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1. Inledning 
 
Tron på Förenta Nationernas förmåga att lösa konflikter ökade efter kalla krigets slut. 
Världssamfundet skulle sent omsider få en andra chans att fungera så som det från början 
var tänkt. I FN-stadgans inledning formuleras organisationens grundläggande syften, där 
ledstjärnan, ett fredligt internationellt samhälle, lyser tydligt.   
   Det ska inte förnekas att FN efter kalla krigets slut har haft en mer framträdande roll på 
den internationella politiska arenan. FN:s säkerhetsråd har återfått handlingskraft i och 
med att de permanenta medlemmarna i högre grad har kunnat enas. Om organisationen 
har lyckats uppfylla sina grundläggande syften är emellertid en annan fråga. Den 11 
september 2001 skakades det internationella samhällets uppfattning om säkerhet i sina 
grundvalar; terroristattacken stod för en ny hotbild där traditionell krigföring tycktes 
förlegad och där försvarsstrategin inte på något sätt var given. 
   Trots att det nya hotet inte uppstod över en natt, blev händelserna den 11 september 
2001 på många sätt ett uppvaknande. En medvetenhet om att effekter på det 
internationella samhället kunde åstadkommas av andra aktörer än stater spreds. Eftersom 
FN bildades efter två internationella världskrig kom det system som utvecklades att utgå 
från dessa som prototyper för de konflikter som i framtiden skulle förhindras.  
   Globaliseringen nämns ofta som en bidragande faktor till att de transnationella 
aktiviteterna ökar. Oavsett vad som anses ha utlöst den nya utvecklingen kan det 
konstateras att FN står inför en annan situation än den som förutsågs vid organisationens 
grundande. Likafullt är FN:s ansvar för upprätthållandet av internationell fred och 
säkerhet detsamma som 1945. Poängen är således att organisationen behöver följa med i 
utvecklingen för att kunna lösa konflikter även i ett samhälle i förändring.  
   Det är naturligt att det i FN är svårt att utforma en allmänt godtagbar strategi för att 
bekämpa terrorism. Organisationen består av nära 200 suveräna stater med skilda 
intressen där alla ska enas kring en gemensam hållning. Resultatet blir ofta att FN:s beslut 
stannar vid att bli ett slags genomsnitt av de olika staternas åsikter. Verkningarna på det 
internationella samhället av sådana obestämda uttalanden blir följaktligen inte heller 
särskilt påtagliga. Ett dilemma inom FN är alltså att man genom oprecisa 
ställningstaganden får svårt att bli handlingskraftig. 
   Denna uppsats söker rikta ljus mot FN:s behandling av sitt ”nya” ansvarsområde. 
Organisationen finns till för att upprätthålla internationell fred och säkerhet och i de fall 
terroristhandlingar hotar denna är det dess skyldighet att se till att lämpliga åtgärder 
vidtas. I det följande sker därför en granskning av hur världssamfundet sedan kalla 
krigets slut handskats med den internationella terrorismen. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 
Sedan kalla krigets slut har FN fått tillbaka något av sin handlingskraft. En fråga som 
sedan dess kommit att diskuteras mer regelbundet inom världssamfundet är de fall av 
terrorism som stört den internationella ordningen. Trots den alltmer regelmässiga 
behandlingen saknas alltjämt en allmänt godtagbar definition inom FN beträffande 
terrorismens innebörd. Ett smått paradoxalt faktum blir därmed att det internationella 
samhället satsar stora resurser på att behandla ett fenomen som man inte kunnat ange 
innebörden av. För att ändå få en uppfattning om hur behandlingen av terrorism 
utvecklats inom FN kan organisationens officiella dokument konsulteras. Denna uppsats 
kommer därför att söka svaret på följande frågeställning:  
  
– Hur har FN:s officiella policy gentemot terrorism utvecklats sedan kalla krigets slut? 
 
Min uppfattning är att ämnet är såväl utomvetenskapligt som inomvetenskapligt relevant. 
Efter den 11 september 2001 har förekomsten av terroristhandlingar blivit något som 
medborgare över hela världen kommit att öppna sina ögon inför och problemet med 
terrorism har hamnat högt upp på den säkerhetspolitiska agendan i åtskilliga stater. Mitt 
ämnesval är även inomvetenskapligt relevant i den bemärkelse att jag i min uppsats 
strävar efter att i viss mån ge ett bidrag till den hittillsvarande forskningen. Eftersom det, 
som jag uppfattar det, saknas en omfattande och tydlig presentation av den terroristpolicy 
som FN står för, utgör mitt bidrag förhoppningsvis ett tydliggörande inom området.  
   Utan att på något sätt vara ett huvudsyfte finns det skäl att tro att uppsatsen kan 
medföra en ökad kunskap om relationen mellan Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen. 
Trots att studiens resultat presenteras som hela organisationens policy utgörs vägen dit av 
en granskning av vart och ett av organens resolutioner. Genom sin breda agenda och 
övervakande funktion inom FN har Generalförsamlingens en framträdande roll. 
Säkerhetsrådet å andra sidan har en stark ställning genom sin speciella tvingande 
befogenhet och anknytning till specifika händelser. En intressant fråga att ställa sig är 
huruvida organen påverkas av varandra och vem som i så fall är drivande. 
 

1.2 Metod och material 
 
Problemställningen för denna uppsats utgörs av en föresats att kartlägga FN:s officiella 
policy gentemot terrorism sedan kalla krigets slut. Detta är en uppgift där resultaten inte 
är mätbara i kvantitativ mening och där variablerna och deras potentiella värden inte är på 
förhand givna. Trots detta blir det, som statsvetarna Jan Assarsson och Torsten Svensson 
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påpekar, alltid fråga om en mätning så snart vi klassificerar och delar in verkligheten i 
kategorier.1 I mitt fall blir det dock nödvändigt att konstruera egna kategorier och 
variabler, inte minst som tidigare resultat inom området bitvis saknas. Hur går det då till 
att operationalisera en så pass abstrakt problemställning? Det första steget utgörs liksom i 
de flesta andra undersökningar av att välja ut ett lämpligt material, som på bästa sätt gör 
det möjligt att mäta det jag avser att mäta. För detta ändamål har jag valt ut 33 
resolutioner från Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet, där tidsintervallet spänner från 
1991 till 2003. Skälen för detta val av material utvecklas vidare under avsnittet ”Urval 
och avgränsningar”. Nästa steg handlar om att utföra själva tolkningen av det utvalda 
materialet. Granskningen av mina resolutioner har gått till på så sätt att jag först 
sammanfattat alla resolutioner var för sig, för att därigenom lättare kunna överblicka mitt 
material. Därefter har en mer analyserande genomgång gjorts, där rubriker har utformats i 
enlighet med resolutionernas innehåll. Dessa rubriker har i nästa skede utgjort grunden 
till en jämförande granskning, i och med att det blivit möjligt att fastställa förändringar 
över tid. Rubrikerna motsvarar i själva verket undersökningens variabler, varför 
rubrikernas förändring sedan kalla krigets slut följaktligen motsvarar variablernas värden. 
Det är dessa värden som slutligen leder fram till svaret på uppsatsens frågeställning, alltså 
på vilket sätt FN:s terrorpolicy förändrats från kalla krigets slut fram till idag. 
   Anledningen till att begreppet policy används är att det enligt min mening inbegriper 
såväl inställning som grundläggande handlingsprogram och därmed fungerar bra som 
benämning på det som ska undersökas. 
   Genom ovanstående redogörelse har det sannolikt redan framgått att detta är en 
deskriptiv uppsats med explorativa drag. Uppsatsen är explorativ i den bemärkelse att det 
saknas testbara hypoteser vid arbetets början. Som tidigare konstaterats anser jag FN:s 
policy gentemot terrorism vara bristfälligt exponerad i tidigare forskning, något som 
motiverar en beskrivning; det går helt enkelt inte att förklara något utan att först ha 
beskrivit det. För att beskrivningen ska bli vetenskaplig krävs att ett 
klassifikationsschema med variabler utformas, något som i denna uppsats åstadkoms på 
det sätt som redogjorts för ovan. Beskrivningen sker över tid, vilket gör det möjligt att 
följa utvecklingen i det empiriska materialet.  
   På vilket sätt anknyter jag då till mitt teoretiska material? Det har kunnat fastställas att 
på förhand givna hypoteser saknas, vilket utesluter en teoriprövande ambition. Eftersom 
min uppsats istället har sitt ursprung i intresset för ett specifikt händelseförlopp får den 
med automatik en induktiv ansats. Teorikapitlet fungerar som en referensram och en 
dialog med tidigare forskning. Vidare ger teorianknytningen hjälp med att utforma ett 

