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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”…if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on 

sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and 

systematic violations of human rights that affect every precept of our common 

humanity?”
1
 

Med de orden tangerar Förenta Nationernas förre generalsekreterare Kofi Annan 

pudelns kärna för den egentliga och centrala frågan i denna uppsats. Hur ska vi i 

en modern, civiliserad och - anser åtminstone vi själva - human värld kunna 

försvara och rättfärdiga att ett lands självständighet och territoriella suveränitet är 

så mycket viktigare och mera skyddsvärt än att ett lands befolkning värnas från 

att torteras, stympas och dödas på grund av interna konflikter? Finns det något 

som kan anses vara försvarbart i att världen i det närmaste bara tittar på när den 

humanitära katastrofen börjar bli ett faktum? I mångt och mycket på grund av 

icke-inblandningsprincipen och statssuveräniteten kombinerat med vetorätten i 

FN:s säkerhetsråd. 

Nationernas Förbund (NF) bildades under början av 1900-talet och ersattes 

sedermera av Förenta Nationerna (FN). Organisationen har sedan dess varit 

föremål för många diskussioner, kritik och ifrågasättande. Bland några av FN:s 

målsättningar återfinns att upprätthålla fred och internationell säkerhet mellan 

folken. Det kan med lätthet att konstateras att det målet, i vart fall ännu, inte 

uppnåtts. Få ämnen är så brännande som krig, fred, mänskligt lidande och krigets 

offer. Att finna lösningen på dessa världsomspännande problem är sannerligen 

ingen enkel uppgift, om det ens är möjligt. 

                                                           
1
 ICISS 2001. http:// responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (2012-10-23). 
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1.2 Syfte 

Det primära syftet med denna uppsats är att studera vetorätten i FN:s 

säkerhetsråd och hur den påverkar frågor gällande humanitär intervention. 

Tyngdpunkten kommer således att ligga på att utreda hur vetorätten fungerar och 

påverkar möjligheterna för FN:s säkerhetsråd att intervenera i en internationell 

konflikt som drabbar civilbefolkningen. Uppsatsen inrymmer därför också en 

analys av principen om non-intervention, som återfinns i FN-stadgans artikel 2(7) 

samt sanktionsmöjligheterna enligt FN-stadgans kapitel VII. Härvid kommer 

uppmärksammas det problematiska och inte minst, ur humanitär synvinkel, i 

många fall allvarliga ”moment 22” som riskerar att uppstå när olika 

bestämmelser och regleringar finns, som resulterar i att de avvägningar och 

prioriteringar som görs påverkar huruvida nödvändiga, humanitära, 

interventioner och insatser kommer till stånd eller inte. Jag kommer med all 

denna information dra slutsatser om vetorättens fördelar respektive nackdelar 

samt ge förslag på hur en reform av vetorätten skulle kunna se ut. Detta för att 

vetorätten inte lika enkelt ska kunna stå i vägen för en humanitär intervention. 

1.3 Problematik och frågeställning 

Det finns givetvis flera faktorer som spelar in och påverkar FN:s agerande eller 

icke-agerande i allvarliga internationella konflikter. En av de påverkande 

faktorerna är säkerhetsrådets fem permanenta medlemmars möjlighet att använda 

sig av sin ensidiga vetorätt, vilken bland annat låter sig påverkas av 

bestämmelserna om non-intervention och kapitel VII FN-stadgan som de facto 

ger FN möjligheten att, givet vissa speciella förutsättningar, intervenera i en 

konflikt. Vetorätten kan ge, vare sig man vill erkänna detta eller inte, politiska 

intressen mycket stor betydelse och dessa intressen riskerar at stå i vägen för ett 

eventuellt beslut om humanitär intervention för att skydda ett lands befolkning 

från grova brott mot mänskligheten. Den största - och i flertalet fall väldigt 

olyckliga - motsättningen blir den politiska viljan ställt mot engagemanget 
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beträffande dessa humanitära överväganden. Vilka modifieringar är vetorätten i 

behov av? 

1.4 Metod och material 

Jag har i denna uppsats använt mig av en traditionell juridisk metod. Jag har 

studerat gällande internationella rättskällor i form av FN-stadgan, FN-dokument, 

befintlig doktrin (böcker, artiklar etc.) kring ämnet och även hittat information på 

diverse organisationers, myndigheters och institutioners hemsidor och utarbetat 

mitt resultat och mina slutsatser utifrån dessa källor.  

1.5 Avgränsningar 

Då vetorätten kommer vara uppsatsens kärna väljer jag att inte fokusera på hur en 

humanitär intervention rent praktiskt går till. Jag kommer inte heller rikta någon 

större uppmärksamhet mot specifika, tidigare eller pågående, internationella 

konflikter där humanitär intervention har skett eller inte skett. Inte heller kommer 

jag, mer än med några fåtal ord, närmare beskriva R2P – responsibility to protect, 

fredsbevarande insatser eller andra sanktioner som auktoriserats av FN:s 

säkerhetsråd. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kortare bakgrund till begreppet mänskliga rättigheter. 

Även folkrättens bakgrund behandlas i komprimerat format. Därefter redogörs 

för Förenta Nationerna, det vill säga något om dess bildande, dess syfte och 

funktion. Vidare företas en genomgång av ”gällande rätt”, FN-stadgans artikel 

2(7) samt kapitel VII. Afrikanska Unionens stadga, främst artikel 4(h), behandlas 

i korthet i samband med det. Hur FN:s säkerhetsråd fungerar och arbetar hanteras 

i avsnittet därpå. Därefter framställningen av vetorätten, vilken är tyngdpunkten i 

uppsatsen. 
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Uppsatsen innehåller avslutningsvis en diskussion kring vetorätten, fördelar och 

nackdelar, samt förslag på förändringar av denna (och därmedelst även FN-

stadgan) och vad detta skulle kunna innebära för möjligheterna till 

genomförandet av humanitära interventioner. 
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2 Mänskliga rättigheter och intervention 

”Brist är inte tillgång, hunger är inte bröd. Det som inte har någon existens, kan 

inte förstöras; det som inte kan förstöras kan inte fordra något för att förhindra 

att det förstörs. Naturliga rättigheter är simpelt nonsens; naturliga och 

oförytterliga rättigheter är retoriskt nonsens, uppstyltat nonsens”
 2

 

Detta är ett uttalande från utilitarismens främste förespråkare, Jeremy Bentham. 

Utilitarismen är den moralfilosofiska doktrin som menar att det rätta handlandet 

är det handlandet som åstadkommer största möjliga nytta och/eller lycka för 

störst antal människor. Bentham menar att en rättighet är en legal term som avser 

något som lagen tillåter individen att göra och förbjuder andra att hindra. Därför 

kan det inte finnas några naturliga rättigheter, det vill säga rättigheter som 

existerar oavsett om det finns en lagstiftning kring detta eller inte. Därför anser 

han att det enda som existerar är legala rättigheter.
3
 

Är då de universella mänskliga rättigheterna blott en påhittad och ouppnåelig 

överideologi? Hur långt sträcker sig våra skyldigheter att skydda andra 

människor från lidande? Vad är rättigheter och vad är rättvisa? Platon analyserar 

begreppet rättvisa som att ”den enskilde äger sitt och sysslar med sitt”. I hans 

idealstat skulle snickaren inte göra skomakarens arbete och ingen av dem skulle 

lägga sig i styret av staten. Varje klass tillskrivs därmed en rättighet till den 

verksamhet som dess medlemmar antas vara bäst lämpade för.
4
 Detta handlar 

självfallet inte om specifikt våra mänskliga rättigheter, som ska tillkomma alla 

människor, men kan ge en idé om hur Platon såg på begreppet rättighet. 

Är då rättigheter för alla i grund och botten ren hyckleri och i praktiken inget 

mer än retorik och ”självklara sanningar”? Man kan ställa sig frågan om inte 

kritiken bör riktas mot att tillämpningen tenderar att vara inkonsekvent och att 

                                                           
2
 Citat från Benthams ”Anarchical Fallacies” (1843).  

3
 Bauhn s 84. 

4
 Platon (i Jan Stolpes översättning) s 434. 
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det inte är fel på rättighetsbegreppet i sig.
5
 Här står FN inför en stor utmaning. 

Som det ser ut idag har FN:s säkerhetsråd vare sig någon enhetlig tillämpning 

vad gäller mänskliga rättigheter eller något egentligt instrument för att kunna 

ingripa för det fall dessa rättigheter kränks. 

Vad händer om en rättighet konkurrerar med en annan rättighet? Kan den ena 

rättigheten åsidosätta den andra? Denna uppsats behandlar statens rätt till 

självbestämmande kontra människans rätt att inte förföljas, torteras eller bli 

dödad. Instinktivt känns svaret på den frågan självklar. Dessvärre är, som vi 

förstått, den frågan inte alldeles okomplicerad att svara på. Vad som är rätt och 

det som lagen säger är rätt kan logiskt sett vara två skilda saker.  

Rättigheter kan ses som villkorliga, vilket innebär att om man förverkar någon 

eller några av sina rättigheter kan även en annan rättighet anses förverkad.
6
 Med 

det resonemanget skulle man kunna sluta sig till att det inte vore helt avlägset att 

resonera som så att om en stat inkräktar på eller ignorerar de mänskliga 

rättigheterna så har rätten till självbestämmande mer eller mindre förverkats. 

