbarhet och principen om att inte 
intervenera i andra staters interna verksamhet. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka i vilken utsträckning begreppet Responsibility to Prevent tillämpats 
i FN:s säkerhetsråds agerande under en samtida konfliktsituation, detta med bakgrund i utvecklingen av det 
nya tankesättet med global humanitär rätt som ett gemensamt internationellt ansvar. Arbetet behandlar 

teorierna solidarism, pluralism och realism. 

För att söka svaret på frågeställningarna används kvalitativ textanalys av skriftliga öppna källor. 
Insamlingen av empiriska data består av tryckt media, officiella dokument samt texter och artiklar tagna 

från internet. 

Resultatet från arbetet visar att Förenta Nationernas säkerhetsråd till viss del har agerat i enlighet med 
begreppet Responsibility to Prevent. Vidare redogör arbetet för att två inflytelserika, permanenta 
medlemmar i säkerhetsrådet har motiverat sitt ställningstagande utifrån olika synsätt på hur konflikten bör 
hanteras och att deras motiveringar påverkats av deras skilda synsätt på statssuveränitet och intervention. 

Undersökningen leder även fram till slutsatsen att vetorätten i säkerhetsrådet, under konflikten i Syrien 
2011-2012, har begränsat utvecklingen och implementeringen av tankesättet att säkerheten för världens 

befolkning ska betraktas som ett gemensamt ansvar. 

Nyckelord: Förenta Nationernas säkerhetsråd, Responsibility to Prevent, Mänskliga rättigheter, Den 
arabiska våren i Syrien, Det internationella samhället 
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

I The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics argumenterar Hedley Bull (en av 

grundarna till den Engelska Skolan inom teorier gällande internationella relationer) för 

existensen av det internationella samhället, där anarki råder mellan staterna.1  

I det internationella samhällets gemensamma system Förenta Nationerna (FN) spelar 

säkerhetsrådet en särskild roll i upprätthållandet av fred och säkerhet för världens stater.2 

Säkerhetsrådet besitter mandat att godkänna åtgärder gentemot enskilda stater som av någon 

anledning inte följer de regler som världssamfundet tillsammans beslutat om. Dessa åtgärder 

kan bestå av diplomatiska påtryckningar, sanktioner och även militära operationer.3 

Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar varav fem är permanenta.4 De permanenta 

medlemmarna är Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Dessa permanenta 

medlemmar besitter vetorätt i omröstningar gällande de förslag som säkerhetsrådet skall 

behandla.5 Denna vetorätt spelar en särskild roll i vissa frågor där det finns olika synsätt på 

hur det internationella samhället bör agera för att främja fred och säkerhet och kan i dessa fall 

påverka huruvida säkerhetsrådet väljer att agera eller inte.6 

Ett dilemma för det internationella samhället, där olika synsätt ofta ställs emot varandra i 

diskussionen, är frågan om hur stater ska förhålla sig till varandra när främmande folk utsätts 

för grymheter och övergrepp från sin egen statsledning.7 Ska världssamfundet tillsammans 

främst prioritera upprätthållandet av staters suveränitet för att säkerställa fred och säkerhet 

mellan stater, eller ska världssamfundet tillsammans sträva efter att mänskliga rättigheter följs 

och intervenera när detta inte efterlevs till priset av att urholka principen om att stater inte ska 

lägga sig i andra staters interna verksamhet?8 

Ett relativt nytt begrepp i frågan om hur stater bör förhålla sig till varandra heter 

Responsibility to Protect (RtoP) och introducerades samt godkändes till viss del av FN:s 
                                                                 
1
 Bull, Hedley, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics(London: Macmillan, 1977) 

2
 www.un.org (2013-04-18) 

3
 FN-stadgan kap 7 artikel 41-42 (2013-04-12) http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml 

4
 FN-stadgan kap 5 artikel 23 (2013-04-12) http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml  

5
 FN-stadgan kap 5 artikel 27 (2013-04-12) 

6 http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/anvandandet-av-veto-i-fns-sakerhetsrad/ (Besökt 
2013-04-12) 
7 Wheeler, Nicholas (2000). Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Relations. Oxford: 

Oxford University Press s. 1 
8 Bellamy, Alex (2009). Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities. Cambridge:  

 Polity Press. s. 9 

http://www.un.org/
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/anvandandet-av-veto-i-fns-sakerhetsrad/
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generalförsamling under 2000-talet.9 Detta nya begrepp beskriver säkerheten hos världens 

befolkning som ett gemensamt ansvar snarare än att säkerheten hos befolkningen är den 

enskilda statens ansvar.10 

Detta arbete undersöker hur utvecklandet av den nya normen, där säkerheten för världens 

befolkning är ett gemensamt ansvar, följs av det internationella samhället genom att 

undersöka om rekommendationerna gällande konflikthantering från delar av begreppet 

Responsibility to Protect går att återfinna i FN:s säkerhetsråds agerande under en samtida 

konfliksituation. 

1.2 Problemformulering 

Idéer om globala humanitära rättigheter som utvecklats efter andra världskriget och 

förintelsen ställs ofta emot normer om staters okränkbarhet och principen om att inte 

intervenera i andra staters interna verksamhet i diskussionen kring hur stater bör förhålla sig 

till varandra. Med andra ord ställs solidarismen gentemot pluralismen och realismen i 

synsättet på hur det internationella samhället bör fungera för att främja fred och verka för 

upprätthållandet av staters suveränitet.11 Godkännandet av vissa paragrafer ur ICISS 

(International Commission on Intervention and State Sovereignty) rapport RtoP, som till viss 

del har antagits av FN:s generalförsamling, kan betraktas som en ökad vilja hos det 

internationella samhället att gemensamt ansvara för att mänskliga rättigheter efterlevs. Hur 

denna normförändring utvecklas är undersökningsområdet för detta arbete, som avser att 

svara på huruvida det internationella samfundets agerande under den arabiska våren i Syrien 

2011-2012 stämmer överens med de rekommendationer som framkommer i konceptet 

Responsibility to Protect med avgränsning till delen Responsibility to Prevent.12 Detta arbete 

avser även att svara på hur de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har motiverat sitt 

agerande. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka i vilken utsträckning begreppet Responsibility to Prevent 

tillämpats i FN:s säkerhetsråds agerande under en samtida konfliktsituation, detta med 

                                                                 
9 ICISS, The Responsibility to Protect – Report on the International Commission on Intervention and State Sovereignty 

(Ottawa, International Development Research Centre, 2001), http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf 
10

 Evans, Gareth (2009). Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All. Washington DC.: 

Brookings Institution Press. s. 31 
11 Wheeler, 2000, s 11-13 
12 ICISS, RtoP, 2001 
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bakgrund i utvecklingen av det nya tankesättet med global humanitär rätt som ett gemensamt 

internationellt ansvar. 

1.4 Frågeställningar 

 Har FN:s säkerhetsråd agerat i enlighet med de rekommendationer som framkommer i 

begreppet Responsibility to Prevent under den arabiska våren i Syrien 2011-2012? 

 Hur har USA och Ryssland, två inflytelserika permanenta medlemmar i FN:s 

säkerhetsråd, motiverat sitt agerande? 

1.5 Metod 

För att söka svaret på frågeställningarna används kvalitativ textanalys av skriftliga, öppna 

källor. Insamlingen av empiriska data består av tryckt media, officiella dokument samt texter 

och artiklar tagna från internet.  

Inledningsvis redogör arbetet för en teoriorientering på det aktuella undersökningsområdet. 

Därefter kommer arbetet att presentera ICISS rapport gällande begreppet Responsibility to 

Protect. Vidare beskrivs FN:s säkerhetsråd och deras sätt att arbeta. 

Fortsättningsvis följer en översikt gällande FN:s säkerhetsråds agerande under den arabiska 

våren i Syrien 2011-2012. Efter översikten följer en fördjupning som kommer att fokusera på 

att undersöka mötesprotokoll och resolutioner som säkerhetsrådet behandlat under den 

aktuella perioden. Detta för att söka svaret på vilka motiveringar som ligger till grund för 

medlemmarnas ställningstagande vid omröstningarna i säkerhetsrådet. Detta arbete avser att 

sammanställa säkerhetsrådets faktiska agerande i form av möten och resolutioner genom att 

beskriva vilka som har ägt rum under den aktuella perioden. 

Diskussions-och analysdelen av arbetet behandlar de motiveringar som framkommit i 

resultatet utifrån de teoretiska förhållningssätt som presenterats i arbetets bakgrund. De 

teoretiska förhållningssätt som arbetet tar upp är pluralismen, solidarismen och realismen. 

Fortsättningsvis behandlar arbetets diskussions-och analysdel problematiken kring det 

internationella samhällets förhållningsätt gentemot staters suveränitet och upprätthållandet av 

mänskliga rättigheter.  

Avslutningsvis avser diskussions-och analysdelen att behandla en diskussion kring FN:s 

säkerhetsråds agerande jämfört med den konflikthantering som förespråkas inom begreppet 

RtoP. Denna diskussion leder sedan fram till en återkoppling gentemot frågeställningarna. 
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Verktyget för att söka svaret på frågeställningarna i arbetet består av en kvalitativ metod i 

form av textanalys. Denna metod anses lämplig vid en analys där tillgänglig data är detaljerad 

och rikhaltig.13 Denna metod är användbar då situationen som arbetet behandlar är av en 

komplex natur, eftersom en kvalitativ metod tolererar tvetydigheter och motsägelser i 

tillvaron bättre än en kvantitativ metod. 14 

Motiveringen till valet att samla in empiriska data från skriftliga källor i form av tryckt media, 

officiella dokument samt texter och artiklar tagna från internet består av att det finns ett stort 

utbud att välja mellan på det aktuella området och att detta tillsammans med att valet av 

öppna källor främjar den intersubjektiva testbarheten. 

1.6 Avgränsningar och begränsningar 

Detta arbete avser att behandla de motiveringar som ligger till grund för ett visst 

ställningstagande som framkommit i samband med omröstningar vid säkerhetsrådets möten 

och som presenterats i officiella mötesprotokoll under den aktuella perioden 2011-2012. 

Denna undersökning avgränsas till två inflytelserika permanenta medlemmarnas motiveringar 

eftersom deras roll under omröstningar är av särskilt stor vikt i och med att de besitter 

vetorätt. De medlemsländer som undersöks i arbetet är Ryssland och USA. 

Vidare undersöker detta arbete hur säkerhetsrådet agerat under den arabiska våren i Syrien 

2011-2012. Säkerhetsrådets agerande avgränsas i detta arbete till de möten samt resolutioner 

som säkerhetsrådet har behandlat under den aktuella perioden. Arbetet avgränsas att till att 

undersöka de rekommendationer som framkommer under delen Responsibility to Prevent 

inom dokumentet Responsibility to Protect.  

Detta arbete försöker även att besvara frågan om vilka motiveringar som ligger till grund för 

ett visst ställningstagande som presenterades av medlemsländerna under tre centrala möten 

under den aktuella perioden.15 Därmed försöker detta arbete inte att besvara vilka motiv som 

är bakomliggande orsak till agerandet. 