                                                 
1 Jan Assarsson & Torsten Svensson, Att fråga och svara – en introduktion till statsvetenskaplig metod 
(Uppsala, 1996) 33 



 

4 

klassifikationsschema för uppsatsens variabler. I konkreta termer utformas teorikapitlet 
som en tvådelad introduktion till den empiriska studien och baseras på uppsatsens två 
centrala begrepp, terrorism och FN. Dessa fenomen knyts ihop i den empiriska delen av 
uppsatsen, varför det finns ett behov av att definiera de relevanta karaktärsdragen hos 
respektive fenomen. När det gäller fenomenet terrorism förs en begreppsdiskussion som 
bygger på olika begreppsforskares undersökningsresultat inom området. Avsnittet 
avslutas med att en arbetsdefinition utformas att ha i åtanke under granskningen av FN:s 
resolutioner om terrorism. Den andra delen av kapitlet ägnas åt FN, med särskild 
betoning på organisationens rättsliga förutsättningar vid konflikthantering. Genom denna 
tudelade genomgång förvärvas nödvändiga förkunskaper att använda vid utvärderingen 
av det empiriska materialet.  
   Denna studie är till stor del baserad på förstahandskällor. För upplysningar om FN:s 
arbetsförutsättningar vänder jag mig med fördel till FN-stadgan, där organisationens 
befogenheter och skyldigheter finns nedtecknade. Vad gäller analysen av FN:s 
terrorpolicy baseras den på resolutioner från Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. I 
teorikapitlets begreppsdiskussion däremot, utgörs materialet istället av vetenskaplig 
litteratur från forskare på området. Denna litteratur ger en överblick av den existerande 
diskursen och fungerar som bas för utformandet av en arbetsdefinition av terrorism.  
 

1.2.1 Urval och avgränsningar 
 
Urvalstekniken för materialet i denna uppsats har varit strategisk, i den bemärkelse att jag 
själv utifrån olika kriterier bestämt vilka analysenheter som ska ingå i undersökningen. 
Den empiriska delen av uppsatsen baseras på 33 resolutioner från FN:s generalförsamling 
och säkerhetsråd. Resolutionerna utgör uppsatsens analysenheter eftersom de 
representerar de fenomen vars egenskaper undersökningens variabler beskriver. 
Materialets tidsintervall sträcker sig från våren 1991, det vill säga i nära anslutning till 
kalla krigets slut, till och med våren 2003, då den sista för uppsatsen relevanta 
resolutionen utkom. Urvalet av de resolutioner som granskats har inte varit självklart och 
jag är medveten om att ett annat urval möjligen skulle leda fram till ett annat resultat. 
Med tanke på den frågeställning som valts ser jag ändå flera tydliga argument som stödjer 
mitt val av empiriskt material. Som syftet anger är det den offentliga hållningen gentemot 
terrorism som eftersträvas. Genom att Generalförsamlingens befogenheter är av 
övervakande karaktär har organet en agenda med stor spännvidd. Dessutom utkommer 
Generalförsamlingen med en årligen återkommande resolution om just terrorism, något 
som ger en önskvärd kontinuitet och möjlighet till överblick. Av okänd anledning skrevs 
inga resolutioner om terrorism i Generalförsamlingen under åren 1992 och 1993. I övrigt 
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är överblicken från 1991 till och med 2002 komplett. Med all sannolikhet utformas en 
terrorresolution från Generalförsamlingen även under 2003, men utkommer troligen i 
likhet med de övriga först i början av det påföljande året.  
   Vad gäller Säkerhetsrådet har organet ett speciellt ansvar för att behandla hot mot 
internationell fred och säkerhet. I och med att terrorism allt sedan kalla krigets slut har 
betraktats som ett sådant hot är ett rimligt antagande att en stor del av FN:s arbete inom 
terrorismområdet har bedrivits i Säkerhetsrådet. 
   Jag är medveten om att det vid frågan om FN:s behandling av terrorism finns fler källor 
att tillgå för information än bara Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. En medveten 
avgränsning har därmed gjorts, genom att endast en viss del av det omfattande material 
om terrorism som FN publicerat behandlas i denna uppsats. Exempelvis granskas inte 
dokument från den Ad Hoc-kommitté som arbetar på uppdrag av Generalförsamlingen 
och som är specialinriktad mot problem med terrorism. Kommittén kan snarast betraktas 
som en arbetsgrupp som rapporterar in sina resultat till Generalförsamlingen. 
Församlingen utvärderar kommitténs resultat och presenterar dessa, i den mån de faller 
medlemmarna i smaken, som offentliga uttalanden i sina resolutioner. Vidare har FN:s 
generalsekreterare vid ett flertal tillfällen utkommit med skrifter om den internationella 
terrorismen. Dessa får dock betraktas som mer personligt färgade manifest som inte till 
fullo kan likställas med FN:s samfällda inställning. Av denna diskussion följer att FN:s 
offentliga policy gentemot terrorism rimligen kan representeras av Generalförsamlingens 
och Säkerhetsrådets resolutioner. Härmed har jag argumenterat för att det val av material 
som gjorts bäddar för god validitet. Hur är det då med generaliserbarheten? Kan jag 
genom att granska de 33 utvalda resolutionerna dra slutsatser bortom dessa 
analysenheter? Faktum är att undersökningen baseras på hela den population som jag är 
intresserad av. Jag har inte tvingats välja bort analysenheter på grund av ett alltför 
omfångsrikt utbud. Den enda tänkbara anledningen till att analysenheter skulle kunna 
saknas i undersökningen är att jag i mitt sökande av material missat resolutioner och inte 
är medveten om deras existens. Om min granskning hade gällt en längre tidsperiod hade 
behovet av analysenheter ökat, av den enkla anledning att de skulle existera. En hel 
population har följaktligen kunnat överblickas och därmed försvinner såväl möjligheten 
som anledningen att generalisera.  
 