Under förutsättning att vi anser att alla människor är födda med samma rätt till 

skydd från olika kränkningar borde således rätten att företa humantär 

intervention i de mänskliga rättigheternas namn finnas. I en sådan värld får 

mänskliga rättigheter anses stå högre än ett lands rätt att skyddas från intrång på 

sitt territorium. 

                                                           
5
 Bauhn s 11.  

6
 Bauhn s 17. 
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3 Folkrättens historia och innebörd 

Folkrätten omfattar de lagar som reglerar hur stater ska förhålla sig till och bete 

sig mot varandra.
7
 

Folkrätten är en rättsordning som funnits länge, men man kan säga att den 

moderna folkrätten tog form i samband med att den holländske diplomaten Hugo 

Grotius (1583-1645) utgav sitt verk ”Krigets och fredens rätt” år 1625. Även den 

westfaliska freden, år 1648, som innebar slutet på ett trettioårigt religionskrig och 

slutet för feodalismen, har inverkan på den moderna folkrätten. En ny politisk 

och rättslig ordning i Europa tog form där den moderna staten hade samma 

juridiska villkor som andra stater och krävde därför ett gemensamt normsystem. 

Staten ägde suveränitet och horisontell likställdhet gentemot andra stater och 

suveränitets- och egalitetsprincipen, som numera finns återgiven i FN-stadgans 

artikel 2(1), var därmed född.
8
 Egalitetsprincipen rör staternas likställdhet och är 

ett utflöde av suveräniteten som ett fundamentalt folkrättsligt element. 

Suveräniteten sägs implicera att en stat i formell och rättslig mening är vare sig 

överlägsen eller underlägsen i förhållande till en annan stat.
9
 

Den traditionella västliga synen på folkrätten sägs ha tillkommit på två sätt: dels 

genom sedvana och dels genom slutande av internationella fördrag. Ett sådant 

fördrag är Charter of the United Nations, det vill säga Förenta Nationernas 

stadga, FN-stadgan. Den är så som den utformats hierarkiskt överordnad alla 

andra internationella överenskommelser, se artikel 103 i stadgan. 

Folkrätten betraktas som en horisontell rättsordning, till skillnad mot den 

nationella rätten som har en vertikal struktur. Den anses vara horisontell därför 

att den saknar lagstiftande, dömande och verkställande organ, såsom en nationell 

rättsordning har. FN:s säkerhetsråds befogenheter är både juridiskt och politiskt 

                                                           
7
 Sevastik m.fl. s 17. 

8
 Sevastik m.fl. s 19 f. 

9
 Bring s 40.  
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begränsad. FN:s system är dock dynamiskt och förändras kontinuerligt. Det finns 

mekanismer för att implementera rättsliga regler i syfte att komma åt personer 

som begår till exempel krigsbrott och brott mot mänskligheten. Internationella 

brottmålsdomstolen, International Criminal Court (ICC), som är belägen i Haag 

är ett resultat av detta. Denna domstol kan dock ännu inte anses vara universellt 

accepterad då flera stater, såsom Kina och USA, ännu inte ratificerat ICC:s 

stadga och därmed inte accepterat domstolens jurisdiktion.
10

 

                                                           
10

 Sevastik m.fl. s 21 f. 
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4 Förenta Nationerna 

4.1 Inledning 

Nationernas Förbund (NF) bildades 1920 som en del av Versaillesfördraget som 

tillkom efter första världskrigets slut. Det främsta syftet var att bevara freden i 

världen. På grund av att USA inte var med i NF försvagades dess roll under 

1930-talet.
11

 Benämningen Förenta Nationerna (FN) myntades av USA:s 

dåvarande president Franklin D. Roosevelt. Organisationen tog över NF:s roll 

den 26 juni 1945. Senare samma år, den 24:e oktober, ratificerades FN-stadgan 

och trädde i kraft. Den 24:e oktober kallas även FN-dagen och firas varje år för 

att uppmärksamma detta initiativ för att åstadkomma världsfred. FN:s 

huvudkontor är placerat i New York.
12

 FN är ett mellanstatligt samarbete som vid 

starten bestod av 51 medlemsstater, men som nu uppgår till 193 nationer.
13

 Detta 

samarbete bygger på frivillighet för stater att samarbeta i internationella frågor 

och ska därmed inte inkräkta på statens rätt till självbestämmande. Det existerar 

dock skyldigheter som medlemsstat, såsom skyldigheten att följa FN-stadgan 

samt folkrättens principer.
14

 

4.2 FN:s mål och huvuduppgifter 

FN-stadgan stipulerar de fyra mål som FN strävar emot: 

 Upprätthålla internationell fred och frihet 

 Utveckla vänskapliga förbindelser mellan stater 

 Genom internationellt samarbete främja utveckling och respekt för 

mänskliga rättigheter 

                                                           
11

 www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/ (2012-10-15). 
12

 Basic Facts about the United Nations s 3. 
13

 www.fn.se/fn-info/om-fn/ (2013-02-27). 
14

 www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/ (2012-10-15). 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/


14 

 Utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå målen ovan
15

 

4.3 Varför ingriper inte FN i internationella konflikter? 

Sedan FN:s tillkomst har kritik framförts att samfundet reagerar alltför långsamt 

när ett lands inre konflikter drabbar civilbefolkningen. Eftersom 

medlemsländerna av naturliga skäl har olika syn på politiska konflikter finns 

härmed en naturligt inneboende tröghet i FN:s system, som kan göra att många 

internationella konflikter hinner eskalera kraftigt innan ett ingripande sker. Ett 

tydligt exempel är folkmordet i Rwanda 1994, då nära en miljon civila hann 

dödas innan FN ingrep för att stoppa det eskalerande inbördeskriget.
16

  

För att nå svaret på frågan varför FN:s säkerhetsråd inte alltid lyckas ingripa 

måste man här ta hänsyn till flertalet faktorer. De viktigaste man måste betänka 

är att grundregeln och utgångspunkten är att alla medlemsstater är suveräna stater 

med självbestämmanderätt över sina territorier och sina lagar. Det står att läsa i 

FN-stadgan 2(7) att FN inte får blanda sig i länders enskilda angelägenheter och 

FN-stadgan står som bekant högst, rent hierarkiskt, inom folkrätten. Det är det 

här som kallas non-interventionsprincipen och den ska alltid beaktas och 

respekteras i första hand. Non-interventionsprincipen kommer att behandlas 

närmare i avsnitt 5.2. 

Som Fenton erinrar, för att återgå till fallet Rwanda, valde säkerhetsrådet till en 

början att endast vidta fredsbevarande åtgärder, men våldet trappades snabbt upp 

och även när FN:s egen personal blev attackerade och det var uppenbart, till och 

med för omvärlden, att civilbefolkningen systematiskt dödades var rådet länge 

ovilligt att auktorisera våldsanvändande under kapitel VII FN-stadgan. Det var 

först när katastrofen var ett faktum som säkerhetsrådet till slut gav sitt 

godkännande att intervenera.
17

 Som alla förstår är folkmordet i Rwanda ett 

                                                           
15

 jfr art. 1 FN-stadgan. 
16

 www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/ (2012-10-24). 
17

 Fenton s 125. 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/
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mindre bra kapitel i FN:s historia och det fanns uppenbart många lärdomar att dra 

av en humanitär tragedi likt denna. 

4.4 FN-resolutioner 

En FN-resolution är en överenskommelse som görs i en organisation, exempelvis 

i FN:s generalförsamling eller i säkerhetsrådet, och kan ses som ett slags verktyg 

för att lösa konflikter. Den är inte att förväxla med en konvention, som är 

bindande för den stat som antagit den. En resolution antagen av 

generalförsamlingen är inte bindande i sig utan kan snarare ses som en kraftfull 

rekommendation till FN:s medlemsstater.
18

 

Säkerhetsrådet antar flera resolutioner varje år. De är bindande om de antas av 

säkerhetsrådet under kapitel VII FN-stadgans försorg. För att ett 

resolutionsförslag ska gå igenom måste det finnas nio ja-röster av de femton 

möjliga, men även alla fem permanenta medlemmarnas ja-röster eftersom de har 

så kallad vetorätt.
19

 Vetorätten, som är uppsatsens huvudsakliga ämne kommer 

avhandlas mera ingående i det sjunde kapitlet. 

                                                           
18

 Fisher s 17. 
19

 jfr art. 27 FN-stadgan. 
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5 FN-stadgan 

5.1 Inledning 

”Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan 

krigets gissel…” 

Så inleds FN-stadgan, vilken är ett folkrättsligt instrument, ett traktat, och 

innehåller reglering för staters beteende.
20

 

I själva stadgan framgår syfte, befogenheter, uppgifter för FN, dess uppbyggnad, 

hur maktfördelningen ser ut samt medlemsstaternas rättigheter och skyldigheter. 

Artikel 1(1) FN-stadgan är sammansatt av två delar. Dels fastställer den FN:s 

essentiella syfte, det vill säga att upprätthålla internationell fred och säkerhet och 

dels med vilka medel detta syfte ska uppnås. Wolfrum menar dock att det vore 

fel att andra delen av art 1(1) tillsammans med artikel 1(2-3) bara innehåller 

information om syftet samt dessa medel. Även vänskapliga relationer och 

internationellt samarbete mellan stater inryms i artikeln.
21

 

Wolfrum uppmärksammar också att uttrycket ”internationell fred och säkerhet” 

återkommer konsekvent genom hela stadgan, men att det inte någonstans går att 

finna enbart termen ”internationell säkerhet”. Däremot kan man återfinna 

termerna ”fred” eller ”universell fred” separat.
22

 En spontan konklusion av detta 

kan vara att fred är ledordet inom FN, som genomsyrar allt arbete. Fred är det FN 

arbetar för och säkerhet, som ofta associeras med någon form av tvångsmedel, 

uppträder därför alltid tillsammans med begreppet fred. 