Detta arbete avser att avgränsa sig till välkänd litteratur som behandlar områden som 

Responsibility to Protect, Responsibility to Prevent, staters suveränitet och mänskliga 

rättigheter. 

                                                                 
13

 Denscombe, Martyn, Översättning, Larsson, Per, Forskningshandboken – För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna, Andra upplagan (Lund, Studentlitteratur AB, 2009) s. 398 
14

 Ibid, s. 398-399 
15

 Ibid, s. 306 
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1.7 Käll-och metodkritik 

Officiella dokument från FN bedöms ha hög autenticitet, trovärdighet, representativitet samt 

innehålla en tydlig innebörd, vilket kan ses som fyra grundläggande kriterier för en hög 

validitet på skriftliga dokument.16 

En begränsning med mötesprotokoll är att de inte nödvändigtvis tar upp allt som sägs på 

mötet, vissa delar kan ske utanför protokollet. Mötesprotokoll tenderar att vara selektiva och 

bara registrera händelser under mötet utifrån ett visst perspektiv. Därför kommer detta 

källmaterial främst att användas för att besvara frågan om vilka motiveringar som presenterats 

under mötet och som ligger till grund för ett visst ställningstagande under omröstningen.17 

Mötesprotokoll från FN:s säkerhetsråd innehar dock de två kvaliteter som Denscombe listar 

som relevanta för forskning: att protokollen ger en relativt systematisk bild av det som hänt 

under mötet samt att de är offentligt tillgängliga, vilket ökar graden av granskning de utsätts 

för.18  

Arbetet avgränsas till välkänd litteratur på undersökningsområdet. Detta för att den med stor 

sannolikhet har utsatts för omfattande granskning, vilket främjar kvaliteten. Litteraturen som 

används i arbetet är producerat i en västerländsk kontext, vilket kan vara en påverkande faktor 

gällande hur situationer, teorier och begrepp förklaras och framställs i detta arbete.  

Källor från media i detta arbete avgränsas till stora nyhetsbyråer med utgångspunkten att 

deras nyhetsrapportering är relativt tillförlitlig då den utsätts för omfattande granskning.  

Undersökningen bygger på en detaljerad granskning av texter, vilket gör att slutsatserna i hög 

grad har grundats i empiriska data.19 

Alla källor som använts till detta arbete är öppna och är därför enkla att granska. Användandet 

av öppna källor främjar även den intersubjektiva testbarheten. 

Skulle det aktuella forskningsinstrumentet ge samma resultat om det användes av olika 

forskare (allt annat lika)? Detta arbete avser inte att ta ställning i dilemmat hur stater bör 

förhålla sig till varandra utan strävar istället efter att beskriva situationen. Därför är 

förutsättningarna goda för att olika forskare i stor utsträckning skulle nå samma resultat om 

denna undersökning upprepades. 

                                                                 
16

 Denscombe, 2009,  s. 301 
17

 Ibid s. 306 
18

 Ibid s. 296-297 
19

 Ibid s. 380 
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Originalspråket på många av källorna i arbetet är engelska och de översättningar och 

tolkningar som har gjorts av detta material kan till viss del ha påverkat den slutliga produkten.  

Kvalitativ undersökning kan tillhandahålla en djupgående beskrivning av den situation som 

undersöks. Denna djupare förståelse är värdefull beträffande generaliserbarheten eller 

överförbarheten av de slutsatser som framkommer i arbetet.20 Arbetet avser att presentera 

information gällande det valda undersökningsområdet för att tillhandahålla relevanta detaljer 

att basera en jämförelse med andra liknande undersökningsområden på, detta i syfte att öka 

nivån på generaliserbarhet av de slutsatser som arbetet leder fram till.21 

Det finns ingen kvalitativ forskning som är fri från inverkan från den som genomför den.22 

Detta arbete har ett reflexivt förhållningsätt gentemot den undersökning som genomförts.23 

Arbetet har producerats i en utbildningssituation i en militär kontext och är producerat i ett 

västerländskt land geografiskt väl distanserat från den konflikt som arbetet behandlar. 

Eftersom situationen som arbetet behandlar är av en komplex natur, finns risken att den 

förenklas i analys-och diskussionsdelen av arbetet. Medvetenhet kring denna problematik 

minskar risken att förenkling sker i allt för stor utsträckning. 

Då förfogandet av tid och resurser är begränsat vid genomförandet av detta arbete har dessa 

förutsättningar även påverkat datamängden som behandlats. 

2. Teori 

 
2.1 Dilemmat gällande staters suveränitet och mänskliga rättigheter 

I samband med överenskommelserna vid den Westfaliska freden år 1648 upprättades 

grundelementen för det moderna systemet med suveräna stater. Dessa överenskommelser 

innebar att stater är juridiskt jämställda och inte skall lägga sig i andra staters interna 

verksamhet.24 Denna princip om att inte intervenera i andra staters verksamhet, för att främja 

fred mellan stater, ligger till grund för dilemmat i frågan om hur det moderna internationella 

samhället ska förhålla sig till stater som utsätter sin egen befolkning för lidande. 

                                                                 
20

 Denscombe, 2009  s. 382-383 
21

 Ibid s. 383 
22

 Ibid s. 383 
23

 Ibid  s.385 
24

 Evans, 2009, s. 16 
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Efter förintelsen och andra världskriget i mitten på 1900-talet skrevs för första gången 

juridiska förpliktelser, som skyddade mänskliga rättigheter gentemot en stats makt att göra 

vad den vill, in i det internationella samhällets system Förenta Nationerna.25 Dessa 

förpliktelser utgjorde en grund för staters ledning, frivilliga människorätts-organisationer och 

andra internationella organisationer, att granska andra staters interna agerande.  

Det internationella samhällets upprätthållande av det nya systemet för mänskliga rättigheter 

begränsades dock avsevärt av att det inte enligt den rådande FN-stadgan ansågs legitimt att 

använda våld för att undsätta främmande människor från övergrepp från sin egen statsledning. 

Klyftan mellan normativa förpliktelser och reella instrument att upprätthålla stadgan har 

därför utgjort ett utrymme för stater att begå övergrepp på sin egen befolkning utan att bli 

straffade.  

Idéer om global humanitär rätt som utvecklats efter andra världskriget och förintelsen ställs i 

diskussionen ofta emot normer om staters okränkbarhet och principen om att inte intervenera i 

andra staters interna verksamhet. 

Det ursprungliga problemet med mänskliga rättigheter och statssuveränitet utgörs av de 

ständigt återkommande grymheter som förekommer när stater utsätter sin egen befolkning för 

etnisk rensning, folkmord eller andra grymma brott mot mänskliga rättigheter, som det 

internationella samhället misslyckas att förhindra. 

Ett genombrott gällande synsättet på statssuveränitet och mänskliga rättigheter introducerades 

2001 efter att FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan vid FN:s generalförsamling 

1999 och 2000 framförde en vädjan till det internationella samfundet. Denna vädjan handlade 

om att uppnå konsensus kring upprätthållandet av den rådande stadgan gällande mänskliga 

rättigheter och statssuveränitet samt möjligheten att intervinera i enskilda staters interna 

verksamhet på grund av humanitära syften.  

Genombrottet i frågan som kom 2001 bestod av att ICISS (International Commission on 

Intervention and State Sovereignty), introducerade begreppet ”The Responsibility to Protect”. 

Detta begrepp bygger på tankesättet att suveränitet och mänskliga rättigheter är två sidor av 

samma mynt och att de inte står i ett motsatsförhållande till varandra som det tidigare 

framställts i debatten.26 

                                                                 
25

 Wheeler, 2000, s. 1 
26

 Bellamy, 2009, s 33 
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Vid FN-toppmötet i New York 2005 (The 2005 World Summit) godkände 

generalförsamlingen paragraf 138-139 från International Commission on Intervention and 

state Sovereignty’s rapport The Responsibility to Protect.27 Godkännandet av dessa paragrafer 

från RtoP kan betraktas som en ökad vilja hos världssamfundet att gemensamt ansvara för att 

de mänskliga rättigheterna efterlevs.  

2.2 Legitimitet vid interventioner 

Indelningen av teorier som tas upp i arbetet har sitt ursprung i den Engelska Skolans 

föreställning om det internationella samhället där en uppdelning görs i form av solidarism och 

pluralism.28 Dessa två kategorier tillhandahåller två vitt skilda synsätt gällande legitimiteten 

vid humanitära interventioner. Utöver dessa två förhållningssätt kommer även realismens 

synsätt på det aktuella området att presenteras, då detta förhållningssätt ytterligare 

problematiserar användandet av humanitära interventioner av det internationella samhället. En 

sammanställning av teorierna som behandlas finns i figur 1 på sidan 16 i arbetet. 

2.3 Solidarism 

Ett solidaristiskt synsätt på hur det internationella samhället bör fungera kan definieras som 

att stater inte bara ska acceptera de moraliska skyldigheterna att skydda sin egen befolkning 

utan även verka som en väktare för mänskliga rättigheter överallt.29 

2.3.1 Kofi Annans “Suveränitet som skyldighet” 

År 1999 presenterade FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan begreppet 

statssuveränitet som skyldighet i sin artikel ”Two concepts of sovereignty”.30 Annan beskriver 

i artikeln idén att suveränitet innebär både rättigheter och skyldigheter. Endast de stater som 

skyddar de fundamentala rättigheterna hos sin befolkning har rätt till suveränitet.31 Detta 

koncept vilar på tankesättet att individer har humanitära rättigheter som aldrig kan upphävas. 

Dessa rättigheter är inte kulturspecifika utan universella.32 Vidare bygger detta tankesätt på att 

enskilda stater i första hand ansvarar för att skydda sina invånares fundamentala rättigheter. 

När den enskilda staten inte gör detta erhåller det internationella samhället rätt och skyldighet 

att vidta åtgärder för att skydda dessa grundläggande humanitära rättigheter. 