1.4 Disposition 
 
Denna uppsats som behandlar FN:s policy gentemot terrorism sedan kalla krigets slut har 
följande disposition: Efter inledningen följer ett teorikapitel som är uppbyggt kring två 
huvudrubriker, nämligen terrorism och FN. I avsnittet om terrorism förs en diskussion 
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kring definitionsproblematiken beträffande fenomenet. Resonemangen leder fram till att 
en egen definition av terrorism utformas. I det andra avsnittet klarläggs det rättsliga 
system som ligger till grund för FN:s beslut, som leder in på organisationens möjligheter 
att besluta i frågor som terrorism.  
   Efter denna genomgång presenterar jag min egen undersökning av FN:s resolutioner 
om terrorism. Vilka resolutioner som har granskats anges i en bilaga.  
   Slutligen görs en analyserande sammanställning av de uppnådda resultaten. Slutsatserna 
delas upp dels i ett avsnitt om det som förblivit oförändrat i FN:s terrorpolicy, dels i ett 
avsnitt som tar upp förändringarna. Det sista som sker är att uppsatsens frågeställning 
besvaras så kortfattat som möjligt, kompletterat av förslag till möjliga utvecklingar av 
studien.   
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2. Teoretisk genomgång 
 

2.1 Terrorismens innebörd 
 
Det råder utan tvekan en definitionsmässig och moralisk förvirring beträffande vad som 
egentligen menas med uttrycket terrorism. En del av förvirringen kan ha sin grund i det 
faktum att terrorism ofta ses som ett till sin natur internationellt fenomen. Trots det 
faktum att stater generellt betecknar terrorism som ett brott blir en universell definition 
svår, för att inte säga kontroversiell att utforma.2 Detta problem uppstår som resultat av 
den suveränitetsprincip som ännu idag fortsätter att försvåra förverkligandet av rättsligt 
bindande internationella överenskommelser.  
   För att få en mer översiktlig uppfattning om fenomenet terrorism kan det placeras in 
som en del i en större kontext. Terrorism skulle då lämpligen kunna ses som ett fall av 
uppror, eller möjligen grupperas in som ett exempel på väpnad strid.3 Enligt en definition 
av Paul Wilkinson kan ett uppror förklaras som ett relativt värdeneutralt begrepp som 
avser en resning mot en styrande regering eller mot civila auktoriteter.4 När det gäller de 
definitioner av terrorism som existerar är beskrivningarna emellertid inte lika neutrala, 
något som bidragit till svårigheten att enas kring en definition.  
 

2.1.1 Medel snarare än mål 
 
Frågan är om inte oenigheten kring vilket förhållningssätt som ska intas gentemot 
terrorismen har att göra med huruvida fenomenet uppfattas som ett mål eller som ett 
medel. För att förtydliga denna tankegång kan filosofier och ideologier ges som exempel 
på vad jag här avser med ett mål-fokuserat fenomen.5 Vad gäller medel-fokuserade 
fenomen kan strejker och sanktioner ges som exempel. Min uppfattning är att det ligger 
närmast att betrakta terrorism som ett exempel på det senare, det vill säga som ett medel. 
För att vidare utveckla denna tankegång kan aktörerna som begår en terroristhandling tas 
som exempel. Dessa kan mycket väl drivas av målsättningar som stämmer överens med 
målen hos aktörerna i en legitim NGO. Vad som skiljer en terrorist från en NGO-medlem 
i detta sammanhang, och som därmed föranleder beteckningen terrorism, är alltså inte 
målsättningarna utan de alternativa metoder som används av terrorister.   

                                                 
2 Regeringskansliet: Justitiedepartementet, Straffansvar för terroristbrott (Stockholm, 2002) 7-13 
3 Paul Wilkinson, Terrorism Versus Democracy: The Liberal State Response (London, 2000) 1 
4 Wilkinson, 2000, 2 
5 Wilkinson, 2000, 13 
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   Möjligen har problemen med att hitta en allmänt gångbar definition av fenomenet att 
göra med det faktum att man i definitionen lagt in ideologiska aspekter. Det är givet att 
FN:s medlemsländer inte kan komma överens i alla ideologiska frågor. Genom att 
emellertid göra klart att det inte är målsättningar utan tillvägagångssätt som innefattas i 
begreppet terrorism skulle förutsättningarna för att utforma en definition som vore såväl 
tydlig som allmänt godtagbar se helt annorlunda ut. 
   I flera av de befintliga definitionerna av terrorism poängteras just att terrorism är 
förkastligt oavsett vilka mål de är avsedda att resultera i. Detta bekräftar ytterligare 
uppfattningen om terrorism som ett medel snarare än som ett mål. I vissa förslag till 
definitioner betonas emellertid att terrorism har som målsättning att till exempel sprida 
skräck eller att förstöra moralen hos en befolkning.6 En sådan tolkning av 
terroristbegreppet kan definitivt leda in tankarna på ett sidospår, eftersom spridandet av 
rädsla inte kan ses som det primära målet, utan som ett medel för att uppnå ett annat mål. 
Hur detta egentliga mål ser ut är inte av betydelse för definitionen. Eftersom samtliga 
terrorhandlingar ändå kan förknippas med någon typ av politiskt mål kan det finnas skäl 
att ange detta i en definition för att undvika missuppfattningen att målet med handlingen 
är handlingen själv. Hur förkastligt terrorismens tillvägagångssätt än kan anses vara bör 
en definition inte antyda att terrorism utövas för medlens skull. 
 

2.1.2 Politiska målsättningar 
 
Det har följaktligen konstaterats att kärnan i terroristbegreppet utgörs av en speciell typ 
av handling och att terrorismen inte ska uppfattas som någon ideologi. Det faktum att 
”politiska mål” använts otydligt i många definitioner har haft del i förvirringen som 
uppstått. Emellertid ska det inte förnekas att det självklart är målsättningar av olika slag 
som legat till grund för att fallen av terrorism överhuvudtaget ägt rum. Per Bauhn, docent 
i praktisk filosofi, uppmärksammar om att det finns en relation mellan handlingen och det 
avsedda förverkligandet av ett politiskt mål.7 Målet är dock inte synonymt med 
handlingen, utan sträcker sig längre än själva dådet. Detta till synes enkla konstaterande 
är värt att betona eftersom det finns en generell uppfattning om att terroristernas 
fundamentala mål är att sprida skräck. Som Paul Wilkinson påpekar är spridandet av 
skräck endast en komponent som används för att uppnå ett större mål.8  