Bring påpekar att FN-stadgans kollektiva säkerhetsideologi inte framgår explicit 

genom en enda artikel i densamma, utan utläses från kapitel VI, VII och VIII 

tillsammans. De tre kapitlen tillsammans utgör ett försök att skapa ett enhetligt 

                                                           
20 www.fn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/ (2012-10-24). 

21
 Wolfrum i Simma (red.) s 40. 

22
 Wolfrum i Simma (red.) s 41. 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/
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och fungerande system från upprätthållandet av FN:s mål, internationell fred och 

säkerhet. Tre vägar utstakas härmed, som har tre olika ”nivåer”, den 

samarbetsbaserade (kapitel VI), den tvingande (kapitel VII) samt den regionala 

vägen (kapitel VIII).
23

 

5.2 Non-interventionsprincipen 

Artikel 2(7) i FN-stadgan stipulerar non-interventionsprincipen, som innebär att 

Förenta Nationerna inte har rätt att ingripa i frågor som väsentligen faller inom 

en stats egen behörighet. Nolte menar dock att uppfattningen att 2(7) skulle 

innefatta exakt hela innebörden av non-interventionsprincipen i vissa fall kan te 

sig olycklig. Med NATO:s, icke av säkerhetsrådet auktoriserade, bombningar av 

det forna Jugoslavien i åtanke vore det, enligt Nolte, mera lämpligt att se 2(7) 

som lex specialis i förhållande till principen om non-intervention. Den generella 

principen om non-intervention kan även härröras från såväl artikel 2(1) som 2(4) 

FN-stadgan.
24

 Då 2(7) vänder sig till FN som organisation, medan 2(1) och 2(4) 

vänder sig till stater kan man därför dra slutsatsen att non-interventionsprincipen 

är ett större begrepp än den vid första anblick verkar vara. 

Våldsförbudet enligt artikel 2(4) FN-stadgan är, precis som Nolte påpekar, nära 

sammankopplat med artikel 2(7). En intervention kräver i många fall någon form 

av våld, vilket är något FN i det längsta bör avhålla sig från. Alla medlemmar ska 

följaktligen i sina internationella förbindelser avhålla sig från våld eller hot om 

våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska 

oberoende eller på något annat sätt som är oförenligt med FN:s ändamål. 

Våldsförbudet innebär också att alla medlemsstater ska lösa sina internationella 

tvister med fredliga medel på ett sådant sätt att inte den internationella freden och 

säkerheten samt rättvisan sätts i fara, vilket framgår av artikel 2(3) FN-stadgan.
25

 

                                                           
23

 Bring s 13. 
24

 Nolte i Simma (red.) s 151. 
25

 jfr art. 2(3,4 och 7) FN-stadgan. 
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I realiteten har man därmed uteslutit alla ensidiga interventioner eftersom det 

strider mot FN:s grundläggande mål och syfte, det vill säga att en stat ensidigt 

avgör när förhållandena är sådana att det finns fog för att frångå våldsförbudet. 

Den non-interventionsprincip som avsågs vid FN-stadgans tillkomst kunde 

uppfattas som relativt snäv medan den idag emellanåt givits en mera vidsträckt 

tolkning och tillämpning. Vissa jurister menar att artikel 2(7) underförstått binder 

FN:s medlemsstater och ska därför tolkas som ett mera allmänt 

interventionsförbud som sträcker sig ännu längre än till enbart våld eller hot om 

våld.
26

  

Efter Kosovokriget år 1999, som var en del av krigen under Jugoslaviens 

upplösande, har det diskuterats kring rättfärdigandet av en intervention med 

hänsyn till humanitära skäl. Nolte noterar att det ändå inte gjorts några egentliga 

försök att på senare år återigen snäva in definitionen av en intervention, utan 

ledning går att finna i Friendly Relations Declaration och i Nicaragua-målet.
27

 

Nicaragua-målet är mest känt med anledning av att USA år 1986 dömdes av 

internationella domstolen (ICJ) för att på otillåtet vis intervenerat i inbördeskriget 

i Nicaragua.
28

 

Nolte konstaterar att den ursprungliga intentionen med artikel 2(7) var att skydda 

en stat från FN-truppers intrång i egna, inhemska affärer. I praktiken har dock 

artikelns betydelse urholkats och tappat reell substans. Han menar att det 

egentligen inte har så mycket att göra med att definitionen av vad som är en 

intervention tolkats snävt, utan snarare beror det på att allt färre spörsmål har 

ansetts höra till en stats inre angelägenheter.
29

 Det allt större fokus som lagts på 

mänskliga rättigheter har därmed sannolikt betydelse i fråga om vad en stats inre 

angelägenhet är.  

                                                           
26

 Bring s 52. 
27

 Nolte i Simma (red.) s 155. 
28

 se Nicaragua v. United States of America (1984 ICJ REP. 392 June 27, 1986), se även http://www.icj-

cij.org/docket/index.php?sum=367&code=nus&p1=3&p2=3&case=70&k=66&p3=5 (2013-02-27). 
29

 Nolte i Simma (red.) s 171. 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=367&code=nus&p1=3&p2=3&case=70&k=66&p3=5
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=367&code=nus&p1=3&p2=3&case=70&k=66&p3=5


20 

5.3 Kapitel VII FN-stadgan 

Det sjunde kapitlet innehåller ett slags ”skyddssystem” för det fall situationer 

uppstår som direkt hotar internationell fred och säkerhet eller som innebär ett 

fredsbrott alternativt en aggressionshandling. FN:s säkerhetsråd har här ett 

relativt långtgående mandat att på olika sätt agera för att förhindra detta, men 

också att återställa freden.
30

 Rådet har makt att agera på olika sätt, vilka kan bestå 

av embargon, sanktioner eller till och med våldsanvändning för att få igenom 

sina beslut.
31

 Omfånget av säkerhetsrådets befogenheter bestäms av artikel 39-42 

FN-stadgan. Alla aktioner måste utgå ifrån dessa artiklar och speciella 

auktorisationer. De får följaktligen inte vara godtyckliga. Inte heller får 

säkerhetsrådets befogenheter delegeras till annan organisation, med resultatet att 

beslutet då blir utan bindande verkan.
32

 

Det måste alltså handla om ett verkligt och reellt hot mot internationell fred och 

säkerhet. Kapitel VII bygger på säkerhetsrådets möjlighet att tvinga 

medlemsstaterna till deltagande i sanktioner och att tvinga en angripande stat till 

reträtt. I enlighet med kapitlet kan således säkerhetsrådet tvinga och pressa 

parterna in i ett nytt sakläge, till exempel genom militära maktmedel.
33

 Men även 

här tas idag större hänsyn till humanitära frågor. De möjliga resultaten av 

aktioner under kapitel VII har väckt frågan om sanktionernas påverkan på 

civilbefolkning och nödvändigheten att undvika negativa humanitära 

konsekvenser.
34

 

Artikel 42 FN-stadgan blir normalt aktuell först när de icke-militära åtgärderna 

enligt artikel 41 visat sig vara verkningslösa. Som framgår av artikel 42 är det 

likväl möjligt att vidta militära åtgärder utan att först beordrat eller 

implementerat icke-militära medel. Det kan vara plausibelt att säkerhetsrådet gör 

bedömningen att ingripanden med stöd av artikel 41 inte räcker till. Frowein och 

                                                           
30

 jfr art. 39 FN-stadgan.  
31

 Basic Facts about the United Nations s 61. 
32

 Frowein & Krisch i Simma (red.) s 710. 
33

 Bring s 15. 
34

 Frowein & Krisch i Simma (red.) s 711. 
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Krisch framhåller dock att oavsett hur situationen eller konflikten ser ut bör 

militära medel alltid användas som en sista utväg.
35

 

Kapitel VII FN-stadgan är följaktligen det mest kraftfulla medlet för att få parter 

i en konflikt att göra en förändring och borde därmed stärkas än mer om FN:s 

högt ställda mål ska lyckas uppnås. Givetvis, likt Frowein och Krisch påpekar, 

som en sista utväg kombinerat med stark hänsyn till civilbefolkning och andra 

som kan fara illa. Som i alla sammanhang av typen där människor är involverade 

och riskerar drabbas på ett negativt sätt är det självfallet påkallat att genomföra 

en noggrann proportionalitetsbedömning. 

5.4 Korrelationen mellan artikel 2(7) och kapitel VII FN-stadgan 

Kapitel VII FN-stadgan ger möjligheten att, som tidigare redan 

uppmärksammats, sätta non-interventionsprincipen och artiklarna 2(4) och 2(7) 

ur spel. Kapitel VII reglerar alltså Förenta Nationernas legala befogenheter att 

intervenera vid händelse av hot mot freden, fredsbrott och aggressionshandlingar. 