                                                                 
27

 United Nations/General Assembly /Resolution 60/1   
28

 Wheeler, 2000, s.11 
29

 Ibid, s.12 
30

 Kofi Annan, Two concepts of sovereignty, Economist, 18 september 1999 http://www.economist.com/node/324795      

(Besökt 2013-04-22) 
31

 Bellamy, 2009, s. 19 
32

 Ibid, s. 19 
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2.3.2 Wheeler 

Wheeler argumenterar i sin bok Saving Strangers- Humanitarian Intervention in International 

Society för en solidaristisk teori gällande humanitär intervention. Argumentationen innebär att 

fyra minimikriterium bör vara uppfyllda för att interventioner ska kunna klassificeras som 

humanitära och på så vis vara motiverade.33 Dessa kriterier är:  

”supreme humanitarian emergency, necessity or last resort, proportionality, and a positive 

humanitarian outcome” 

Vidare argumenterar Wheeler för att motiv som inte klassificeras som humanitära inte 

diskvalificeras som relevanta för en intervention så länge de genererar ett positivt resultat för 

den humanitära situationen.34 

2.3.3 Walzer 

Walzer argumenterar för rättigheten att använda våld för att stoppa brott mot mänskligheten.35 

Han argumenterar för att humanitära interventioner är rättfärdigade så länge det finns goda 

chanser till framgång, som en respons på ett handlande som chockerar mänsklighetens 

samvete.36 

”Yes, the norm is not to intervene in other people´s countries; the norm is self-

determination. But for these people, the victims of tyranny, ideological zeal, 

ethnic hatred, who are not determining anything for themselves, who urgently 

need help from outside. And it is not enough to wait until the tyrants, the 

zealots, and the bigots have done their filthy work and then rush food and 

medicine to the ragged survivors. Whenever the filthy work can be stopped, it 

should be stopped. And if not by us, the supposedly decent people of this world, 

then by whom?” 37 

2.4 Pluralism 

Pluralistiska teorier menar att stater och inte individer främst är bärare av rättigheter i den 

internationella lagen.38 Ett pluralistiskt förhållningssätt gällande synsättet på hur stater bör 

förhålla sig till varandra bygger på tanken om bevarandet av kulturella skillnader inom 

                                                                 
33

 Wheeler, 2000, s.52 
34 Ibid s.52 
35

 Walzer, Michael, (1977)  Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations. s.106 
36

 Ibid s. 107 
37 Walzer, Michael (2004) Arguing about War. New Haven & London: Yale University Press. s.81 
38 Wheeler, 2000, s.11 
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världspolitiken.39 Detta bevarande sker genom att stater själva har rätt att utveckla sin egen 

kultur och därigenom välja på vilket sätt staten ska fungera. Utomstående har enligt detta 

synsätt ingen rätt att bestämma hur den interna verksamheten i staten ska fungera. Detta sätt 

att betrakta statssuveränitet beskrevs av Kofi Annan i en artikel 1999 som ”Traditionell 

suveränitet”.40 

Statssuveränitet skyddar rätten till självbestämmande för den enskilda staten och regeln om att 

inte intervenera i andra staters verksamhet är en viktig del i upprätthållandet av 

statssuveräniteten. Det internationella samhällets ställningstagande i frågan om 

statssuveränitet går att återfinna i: 

General Assembly´s 1970 Declaration on Principles of International Law Concerning 

Friendly Realations: 

“No state or group of states has the right to intervene, directly or indirectly, for 

any reason whatever, in the internal or external affairs of any other state. 

Consequently, armed intervention and all other forms of interference or 

attempted threats against the personality of the state or against its political, 

economic and cultural elements are in violation of international law.” 

Anledningen till att FN:s generalförsamling uttryckte detta tydliga ställningstagande i frågan 

om hur stater ska förhålla sig till varandra, bestod i en strävan efter att upprätthålla jämlikhet 

mellan stater, genom att skydda små svaga stater från stora och även att hindra kolonialisering 

från att återkomma.41 Det finns därför en länk mellan statens rätt att bestämma sitt sätt att vara 

och regeln om att inte intervenera i andra staters interna verksamhet. 

Ett pluralistiskt förhållningsätt argumenterar för att försök till att uppnå individuell rättvisa 

genom internationella humanitära interventioner utsätter den internationella ordningen för 

risker.42 Upprätthållandet av fred och säkerhet mellan stater riskeras med andra ord när stater 

lägger sig i varandras interna verksamhet.  

Ett pluralistiskt förhållningsätt innebär inte per automatik att humanitära interventioner är fel i 

alla lägen, dock att de ska begränsas till mycket extrema situationer. 

                                                                 
39 Bellamy, 2009. s. 15 
40 Kofi Annan, Two concepts of sovereignty, Economist, 18 september 1999 
41 Bellamy, 2009, s. 16 
42
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2.5 Realism 

Wheeler presenterar argumentation från realismen mot att legalisera humanitära 

interventioner i sin bok Saving Strangers- Humanitarian Intervention in International 

Society.
43 Realismens argumentation mot att legalisera humanitär intervention kan bestå av att 

interventionen alltid kommer att vara baserad på den kulturella moral som existerar hos de 

som har makten att utföra en intervention.44  

En moralisk risk med att exempelvis intervenera på utilitaristiska grunder är att det aldrig i 

förväg går att veta om detta beslut kommer att leda till det positiva resultat som den som 

intervenerar hoppats på.45 Ett av realismens argument mot att legalisera humanitär 

intervention är att humanitära syften alltid döljer staters egenintressen och att en legalisering 

skulle kunna leda till missbruk av rätten till humanitära interventioner.46 

Vidare beskrivs argument mot humanitär intervention, som att stater inte kommer att 

genomföra interventionen om det innebär höga risker i form av soldaters liv eller ekonomiska 

förluster. Detta leder till att humanitär intervention alltid skulle ske selektivt där det passar bra 

för dem som kan intervenera och inte på grund av brott mot mänskliga rättigheter.47 
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Figur 1 - Sammanställning av teorier i arbetet 
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     3. Förenta Nationerna 

3.1 Responsibility to Protect 

År 2001 introducerades begreppet Responisibility to Protect som var ett genombrott gällande 

synsättet på statssuveränitet och mänskliga rättigheter. Detta genombrott var resultatet av att 

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan vid FN:s generalförsamling 1999 och 2000 

framförde en vädjan till det internationella samfundet att uppnå konsensus kring 

upprätthållandet av den rådande stadgan gällande mänskliga rättigheter och statssuveränitet, 

och möjligheten att intervinera i enskilda staters interna verksamhet på grund av humanitära 

syften. 

Vid FN-toppmötet i New York 2005 (The 2005 World Summit) godkände 

generalförsamlingen paragraf 138-139 från International Commission on Intervention and 

state Sovereigntys (ICISS) rapport The Responsibility to Protect.48 Godkännandet av dessa 

paragrafer från RtoP kan ses som ett uttryck för en ökad vilja hos världssamfundet att 

gemensamt ansvara för att mänskliga-och humanitära rättigheter efterlevs.49 

Begreppet Responsibility to Protect innebär att stater främst är skyldiga att skydda sin 

befolkning från etnisk rensning, folkmord och andra grymma brott mot mänskliga rättigheter 

men när de inte gör det av någon anledning förflyttas skyldigheten att skydda över till det 

internationella samhället.50 

Responsibility to Protect delas in i tre konceptuella delar av konflikthantering. Dessa är 

Responsibility to Prevent, Responsibility to React och Responsibility to Rebuild.51 ICISS 

rapport beskriver tydligt att Responsibility to Prevent är den viktigaste delen av Responsibility 

to Protect. 52 Att prevention är den viktigaste delen i RtoP bygger på att målet främst är att 

rädda liv, och därför ligger inte fokus på react som kan innebära att militärt våld används.53  

                                                                 
48

 United Nations/General Assembly /Resolution 60/1   
49

 Evans, 2009,  s. 31 
50

 Bellamy, 2009, s 52 
51

 ICISS, 2001, http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf s.11 
52

 Ibid s.11 
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3.2 Responsibility to Prevent 

Responsibility to prevent kan delas in i långsiktigt förebyggande preventionsarbete (Root 

cause prevention efforts) och mer direkta åtgärder kopplade till konfliktprevention (Direct 

prevention efforts)54 

 

Vikten av ett långsiktigt förebyggande preventivt arbete har uttryckts av FN:s säkerhetsråd i 

artikel 55 som avgörande för skapandet av stabilitet och välmående, vilket är förutsättningar 

som är nödvändiga för fredliga relationer mellan nationer.55 

Det finns en utbredd samstämmighet att väpnade konflikter inte kan förstås utan en förståelse 

för de grundläggande orsaker som konflikterna uppstått kring. Dessa grundläggande orsaker 

kan vara fattigdom, politiskt förtryck och orättvis fördelning av resurser. Varje steg mot att 

minska dessa orsaker är ett steg mot konfliktprevention enligt RtoP.56 

 

Långsiktigt förebyggande av konflikter har många dimensioner och kan i enlighet med 

Responsibility to Prevent syfta till att stötta politiska behov, förbättra de ekonomiska 

möjligheterna, förstärka rättsliga institutioner eller att genomföra åtgärder inom statliga 

säkerhetssystem som exempelvis militären.57 

 

Alla åtgärder både inom långsiktig prevention och direkt prevention som genomförs ska i 

första hand syfta till att undvika tvingande åtgärder gentemot den aktuella staten.58 

 

Direkta åtgärder kopplade till prevention skiljer sig på det sättet från de långsiktiga att de 

används under en kortare period för att nå effekt. Dessa åtgärder berör samma områden som 

långsiktigt preventionsarbete men andra instrument används för att nå resultat. De direkta 

åtgärderna skall användas när de långsiktigt preventiva åtgärderna misslyckats. 

 

Inom direkt preventiva åtgärder kan politiska och diplomatiska åtgärder utnyttjas, vilket kan 

innebära vädjanden och rekommendationer från FN, faktaundersökande missioner eller samtal 

med den berörda staten. Dessa åtgärder skulle också kunna innebära hot om eller 

                                                                 
54
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genomförandet av politiska sanktioner, diplomatisk isolation, avstängning från gemensamma 

organisationer samt restriktioner på tillgångar.59  

Ekonomiska direkta konfliktpreventionsmedel kan innebära löften om investeringar eller mer 

fördelaktiga handelsavtal. De kan också bestå av humanitära utvecklingsprogram och andra 

utvecklingsprojekt. Inom detta område kan även mer tvingande åtgärder komma att användas; 

exempelvis hot om handelsblockader, finansiella sanktioner eller tillbakadragandet av 

investeringar. Det kan också handla om hot om att dra tillbaka stöd från den internationella 

valutafonden och världsbanken eller tillbakadragandet av assistans på andra områden. 60 

Olika rättsliga åtgärder kan också utövas. Dessa kan exempelvis vara att erbjuda medling, 

användanda övervakning för att observera hur de mänskliga rättigheterna efterlevs eller att 

stötta grupper som är utsatta för risker.61 Upprättandet av internationella brottmålstribunaler 

för konflikter där brott mot mänskligheten begåtts gör också att potentiella förrövare av dessa 

brott riskerar internationell vedergällning, i form av ett straff för sina krigsförbrytelser.62 

Slutligen kan även militära medel användas begränsat, under direkt prevention i form av 

spaning. Ett alternativ kan också vara att använda UN Preventiv Deployment Force 

(UNPREDEP) som användes i Makedonien med lyckat resultat.63 Deras uppgift var att 

observera och rapportera utvecklingen i området. I vissa fall kan även hot om militärt våld 

ingå i direkt preventiva åtgärder. 

3.3 Förenta Nationernas säkerhetsråd 

Enligt Förenta Nationernas stadga har FN fyra övergripande syften. Dessa är att upprätthålla 

internationell fred och säkerhet samt att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder. De 

innefattar även att åstadkomma internationell samverkan för att främja utveckling och 

mänskliga rättigheter och att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa 

mål.64 
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FN:s säkerhetsråd är ett av sex huvudorgan som lyder under FN-stadgan och säkerhetsrådet är 

det organ som ansvarar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet.65 FN:s 

medlemsländer har åtagit sig att följa säkerhetsrådets beslut och att genomföra dem. 

Uppgifterna som säkerhetsrådet har är att 66: 

 Undersöka varje konflikt eller situation som kan leda till en internationell konflikt. 