                                                 
6 Michael Walzer, Just and Unjust Wars – Moral Arguments with Historical Illustrations (New York, 
1992) 197 
7 Per Bauhn, Ethical Aspects of Political Terrorism: The Sacrificing of the Innocent (Lund, 1989) 14 
8 Bauhn, 1989, 19  
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   Av vilken art är då de målsättningar som utövarna av terrorism kan anses drivas av? I 
många definitioner uppges ”politiska mål” helt enkelt vara motivet för terrordåd. Frågan 
blir då hur brett detta politiska kriterium kan tolkas. Det finns till exempel skäl att 
betrakta religiösa mål som politiska eftersom det i icke-sekulariserade samhällen, såsom 
vissa muslimska stater, inte existerar någon gräns mellan samhälle och religion. De flesta 
mål, verkar det som, kan betraktas som politiska när det finns en vilja att argumentera för 
det.  
   Oavsett huruvida målet kan anses politiskt eller inte finns ändå en gemensam faktor för 
syftet med terroristhandlingen, nämligen att ändra en eller flera personers beteende. 
Bauhns anmärkning att det även kan vara fråga om att vilja förhindra en situation från att 
förändras är enligt min uppfattning av mindre betydelse.9 Om det inte hade funnits tecken 
på att en situation höll på att förändras är det inte troligt att någon terroristhandling skulle 
komma att begås. Dådet har därmed som ändamål att ändra en situation tillbaka till vad 
den var tidigare, vilket inte är detsamma som Bauhn talar om.   
 

2.1.3 Våldsamma inslag 
 
Den kanske minst omstridda uppfattningen i de existerande definitionerna av terrorism är 
att handlingen har inslag av våld. Våldet kan vara riktat mot såväl människor som 
egendom och benämns på olika sätt. Wilkinson betecknar det våldsamma draget som 
”systematic use of coercive intimidation” och undviker på så sätt någon vidare 
precisering av offret.10 Bauhn å sin sida begränsar sin definition genom att endast referera 
till våld mot individer.11 Meningarna är delade beträffande huruvida hot om våld bör ingå 
i definitionen, men enligt Bauhn blir en definition som inkluderar hot alltför bred.  
   Samtidigt som inslaget av våld förekommer i åtskilliga definitioner finns en 
gradskillnad i fråga om hur pass målande uttryckssätt som används. Medan en forskare 
som Yonah Alexander använder sig av den relativt neutrala formuleringen ”employment 
or the threat of violence”, så uttrycker sig Michael Walzer mer drastiskt genom att 
beteckna våldet som ”the random murder of innocent people”.12  
   I Walzers definition återfinns dessutom två andra angelägna definitionsproblem som 
båda har att göra med terroristernas urval av offer. Det första handlar om huruvida 
terrorister väljer sina offer urskillningslöst eller med en tanke. Det finns onekligen många 
exempel på terrordåd där offren tycks ha dödats utan någon speciell tanke. Vad som ändå 
                                                 
9 Bauhn, 1989, 17 
10 Wilkinson, 2000, 12 
11 Bauhn, 1989, 28 
12 Yonah Alexander & Edgar H. Brenner, eds., Terrorism and the law (New York, 2001) 7 & Walzer, 1992, 
197 
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talar för att inte inräkna godtyckligheten som ett karaktärsdrag i en terroristdefinition är 
att det även finns exempel på när offren valts ut med en medveten strategi.13 Vidare har 
det tidigare konstaterats att drivkraften bakom terroristhandlingar är förverkligandet av 
politiska mål. Eftersom våldet utgör en medveten strategi och förväntas få vissa 
uträknade effekter, samt i förlängningen förväntas leda till att de politiska målen 
förverkligas, framstår det som mindre troligt att valet av offer skulle överlåtas till 
slumpen. 
   Walzer framhåller i sin definition även att terroristhandlingar endast riktas mot 
oskyldiga människor. Denna uppfattning får anses vida spridd och kan jämföras med 
definitioner som anger civila som terrordådens måltavlor. Emellertid kan det anses 
olämpligt att använda ett begrepp som ”oskyldig”, eftersom missförstånd lätt kan uppstå 
kring uttryckets egentliga innebörd. Bauhn har utrett begreppet närmare och kommit fram 
till att det kan tolkas på flera olika sätt. En person kan vara oskyldig i en rättslig 
betydelse, närmare bestämt att inget brott begåtts. Det kan även röra sig om att personen 
är oskyldig i moralisk bemärkelse. Slutligen kan det vara fråga om att vara oskyldig i en 
bredare betydelse, nämligen att en person inte har något att göra med något som inträffar, 
som till exempel att befinna sig på ett plan som kapas.14 Min uppfattning är att det är den 
sista tolkningen av skuldlöshet som bäst går att applicera på de terrorhandlingar som vi 
sett prov på under senare tid. Med detta vill jag däremot inte ha sagt att offrens tänkbara 
oskuld är något som bör ingå i en definition av fenomenet terrorism, eftersom ett sådant 
kriterium skulle kunna försvåra bedömningen på såväl nationell som internationell nivå. 
För att avgöra huruvida en viss handling utgör prov på terrorism eller ej skulle det bli 
nödvändigt att först granska offrens koppling till det inträffade, vilket förefaller vara ett 
alltför omständligt tillvägagångssätt. Detsamma gäller definitioner som anger civila 
såsom offren i en terroristhandling; liksom i ovanstående fall är det förvisso vanligast att 
civila drabbas vid terrordåd. Detta bör emellertid inte per automatik leda till att samma 
handling riktad mot stridande parter inte fördöms som ett fall av terrorism, inte minst 
eftersom en sådan distinktion skulle kunna uppmuntra potentiella terrorister att rikta sina 
aktioner mot militära förband. Av detta resonemang följer att det inte är lämpligt att sätta 
upp kriterier för vilken typ av offer som ska drabbas för att en handling ska kunna 
betraktas som terrorism.  
    