Trots att såväl ett våldsförbud som ett interventionsförbud normalt råder är alltså 

detta ändå görligt och därmed helt legalt, så länge säkerhetsrådet auktoriserat 

detta i enlighet med FN-stadgans principer. Icke-våldsprincipen och non-

interventionsprincipen är, som vi nu förstått, likväl de principer FN alltid utgår 

ifrån. Den ordningen leder sålunda till att de mänskliga rättigheterna riskerar att 

hamna i skuggan. Det verkar vara så, historiskt sett, att det behövs ett samband 

mellan grova brott mot mänskligheten och ett reellt hot mot internationell fred 

och säkerhet för att säkerhetsrådet överhuvudtaget ska tillskansa sig auktoriteten 

att överväga en militär intervention. Där ska även stor hänsyn tas till varje 

enskild konflikts speciella karaktäristika.
36

 

Med anledning av Irakkriget antogs Resolution 688 av den 5 april 1991. FN:s 

säkerhetsråd använde sig i det fallet uttryckligen av sin rätt enligt sjunde kapitlet. 

Säkerhetsrådet bortsåg från 2(7) FN-stadgan med hänsyn till den irakiska 

                                                           
35

 Frowein & Krisch i Simma (red.) s 753. 
36

 Fenton s 214. 
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regeringens förtryck av civilbefolkningen och det massiva mänskliga lidandet 

som följd.
37

 Kopplingen mellan de kurdiska flyktingströmmarna och hotet mot 

internationell fred och säkerhet var betydande och säkerhetsrådet valde således 

att nyttja kapitel VII på ett expansivt sätt.
38

  

Att övervägandena är noggranna och välgenomtänkta inför en förestående 

intervention är såklart alldeles i sin ordning, då dessa aktioners synnerligen 

speciella och inte minst allvarliga karaktär påkallar att det sker. En sådan process 

och sådana omsorgsfulla överväganden kan ta avsevärd tid i anspråk och då 

humanitära insatser måste företas omedelbart kan detta bli ett problem. 

Det torde vara passande att non-interventionsprincipen ges en mindre betydelse 

än tidigare. Kriterierna enligt kapitel VII bör beaktas och läggas vikt vid. Den 

anda som varit förhärskande i alla år, att alla länder ska få sköta sitt eget, har inte 

en lika enkel infallsvinkel beträffande internationella konflikter av idag. Att 

definiera ett lands inre angelägenheter i tämligen vidstäckta termer känns idag 

daterat, mycket på grund av att vi har en betydligt närmare anknytning till andra 

länder jämfört med för 50-100 år sedan. Vi är beroende av varandra som 

världsmedborgare och handelspartners, men framför allt har vi ett ansvar för 

varandra. Våra stater och dess folkslag har länge fungerat och varit väldigt olika, 

både socialt, kulturellt och utvecklingsmässigt, men alltefter att vi börjar närma 

oss varandra så torde uppfattningen vad mänskliga rättigheter är och i praktiken 

innebär bli mer och mer likalydande och universell. Därför är min ståndpunkt att 

vi är tvungna att göra avkall på vår territoriella integritet och vårt 

självbestämmande och låta säkerhetsrådet få större befogenheter för att uppnå 

målen om fred och internationell säkerhet och i slutändan att mänskliga 

rättigheter tillkommer alla och envar. Men givetvis inte till vilket pris som helst, 

proportionalitetsbedömningen måste alltid göras först. 

                                                           
37
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5.5 Interventionens baksida 

En intervention där man har beslutat att åsidosätta 2(7) FN-stadgan och en stats 

suveränitet kan också innebära hanterandet av nya problem. Efter att en 

humanitär intervention med militära medel företagits kan målstaten hamna i ett 

mycket fragilt och sårbart läge: det kan uppstå stora flyktingströmmar som 

påverkar angränsande länder, nya interna konflikter, etnisk rensning och svält. 

Därför är det självfallet så att det är av största vikt - och FN:s fulla ansvar - att se 

till att den suveräna staten byggs upp på nytt och återfår sin stabilitet. 

Internationell inblandning med hjälpinsatser och samarbete för att minimera de 

negativa effekterna av interventionen är en förutsättning för att aktioner av detta 

slag ska få ske.
39

 

5.6 Artikel 4(h) Afrikanska Unionens stadga 

Subsidiaritetsprincipen, som även kallas närhetsprincipen, innebär att besluten 

ska fattas på den nivå som är effektivast och så nära medborgarna som det är 

möjligt.
40

 För att uppnå detta kan man välja att samarbeta på ett regionalt plan 

och regleringen beträffande regionalt samarbete står att finna i FN-stadgan 

kapitel VIII. Där föreskrivs att ingen bestämmelse i stadgan utesluter regionala 

avtal som verkar för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Dock får 

avtalen inte vara oförenliga med FN-stadgan.
41

 

Afrikanska Unionen är ett exempel på ett sådant regionalt arbete och 53 

afrikanska stater har hittills ratificerat unionens stadga. Av de afrikanska staterna 

är det endast Marocko som står utanför.
42

 

I Afrikanska Unionens stadga finns en motsvarande bestämmelse till FN-

stadgans kapitel VII. År 2000 slogs fast, genom artikel 4(h), att unionen har rätt 

att intervenera i en medlemsstat om AU:s församling, med hänsyn till grova 

                                                           
39

 Fenton s 214. 
40

 www.riksdagen.se /sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/subsidiaritetsprincipen (2012-10-23). 
41

 jfr art. 52(1) FN-stadgan. 
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 www.au.int/en/member_states/countryprofiles (2013-02-27). 
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omständigheter såsom krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten, 

så beslutar. Detta var fem år innan FN:s världstoppmöte antog begreppet R2P - 

responsibility to protect.
43

 FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon benämner detta 

som icke-likgiltighet, till skillnad mot tidigare då man i OAU
44

 arbetade efter 

devisen icke-inblandning.
45

 

Precis som i FN-stadgan finns det motsättningar inom AU-stadgans 

bestämmelser. Mot artikel 4(h) står artikel 3(d) som ämnar skydda AU:s 

medlemsstaters suveränitet, territoriella integritet och självständighet.
46

 

Eftersom artikel 4(h) har i princip samma ordalydelse och innebörd som kapitel 

VII FN-stadgan, samt med hänsyn till FN:s grundläggande mål om internationell 

fred och säkerhet, är frågan om det inte vore idé att även inom FN:s säkerhetsråd 

i större utsträckning praktisera och agera efter Afrikanska Unionens stadgas 

artikel 4(h). Att bestämmelsen, såsom artikel 4(h) Afrikanska Unionens stadga, 

tillkom inom detta regionala samarbete visar att tendensen att respektera 

mänskliga rättigheter före statssuveränitet blir en alltmer rådande uppfattning, 

världen över. 

 

                                                           
43

 Responsibility to protect innebär att alla stater har ett ansvar att skydda sin egen befolkning från 

folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och etnisk rensning (se även 
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6 Säkerhetsrådet och generalförsamlingen 

6.1 Inledning 

Förenta Nationernas har sitt säte i FN:s högkvarter i New York. FN har sex 

huvudorgan och de för allmänheten mest bekanta organen i FN är 

generalförsamlingen och säkerhetsrådet. FN-stadgans kapitel IV reglerar 

generalförsamlingens, precis som kapitel V reglerar säkerhetsrådets, 

organisation, uppgifter och befogenheter. 

Generalförsamlingen är det centrala huvudorganet som fattar beslut om FN:s 

årliga arbete. Alla 193 medlemsstater är representerade med en röst var, oavsett 

landets storlek.
47

 Generalförsamlingens uppgifter består av att bland annat verka 

för upprätthållande av fred och säkerhet, agera för nedrustning samt föreslå 

lösningar på konflikter, liksom att besluta om budget och att välja de icke-

permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet.
48

 

Till skillnad från generalförsamlingen, som kan behandla vilken global 

frågeställning som helst, ägnar sig säkerhetsrådet endast åt frågor som rör fred 

och säkerhet. Generalförsamlingens beslut tas genom majoritetsbeslut, men de är 

inte juridiskt bindande. Alla medlemsstater har däremot förbundit sig att åtlyda 

och genomföra säkerhetsrådets beslut.
49

 Säkerhetsrådet kan därför anses vara 

FN:s viktigaste organ vad gäller humanitär intervention och mänskliga rättigheter 

och därför även för omfattningen av denna uppsats. Dess roll och arbetssätt 

kommer att behandlas närmare i avsnitt 6.2 samt 6.3. 

6.2 Säkerhetsrådets roll och funktion 

1945 bestod säkerhetsrådet av fem permanenta medlemmar och sex icke-

permanenta medlemmar. År 1966, efter initiativ från ett antal afrikanska och 
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 jfr art. 9 FN-stadgan samt Basic Facts about the United Nations s 5. 
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 jfr art. 2, 5 och 6 FN-stadgan. 
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asiatiska länder, utökades antalet medlemmar i säkerhetsrådet till 15 istället för 

de tidigare 11. Av de tio icke-permanenta medlemmarna kommer fem från 

Afrika och Asien, två från Latinamerika, två från Västeuropa med omnejd och en 

från Östeuropa.
50

 Det utökade antalet medlemmar ökade de demokratiska 

förutsättningarna för säkerhetsrådets beslutsfattande.
51

 

De fem permanenta medlemmarna är USA, Frankrike, Storbritannien, Kina och 

Ryssland.
52

 De som inte är permanenta väljs av generalförsamlingen vartannat år 

så att fem länder ersätts varje år.
53

 

I enlighet med det grundläggande syftet för FN:s arbete, se artikel 1 FN-stadgan, 

är säkerhetsrådets primära funktion att upprätthålla internationell fred och 

säkerhet.
54

 Detta innebär i praktiken att utreda hot och brott mot freden, ge 

rekommendationer hur oroligheter i världen på bästa sätt dämpas, att råda 

medlemsländer om ekonomiska eller andra sanktioner, besluta om militära 

insatser, föreslå nya medlemsländer till FN, föreslå generalsekreterare för val i 

generalförsamlingen.
55

 

En intressant aspekt beträffade säkerhetsrådets arbetssätt är att dess fem 

permanenta medlemmar har vetorätt och kan därför var och en för sig stoppa ett 

beslut i säkerhetsrådet.
56

 

6.3 Säkerhetsrådets befogenheter 

”The absence of war and military conflicts among states does not in itself ensure 

international peace and security. The non-military sources of instability in the 
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economic, social, humanitarian and ecological fields have become threats to 

peace and security”
57

 

FN:s forne generalsekreterare (1991-1996) Boutros Boutros Ghali framhåller att 

bara för att det inte pågår en militär konflikt i en stat är inte fred och säkerhet 

garanterad. Även ekonomisk, social, humanitär och miljörelaterad instabilitet kan 

vara orsaken till att den internationella freden och säkerheten är i fara. 