 Presentera förfaringssätt och förlikningsvillkor för att få fram en lösning. 

 Rekommendera handlingar mot varje hot eller aggressiv handling. 

 Presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av generalsekreterare 

Säkerhetsrådet består av femton medlemmar varav fem är permanenta. Dessa är: 

Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. De fem permanenta 

medlemsländerna har vetorätt och kan var för sig stoppa ett beslut i säkerhetsrådet. 67 För 

att ett resolutionsförslag i säkerhetsrådet ska gå igenom måste nio av femton medlemmar 

rösta för samt ingen av de permanenta medlemmarna rösta mot. Medlemmarna kan 

också välja att avstå från att rösta. 68 

År 2011 bestod säkerhetsrådet av följande medlemmar: Bosnien-Hercegovina, Brasilien, 

Colombia, Frankrike, Gabon, Indien, Kina, Libanon, Nigeria, Portugal, Ryssland, 

Storbritannien, Sydafrika, Tyskland och USA.69 

År 2012 bestod säkerhetsrådet av: Azerbaijan, Colombia, Frankrike , Guatemala, Indien 

Kina, Marocko, Pakistan, Portugal, Ryssland, Storbritannien, Sydafrika, Togo, Tyskland 

och USA.70 

3.4 Brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt 

Den humanitära rätten reglerar krigföringen, med andra ord består den av regler om 

stridsmedel och stridsmetoder, samt om skyddet för personer som är sjuka, sårade eller 

skadade, eller har fallit i fiendens våld, liksom för civila och civila objekt.71 

Mänskliga rättigheter reglerar individers rättigheter samt staters utövande av offentlig makt 

över enskilda individer och gäller såväl i fred, kris som krig. Regler om mänskliga rättigheter 

ska därför iakttas också under väpnade konfliker.72 
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I Humanitär rätt och mänskliga rättigheter: samspel under utveckling, En skriftserie från 

totalförsvarets folkrättsråd beskrivs att en vanlig föreställning är att regler om mänskliga 

rättigheter gäller i fredstid och att den humanitära rätten gäller i krigstid. Distinktionen mellan 

fredstid och krig är dock inte alltid självklar och många brott begås just i övergångarna mellan 

full fred och fullt krig.73
  

Vid 1998 års möte för Kommissionen för mänskliga rättigheter presenterade FN:s dåvarande 

generalsekreterare en rapport som beskriver svårigheterna med att definiera och praktiskt 

hantera situationer av internt våld, där tillgången till vapen är god och där det förekommer en 

sammanblandning av kriminellt våld och ”politiskt” våld.74 Vidare presenterar rapporten de 

vanligaste övergreppen i situationer av internt våld och interna konflikter. Dessa övergrepp 

identifierades i rapporten som:  

 godtyckliga avrättningar, 

 tortyr, inhuman och förnedrande behandling, 

 tvångsförflyttningar internt eller till andra länder, 

 övergrepp mot barn och kvinnor, 

 godtyckliga frihetsberövanden, och åsidosättande av förpliktelserna att skydda 

civilbefolkningen. 

 

En ytterligare svårighet, enligt generalsekreterarens rapport, är att många av reglerna om 

mänskliga rättigheter är ytterst vaga och det blir därför svårt att tydligt mäta ett beteendes 

rättsliga riktighet utifrån sådana regler; exempelvis rätten till liv och frågan om stridsmetoder 

och våldsmedel som beskrivs i Genevékonventionerna.75 

 
”Till skillnad från TP I om internationella konflikter som innehåller explicita 

regler som förbjuder vapen och metoder som förorsakar onödigt lidande eller 

allvarligt skadar den naturliga miljön (artikel 35) samt ställer höga krav i fråga 

om skydd av civilbefolkningen (Del IV i TP I), är reglerna i TP II betydligt mera 

begränsade (Del IV i TP II förbjuder utsvältning och våldshandlingar eller hot 

om våld "vars främsta syfte är att sprida terror bland civilbefolkningen"). I 

situationer där TP I inte är tillämpbart, och kanske inte ens den gemensamma 

artikel 3, d.v.s. i situationer av interna oroligheter och sporadiska konflikter, 

återstår endast rätten till liv enligt t.ex. artikel 6 i Internationella konventionen 
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 Svensk manual i humanitär rätt m.m. Bilaga 7 till slutbetänkande av Folkrättskommittén, Stockholm 2010, s.32 
73

 Åkermark, Sia Spiliopoulou, Humanitär rätt och mänskliga rättigheter: samspel under utveckling, En skriftserie från 

totalförsvarets folkrättsråd, Utgiven av totalförsvarets folkrättsråd, Försvarsdepartementet, Tryck: XBS Grafisk Service, s.7 
74

Ibid, s.17 
75

Ibid, s.18 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

22 
 

om medborgerliga och politiska rättigheter. Artikeln ger ingen vägledning 

beträffande val av vapen och våldsanvändning.”76 

4. Den arabiska våren kommer till Syrien 

Den arabiska våren är en serie politiska protestyttringar i Nordafrika och på Arabhalvö n. 

Dessa protester inleddes 2010 i Tunisien och spred sig sedan vidare till andra stater. 

Protesterna innebar bland annat krav på demokratiska reformer. 

Det är svårt att beskriva den arabiska våren i Syrien detaljerat eftersom få reportrar var tillåtna 

att vistas i området under den aktuella perioden 2011-2012. Siffror gällande skadade och döda 

kommer främst från regimens och oppositionens egna källor och statistiken är ofta inte helt 

verifierad.77 

Den arabiska våren kom till Syrien i mitten på mars 2011 när krav på att frige politiska fångar 

började resas. Dessa protester började genast motverkas av regimens styrkor.78 Protesterna 

fortsatte trots allt att äga rum och handlade bland annat om en bredare politisk representation 

och friare media.79 I april började situationen att urarta och våldet mellan regimens styrkor 

och de protesterande eskalerade. Den 22 april 2011 dödades 72 protesterande i Damaskus när 

regimens säkerhetsstyrkor öppnade eld mot en folkmassa.80 

I slutet av april började omvärlden att diskutera eventuella sanktioner mot Syrien och i maj 

införde USA de första ekonomiska sanktionerna mot bland andra Syriens president Bashar al-

Assads bror och kusin. EU och Schweiz var snabba med att följa USA:s exempel.81 

Den syriska regimens styrkor fortsatte att beskjuta demonstranterna och i juni började ett 

mönster urskiljas gällande hur dessa sammandrabbningar gick till. Enligt rapporter som läckte 

ut ur landet började det ofta med att fredagsbönen utvecklades till en demonstration som 

sedan bekämpades av regimens beväpnade styrkor.82 
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Tre månader efter de inledande protesterna började oppositionen att organisera sig, denna 

organisering bestod bland annat av paraplyorganisationen SNC (Syrian National Council), 

NCC (National Co-ordination committee) och Free Syrian Army. 83 

Under sommaren 2011 kom det rapporter från de flyktingströmmar som rörde sig mot Syriens 

grannländer, Turkiet, Libanon och Jordanien, om sinneslöst dödande och om hur regimen 

brände och förstörde hela byar.84 I september 2012 rapporterade UNHCR att ca 1,5 miljoner 

syrier befann sig på flykt inom landet och att 250 000 syrier flytt till grannländerna.85  

Pressen på Syrien från omvärlden trappades upp och i juli 2011 valde Bashar al-Assad att 

godkänna en lag som gjorde det möjligt för andra partier utöver det egna Baathpartiet att 

existera. Det var första gången på årtionden som politisk opposition tilläts i landet, men 

experter menade att det bara var ett spel för gallerierna.  

I augusti 2011 fördömde USA:s president Obama, och flera andra högt uppsatta ledare, 

situationen i Syrien och uppmanade Assad att avgå. Under samma period talade FN:s 

generalsekreterare Ban Ki Mon med Assad i telefon, där Assad lovade att våldet skulle 

upphöra. 

Rapporter om situationen i Syrien fortsatte att under den aktuella perioden att beskriva det 

brutala våld som utspelade sig mellan regimen och oppositionen. 86 

Trots växande isolering och löften om både eldupphör och val under 2012 valde regimen att 

fortsätta sitt brutala sätt att motverka oppositionen. En respons på detta var att Arabförbundet 

stängde av Syrien i november 2011. I december tillät Syrien dock Arabförbundet att skicka 

observatörer. Observatörerna stannade inte länge på grund av riskerna då våldet trappats upp 

igen. 87 

Under våren och sommaren 2012 bombade regimen flera syriska städer och dödsiffrorna 

fortsatte att stiga snabbt. Milisen slog tillbaka hårt och många civila dödades i samband med 
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dessa strider. I maj bestämde sig flera länder, däribland Frankrike, Storbritannien och 

Tyskland, för att kasta ut flera syriska diplomater i protest mot attackerna mot civila.88 

En analys på begäran från UN human rights office visar att 59 648 individer rapporterats 

dödade i Syrien mellan 15 mars 2011 och 30 november 2012.89 

4.1 Det politiska spelet i Syrien 

Den 30 dec 2012 rapporterar den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua om den ryska 

utrikesministerns Sergei Lavrov synsätt på situationen i Syrien:  

“With mounting crisis and escalating conflicts in Syria, there were still chances 

for all sides to reach a political settlement” 90 

Syrien har en strategisk betydelse för många länder, både i Mellanöstern och i resten av 

världen.91 Assadregimen får ekonomiskt och politiskt stöd från Ryssland och Syrien är 

Rysslands enda kvarvarande allierad i mellanösternområdet. 92 Oppositionen har ett brett stöd 

i världen inte minst av USA som länge har utryckt att Syriens allians med Iran hotar USA:s 

intressen.93 Saudiarabien och Quatar stödjer oppositionen med vapen och dessa har i sin tur en 

spänd relation med Iran.94 

5. FN:s säkerhetsråd och Syrien 2011 – 2012 

April 2011 

27 april 2011 höll säkerhetsrådet en öppen debatt gällande situationen i Syrien. United 

Nations Human Rights Council antog en resolution gällande en faktaundersökande mission till 

Syrien.95 
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Maj 2011 

Den 9 maj efterfrågar säkerhetsrådet en oberoende undersökning gällande dödandet i Syrien. 

Situationen i Syrien togs även upp under den öppna debatten 10 maj gällande skydd av 

civila.96 Den 11 maj avanmälde Syrien sin kandidatur till United Nations Human Rights 

Council.97 

Juni 2011 

8 juni diskuterade säkerhetsrådet ett förslag gällande situationen i Syrien. Några av 

medlemmarna uttryckte en oro över språket som användes i förslaget eftersom det upplevdes 

peka mot ett tydligt agerade. Andra medlemmar utryckte att säkerhetsrådet inte ska beskriva 

hur en stat ska reformera sig själv politiskt. Dessa var: Brasilen, Sydafrika, Indien, Kina och 

Ryssland. Säkerhetsrådet röstade aldrig om detta förslag.98 

Juli 2011 

Den 12 juli utfärdade säkerhetsrådet ett pressmeddelande där de fördömde attackerna på den 

Franska och den Amerikanska ambassaden i Damaskus den 11 juli.99 Situationen i Syrien togs 

delvis upp under den öppna debatten i säkerhetsrådet gällande Mellanöstern 27 juni.100 

Augusti 2011 

Den 3 augusti höll säkerhetsrådet en debatt gällande situationen i Mellanöstern.101 Under 

debatten antogs ett Presidental statement gällande den förvärrade situationen i Syrien. 