                                                 
13 Bauhn, 1989, 20 
14 Bauhn, 1989, 21 
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2.1.4 Illegitima egenskaper 
 
Ett problem som berörts i korthet i tidigare avsnitt är vilken attityd till terrorism som är 
mest lämplig att inta i en definition som ska kunna appliceras generellt och kanske även 
universellt. Bör en definition ange att en terroristhandling till sin natur är oacceptabel och 
kanske till och med kriminell, eller är det snarare tillrådigt att anamma en mer neutral 
definition?  
   Vad som kan konstateras är att terrorister sällan själva benämner sig själva som 
terrorister, utan istället utropar sig till exempel som frihetskämpar.15 Bara en sådan sak 
indikerar att det finns något inbyggt negativt i begreppet terrorism. Vidare kan det noteras 
att åtskilliga stater i sina nationella lagar intagit en villkorslöst fördömande position i och 
med att man beslutat att bekämpa terrorism i alla dess former oavsett vilka motiv som 
angivits och oavsett vem som utfört handlingen.16 Det mesta tyder på att den allmänt 
etablerade uppfattningen likställer terrorism med något förkastligt.  
   Faktum är att det övervägande antalet existerande definitioner av terrorism uppvisar en 
tydligt fördömande inställning till fenomenet. Ett undantag från denna regel utgör Bauhns 
definition. Bauhn motiverar en neutral hållning med argumentet att två personer med 
olika attityder gentemot terroristhandlingar ändå borde kunna komma överens om 
huruvida en viss handling är ett exempel på terrorism eller inte.17 Min egen tolkning av 
Bauhns ståndpunkt är att en definition enligt honom inte får sätta stopp för vidare 
diskussion kring en terrorhandlings moraliska status. Resonemanget är i viss mån 
acceptabelt, men brister på några avgörande punkter. Å ena sidan får det medges att 
hittills existerande definitioner inte lyckats ena olika parter på den internationella arenan 
kring ett synsätt och att det därmed finns ett behov av en mer allmänt godtagbar 
definition. Å andra sidan finns det alternativa uttryckssätt som framstår som mer lämpliga 
för att beteckna en neutral hållning, där ett förslag skulle kunna vara den mer abstrakta 
formuleringen ”politiskt våld”, som inte nödvändigtvis har en implicit negativ innebörd. 
Som ett nästföljande steg i samma led går det inte att bortse från det faktum att det tycks 
finnas ett behov av att namnge den form av politiskt våld som per definition inte kan 
betraktas som legitim. Det är just genom detta resonemang som det blir nödvändigt att 
betrakta terrorism som någonting till sin natur illegitimt. För att undvika missförstånd bör 
det för det första poängteras att terrorism är den form av politiskt våld som bedöms som 
oacceptabelt samt för det andra understrykas att ett fördömande av terrorism handlar om 

                                                 
15 David J. Whittaker, Terrorism: Understanding the Global Threat (London, 2002) 4 
16 Regeringskansliet: Justitiedepartementet, 2002, 7-9 
17 Bauhn, 1989, 10 
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att fördöma ett visst slags medel och inte om att en viss ideologi eller en viss politisk 
målsättning är felaktig.  
 

2.1.5 Internationella återverkningar 
 
   Det sista steget i processen med att utforska fenomenet terrorism blir att avgöra dess 
effekter på det internationella samhället. En vanlig uppfattning är att en distinktion bör 
göras mellan nationell och internationell terrorism. Som nationell terrorism avses då 
sådana akter som utförs i gärningsmännens hemland, och på så sätt inte korsar några 
statsgränser.18 Typer av terrorism som ofta förknippas med nationell terrorism är etnisk-
nationalistisk terrorism samt statsterrorism. De båda liknar varandra i den bemärkelse att 
betoningen av identiteter är stark. Skillnaden är att medan den statliga terrorismen utförs 
på uppdrag av just staten, styrs den etnisk-nationalistiska terrorismen av subnationella 
grupper som möjligen har som mål att frigöra sig just från staten.19  
   Som internationell terrorism betecknas sådan terrorism som involverar invånare från 
mer än ett lands territorium.20 En sådan beteckning kan emellertid appliceras relativt brett 
och rent av leda till ett påstående att terrorism är internationellt till sin natur. I själva 
verket har de flesta terroristhandlingar internationella dimensioner, i den bemärkelse att 
grupper söker sig utomlands för att få stöd, vapen och fristäder. 
 

2.1.6 Arbetsdefinition av terrorismbegreppet 
 
Den diskussion som här har först kring terrorism har kretsat kring vad jag upplevt vara de 
väsentliga beståndsdelarna hos fenomenet. Sammanfattningsvis avser jag att presentera 
ett eget förslag till, om inte en definition, så åtminstone en överblick av vad jag uppfattar 
som terrorismens utmärkande egenskaper. Denna får fungera som en sammanfattning av 
de resultat som hittills framkommit, samt inte minst som en arbetsdefinition att ha i 
åtanke i den empiriska granskningen av FN:s resolutioner om terrorism.  
   Det finns ett behov av att kunna sätta en rubrik på den typ av politiskt våld som inte kan 
betraktas som legitim. Begreppet terrorism uppfyller detta behov och kan definieras som 
en illegitim metod som används i syfte att förverkliga ett politiskt mål. 
Tillvägagångssättet innefattar användandet av våld mot individer eller egendom och 
förväntas sprida skräck hos en större krets än de faktiskt drabbade. Spridandet av skräck 

                                                 
18 Gunnar Jervas, Terrorismen – ett hot i tiden (Stockholm, 1997) 5 
19 Jervas, 1997, 11-13 
20 Alexander & Brenner, 2001, 4 



 

13 

är inget mål i sig utan endast ett steg i ledet mot att realisera ett större mål. Handlingen 
utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet eftersom dess effekter ofta sträcker sig 
utanför ett enskilt lands gränser.  
   Värt att kommentera beträffande utformningen av min definition är att jag dömt ut 
handlingen som illegitim, något som möjligen kan anses kontroversiellt. Viktigt att 
komma ihåg i detta sammanhang är dock att det inte är någon viss ideologi som fördöms, 
utan en metod. Vad gäller den metod som betecknas som terrorism skiljer den sig från 
den mer generella beteckningen politiskt våld på så sätt att terroristbeteckningen indikerar 
just det faktum att det är fråga om illegitimt våld.  
   Vad som vidare skiljer min definition från flertalet definitioner är att en hänvisning till 
handlingens inverkan på världsfreden ges. Som tidigare nämnts kan terrorism ses som ett 
inneboende internationellt fenomen i den bemärkelse att även om själva handlingen och 
gärningsmännen befinner sig inom ett enda lands gränser påverkas ofta kringliggande 
länder. Effekterna yttrar sig exempelvis i form av otillåten vapenhandel eller genom 
flyktingströmmar till angränsande stater.  
 

2.2 FN:s befogenheter och skyldigheter 
 
FN är uppbyggt kring en rad olika organ som alla har varsitt specialområde. I denna 
studie ligger fokus under den empiriska avdelningen på FN:s generalförsamling och 
säkerhetsråd. Eftersom det är FN:s policy gentemot den internationella terrorismen som 
behandlas blir det naturligt att det är just dessa två organs uttalanden som sätts i fokus. 
Generalförsamlingen kan med rätta kallas FN:s huvudorgan eftersom alla medlemsstater 
finns representerade och har rösträtt. Församlingen har dessutom rätt att behandla alla 
typer av frågor och har en övervakande roll gentemot andra FN-organ.21 Arbetet i 
Generalförsamlingen begränsas till viss del av att man inte har tillåtelse att göra 
rekommendationer i frågor som tvistas om i Säkerhetsrådet.22 Rådet å sin sida är det 
organ som har ansvar för frågor med anknytning till upprätthållandet av internationell 
fred och säkerhet. Av detta följer att Säkerhetsrådet är den instans i FN som är speciellt 
inriktad mot frågor om terrorism, det vill säga det fenomen som granskas empiriskt i 
nästa kapitel. Även Generalförsamlingen ägnar sig emellertid åt frågor som terrorism, på 
grund av dess allmänna behörighet. Analysen av FN:s terrorpolicy blir således 
representativ genom att granskningen baseras på resolutioner från Generalförsamlingen 
och Säkerhetsrådet.  