Det är dock som vi redan vet frågor rörande internationell fred och säkerhet som 

säkerhetsrådet har huvudansvaret för. En viktig fråga att ställa sig beträffande FN 

och säkerhetsrådet vilja, ovilja eller möjlighet att agera skyndsamt i sammanhang 

som berör internationella konflikter är hur långt säkerhetsrådets befogenheter 

sträcker sig. Härmed kommer man att beröra legalitetsfrågor. I Sverige och i 

synnerhet inom straffrätten är legalitetsprincipen något som alltid genomsyrar 

rättstillämpningen. Inget straff utan lag, som legalitetsprincipen kort 

sammanfattat innebär, kommer till uttryck i 1 kap 1 § brottsbalken. Hur ser 

motsvarande bestämmelser och legalitetsprincipen ut i säkerhetsrådets fall? 

Enligt artikel 24(1) i FN-stadgan har säkerhetsrådet huvudansvaret för 

upprätthållandet av internationell fred och säkerhet. Detta innebär således att 

säkerhetsrådet har vissa förpliktelser. Om man tittar på artikel 24(2) FN-stadgan 

framgår det att säkerhetsrådet ska agera i enlighet med FN:s syfte och FN:s 

principer som kommer till uttryck i FN-stadgans första kapitel. Genom detta 

framgår det att säkerhetsrådet måste agera legalt och följa en legalitetsprincip.
58

 

Säkerhetsrådets särskilda befogenheter återfinns i kapitel VII. Statistik visar att 

säkerhetsrådet på senare tid varit mera aktivt än det någonsin varit. Mellan åren 

1946 och 1988 utfördes endast sjutton fredsbevarande insatser, medan det på 

blott fem år, mellan maj 1988 och oktober 1993, företogs tjugo.
59

 Dessa siffror 

indikerar att säkerhetsrådet i vart fall blivit mera benäget att på något sätt reagera 

på och intervenera i världens konflikter. Denna tendens hos säkerhetsrådet är 
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intressant, från humanitärt håll sett. Att rådet tenderar företa allt fler 

interventioner torde betyda att flera av dessa aktioner är humanitära 

interventioner, vilket kan tolkas som ett gott tecken ur den aspekten att mänskliga 

rättigheter börjar respekteras allt mer av FN:s medlemsstater. Det kan visserligen 

också betyda att säkerhetsrådet inte blockeras av sina ledamöter i samma 

utsträckning, vilket är en fråga som denna uppsats av utrymmesskäl inte 

behandlar. 
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7 Vetorätt 

7.1 Vetorättens bakgrund 

Artikel 27 FN-stadgan reglerar röstningsförfarandet och vetorätten i 

säkerhetsrådet. Den var ett resultat av de speciella omständigheter som rådde 

efter andra världskriget. Enighet i största möjliga mån var något som ansågs vara 

en förutsättning för säkerhetsrådets och generalförsamlingens arbete.
60

 Det var 

framför allt nödvändigt att nå en överenskommelse kring frågor såsom 

Sovjetunionens inblandning i Stillahavskriget (som var en del av andra 

världskriget), hur man skulle förfara i frågor gällande Tyskland och Polen efter 

krigets slut, bland mycket annat. Målet var att stormakterna USA, Sovjetunionen, 

Storbritannien och Kina, och sedermera Frankrike, skulle ta en ledande ställning 

kring efterdyningarna från kriget och med fast hand och ett starkt gemensamt 

ledarskap. Syftet med denna uppställning var att säkerställa dessa länders 

prominenta position i organisationen FN.
61

 

Sellen framhåller att vetorättens tillkomst rättfärdigades på fyra olika grunder:  

1) enighet var absolut nödvändigt för att freden skulle bibehållas;  

2) de permanenta medlemmarna behövde skydda sina nationella intressen;  

3) behovet av att förhindra att minoriteter blockerar majoritetens koalitioner; och  

4) en önskan att förebygga förhastade resolutionsförslag från säkerhetsrådets 

sida.
62
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7.2 Vetorättens innebörd och funktion 

Vetorätten i säkerhetsrådet innebär att de fem permanenta ledamöterna har varsin 

röst, enligt artikel 27 punkt 1. I punkt 2 stadgas att för att ett beslut ska gå 

igenom måste det finnas minst nio ja-röster. Det är bara de fem permanenta 

medlemmarna i FN:s säkerhetsråd som har vetorätt. Dock uttrycks inte denna 

vetorätt explicit i FN-stadgan, utan uttrycks istället i termer av att de permanenta 

medlemmarna har rätt att stoppa en resolution genom att lägga en negativ röst.
63

 

Det framgår av punkt 3 i artikel 27 att ett beslut måste ha nio ja-röster med sig 

inklusive de fem permanenta medlemmarnas samtycke.
64

 Detta är vad Patil 

benämner som ”The Rule of Great Power Unanimity”.
65

 

Veto springer från latinets vetare och betyder ”jag förbjuder” och innebär således 

möjligheten att ensidigt blockera eller refusera samtycke till ett lagförslag eller 

annat politiskt beslut.
66

 Ett veto kan endast hindra att ett beslut genomförs, inte 

förändra innehållet i det. Inom FN:s säkerhetsråd har alltså Kina, USA, 

Frankrike, Storbritannien och Ryssland ett varsin vetoröst som kan läggas för att 

förhindra ett beslut. Att avstå från att rösta kan vara ett sätt att visa sitt missnöje 

med ett förslag, men vare sig frånvaro vid omröstning eller en nedlagd röst 

räknas som ett veto. Internationella domstolen (ICJ) fastslog 1971 i rapporten 

Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in 

Namibia (South-West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 

(1970) att återkommande nedlagd röst från en permanent medlem inte i sig ska 

utgöra ett hinder för antagandet av en resolution.
67

 

Vetorätten kan ha flera dimensioner och Patil
68

 har identifierat fem former: 
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1. Ett öppet veto är ett negativt veto lagt av en permanent medlem på en 

verklig och materiell fråga. 

2. Ett dubbelt veto uppstår när en medlem är oense huruvida ett förslag är av 

processuell eller materiell karaktär. Det första vetot stoppar förslaget från 

att anses vara processuellt och det andra vetot underkänner även förslaget 

som materiellt. 

3. Ett dolt eller indirekt veto innebär att om sju av de femton medlemmarna 

kan bli övertalade att avstå från att rösta, kommer förslaget att slås ner 

utan en enda negativ röst från en permanent medlem. Metoden är även 

känd under namnet ”det sjätte vetot”.
69

 

4. Ett artificiellt/påtvingat veto föreligger där frågan skulle ha lösts på ett 

mera tillfredsställande sätt genom ett majoritetsbeslut. 

5. Ett veto genom ersättare inträffar när en permanent medlem använder sitt 

veto för en annan stats räkning; en stat som är inblandad, men inte har 

vetorätt. 

Som vi ser kan vetorätten vara avgörande på många olika sätt, men det finns 

enligt Schindlmayr ytterligare en dimension, en sjätte punkt, som brukar 

benämnas ”the closet veto”. Ett indirekt och outtalat veto som sker i enrum, 

redan innan ett förslag till en resolution läggs fram. De permanenta 

medlemmarna använder sålunda hotet om veto redan under de inledande 

förhandlingarna för att få sin vilja fram, vilket kan leda till att många utkast till 

resolutioner aldrig når säkerhetsrådets möten där alla femton medlemmar är 

närvarande. Då dessa uppgifter ofta baseras på hörsägen är det omöjligt att 

fastställa omfattningen av the closet veto, men mycket talar för, hävdar 

Schindlmayr, att det likväl är relativt frekvent förekommande.
70

 Således är the 

closet veto egentligen inte ett veto i ordets rätta bemärkelse, men likafullt är det 
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ett maktmedel så starkt som vilket annat öppet och uttalat veto som helst och 

påverkar följaktligen beslutsfattandet i säkerhetsrådet. 

7.3 Vetorätten – ett ifrågasatt maktmedel 

Vetorätten i säkerhetsrådet har länge varit omdiskuterad och allra tydligast visade 

sig problematiken kring detta förfaringssätt under det kalla kriget (1946-1989). 