Libanon distanserade sig från uttalandet efter att det antagits.102 Den 23 augusti presenterade 

Storbritannien ett förslag på resolution gällande utvalda sanktioner gentemot Syrien.103 

Säkerhetsrådet röstade aldrig om detta förslag. 
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Oktober 2011 

Den 4 oktober använde Ryssland och Kina för första gången sin vetorätt i säkerhetsrådet 

under den arabiska våren i Syrien, mot att säkerhetsrådet skulle fördöma regimens sätt att 

behandla de protesterande.104 

November 2011 

Den 9 november varnade High Commissioner for Human Rights under en öppen debatt i 

säkerhetsrådet för att det fanns risk för inbördeskrig i Syrien.105 Den 12 november stängde 

Arabförbundet av Syrien och senare den 27 nov införde Arabförbundet sanktioner mot Syrien. 

Den 15 november utfärdade säkerhetsrådet ett pressmeddelande där man fördömde attackerna 

mot flera ambassader i Syrien.106 

December 2011 

Den 12 december informerade the High Commissioner for Human Rights säkerhetsrådets 

medlemmar att det fanns information som indikerade att brott mot mänskliga rättigheter hade 

begåtts av Syriens regeringsstyrkor.107 Den 15 december kallade Ryssland till ett krismöte för 

att diskutera ett ryskt förslag gällande situationen i Syrien. Säkerhetsrådet röstade aldrig om 

detta förslag. 

Januari 2012 

Den 6 januari fördömde säkerhetsrådet en attack i Damaskus via ett pressuttalade.108  Den 24 

januari under en öppen debatt i säkerhetsrådet gällande Mellanöstern sökte Arabförbundet 

säkerhetsrådets stöd gällande att underlätta ett politiskt skifte i Syrien.109 Ett 

resolutionsförslag som stöttade Arabförbundets hållning presenterades för säkerhetsrådet den 

27 januari av Marocko.110 
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Februari 2012 

Den 4 februari röstade säkerhetsrådet om en resolution som fördömde våldet i Syrien och 

stöttade Arabförbundets hållning att underlätta ett politiskt skifte i Syrien. Kina och Ryssland 

valde återigen att använda sin vetorätt mot resolutionen. Övriga medlemmar i säkerhetsrådet 

röstade för.111  

Den 16 februari antog generalförsamlingen en liknande resolution som den som röstades ned 

4 februari, vilken dock inte var bindande.112 I denna resolution föreslogs generalsekreteraren 

att peka ut ett särskilt sändebud till Syrien. Den 29 februari valdes Kofi Annan som detta 

sändebud (UN-Arab League Joint Special Envoy for Syria).  

Mars 2012 

Första mars utfärdar säkerhetsrådet ett pressuttalande gällande den förvärrade humanitära 

situationen i Syrien.113 Detta uttalande grundade sig i att Ms. Valerie Amos (United Nations 

Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator) inte 

tilläts besöka Syrien. Säkerhetsrådet uttryckte då en vädjan till Syrien att samarbeta med FN 

och humanitära organisationer för att förbättra den humanitära situationen i landet. 

Den 21 mars beslutar säkerhetsrådet om ett Presidental statement som stöttar UN-Arab 

League Joint Special Envoy for Syria Kofi Annans icke-bindande 6-punkts fredsplan för 

medling.114 Samma dag utfärdar säkerhetsrådet ett pressmeddelande gällande terroristattacker 

i Aleppo och Damaskus tidigare samma månad. 

April 2012 

Den 2 april informerar Annan säkerhetsrådet om Syriens positiva respons på 6-punktsplanen 

för medling. Den 5 april utfärdar säkerhetsrådet ett presidental statement som begärde att 

Syriens regering skulle fullfölja sitt uppdrag enligt Kofi Annans fredsplan, att upphöra med 

våldet.115 

                                                                 
111

 http://www.securitycouncilreport.org/chronology/syria.php?page=2 (Besökt 2013-04-22) 
112

 A/RES/66/253 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20A%20RES%2066%20253.pdf (Besökt 2013-04-22) 
113

 SC/10564 | 1 Mars 2012 http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10564.doc.htm  
114

 S/PRST/2012/6* http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S%20PRST%202012%206.pdf  (Besökt 2013-04-22)  
115

 S/PRST/2012/10 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SPRST%202012%2010.pdf (Besökt 2013-04-22)  

http://www.securitycouncilreport.org/chronology/syria.php?page=2
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20A%20RES%2066%20253.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20A%20RES%2066%20253.pdf
http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10564.doc.htm
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S%20PRST%202012%206.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S%20PRST%202012%206.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SPRST%202012%2010.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20SPRST%202012%2010.pdf


FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

28 
 

14 april antogs resolution 2042 av säkerhetsrådet som auktoriserade möjligheten att skicka 30 

obeväpnade militära observatörer till Syrien. Resolutionen innehöll en önskan om att FN 

skulle vara med och övervaka implementeringen av resolution 2042.116 Den 21 april antogs 

resolution 2043 av säkerhetsrådet som auktoriserade ett snabbt utnyttjande av UNSMIS 

(United Nations Supervision Mission in Syria) för observation i Syrien som ett resultat av 

implementeringen av resolution 2042.117 

Maj 2012 

Den 8 maj informerar International Committee of the Red Cross att striderna i Homs och Idlib 

har mött kriterierna för att klassificeras som inbördeskrig.118 

Den 10 maj utfärdar rådet ett pressmeddelande som fördömde en terroristattack i Damaskus 

där 55 människor dödades.119 Den 27 maj fördömde säkerhetsrådet dödandet vid el-Houleh 

via ett pressmeddelande.120 

Juni 2012 

Den 7 juni informerades rådet av generalsekreteraren och FN:s och Arabförbundets 

gemensamma sändebud till Syrien om de medlingsförsök som gjorts för att få slut på våldet. 

Den 19 juni informerade UNSMIS ledning säkerhetsrådet om deras beslut att avbryta 

uppdraget med anledning av den försämrade säkerhetssituationen för personalen. 

Juli 2012 

Den 19 juli utnyttjade Ryssland och Kina återigen sin vetorätt i säkerhetsrådet mot ett 

resolutionsförslag som innebar att 6-punktsplanen för fred skulle bli bindande samt att 

resolutionen skulle stötta ett maktskifte i Syrien på en politisk nivå. Pakistan och Sydafrika 

avstod från att rösta.121 
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Den 20 juli antog säkerhetsrådet resolution 2059 som innebar en förnyelse av UNSMIS 

observationsoperation i Syrien, denna förlängning gällde 30 dagar.122 

Augusti 2012 

Den 2 augusti meddelade Kofi Annan sin avsägelse som FN:s och Arabförbundets sändebud 

till Syrien, då hans plan för fred och medling inte nått önskad effekt. De två förutsättningarna 

för förlängning av UNSMIS, som var ett upphörande av användandet av tunga vapen samt en 

reducering av våld hos båda sidor och beskrevs i resolution 2059, hade inte uppnåtts den 16 

augusti.123 Detta innebar att UNSMIS mandat inte förnyades när det gick ut den 19 augusti. 

Den 17 augusti valdes Lakhdar Brahimi till FN och Arabförbundets nya sändebud till Syrien. 

Den humanitära situationen i Syrien behandlades vidare i säkerhetsrådet under ett möte den 

30 augusti som leddes av den franska utrikesministern.124 

Under augusti antog FN:s generalförsamling en resolution som beklagade säkerhetsrådets 

misslyckande att agera gentemot situationen i Syrien samt att den ställde sig för en politisk 

övergång i Syrien.125 

September 2012 

Under september meddelade Lakhdar Brahimi, FN:s och Arabförbundets gemensamma 

sändebud att hans medlingsförsök i Syrien krävde ett enat och ihållande stöd från 

säkerhetsrådet. Den 26 september antog säkerhetsrådet ett Presidental statement som 

välkomnade det intensifierade samarbetet mellan FN och Arabförbundet.126 

Oktober 2012 

Den 5 oktober fördömde säkerhetsrådet via ett pressmeddelande terroristattackerna i Aleppo 

den 3 oktober där ett dussintal dödades och mer än 100 skadades.127 Den 4 oktober fördömde 

säkerhetsrådet beskjutningarna av den turkiska staden Akcakale som utförts av syriska 
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regimstyrkor.128 Den 16 oktober hölls stängda möten i säkerhetsrådet där Human Rights 

Council’s Commission of Inquiry on Syria Paulo Pinheiro deltog.  

Den 24 oktober utfärdade säkerhetsrådet ett pressmeddelande som stöttade Lakhdar Brahimis 

förslag om eldupphör under Eid al-Adha.129 

November 2012 

Den 6 november behandlades situationen i Syrien av säkerhetsrådet i samråd med Jeffrey 

Feltman, head of the Department of Political Affairs. Jeffrey Feltman uttryckte bekymmer 

över de fruktansvärda nivåerna av våld och övergrepp mot mänskliga rättigheter som pågick i 

Syrien.130 Under dessa möten 6 november behandlades även händelserna som skedde i 

samband med det misslyckade försöket till eldupphör under Eid al-Adha i slutet av oktober. 

Den 29 nov informerades säkerhetsrådet av Lakhdar Brahimi om de pågående 

förhandlingarna gällande en politisk lösning för krisen i Syrien. 

December 2012 

Den 17 december fick säkerhetsrådet information gällande OCHA-representanten (United 

Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) Valerie Amos besök till Syrien 

den 15 december angående den humanitära situationen. Amos rapporterade att Syrien var på 

gränsen till skador av oåterkallelig karaktär. 

Den 19 december beskrev Jeffrey Feltman under ett möte i säkerhetsrådet att våldet i Syrien 

har eskalerat till en mycket farlig nivå och han varnade för att om ingenting görs kommer 

förstörelsen av Syrien vara ett troligt resultat.131 

6. Motiveringar och ställningstaganden 

För att vidare undersöka säkerhetsrådets agerande kommer tre möten att presenteras mer på 

djupet. Dessa möten skiljer sig från andra Syrienmöten i säkerhetsrådet genom att en 

omröstning har ägt rum gällande olika resolutionsförslag och att resultatet vid omröstningen 

varit att resolutionsförslagen inte antogs av säkerhetsrådet. Arbetet avser att presentera två 

permanenta medlemsländers motiveringar till sitt ställningstagande till resolutionsförslagen. 
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Undersökningen omfattar USA:s och Rysslands motiveringar eftersom de är två mycket 

inflytelserika aktörer på världsarenan som även är framstående förespråkare för olika teorier 

på det aktuella undersökningsområdet. Övriga medlemsländer i säkerhetsrådet spelar 

naturligtvis också en viktig roll och deras röstresultat redovisas i arbetet, vilket visar hur de 

förhåller sig till resolutionsförslagen och till viss del även till varandra. Kina och Ryssland 

beskriver liknande motiveringar till sitt ställningstagande. Majoriteten av medlemmarna i 

säkerhetsrådet, bortsett från några medlemmar som valt att lägga ned sina röster, sluter sig 

samman mot den linje som USA förespråkar, om än i varierad utsträckning. 