                                                 
21 Johan Kaufmann, United Nations Decision Making (Alphen aan den Rijn, 1980) 25-26 
22 UN Charter art. 10 & 12 
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   Som det tidigare konstaterats anses terrorism många gånger utgöra ett säkerhetshot. 
Detta avsnitt tar upp FN:s möjligheter att bekämpa sådana hot, men innan dess blir det 
nödvändigt att förstå hur FN ser på säkerhet och vad som ligger till grund för denna 
inställning.  
 

2.2.1 FN:s syn på säkerhet 
 
Säkerhet är ett omdiskuterat begrepp. Generellt accepteras att säkerhet innebär att vara fri 
från hot mot grundläggande värden. Vad som däremot orsakat mer debatt är huruvida 
fokus bör ligga på nationens säkerhet, individens säkerhet eller den internationella 
säkerheten.23  
   Till grund för den så kallade traditionella synen på säkerhet ligger den klassiska 
realismens tankar som senare har kompletterats med neorealismen och andra 
förgreningar. Realismens principer har varit dominerande från den Westfaliska freden 
och framåt. Enligt realismen bör nationens säkerhet prioriteras och upprätthållandet av 
staters suveränitet är en mycket viktig faktor. I det realistiska internationella samhället 
råder anarki, med ständig aggressivitet mellan stater som följd. Stater anses vara 
rationella och således nyttomaximerande aktörer. Genom att principer som självhjälp och 
överlevnad präglar systemet finns det en ständig rädsla och misstro mellan stater. Det 
internationella samhället blir en arena för stater som hela tiden strävar efter att uppnå det 
som anses vara bäst för den egna staten. På det sättet upprätthålls en form av maktbalans 
som ska hindra att någon stat blir en hegemon. Förutom genom allianser för att främja 
egenintresset är samarbete inget alternativ för realisten, mycket på grund av att stater vid 
samarbete alltid anses mer intresserade av relativ än av absolut vinning. Utifrån det här 
perspektivet är permanent fred ouppnåeligt24.  
   Trots att realismen länge har varit den dominerande teorin finns det nu tydliga 
tendenser på att det internationella samarbetet ökar även när det gäller en så känslig fråga 
som säkerhet. Ett viktigt exempel på detta är framväxten av det kollektiva 
säkerhetssystemet. Kollektiv säkerhet är det säkerhetssystem FN som mellanstatlig 
organisation förespråkar. Systemet tillskriver, trots erkännandet att makt och militär 
styrka utgör ett karaktäristiskt drag i internationella relationer, även normers och idéers 
betydelse för staters uppförande.25  
   Grundläggande i FN:s kollektiva säkerhetssystem är att vid händelse av unilateral 
aggression ska alla stater träda in och kollektivt konfrontera den anfallande staten. Detta 

                                                 
23 John Baylis & Steve Smith,The Globalization of World Politics (Oxford, 2001) 254 
24 Baylis & Smith, 2001, 256-259 
25Baylis & Smith, 2001, 263 
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innebär att staten utöver sitt eget intresse också måste ta det internationella samhällets 
intresse med i beräkning. Vidare måste stater även överkomma det tillstånd som tidigare 
beskrevs, ett tillstånd där stater är fyllda av misstro mot varandra. En icke-våldsprincip 
blev systemets grundpelare, och innebar att medlemsstater måste komma överens om att 
sträva efter att lösa konflikter på fredlig väg.26 Det kollektiva säkerhetssystem som 
byggdes upp av FN var ett uttryck för den oro för mellanstatliga krig som uppstått till 
följd av de två världskrigen. Kollektiv säkerhet skulle bli ett sätt att få världens länder att 
gemensamt ta ansvar för att bevara internationell fred och säkerhet.27 Systemet utsattes 
nästan genast för ett stort bakslag i och med kalla krigets tillbakagång till 
maktbalanstänkande. I och med kalla krigets slut kunde FN på nytt börja arbeta med att 
främja de syften som från början stakats ut. Kollektiv säkerhet är därmed fortfarande 
grundpelaren i den syn på säkerhet som FN förespråkar.28 Det decennium som har 
passerat sedan kalla krigets slut har emellertid kommit att ställa världsorganisationen 
inför nya uppgifter att lösa. Den nya tendensen handlar i korthet om att hoten mot 
världsfreden inte längre med nödvändighet kommer från stater. För FN innebär detta 
svårigheter eftersom organisationen arbetar på en mellanstatlig basis, och är van vid att 
samarbetet respektive konflikthanteringen sker via stater och dess regeringar. Frågan är i 
själva verket om inte denna situation kan bli väl så problematisk som den situation som 
rådde under kalla kriget. Likheterna är tydliga på så sätt att varken under kalla krigets 
maktbalans eller idag då subnationella grupperingar utgör säkerhetshot, lämpar sig FN:s 
grundläggande metoder och regelverk på situationen. I det följande avsnittet behandlas 
just FN:s rättsliga förutsättningar närmare.   
 
 

2.2.2 Rättslig grund för FN:s resolutioner 
 
   Stadgan utgör alltjämt den grundläggande folkrättsliga traktaten för att auktorisera en 
FN-handling och är det dokument som avgör handlingsförmågan för FN i olika 
situationer. FN:s befogenheter därmed formellt sett i princip desamma nu som när 
organisationen grundades och stadgan skrevs, år 1945.29  
   I stadgans första mening tillkännages att FN:s främsta syfte är att värna om 
internationell fred och säkerhet. Det finns emellertid ytterligare ett antal fundamentala 
ändamål som vägleder FN:s arbete. Dessa finns fast förankrade i stadgans första och 

                                                 
26 David J. Whittaker, United Nations in the Contemporary World (London, 1997) 45-46 
27 Per Ahlin, red., Tandlös eller tiger: Sju uppsatser om FN (Stockholm 1995) 149  
28 James Mayall, The New Interventionism 1991-1994 (Cambridge, 1996) 1 
29 Ove Bring, FN-stadgan och världspolitiken (Göteborg, 2002) 19 
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andra artikel varav några av de viktigaste handlar om staters lika rättigheter, folkens 
självbestämmanderätt, våldsförbudet, icke-interventionsprincipen och inte minst en 
uppmaning till samarbete mellan alla medlemsstater.30 
   En stor del av denna uppsats handlar dock om det faktum att det finns undantag från 
dessa principer. Dessa undantag kommer främst till uttryck genom Säkerhetsrådets 
åberopande av stadgans kapitel VII, det enda stycket i FN:s stadga som inte är baserat på 
samtycke, och som ofta omnämns som organisationens fredsframtvingande system. 
Centralt vid frågan om tvingande åtgärders överensstämmelse med stadgan är speciellt 
våldsförbudet, som präglar FN och som får sitt främsta uttryck i artikel 2(4) där det görs 
klart att internationella relationer ska präglas av frånvaron av våld.31 Undantaget från 
denna princip finns i kapitel VII som har rubriken ”Action with respect to threats to the 
peace, breaches of the peace, and acts of aggression”.32  
   När det gäller sådana framtvingande åtgärder som blir aktuella i kapitel VII är det upp 
till Säkerhetsrådet att avgöra vad som kan klassificeras som hot mot internationell fred 
och säkerhet och vidare vilka åtgärder som ska vidtas33 Texten förtäljer inte exakt hur 
åtgärderna ska ta sig form, men artikel 40 föreskriver att de ska vara ”without prejudice 
to the rights, claims, or position of the parties concerned”.34 Vad som dock är viktigt att 
understryka är att även om Säkerhetsrådet har ett långtgående mandat att besluta om 
militära aktioner och andra tvingande åtgärder krävs alltid att det existerar just ett hot mot 
internationell fred och säkerhet.35 
   I artikel 41 redogörs för det slags förfarande som är att föredra vid internationell 
konfliktlösning. I första hand uppmanas organisationen tillämpa icke-militära sanktioner. 
Som exempel på sådana åtgärder nämns avbrutna ekonomiska och diplomatiska 
relationer.36  
   I den påföljande artikeln kommer det tillägg som avsevärt utökar organisationens 
kompetens och som utgör ett undantag från icke-våldsprincipen. Vad som meddelas i 
artikel 42 är att Säkerhetsrådet, efter att ha kommit fram till att de åtgärder som utförts i 
överensstämmelse med artikel 41 visat sig vara otillräckliga, har möjlighet att använda 
sig av diverse olika styrkor för att upprätthålla eller återupprätta internationell fred och 
säkerhet.37 