De politiska motsättningarna mellan dels USA och dels Sovjetunionen gick inte 

att bortse ifrån eller undvika. Ironiskt nog blev det då dysfunktionella FN också 

en plattform för diskussioner hur FN:s roll och spelplan skulle se ut för 

framtiden. Idealistiska kosmopoliter ansåg att FN skulle jämställas med en sorts 

”världsregering” medan internationalister menade att FN i första hand skulle 

svara för världssäkerheten och tillhandahålla en egen armé. Traditionella realister 

däremot såg på FN som ett forum för diplomatiska spel, nationella regeringar 

emellan och utvecklingsländerna föredrog att använda FN som en slags klagomur 

för att uttrycka sitt missnöje mot de rika länderna.
71

 

Det talades redan vid FN-stadgans tillkomst om det eventuella införandet av ett 

så kallat ”kvalificerat veto”, vilket skulle innebära att det krävdes mer än ett veto 

för att rösta ner ett beslut, i mångt och mycket för att öka det demokratiska 

inslaget i förfarandet och även för att minska de fem permanenta medlemmarnas 

ensidiga makt. Men förslaget förkastades snabbt bland annat med motiveringen 

att eftersom de mäktigaste staterna besitter de största militära resurserna har de 

också det största ansvaret att ombesörja upprätthållandet av världsfreden, vilket 

skulle motivera att de därmed skulle ha ”mest att säga till om”.
72

 

Simma, Brunner och Kaul betonar att artikel 27(3) FN-stadgan bidrar, i 

förhållande till de icke-permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet, med ett starkt 

inslag av inbyggd ojämlikhet. För att ytterligare öka på denna inbyggda 

ojämlikhet har man systemet med roterande icke-permanenta medlemmar som i 
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sig ger dessa stater en begränsad erfarenhet, expertis eller andra erfarenheter 

rörande processen kring beslutsfattandet i säkerhetsrådet.
73

 

7.4 I vilken utsträckning har vetorätten använts? 

Efter Berlinmurens och kommunismens fall har ett tidigare i det närmaste 

lamslaget säkerhetsråd visat prov på en förhållandevis aldrig tidigare skådad 

aktivitet.
74

 Perioden 1990-1997 präglades av en allt större enighet inom 

säkerhetsrådet och före detta Sovjetunionen, sedermera Ryssland, började 

samarbeta med västvärldens rådsmedlemmar, vilket ledde till kraftfulla aktioner i 

Irak, Somalia, Haiti och Bosnien.
75

  

Under det kalla kriget antogs 646 resolutioner medan 189 stoppades genom veto. 

De tio kommande åren användes vetorätten endast vid tio tillfällen.
76

 

Nedan redovisas hur många gånger totalt respektive permanent medlem använt 

sig av sin vetorätt:
 77

 

 Ryssland/Sovjetunionen: 124 veto 

 USA: 83 veto 

 Kina: 8 veto 

 Storbritannien: 32 veto 

 Frankrike: 18 veto 

Som synes i uppställningen ovan har Ryssland och dåvarande Sovjetunionen 

använt sig av vetorätten vid flest antal tillfällen. Under det kalla kriget lade 
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Sovjetunionen in sitt veto 119 gånger. Sedan nationens upplösning har dock 

Rysslands användning sjunkit drastiskt. De senast tio åren har Ryssland använt 

sin vetorätt i frågor rörande Georgien, Zimbabwe, Burma, Cypern och Syrien. 

Beträffande USA så använde sig staten inte av sin vetorätt förrän år 1970. Detta 

berodde på att USA tillsammans med de övriga väststaterna var i dominerande 

ställning i säkerhetsrådet fram till 1966 års utökande av antalet medlemmar och 

därför inte behövde använda sig av sin vetorätt.
78

 Sedan dess har däremot 

användningen ökat markant. 83 veton har totalt lagts, varav 46 till stöd för Israel. 

Detta för att blockera resolutioner som kritiserat den israeliska staten men som 

inte kritiserat Palestina på samma sätt. 

Kina är det land som använt sig av sin vetorätt minst antal gånger genom åren. 

Sedan 2005 har deras vetorätt bara använts tillsammans med Ryssland i frågor 

som rört Burma, Zimbabwe och Syrien. 

Storbritannien har inte använt sig av vetorätten sedan 1989. Den gången lades 

veto, tillsammans med USA och Frankrike, mot en resolution som kritiserade 

USA:s militära invasion av Panama. 

Frankrike är mest benäget att lägga veto tillsammans med andra länder. Likt 

Storbritannien har inte heller Frankrike använt sin vetorätt sedan 1989.
79

 

Under kalla kriget utnyttjade såväl Sovjetunionen som USA sin makt att lägga 

veto till gagn för sina egna politiska intressen. Sovjetunionen ansåg till och med 

att vetorätten fungerade som ett slags självförsvar och kompensation för den 

minoritetsposition staten vid tidpunkten hade, för det fall FN skulle vända sig 

emot den. Detta ledde till att säkerhetsrådet stod tämligen handfallet under 

efterkrigsperioden.
80

 Förvisso har benägenheten att lägga veto sjunkit sedan 

järnridåns fall och det är exempelvis inte speciellt svårt att utläsa ett mönster i 
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vilka frågor exempelvis USA är benäget att lägga sitt veto idag. Detta indikerar 

tydligt att vetorätten många gånger färgas starkt av politiska hänsynstaganden 

och intressen, vilket känns mer än befogat att ifrågasätta i demokratiska och 

folkrättsliga sammanhang. 

7.5 Vetorätten då, nu och i framtiden 

Som redan noterats ovan lade Ryssland och Kina år 2012 sitt veto mot en 

fredsplan för Syrien. Året dessförinnan lade USA in sitt veto mot en resolution 

som benämnde israeliska bosättningar på palestinsk mark som olagliga. Samma 

år lade Ryssland och Kina in sitt veto mot en resolution som fördömde den 

syriska regeringens attacker mot demonstranter. År 2010 lade inget av de 

permanenta medlemmarna in sitt veto.
81

 

Svårigheterna under kalla kriget att nå enhällighet bland säkerhetsrådets 

permanenta medlemmar som inneburit ett misslyckande att bevara internationell 

fred och säkerhet har länge varit känt, menar Bailey. Generalförsamlingen har på 

grund därav flertalet gånger sökt efter ett arrangemang som begränsar 

användandet av vetorätt.
82

 Ett exempel är generalförsamlingens resolution 377 A 

”Uniting for Peace”. Där statueras att generalförsamlingen, för det fall oenighet 

föreligger i säkerhetsrådet, ges mandat att avgöra om hot eller brott mot freden 

föreligger och därför visar sig vara nödvändigt att använda väpnade styrkor för 

att upprätthålla eller återställa freden.
83

 Generalförsamlingen har agerat under 

denna resolution vid ett flertal internationella konflikter såsom Koreakriget 

(1950), Suezkrisen (1956), Kongo (1960), Mellanöstern (1967), inbördeskriget i 

Pakistan/Bangladesh (1972) och Afghanistan (1980).
84

 Med tanke på vilken 

auktorisation generalförsamlingen egentligen har i dessa frågor kan resolutionen 

ifrågasättas. Precis som Hunt påpekar är uppfattningen att resolution 377 A gav 
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generalförsamlingen utökad makt, eller att en ny ordning tillkommit, inte helt 

korrekt.
85

 I FN-stadgan utläses klart och tydligt att det är säkerhetsrådet som 

hanterar dessa frågor och får auktorisera militära interventioner. Samtidigt blir 

det klart svårare att agera skyndsamt om man använder sig av vetorätt i sitt 

beslutsfattande. 

Det har även diskuterats friskt kring tolkningen och tillämpningen av artikel 27 

FN-stadgan och undersökningar har gjorts kring möjligheten att lägga ner sin 

röst, liksom förekomsten av permanenta medlemmar i säkerhetsrådet och 

analyser av hur och när vetorätten har använts. Fassbender framhåller dock att 

konflikter från det förflutna hör till just det förflutna och det inte finns någon 

anledning att slåss mot dem igen.
86

 

Slutsatsen av detta blir härmed helt naturligt att Fassbender anser det påkallat att 

blicka framåt för att ha möjligheten att se hur en reform av vetorätten ska se ut så 

den fungerar på ett mera tillfredsställande sätt i framtiden. Han är inte ensam om 

sin uppfattning att vetorätten bör reformeras. Utrikesministern i Zimbabwe har 

vid tillfälle hävdat att FN-stadgan är inför ett generationsskifte och att vetorätten 

i princip har förverkat sin existensrätt, åtminstone som den sett ut sedan dess 

tillkomst. Han rekommenderade att vetorätten inte skulle kunna stå i vägen för 

sanktioner auktoriserade under FN-stadgan kapitel VII.
87

 Att Zimbabwe inte alla 

gånger kan ses som ett föredöme vad gäller mänskliga rättigheter är självfallet en 

aspekt i frågan
88

, men det låter sig likväl förstås att det inte bara är de rättstrogna 

demokratierna som borde vara av åsikten att vetorätten tarvar en reform, särskilt 

med bakgrund av hur världen ser ut idag. 

Hossain uppmärksammar debatten kring vetorätten och identifierar två 

huvudproblem. För det första, ”bör vetorätten begränsas eller lämnas 
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oförvanskad?” och för det andra, ”bör vetorätten vara något som tillkommer 

eventuella nya permanenta medlemmar i säkerhetsrådet eller inte?”. Hossain 

nämner också att det finns stämmor som höjts för vetorättens eliminering, om 

inte nu så åtminstone inom en överskådlig framtid. Chiles FN-ambassadör Juan 

Somavía föreslog, den 25 juni 1998, en tidsgräns, för hur länge vetorätten ska få 

finnas kvar, till omkring år 2030. Även Indiens utrikesminister lämnade år 1997 

en rapport som föreslog en reform i säkerhetsrådet. Dock har ingen av de 

permanenta medlemmarna visat sig särskilt villiga att överge sin vetorätt.
89

 För 

gemene man ter det sig förmodligen inte alls förvånande att man inte lättvindigt 

skulle lämna ifrån sig ett sådant privilegium. 