6.1 Säkerhetsrådets möte nr 6627 

Kl 18.20 påbörjades säkerhetsrådets möte nr 6627 i New York den fjärde oktober 2011.132 

Under mötet skulle resolutionsförslag S/2011/612 behandlas.133 Detta var ett förslag som lagts 

fram av Frankrike, Tyskland samt Storbritannien. Förslaget innebar bland annat att 

säkerhetsrådet skulle fördöma situationen i Syrien och den syriska regimens överträdelser mot 

mänskliga rättigheter. I förslaget står bland annat: 

“Security Council […] strongly condemns the continued grave and systematic 

human rights violations and the use of force against civilians by the Syrian 

authorities, and expresses profound regret at the deaths of thousands of people 

including women and children.” 

Säkerhetsrådet röstade om förslaget via handuppräckning. De som röstade för var: Bosnien 

Hercegovina, Colombia, Frankrike, Gabon, Nigeria, Portugal, Storbritannien samt Tyskland 

och USA. 

De som röstade mot var Kina och Ryssland. Brasilien, Indien, Libanon och Sydafrika avstod 

från att rösta. Sammanfattningsvis var resultatet 9 röster för, 2 emot och 4 som lade ner sin 

röst. Utfallet av omröstningen var att förslaget inte blev antaget av säkerhetsrådet eftersom två 

permanenta medlemmar i säkerhetsrådet som valt att rösta mot, besitter vetorätt. 

Under mötet presenterade de olika medlemsländerna sitt perspektiv på omröstningen och 

motiverade sitt ställningstagande i frågan. Två permanenta medlemmar i säkerhetsrådet som 

har stort inflytande i det internationella samhället är USA och Ryssland. Deras perspektiv som 

presenterats i mötesprotokollet beskriver situationen på följande sätt: 

                                                                 
132

 S/PV.6627 
133 S/2011/612 http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-

CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf  

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf


FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

32 
 

Mr. Churkin, (Russian Federation):  

“It is clear that the result of today’s vote reflects not so much a question of 

acceptability of wording as a conflict of political approaches.[…]  

 

Together with our Chinese partners we prepared a draft resolution to which, as 

events developed, we made some changes, bearing in mind the concerns of our 

colleagues on the Council. […] 

 

Of vital importance is the fact that at the heart of the Russian and Chinese draft 

was the logic of respect for the national sovereignty and territorial integrity of 

Syria as well as the principle of non-intervention, including military, in its 

affairs; the principle of the unity of the Syrian people; refraining from 

confrontation; and inviting  all to an even-handed and comprehensive dialogue 

aimed at achieving civil peace and national agreement by reforming the 

socioeconomic and political life of the country. […] 

 

Today’s rejected draft was based on a very different philosophy — the 

philosophy of confrontation. We cannot agree with this unilateral, accusatory 

bent against Damascus. We deem unacceptable the threat of an ultimatum and 

sanctions against the Syrian authorities. Such an approach contravenes the 

principle of a peaceful settlement of the crisis on the basis of a full Syrian 

national dialogue. Our proposals for wording on the non-acceptability of foreign 

military intervention were not taken into account, and, based on the well-known 

events in North Africa, that can only put us on our guard. […]” 

 

 

Mr Churkin beskriver att Ryssland förberett ett eget resolutionsförslag som bygger på en 

annan filosofi än den som de röstat om idag. Han beskriver att Ryssland inte kan acceptera 

detta förslag som bygger på konfrontation och att ställa ultimatum, något som kan leda till 

sanktioner mot Syriens regim. Detta visar på hur Ryssland ställer sig till sanktioner som kan 

vara en del av att intervenera i andra staters verksamhet. Deras ställningstagande motsvarar 

det synsätt som går att återfinna hos pluralismen, där stater ska undvika att lägga sig i 

varandras verksamhet för att upprätthålla fred och säkerhet mellan stater. 

 

“Given the basis of statements by some Western politicians on President Al-

Assad’s loss of legitimacy, such an approach could trigger a full- fledged conflict 

in Syria and destabilization in the region as a whole. The collapse of Syria as a 

result of a civil war would have a very destructive impact on the situation in the 

entire Middle East. […]” 
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Vidare beskriver Mr Churkin att några av de västerländska politikernas uttalanden gällande 

Assadregimens saknad av legitimitet, speglar ett synsätt som kan leda till att konflikten 

eskaleras och att hela regionen destabiliseras. Att legitimiteten försvinner när övergrepp på 

befolkningen begås av statsledningen, är ett förhållningsätt som går att återfinna inom 

solidarismen, något som Mr Churkin varnar för i ovanstående uttalande. Att legitimiteten 

försvinner i en sådan situation härstammar från tankesättet att suveränitet innebär både 

rättigheter och skyldigheter vilket är en grundtanke inom begreppet RtoP. Tankesättet går att 

återfinna i Kofi Annans Two concepts of sovereignty, Economist, 18 september 1999. Mr 

Churkin fortsätter: 

 

“With respect to Syria, we are not advocates of the Al-Assad regime. We 

believe that the violence is unacceptable, and we condemn the repression of 

protests by peaceful demonstrators. […] 

 

We must bear in mind the fact that a significant number of Syrians do not agree 

with the demand for a quick regime change and would rather see gradual 

changes, believing that they have to be implemented while maintaining civil 

peace and harmony in the country. […] 

 

The best way to end the crisis is to refuse to provoke a confrontation and to 

bring together all responsible members of the international community so as to 

induce the parties to launch an inclusive intra-Syrian political process. […] 

 

We are prepared to develop a genuinely collective and constructive position for 

the international community and not get involved with legitimizing previously 

adopted unilateral sanctions or attempts at violent regime change. The people of 

Syria deserve peaceful change, with the support of the international 

community.”134 

 

Han beskriver Rysslands position i frågan om Syrien; att det bästa sättet att få ett slut på 

krisen är att vägra att provocera fram konfrontation och att samla alla ansvariga medlemmar 

av det internationella samhället för att sätta igång en politisk process i Syrien. Ryssland vill 

utveckla en gemensam konstruktiv position för det internationella samhället utan att legalisera 

tidigare ensidiga sanktioner eller försök till en våldsam lösning på konflikten. Konfrontation 

utan gensvar kan leda till konsekvenser och dessa konsekvenser vill Ryssland undvika 

eftersom de kan urholka principen om traditionell statssuveränitet. Rysslands företrädare 
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beskriver hur sanktioner eller konsekvenser inte är önskvärt vilket kan betraktas som ett 

tydligt pluralistiskt förhållningsätt. 

 

Ms. Rice (United States of America): 

 

“The United States is outraged that this Council has utterly failed to address an 

urgent moral challenge and a growing threat to regional peace and security. 

Several members have sought for weeks to weaken and strip bare any texts that 

would have defended the lives of innocent civilians from Assad’s brutality. 

Today, two members have vetoed a vastly watered-down text that does not even 

mention sanctions. […] 

 

Let me be clear. The United States believes it is past time for this Council to 

assume its responsibilities and impose tough, targeted sanctions and an arms 

embargo on the Assad regime, as we have done domestically. Yet today, the 

courageous people of Syria can now see clearly who on this Council supports 

their yearning for liberty and universal human rights, and who does not. […]” 

 

Ms Rice, USAs företrädare, beskriver att USA:s position i frågan är att det är dags för 

säkerhetsrådet att ta sitt ansvar och införa sanktioner och ett vapenembargo mot regimen 

precis som USA redan har gjort. Detta kan betraktas som ett ställningstagande inom 

solidarismen, eftersom USA eftersträvar att det internationella samfundet tydligt ska lägga sig 

i Syriens sätt att agera genom sanktioner. Vidare talar Ms Rice om universella humanitära 

rättigheter, ett sätt att betrakta mänskliga rättigheter som förekommer inom solidarismen. Om 

dessa universella humanitära rättigheter kränks går staten miste om sin rätt till statssuveränitet 

och en humanitär intervention kan bli legitim, utan att kränka statssuveräniteten. 

 

“The record is clear. For more than six months, the Al-Assad regime has 

deliberately unleashed violence, torture and persecution against peaceful 

protesters, human rights defenders and their families. The High Commissioner 

for Human Rights has already warned that the Syrian Government’s appalling 

actions might amount to crimes against humanity. The Al-Assad regime’s critics 

have joined the chorus of condemnation from the region, including the Gulf 

Cooperation Council, which demanded an immediate end to what it called 

Assad’s “killing machine”. But the Security Council has not yet passed even a 

hortatory resolution to counter the Al-Assad regime’s brutal oppression. […] 

 

  The arguments against strong Council action grow weaker and weaker by the 

day. Some on the Council argue that the Al-Assad regime’s abuses are not that 

egregious or that the regime deserves more time for its so-called reforms. But as 

reporting by the United Nations itself makes clear, the Syrian Government’s 
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efforts to mask its continued atrocities are as transparent as its promises of 

reform are empty. […] 

 

Others claim that strong Security Council action on Syria would merely be a 

pretext for military intervention. Let there be no doubt: this is not about military 

intervention; this is not about Libya. That is a cheap ruse by those who would 

rather sell arms to the Syrian regime than stand with the Syrian people. […] 

 

As matters now stand, the Council will not even mandate the dispatch of human 

rights monitors to Syria, a grave failure that may doom the prospects for 

peaceful protest in the face of a regime that knows no limits.[…] 

 

The international community must bring real consequences to bear.”135   

 

Ms Rice beskriver att konsekvenser måste vara resultatet av att inte följa det internationella 

samfundets rekommendationer. Detta motsvarar ett solidaristiskt synsätt på hur världens stater 

bör förhålla sig till varandra eftersom det internationella samhället då agerar som en väktare 

för att universella humanitära rättigheter efterlevs överallt, vilket grundar sig i en utveckling 

av hur begreppet suveränitet bör tolkas. 

 

6.2 Säkerhetsrådets möte nr 6711 

Kl 11.50 påbörjades säkerhetsrådets möte nr 6711 i New York lördagen den fjärde februari 

2012. Under mötet skulle resolutionsförslag S/2012/77 att behandlas.136 Ett resolutionsförslag 

som lagts fram av den enade Arabemiraten, Bahrain, Colombia, Egypten, Frankrike, 

Jordanien, Kuwait, Libyen, Marocko, Oman, Portugal, Quatar, Saudiarabien, 

Storbritannien,Togo, Tunisien, Turkiet, Tyskland, , samt USA.  

Detta förslag innebar att säkerhetsrådet skulle fördöma det våld som pågick i Syrien samt att 

rådet skulle stödja Arabförbundets beslut från den 22 januari att underlätta ett av Syrien lett 

politiskt skifte. Resolutionsförslaget innebar även att säkerhetsrådet krävde att Syrien skulle 

handla i enlighet med Arabförbundets handlingsplan från 2 november 2011. 