                                                 
30 UN Charter, art. 1 & 2 
31 UN Charter art. 2(4) 
32 UN Charter chapter VII 
33 UN Charter art. 39 & 40 
34 UN Charter art. 40   
35 Bring, 2002, 14-15 
36 UN Charter art. 41 
37 UN Charter art. 42  
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   Säkerhetsrådet har följaktligen möjlighet att besluta om såväl icke-militära som 
våldsinkluderande sanktioner, vilka är juridiskt bindande i och med åberopandet av 
kapitel VII. Så länge som Säkerhetsrådet väljer att inte referera till kapitel VII är rådets 
kompetens endast rekommenderande.  
   Principen om fredsframtvingande inom FN är ett system av kollektiv säkerhet avsett att 
ersätta traditionella allianser genom att ge ett centralt organ hela ansvaret för att vidta 
ekonomiska och militära åtgärder för att upprätthålla freden. Det finns emellertid 
ytterligare en möjlighet när det handlar om att på legitim väg undantas från 
våldsförbudet. Genom formuleringen ”den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt 
självförsvar” i stadgans kapitel VII, artikel 51, ges stater en exceptionell möjlighet till 
bruk av våld för att försvara en angripen stats territoriella integritet och politiska 
självständighet.38  
   Genom uttrycket ”den naturliga rätten” signalerar stadgan om att självförsvarsrätten går 
längre tillbaka än tidpunkten för FN-stadgans tillkomst. Därmed markeras att regeln till 
viss del ligger utanför stadgans reglering och även styrs av traditionell folkrätt och praxis. 
En sådan traditionell tolkning föreskriver även att självförsvarsrätten ska utövas 
omedelbart, vara nödvändig och utövas proportionerligt.39 För att inte självförsvarsrätten 
ska utnyttjas av stater som önskar agera utanför FN:s kontroll tilläggs det i stadgan att 
alla åtgärder som medlemsstater vidtagit i självförsvar omedelbart ska rapporteras in till 
Säkerhetsrådet, samt vidare att situationen snarast möjligt ska överlåtas till FN att 
behandla.40  
   I och med FN:s betoning på kollektiv säkerhet var världssamfundets rekommendation 
till medlemsstaterna ursprungligen en tolkning av artikel 51 såsom en kollektiv snarare än 
en individuell rätt till självförsvar. Under den allra senaste tiden har artikeln emellertid 
kommit att tolkas på ett sådant sätt att den i högre grad ger utrymme för individuellt 
självförsvar, något som jag får anledning att återkomma till senare i denna uppsats. 
Frågan när det gäller kollektivt självförsvar utgörs främst av huruvida alla stater som 
deltar i motaktionen måste ha blivit utsatta för den tidigare attacken eller om stater inte 
behöver vara drabbade för att ha rätt att bistå en enskild angripen stat. Erfarenheter början 
av nittiotalet visar att FN:s medlemsstater numera tenderar att praktisera kollektivt 
självförsvar även när endast en stat är direkt drabbad.41 Något som komplicerar den 
individuella självförsvarsrätten borde rimligen vara det faktum att alla stater inte har 
samma militära möjlighet att försvara sig. Enligt artikel 43 är alla stater skyldiga att 

                                                 
38 UN Charter, art. 51 
39 Gunnar Jervas, Terrorismens tid (Stockholm, 2003) 147 
40 Bring, 2002, 156-157 
41 Mohamed Awad Osman, The United Nations and Peace Enforcement: Wars, terrorism and democracy 
(Hampshire, 2002) 94-95 
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erbjuda all tänkbar hjälp till Säkerhetsrådet vid återupprättandet av freden.42 Men det 
verkar som om graden av frivillighet ändå är relativt hög när det handlar om stater som 
erbjuder sina tjänster. I Boutros Ghalis Agenda for Peace betonades exempelvis att 
styrkorna skulle bestå av en ”coalition of willing and able”.  
   Under Kuwaitkriget blev denna fråga emellertid aktuell igen, i och med att många 
ansåg att konflikten hade gett upphov till en helt ny innebörd av begreppet kollektivt 
självförsvar. En angripen stat kan om den vill ge upp sin rätt till självförsvar och överlåta 
agerandet till Säkerhetsrådet.43 Vad som däremot är mer omdiskuterat är huruvida en stat 
har rätt att fortsätta åberopa sin självförsvarsrätt även när FN har vidtagit åtgärder mot 
den angripande staten. Artikel 51 fastslår visserligen att rätten till självförsvar fortsätter 
att gälla till dess att Säkerhetsrådet vidtagit de åtgärder som behövs för att bevara 
internationell fred och säkerhet. Tolkningarna går trots detta isär på denna punkt, men 
oavsett till vilken skola man tillhör måste det anses rimligt att tänka sig att åtskilliga 
stater nog skulle akta sig för att överlåta ansvaret till FN om detta per automatik skulle 
innebära att rätten till självförsvar upphörde att gälla. 
   Frågan huruvida rätten till självförsvar fortsätter att gälla även medan Säkerhetsrådet 
vidtar de nödvändiga åtgärderna behövde under kalla kriget inte ställas, eftersom sådana 
åtgärder knappast alls existerande från FN:s sida. Detta visar att det ofta är mer lämpligt 
att utvärdera FN:s faktiska handlingar än det skrivna ordet, i form av stadgan. 
   Ett annat spörsmål i anknytning till artikel 51 är frågan om huruvida stater ska ha rätt 
att åberopa rätten till självförsvar endast då ett anfall har ägt rum, eller om rätten existerar 
även när en stat anar att en väpnad attack kommer att inträffa. En uppenbar risk för 
missbruk torde emellertid föreligga om medlemsstater i högre grad själva tillåts avgöra 
när det finns skäl att frångå FN:s våldsförbud. Det är inte särskilt vågat att påstå att en 
stat som känner sig hotad är mer benägen att feltolka situationen och därmed även bryta 
mot våldsförbudet i onödan. 
    