Simma, Brunner och Kaul observerar att diskussioner kring ett utökande av 

antalet permanenta medlemmar i säkerhetsrådet har förts sedan början av 1990-

talet. Man har talat om att minska tillämpligheten av vetorätten eller att modifiera 

användandet. Frågan huruvida vetorätten skulle vara immun mot en reform 

diskuteras, med tanke på hur lite som skett i frågan. Om så skulle vara fallet är 

det, enligt Simma, Brunner och Kaul, av vital betydelse att säkerhetsrådet agerar 

konsekvent och i enlighet med FN:s intressen och målsättningar, för att freds- 

och säkerhetsarbetet i enlighet med FN-stadgan ska fungera för framtiden.
90

 

Det finns flera röster som ställer sig någorlunda positiva till vetorätten. Tadokoro 

framhåller i sin avhandling, A Japanese View on Restructuring the Security 

Council, att vetorättens nuvarande system förvisso skulle må bra av att ersättas 

med ett annat, mera ”viktat” sådant, som innebär att de enskilda rösterna inte är 

lika direkt avgörande, men som fortfarande så gott som bevarar förmånen med 

vetorätt för åtminstone de fem existerande permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet.
91

 Man kan således skönja en viss återhållsamhet i Tadokoros 

uttalanden beträffande en förändring av vetorättssystemet när han ger förslag på 

hur säkerhetsrådet skulle kunna omstruktureras. Han medger att systemet med 
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vetorätt absolut kan uppfattas som ett odemokratiskt system, framför allt för de 

icke-permanenta medlemmarna, men poängterar att vetorätten fyllde en viktig 

funktion under kalla kriget, för att säkerställa säkerhetsrådet effektivitet. 

Resolutionsförslagen som kom var av relativt effektiv natur, om än också relativt 

få. Han menar att även idag, kan ett resolutionsförslag inte fungera effektivt, om 

inte de mäktigaste staterna aktivt stödjer det. Risken finns annars att dessa stater 

lämnar FN och kanske väljer att operera genom exempelvis G7
92

-samarbetet 

istället och därmed skulle världen förlora sin enda universella organisation. 

Därför är det, enligt Tadokoro, sålunda oundvikligt att vetorätten måste behållas, 

fast i en uppdaterad version, för ett visst antal permanenta medlemmar.
93

 

Hossain är också av uppfattningen att ett eventuellt avskaffande av vetorätten, 

som en lösning på problemet, skulle vara tämligen orealistisk. Att utöka antalet 

permanenta medlemmar är inte heller lösningen. Han finner att det vore mera 

praktiskt att fortsätta hålla antalet veto-berättigade stater lågt. Den demokratiska 

och framför allt lagliga aspekten rörande vetorätten bemöter Hossein med att 

säkerhetsrådet inte begränsas av några legala inskränkningar i strikt mening. 

Legitimiteten i rådets beslut är avhängigt överrensstämmelsen mellan dels 

materiella och dels processuella principer som i sin tur är förkroppsligade i FN-

stadgan. Att man inte talar om legitimitet i strikt bemärkelse beror, enligt 

Hossain, på att säkerhetsrådet agerar under inte bara en legal, utan även en 

politisk utgångspunkt. Så länge man efterföljer FN-stadgan har säkerhetsrådet 

därför agerat i enlighet med sina åtaganden.
94

 

Ergo innebär det av Hossain ovan förda resonemang att argumentet, att 

vetorätten borde avskaffas på grund av att den inte är i enlighet med legala 

principer, inte är lika tungt vägande. 
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7.6 Slutsatser 

Schindlmayr konstaterar sammanfattningsvis att säkerhetsrådet under 1900-talet 

haft stora problem att uppfylla sina primära åtaganden enligt 24(1) FN-stadgan, 

att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Vetorätten har åtskilliga gånger 

satt käppar i hjulet för säkerhetsrådets försök att implementera ett kollektivt 

säkerhetssystem i och kalla kriget bidrog till att göra säkerhetsrådet än mer 

handlingsförlamat. Länder som skyddar sina egna vitala intressen och ett 

vetosystem har visat sig inte vara någon bra kombination.
95

 Likt Tadokoro 

framhåller Schindlmayr också de fördelar som vetorätten har, bland annat att 

vetorätten bidrar till att förhindra att förhastade resolutioner antas, samt att de 

mäktigaste staterna, tack vare att de har vetorätt, väljer att fortsätta engagera sig i 

FN.
96

  

Med kalla kriget i åtanke torde det vara föga överraskande att före detta 

Sovjetunionen använt vetorätten tämligen flitigt. Mera anmärkningsvärt är ändå 

att USA är mera benäget att lägga sitt veto jämfört med Kina, som man kanske 

skulle kunnat tro. Konklusionen man kan dra av den informationen är att 

vetorätten genom åren inte använts med någon våldsam frekvens.  

Det finns dock fortfarande en stor risk att det förhåller sig så att säkerhetsrådet 

många gånger undviker eller till och med hindras att lägga fram förslag till 

resolutioner på grund av the closet veto? Som uppmärksammats i det föregående 

verkar det finnas flera indikationer som tyder på att the closet veto är en vanlig 

företeelse. Där får de högt hållna demokratiska och legala principerna sig en törn. 

Hossain framhåller att man vid en eventuell reform av säkerhetsrådets arbetssätt 

framför allt ska satsa på att förbättra legitimiteten och öppenheten i fråga om 

säkerhetsrådets beslutsfattande. För att uppnå detta skulle man då med fördel 

kunna införa en mera koordinerad sanktionskommitté, bestående av juridisk 

expertis för att bedöma de humanitära och legala konsekvenserna av 
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säkerhetsrådets utförda sanktioner.
97

 Offentlighetsprincipen, som förvisso är en 

svensk företeelse, hade kanske mått bra av att plats även i FN-sammanhang? 

Liksom att upprätta någon form av granskningsorgan för att bevaka 

säkerhetsrådets arbete. 

Som historien visat riskerar vetorätten alltid att bli ett politiskt instrument och 

arvet från kalla kriget har troligtvis inte suddats ut så mycket som man idag 

hoppats på. Därför ifrågasätter jag ändå existensen av de fem permanenta 

medlemmarnas obestridliga rätt till veto, så som den ser ut i sin nuvarande form. 

Med hänsyn till internationella konflikter där humanitära överväganden ofta är 

starkt bidragande borde säkerhetsrådets arbete vara något som är opartiskt och 

oberoende, precis som inom vilken domstol eller annan myndighet som helst. 

Baileys ord träffar förhållandevis rätt i sammanhanget: ”The idea that a state 

should not be a judge in its own cause has been largely forgotten”.
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8 Sammanfattande diskussion och slutsats 

8.1 Inledning 

Som titeln till denna uppsats insinuerar påverkar vetorätten i allra högsta grad 

FN:s möjligheter att ta beslut som leder till aktioner i form av exempelvis 

humanitära interventioner. Enkelt uttryckt kan vetorätten innebära en rejäl 

stoppkloss i processen och i förlängningen försvåra FN:s arbete för att uppnå det 

övergripande målet om fred och säkerhet mellan folken.  

Vi har förstått att problemen som kan uppstå kring ett system som innehåller 

vetorätt är inget man löser över en natt, men många verkar vara rörande överens 

om att vetorätten kanske inte nödvändigtvis måste elimineras, men att den 

definitivt behöver en reform. Dels för att passa in i dagens folkrättsliga klimat, 

som trots allt förändrats avsevärt sedan FN-stadgans och vetorättens tillkomst, 

dels för att den inte riktigt har den demokratiska polityr som torde vara 

eftersträvansvärt idag och dels för att systemet i förlängningen har en benägenhet 

att drabba det alltmer betydelsefulla humanitära arbetet på ett mycket negativt 

sätt. 

Som i de allra flesta sammanhang finns det två sidor av ett mynt och nedan har 

jag i korthet sammanställt de viktigaste argumenten som talar antingen för eller 

emot vetorättens existens. 

8.2 Argument för vetorätt 

Att vetorätt i FN:s säkerhetsråd över huvud taget uppkom visar i sig på att det 

existerar eller snarare har existerat positiva aspekter, speciellt kring den prekära 

tiden efter andra världskrigets slut. 

Fördelarna med ett vetorättssystem består först och främst av fördelen av att inte 

ha de mäktigaste staterna emot sig. Då vetorättsprivilegiet en gång tillföll dessa 

stater, som hade det största ansvaret och de största militära resurserna att 
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upprätthålla världsfreden, är det, som Schindlmayr och Tadokoro framhåller, 

viktigt att de, då de fortfarande besitter respektingivande resurser, fortsätter att 

stå bakom Förenta Nationerna. För det fall de förlorar sin vetorätt kan de komma 

att välja att operera genom någon annan organisation och lämnar FN utan 

resurser och förvandlar därmed organisationen till en tandlös tiger. 

Effektivitet är något som Tadokoro betonar som ett viktigt argument, men 

vetorätten hjälper också till att motverka att man fattar förhastade beslut i 

säkerhetsrådet och det understryks från flertalet håll i fråga om vetorättens vara 

eller icke-vara.  