Detta är en del av de krav som resolutionsförslag S/2012/77 innebar att Syrien skulle följa: 

(a) cease all violence and protect its population;  

(b) release all persons detained arbitrarily due to the recent incidents;  

(c) withdraw all Syrian military and armed forces from cities and towns, and  
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return them to their original home barracks;  

(d) guarantee the freedom of peaceful demonstrations;  

(e) allow full and unhindered access and movement for all relevant League of 

Arab States’ institutions and Arab and international media in all parts of Syria to  

determine the truth about the situation on the ground and monitor the incidents  

taking place; and  

(f) allow full and unhindered access to the League of Arab States’ observer 

mission 

 

Säkerhetsrådet röstade om förslaget via handuppräckning. De som röstade för var: Azerbaijan, 

Colombia, Guatemala, Indien, Marocko, Pakistan, Portugal, Storbritannien, Sydafrika, Togo, 

samt USA. De som röstade mot var Kina och Ryssland. Övriga medlemmar valde att inte 

rösta.  

Resolutionsförslaget antogs inte eftersom två permanenta medlemmar i säkerhetsrådet röstat 

mot. USA och Rysslands perspektiv som presenterats i mötesprotokollet beskriver situationen 

på följande sätt: 

Mr. Churkin, (Russian Federation): 

“The draft resolution put to the vote (S/2012/77) did not adequately reflect the 
true state of affairs in Syria and sent a biased signal to the Syrian sides. 

 

The sponsors of the draft resolution did not take into account our proposed 
amendments to the draft resolution to the effect that the Syrian opposition must 

distance itself from extremist groups that are committing acts of violence, and 
calling on States and all those with any relevant opportunity to use their 
influence to stop those groups committing acts of violence. 

 
Nor has account been taken of our proposals that along with the withdrawal of 

the Syrian armed forces from the cities, there should be an end to attacks by 
armed groups on State institutions and neighborhoods. 
 

Nor has there been support for the proposal to show more flexibility for the 
intermediary efforts of the League of Arab States, which would increase the 

chances for the success of an inclusive Syrian political process. 
 
Under these conditions, the Russian delegation voted against the draft resolution 

submitted.”137 
 

Ryssland motiverar sitt ställningstagande med att de upplever att förslaget inte återspeglar 

verkligheten i den pågående situationen i Syrien och att detta skulle skicka en ensidig signal 

från världssamfundet. De menar att förslaget i allt för stor utsträckning riktas mot regimens 
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handlande och att förslaget borde innehålla en mer balanserad bild av konflikten där övriga 

parter även inkluderas. Vidare upplever Ryssland att deras synpunkter inte har tagits hänsyn 

till i förslaget och därför har de valt att rösta mot. Rysslands motiveringar kan betraktas som 

ett sätt att fördela ansvaret för våldet som pågår bland aktörerna i syfte att inte bara hålla 

regimen ansvarig. Dessa motiveringar kan gynna Rysslands förhållningssätt att sanktioner 

mot regimen bör undvikas, eftersom inte bara regimen då är ansvarig för det brutala våldet. 

 

Ms. Rice (United States of America): 
 
“For months, this Council has been held hostage by a couple of members. Those 

members stand behind empty arguments and individual interests, while delaying 

and seeking to strip bare any text that would pressure Al-Assad to change his 

actions. That intransigence is even more shameful when we consider that at least 

one of those members continues to deliver weapons to Al-Assad.” 

 

USA beskriver hur säkerhetsrådet har begränsats av några av medlemsländerna som ställer sig 

bakom tomma argument och drivs av nationella intressen. Att nationella intressen är 

drivkraften i frågor om intervention är ett av realismens tillägg i debatten och här väljer USA 

att ta upp det för att bland annat kritisera framförallt Rysslands handlande när landet samtidigt 

fortsätter att leverera vapen till Assadregimen.  

 

“The United States has long said that it is past time for the Council to assume its 

responsibilities and to impose tough, targeted sanctions and an arms embargo on 

the Al-Assad regime, as many individual countries have already done. But 

today’s draft resolution (S/2012/77) did not even do that. The text simply  

supported an Arab League plan that Al-Assad himself already agreed to uphold 

and the subsequent Arab League decision towards a peaceful resolution of the  

crisis. The sponsors of the draft resolution truly went the last mile to try to reach 

consensus on a draft that already more than accommodates the concerns of a few  

Council members about the use of force and sanctions.” 

 

Ms Rice beskriver vidare USAs hållning att det är dags för sanktioner mot Syrien precis som 

många individuella stater redan har infört. USA påpekar att trots att resolutionsförslaget som 

de just röstat om inte ens tar upp sanktioner väljer vissa medlemmar att fortsättningsvis sätta 

sig emot ett gemensamt agerande. 

 

“Since yesterday, the Syrian Government has waged and intensified an 

especially horrific campaign in Homs to murder hundreds, including women and 

children, with artillery, tanks and other indiscriminate violence. Syrian forces 
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continue to prevent hundreds of innocent and injured civilians from seeking 

medical help. The international community must protect the Syrian people from 

that abhorrent brutality. But a couple of members of this Council remain 

steadfast in their willingness to sell out the Syrian people and to shield a craven 

tyrant. 

 

Since those two members last vetoed a draft resolution on Syria, an estimated 

3,000 more civilians have been killed, with another almost 250 killed just  

yesterday.”138 

 

USA fortsätter att argumentera för sin solidaristiska hållning genom att beskriva det brutala 

våld som pågår utfört av regimen och att några av medlemmarna inom säkerhetsrådet trots 

detta är villiga att skydda en feg tyrann till priset av säkerheten för det Syriska folket. 

 

6.3 Säkerhetsrådets möte nr 6810 

Kl 10.25 påbörjades säkerhetsrådets möte nr 6810 i New York torsdag den 19 juli 2012. 

Under mötet skulle bland annat resolutionsförslag S/2012/538 behandlas gällande 

implementeringen av resolution 2043 (som antogs 21 april 2012 av säkerhetsrådet) som 

auktoriserade ett snabbt utnyttjande av UNSMIS för observation i Syrien.139 

 

Resolutionsförslag S/2012/538 lades fram av Frankrike, Tyskland, Portugal, Storbritannien, 

Nordirland och USA. Förslaget innebar en förlängning av UNSMIS mandat i Syrien. 

Förslaget innehöll även hot om sanktioner om inte våldet i landet skulle upphöra.140 

 

Säkerhetsrådet röstade om förslaget via handuppräckning. De som röstade för var: Azerbaijan, 

Colombia, Frankrike, Guatemala, Indien, Marocko, Portugal, Storbritannien, Togo, Tyskland 

samt USA. De som röstade mot var Ryssland och Kina. Pakistan och Sydafrika avstod från att 

rösta. Resolutionsförslaget antogs inte eftersom två permanenta medlemmar valt att rösta mot. 

USA:s och Rysslands perspektiv som presenterats i mötesprotokollet beskriver situationen på 

följande sätt: 

Mr. Churkin, (Russian Federation): 
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“Russian delegation had very clearly and consistently explained that we simply 

cannot accept a document under Chapter VII of the charter of the United 

Nations, that would open the way for the pressure of sanctions and later for 

external military involvement in Syrian domestic affairs. […] 

Their calculations to use the Security Council of the United Nations to further 

their plans of imposing their own designs on sovereign States will not 

prevail.[…]” 

Ryssland motiverar sitt ställningstagande i omröstningen genom att förklara att de inte kan 

acceptera ett dokument som kan öppna upp för sanktioner och senare för ett utomstående 

militärt agerande. Denna motivering stämmer överens med pluralismens förhållningsätt.  

Vidare anklagar Ryssland vissa medlemmar för att använda säkerhetsrådet för att 

implementera deras egendesignade innebörd av statssuveränitet, och att detta försök inte 

kommer att lyckas. Denna motivering kan återigen kopplas till ett pluralistiskt 

ställningstagande eftersom Ryssland här kritiserar solidarismens innebörd av begreppet 

statssuveränitet.  

“Theese Pharisees have been pushing their own geopolitical intentions, which 

have nothing in common with the legitimate interests of the Syrian people. This 

has led to an escalation of the conflict – one that has reached such tragic 

proportions. Instead of contributing to enhance the efforts of the international 

community to settle the crisis in Syria, as provided for the Geneva document on 

30 June 2012, the sponsors of the draft resolution that just failed have attempted 

to fan the flames of confrontation in the Security Council.”141 

Ryssland fortsätter att kritisera vissa medlemsländers handlande genom att påstår att de drivs 

av geopolitiska syften som inte har någonting att göra med det Syriska folkets intressen. Detta 

är en kritik som härstammar från realismen som beskriver att en nations egenintressen alltid 

prioriteras före humanitära syften hos en främmande befolkning. Ryssland förklarar att detta 

har lett till en eskalering av konflikten eftersom resolutionsförslaget inte syftar till att dämpa 

konflikten utan snarare att leda till ökad konfrontation. Konfrontation kan ses som ett verktyg 

inom solidarismen eftersom det öppnar upp för konsekvenser som kan leda till att 

statssuveräniteten ifrågasätts om inte regimen agerar som säkerhetsrådet rekommenderat. Att 

Ryssland vill undvika denna strategi visar på deras ställningstagande gentemot en pluralistisk 

politik inom det internationella samhället. 

Ms. Rice (United States of America): 
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“Rather the fault lies squarely with the heinous Al-Assad regime and those 

Member States that refuse to join the international community and their fellow 

Council members in taking firm action against the regime. Their position is at 

odds with the majority of the Council that voted in favor of the draft resolution 

today. It is at odds with the League of Arab States. It is at odds with over 100 

countries in the Group of Friends of the Syrian People that called for decicive 

action under Chapter VII to stop the killing and start a process of transition to 

post-Al-Assad Syria. […] 

 

The Security Council has failed utterly in the most important task on its agenda 

this year. This is another dark day in Turtle Bay. One can only hope that one 

day, before too many thousands more die, Russia and China will stop protecting 

Al-Assad and allow the Council to play its proper role at the centre of the 

international response to the crises in Syria.”142 

 

USA beskriver att de som är ansvariga för situationen i Syrien är regimen och de medlemmar 

av säkerhetsrådet som vägrar att säkerhetsrådet gemensamt ska agera tydligt mot regimen. 

Vidare beskriver USA att de hoppas att Ryssland och Kina ska sluta skydda regimen och 

tillåta säkerhetsrådet att spela sin centrala roll i den internationella responsen mot krisen i 

Syrien. Med andra ord vill USA att Ryssland och Kina ska sluta att stoppa det internationella 

samhället från ett solidaristiskt agerande i konflikthanteringen av situationen i Syrien. 