Även att vetorätten ska behållas men skulle fungera bättre, ur demokratisk 

synpunkt, om man utökade antalet permanenta medlemmar anförs. På det sättet 

skulle balansen jämnas ut och fler stater skulle ha mer att säga till om, vilket 

skulle tala för att vetorätten kan behållas. 

8.3 Argument emot vetorätt 

Även om det uppenbarligen existerar och har existerat flertalet fördelar med ett 

vetorättssystem i FN:s säkerhetsråd finns det många röster som propagerar för 

vetorättens omedelbara reform. 

Precis som Simma, Brunner och Kaul betonar ligger det i sakens natur att 

vetorätt, som endast tillkommer ett fåtal permanenta medlemmar, tenderar att bli 

särdeles ojämlikt. I synnerhet för medlemmarna som roterar på sina poster och 

därmed inte alltid har sina platser i rådet. Det demokratiska perspektivet är 

följaktligen ett argument som starkt talar emot det nuvarande systemet med 

vetorätt.  

Tillsammans med det demokratiska dilemmat kommer problemen med politiskt 

färgade veton. De gamla antagonisterna Ryssland och USA bidrar starkt till att så 

sker och givetvis är det en omöjlighet att inte influeras av politiska 

ställningstaganden, men när stater får möjlighet att göra det på ett så kraftfullt 
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sätt som genom vetorätt kan konsekvenserna bli betydande. Eller förödande om 

man så vill.  

The closet veto, som Schindlmayr uppmärksammar, är ytterligare en negativ sida 

av ”vetomyntet” som kan orsaka problem för uppnåendet av ett tillbörligt 

beslutsfattande. Att ett resolutionsförslag kanske inte ens får se dagens ljus är 

givetvis ett ytterst allvarligt demokratiskt bekymmer då den inverkar på såväl 

transparens, öppenhet som offentlighet. Att säkerhetsrådet är ett politiskt organ 

borde inte få hindra att beslutsgången har möjligheten att granskas i efterhand. 

8.4 Sammanfattande slutsatser 

Oavsett om man tar hänsyn till positiva eller negativa argument i fråga om 

vetorättens rättfärdigande så påverkas ändå de humanitära insatserna 

oundvikligen av att den rätten existerar. Ett resolutionsförslag rörande en 

intervention i en stat kan stoppas för att en eller flera stater har möjlighet att 

ensidigt obstruera. Därför vore det mest adekvata - och humana - att på något sätt 

sätta vetorätten åt sidan när det handlar om interventioner i syfte att stoppa 

folkmord, etnisk resning och andra brott mot mänskligheten. 

Emellertid, likt Simma, Brunner och Kaul, är jag alltjämt tämligen positiv och av 

uppfattningen, eller åtminstone förhoppningen, att tillämpningen av artikel 27 

kommer fortsätta att utvecklas till det bättre och fortsätta göra det under år 

framöver. Därför torde inte ett avskaffande av vetorätten allena vara lösningen på 

problemet. Snarare vore det alltså lämpligt att begränsa möjligheterna att lägga 

sitt veto i frågor som huvudsakligen gäller humanitär intervention och/eller att 

det krävs mer än ett veto. Politiska överväganden måste hur som helst ges mindre 

betydelse i dessa sammanhang. 

Med anledning av den argumentationen är det även av vikt att stärka kapitel VII 

FN-stadgan och dess betydelse, förändra hur vetorätten inverkar på det 

humanitära arbetet. Är detta möjligt i praktiken? Jag tror att det är det. Vi har sett 

att det definitivt verkas för att så ska ske, genom exempelvis Afrikanska Unionen 
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som i sin stadga arbetat i den riktningen, som resulterat i artikel 4(h). Men 

utveckling, likt evolution, sker ofta långsamt och genomgår flera olika faser. Det 

måste fortsätta arbetas för att den politiska viljan i FN:s medlemsstater ska styras 

i den riktningen. En fara med detta är att non-interventionsprincipen riskerar att 

urholkas alltmer för att till slut försvinna helt. Detta ska givetvis inte vara den 

slutliga målsättningen, utan en proportionalitetsbedömning bör fortfarande vara 

det rådande och vägledande beträffande interventioner. Det måste finnas en 

balans mellan non-intervention och intervention, men att det borde vara lättare att 

göra avsteg från non-interventionsprincipen i fråga om humanitära katastrofer. 

Med tanke på vilken nyhetstillgång vi har idag torde det inte heller vara några 

problem att bedöma huruvida en stats befolkning tar stor skada eller ej. 

Tendenser visar, som vi sett, att säkerhetsrådet är tämligen benäget att ta beslut 

om interventioner enligt FN-stadgans principer och förutsättningar, även om inte 

ett reellt militärt hot är direkt för handen. Detta tycker jag är en god tendens i och 

med att en konflikt alltid har en upptrappningsfas och man måste leta efter andra 

saker än till exempel ett militärt angrepp. När ett sådant inträffar är ju den stora 

skadan redan skedd. FN:s målsättning och syfte är att upprätthålla internationell 

fred och säkerhet, vilket för mig också betyder att se till att väpnade konflikter, 

inbördeskrig och humanitära katastrofer helst inte inträffar alls. 

Men i slutändan är det också viktigt att medlemsstaterna kan identifiera sig med 

FN som organisation och dess fredsbevarande och fredsframtvingande aktioner. 

Därför bär säkerhetsrådet ett stort och tungt ansvar i detta hänseende. Denna 

maktställning, som ändå är relativt stor, får inte missbrukas med det oönskade 

resultatet att nya spänningar uppstår och ersätter eller förvärrar de gamla. Det kan 

vara det som är ett av FN:s dilemman; att styra i rätt riktning, med ändå inte ta 

över. Bring framhåller att FN alltid ska stå för en beredskap till konstruktiv 

diplomati och konfliktlösning, men bara när det politiska klimatet är så gynnsamt 

att verktygen kan utnyttjas till fullo.
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Människor behöver många gånger styras i rätt riktning av en större makt, precis 

som stater behöver styras av en större makt. Man kan föreställa sig ett samhälle 

där människor fick sköta sina egna angelägenheter så länge det handlar om de 

inre dylika, såsom allt som sker innanför hemmets fyra väggar. Detta skulle, om 

man drar det till sin spets, betyda att det exempelvis var tillåtet att misshandla 

någon, bara man gjorde det på privat basis, där man inte stör någon annan. Denna 

tanke är givetvis alldeles barock och kanske heller inte helt jämförbar med 

principen om statssuveränitet, men ibland kan en extrem liknelse öppna ögonen 

för en företeelse som kanske inte är helt ajourförd längre. 

Jag drar mig till minnes uttalandet från Ingvar Carlsson som 1999 tilldelades 

uppdraget att leda en oberoende kommission för att utreda folkmorden i Rwanda, 

”Carlsson Report on Rwanda 1999”. För det första påpekade han att det är dags 

att världen tar folkmord på ett mycket större allvar. För det andra underströk han 

att han i grunden hade en optimistisk tro på mänskligheten och att människan i 

grunden är god men, med facit i hand, att man ändå inte kan lita på att människor 

beter sig anständigt i alla sammanhang. ”Mänsklig anständighet är blott en 

fernissa och det finns därför inga garantier för att detta inte kommer hända igen, 

varför man måste bygga upp starka institutioner som kraftfullt bevakar de 

mänskliga rättigheterna”.
100

  

Det är inte heller ett på något sätt djärvt påstående att hävda att det tillhör den 

allra mest grundläggande juridiska principen att en domare inte ska döma i egen 

sak. Och varför skulle det vara i sin ordning att vetorätten har den avgörande 

betydelsen i beslut som kan ge allvarliga humanitära konsekvenser? 

8.5 Avslutning 

Sammanfattningsvis vill jag framhäva de, enligt mig, två viktigaste aspekterna i 

för en reform av vetorätten. 
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För det första; att öka transparensen. För att ett beslut inte ska kunna fattas - eller 

stoppas - ensidigt skulle ett förslag kunna vara, precis som Hossain anför, att 

utvidga öppenheten i säkerhetsrådets arbete och göra granskningar kontinuerligt. 

Förslagsvis av ombud som är, för det enskilda fallet och det saken rör, helt 

opartiska både politiskt och juridiskt. Kanske skulle en demokratiskt vald och 

oberoende juridisk expertis i Förenta Nationerna kunna närma sig lösningen på 

problemet? Att öka transparensen skulle också kunna bidra till att begränsa 

förekomsten av the closet veto. Jag förstår självfallet att en reform innehållandes 

medel för en ökad öppenhet i FN:s arbete är svårt och absolut inget man 

åstadkommer omedelbart, men man måste börja någonstans för att komma 

någonstans. 

För det andra; att begränsa eller eliminera vetorättens betydelse beträffande de 

resolutionsförslag som rör interventioner av humanitära skäl. Just som Simma, 

Brunner och Kaul påpekar skulle en minskning av tillämpligheten av vetorätten 

eller en modifiering av användandet vara ett sätt att komma åt problemet. Då 

trenden under senare tid rört sig mot att beakta mänskliga rättigheter istället för 

icke-inblandning känns det ändå mera motiverat att ta krafttag emot ett starkare 

mandat för FN att agera i sådana situationer. Att begränsa vetorätten och dess 

makt när det handlar om just humanitära insatser för att rädda en konfliktdrabbad 

stats civilbefolkning från folkmord, etnisk rensning och förföljelse kan vara ett 

steg i rätt riktning. 
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