6.4 Sammanfattning av motiveringar och ställningstaganden 

Ryssland: 

Motiveringarna från Ryssland som framkommit grundar sig i ett pluralistiskt förhållningsätt 

gentemot hur stater bör förhålla sig till varandra i det internationella samhället. Principen om 

att inte lägga sig i andra staters interna verksamhet genomsyrar Rysslands motiveringar till sitt 

ställningstagande under de olika omröstningarna. Rysslands motiveringar handlar även om att 

undvika konfrontation med regimen för att nå fred samt att undvika hot om sanktioner, vilka i 

förlängningen kan leda till konsekvenser i form av militär intervention. Militär intervention 

bör till varje pris undvikas för att upprätthålla traditionell suveränitet. 

Ryssland motiverar även sitt ställningstagande genom att påpeka att västländer försöker 

använda säkerhetsrådet för att implementera sitt egendesignade synsätt på statssuveränitet i 

det internationella samhället. 
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Ryssland utrycker också att vissa medlemmar i säkerhetsrådet drivs av geopolitiska 

intentioner snarare än en strävan att hjälpa det syriska folket, vilket har lett till en eskalering 

av den syriska konflikten. Denna motivering kan beskrivas som ett synsätt inom realismen där 

stater sätter sina egenintressen framför humanitära syften. 

USA: 

USA beskriver att det är dags för säkerhetsrådet och det internationella samhället att ta sitt 

ansvar och införa tuffa sanktioner mot den syriska regimen. Denna motivering passar in hos 

solidarismen eftersom den innebär att det internationella samhället skulle lägga sig i en 

suverän stats interna verksamhet. 

USA anklagar även vissa medlemmar i säkerhetsrådet för att hellre sälja vapen till den syriska 

regimen än att stötta det syriska folket. Denna anklagelse går att koppla till realismen som 

menar att staters egenintressen prioriteras före humanitära syften. 

Vidare beskriver USA att riktiga konsekvenser måste vara resultatet av att inte följa det 

internationella samhällets rekommendationer. Detta konsekvensorienterade förhållningsätt hör 

till ett solidaristiskt synsätt. USA beskriver även att det internationella samhället måste 

skydda det syriska folket, vilket ytterligare är ett solidaristiskt ställningstagande.  

7. Diskussion 

7.1 FN:s säkerhetsråd och Responsibility to Prevent 

Begreppet Responsibility to Prevent kan som tidigare nämnts i arbetet delas upp i långsiktigt 

preventionsarbete och direkt preventionsarbete. När det långsiktiga preventionsarbetet 

misslyckats ska direkt preventiva åtgärder användas enligt Responsibility to Prevent.  

Det finns ingen konkret tydlig definition på när långsiktigt preventiva åtgärder bör övergå till 

direkt preventiva åtgärder utöver att de långsiktiga åtgärderna misslyckats. Detta är enligt min 

åsikt en brist med dokumentet RtoP, eftersom frågor gällande hur den praktiska 

implementeringen av de teoretiska rekommendationerna i dokumentet ska gå till, fortfarande 

är obesvarade. 

Av de möjliga åtgärder som säkerhetsrådet hade att tillgå, under förutsättningarna att 

långsiktigt preventionsarbete borde ha övergått till direkt preventionsarbete när Syriens regim 

började begå övergrepp på sin egen befolkning våren 2011, användes endast 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

42 
 

faktaundersökande mission, erbjudande om medling och dialog med regimen av 

säkerhetsrådet som åtgärder inom direkt preventionsarbete. 

Ytterligare åtgärder som fanns till förfogande för säkerhetsrådet under direkt 

preventionsarbete som inte användes var hot om eller genomförandet av politiska eller 

ekonomiska sanktioner, diplomatisk isolation, avstängning från gemensamma organisationer, 

restriktioner på tillgångar eller hot om militär intervention. Ur det perspektivet agerade 

säkerhetsrådet endast till viss del i enlighet med begreppet Responsibility to Prevent.  

Säkerhetsrådets agerande syftade i första hand till att undvika tvingande åtgärder, vilket 

stämmer överens med begreppet Responsibility to Prevent. I vilken utsträckning tvingande 

åtgärder ska undvikas är också en faktor som är otydlig inom begreppet RtoP, samt när denna 

strävan skall övergå till att faktiskt konfrontera och utkräva resultat från den berörda staten, 

vilket i sin tur kan leda till vidare konsekvenser i form av exempelvis sanktioner. 

Inom säkerhetsrådet röstade majoriteten av medlemmarna för genomförandet av fler direkt 

preventiva åtgärder mot Syriens regim för att få våldet att upphöra. Säkerhetsrådets sätt att 

arbeta, där de permanenta medlemmarna har vetorätt, begränsade säkerhetsrådets 

handlingsmöjligheter, då motsättningar gällande olika politiska synsätt med avseende på 

staters suveränitet och rätt till intervention låste möjligheten för medlemsländerna att komma 

överens och agera kraftfullt tillsammans.  

Denna låsning i säkerhetsrådet har resulterat i konsekvenser för den syriska befolkningen 

eftersom den syriska regimen under den aktuella perioden tilläts begå övergrepp utan att det 

internationella samfundet agerade tillsammans. Ur det perspektivet har säkerhetsrådet inte 

agerat i enlighet med Responsebility to Prevent eftersom medlemmarna inte lyckats komma 

överens och dämpa konflikten. 

Låsningen i säkerhetsrådet med dilemmat om hur statsuveränitet ska hanteras när främmande 

befolkningar utsätts för övergrepp och lidande av sin statsledning har funnits med sedan andra 

världskriget. Detta dilemma har bidragit till att folkmord, etnisk rensning och brott mot 

mänskliga rättigheter har begåtts under 1900-talet, trots att omvärlden varit medveten om 

dem. 

Även om majoriteten av medlemmarna i det internationella samhället är för att gemensamt 

ansvara för att mänskliga rättigheter följs överallt pågår fortfarande diskussionen om hur detta 

synsätt skall tolkas och implementeras. Motsättningarna som finns inom dessa frågor i 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

43 
 

säkerhetsrådet har visat sig vara ett hinder för ett relativt snabbt, enat och tydligt handlande 

från det internationella samhället rörande situationer där främmande folk utsätts för lidande av 

sin egen statsledning.  

Har FN:s säkerhetsråd agerat i enlighet med de rekommendationer som framkommer i 

begreppet Responsibility to Prevent under den arabiska våren i Syrien 2011-2012? 

Till viss del har säkerhetsrådet agerat i enlighet med begreppet Responsibility to Prevent 

eftersom vissa åtgärder inom begreppet använts. Agerandet har också präglats av att inte 

genomföra tvingande åtgärder gentemot den berörda regimen, vilket stämmer överens med 

begreppet. 

Politiska motsättningar inom säkerhetsrådet har begränsat rådets handlingsfrihet trots att 

majoriteten av medlemmarna, med stöd från stora delar av generalförsamlingen ville använda 

fler verktyg som går att återfinna hos direkt konfliktprevention inom Responsibility to 

Prevent. Att rådet inte lyckats komma överens och agera enat och inte heller använt alla 

tillgängliga verktyg inom direkt konfliksprevention pekar på att säkerhetsrådet endast har 

agerat till viss del i enlighet med begreppet, dock inte i tillräcklig utsträckning för att lyckas 

hantera konfliken under den aktuella perioden. 

Utvecklingen av normen där säkerhet är ett gemensamt ansvar har ett brett stöd inom Förenta 

nationerna, med USA som en av de främsta förespråkarna. Det internationella systemet 

fungerar idag på ett sätt som gör att utvecklingen av begreppet suveränitet, från traditionell 

suveränitet till suveränitet som skyldighet, begränsas.  

Säkerhetsrådets utformning och sätt att arbeta sätter stopp för vidare implementering av 

suveränitet som skyldighet i agerandet under denna samtida konflikt, eftersom starka 

kulturella och politiska filosofier ställs emot varandra och vetorätten hindrar att något av 

synsätten får ett övertag. Vetorätten begränsar handlingsfriheten för rådet trots att det finns en 

majoritet för ett visst ställningstagande hos medlemmarna i säkerhetsrådet.  

Motsättningar i rådet leder till att agerandet blir en utdragen och tidskrävande process, vilket 

öppnar upp handlingsutrymme för den berörda regimen att fortsätta med sina övergrepp. 

Huruvida ett snabbt agerande av säkerhetsrådet alltid är önskvärt går naturligtvis att diskutera 

vidare, inte minst med tanke på att konsekvenserna av snabba beslut riskeras att förbises.  
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Dilemmat med statsuveränitet och mänskliga rättigheter har bidragit till förutsättningar för 

folkmord, etnisk rensning och brott mot mänskliga rättigheter under lång tid. Även om det 

finns en svag trend inom det internationella samhället som pekar mot att gemensamt ansvara 

för att dessa brott inte sker, fortsätter trots allt dessa situationer att äga rum och kommer 

förmodligen att göra så fram tills världssamfundet lyckats enas om hur detta ska hanteras, inte 

bara i teorin utan även i praktiken. 

Hur har USA och Ryssland, två inflytelserika permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd, 

motiverat sitt agerande? 

Ryssland och USA har motiverat sitt ställningstagande och agerande utifrån olika synsätt på 

hur konflikten bör hanteras. Ryssland förespråkar undvikandet av konfrontation och 

användandet av dialog som verktyg. USA vill konfrontera och använda konsekvenser som 

verktyg för att nå resultat. Deras förhållningsätt påverkas av deras skilda synsätt på 

suveränitet och rätten till humanitär intervention (se figur 2). 

Figur 2 – Ryssland och USAs ställningstaganden 

8. Slutsatser 

 Till viss del har säkerhetsrådet agerat i enlighet med begreppet Responsibility to 

Prevent. 

 Ryssland och USA har motiverat sitt ställningstagande utifrån olika synsätt på hur 

konflikten bör hanteras. Deras motiveringar påverkas av deras skilda synsätt på 

suveränitet och intervention. 

 Ryssland USA 

Hur ska världssamfundet 

förhålla sig till situationen i 

Syrien? 

Undvika konfrontation med 
Syriens regim i syfte att 

dämpa konflikten. Dialog 
som verktyg för att nå fred 

och säkerhet. 

Konfrontera Syriens regim 
och hota med konsekvenser 

för att nå resultat. 
Konsekvenser som verktyg 

för att nå fred och säkerhet. 

Suveränitet Traditionell suveränitet. Suveränitet som skyldighet. 

Humanitär intervention 

när? 

Vid extrema situationer. Det internationella samhället 
tar över skyldigheten att 
skydda humanitär rätt och 

mänskliga rättigheter när 
regimen inte längre gör det. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN Självständigt arbete 2013-05-27 

OP 10-13 

45 
 

 Under konflikten i Syrien 2011-2012 har vetorätten i säkerhetsrådet begränsat 

utvecklingen och implementeringen av tankesättet att säkerheten för världens 

befolkning ses som ett gemensamt ansvar. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vidare undersökning kring utvecklingen av den arabiska våren i Syrien med fokus på andra 

delar av konceptet Responsibility to Protect. Andra områden som skulle vara intressant och 

bidra till ett helhetsperspektiv är fortsatt undersökning kring säkerhetsrådets agerande under 

andra samtida konflikter samt ytterligare undersökningar kring när de olika faserna inom 

begreppet Responsibility to Prevent bör inträffa under en situation av konfliktprevention. 
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