2.2.3 FN:s möjligheter att bekämpa terrorism 
 
FN bildades utifrån principen om kollektiv säkerhet, men under hela kalla kriget var det 
som om kollektiv säkerhet endast kunde bli verklighet om FN förhöll sig passivt. Att 
ingripa alltför aktivt i de två superstaternas affärer kunde verka stötande och FN:s roll 
kom allt mer att begränsas till en opartisk tredje aktör, som huvudaktörerna kunde 
använda sig av för att söka legitimering för sitt agerande. Användande av våld förekom 

                                                 
42 UN Charter art. 43 
43 Awad Osman, 2002, 90-91 
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flera gånger under kalla kriget, men då i unilateral regi och oftast konstitutionellt 
rättfärdigat med hjälp av rätten till självförsvar.44  
   Ett problem som berörts kortfattat i tidigare avsnitt handlar om att hoten mot 
världsfreden inte längre nödvändigtvis kommer från stater. Många konflikter tenderar i 
stället att innefatta andra aktörer än stater. När det gäller frågan om hur problemet med 
terrorism ska tacklas, kräver den i viss mån ett nytt tillvägagångssätt inom FN eftersom 
det inte alltid finns någon förbindelse mellan terrorism och stater. Ett resultat som detta 
dilemma skulle kunna leda till är att suveränitetsprincipens betydelse minskar. Stöd för 
denna hypotes ges i och med det faktum att flera stater kopplats ihop med terrordåd och 
setts som ansvariga för dessa på grund av att de hyst terrorister inom sina territorier. 
Möjligen kommer sig denna utveckling av att andra folkrättsliga principer fått större 
betydelse, eller mer kontroversiellt, att helt nya normer behövs vid konfliktlösning.  
   Ett annat märkligt och närmast paradoxalt faktum är att trots de resurser som satsats 
inom FN på att komma tillrätta med förekomsten av terrordåd saknas fortfarande en 
omfattande och allmänt godtagbar definition av fenomenet. På det hela taget är FN:s 
offentliga hållning gentemot terrorism otydlig. I stadgan nämns överhuvudtaget inte ordet 
terrorism och i Generalförsamlingen har man inte lyckats presentera en sammanhållen 
definition av fenomenet terrorism trots att ett särskilt organ, Ad Hoc-kommittén, sedan 
1972 haft i uppdrag att i Generalförsamlingens regi granska den internationella 
terrorismen. En del av oenigheten har sin förklaring i det faktum att stater inte har samma 
uppfattning om vad som är befrielsekamp och vad som är terrorism. Medan många länder 
i tredje världen har velat att befrielserörelsernas tillvägagångssätt ska undantas från 
terrordefinitionen, har de flesta västländer istället antagit en mer strikt inställning som 
inte tar hänsyn till motiv.45  
   I vilket fall som helst står det klart att stor energi satsats på att bekämpa vad som 
allmänt betecknas som den internationella terrorismen. I brist på en representativ 
definition från organisationens sida blir det enda sättet att analysera FN:s policy gentemot 
terrorism på, att gå till det arbete som utförts med avsikten att bekämpa och eliminera 
hoten från terrorismen. Det är här resolutionernas funktion kommer in i bilden. De beslut 
som fattas i Säkerhetsrådet presenteras för allmänheten i form av resolutioner och har, 
som tidigare konstaterats, i vissa fall en juridiskt bindande effekt på medlemsstaterna. 
Även i Generalförsamlingen skrivs resolutioner som många gånger kan vara av stor 
betydelse för hur en viss situation hanteras. Visserligen har församlingens beslut inte 
samma tvingande kraft som Säkerhetsrådets, men de har likafullt visat sig ha en 
rekommenderande verkan som bland annat initierat ekonomiska sanktioner.46 FN:s 
                                                 
44 Awad Osman, 2002, 1 
45 Awad Osman, 2002, 118 
46 Bring, 2002, 247-250 
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resolutioner fungerar vidare som tillförlitliga redogörelser för de åtgärder som vidtagits i 
olika sammanhang, även en längre period bakåt i tiden. Resolutionerna förväntas 
överensstämma med FN:s grundläggande syften och principer, något som gör dem till 
centrala vittnesbörd för hur tolkningen av stadgan sett ut genom åren. Viktigast i detta 
sammanhang är ändå att FN-organens resolutioner kan anses utgöra de viktigaste 
uttrycken för organisationens offentliga policy i olika frågor.  
   FN lyckades inte en enda gång under hela kalla kriget med att vidta åtgärder mot den 
internationella terrorismen. I själva verket var läget så låst att Säkerhetsrådet inte ens 
kunde enas om att fördöma terrorism under tiden mellan 1945 och 1990.47 Dessa 
förhållanden har dock kommit att förändras markant under 1990-talet. Sedan kalla krigets 
slut har Säkerhetsrådets resolutioner visat att man avser att konfrontera hoten från 
terrorism runt om i världen. Med detta är det inte sagt att världssamfundet numera är 
enigt i fråga om den internationella behandlingen av terroristhandlingar. Ändå måste 
Säkerhetsrådets agerande i anknytning till Iraks invasion av Kuwait 1991 anses historiskt 
i den bemärkelse att det var första gången i FN:s historia som man refererat till 
internationell terrorism såsom ett hot mot internationell fred och säkerhet, samt vidare 
hänvisat till stadgans sjunde kapitel för att införa tvingande åtgärder.48 Det går inte att dra 
andra slutsatser än att uttalandet från resolution 687 kom att utgöra en brytpunkt i fråga 
om den behandlingen av terrorism på den internationella arenan. 
   Eftersom FN har ansvar för att behandla internationella problem som terrorism är det 
viktigt att en funktionell och omfattande strategi finns kring vilken medlemsländerna kan 
enas. Det är snabbt konstaterat att en sådan inte finns och av flera orsaker är problematisk 
att utforma. För det första är terrorismen ett problem som många gånger inte går att lösa 
på traditionell mellanstatlig väg. Den nuvarande FN-ordningen passar helt enkelt inte in 
på terroristiska subnationella aktörer. För det andra skulle en omfattande terrorstrategi 
behöva accepteras av så olika länder som Afghanistan och USA, något som talar för att 
det lätt skulle bli fråga om långtgående kompromisser som resulterade i ett otydligt och 
verkningslöst avtal. Genom att studera sådana resolutioner som från och med kalla krigets 
slut behandlat den internationella terrorismen kan vi ändå få ett grepp om hur 
utvecklingen sett ut och möjligen få en antydan om vad som kan komma att ske på 
området framöver. Den granskning av FN:s resolutioner som nu följer börjar med 
Säkerhetsrådets resolution 687 från 1991 som utgjorde en brytpunkt för hur 
världssamfundet sedan dess förhåller sig till terrorism. Sammanlagt granskas 33 
resolutioner från Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet, varav den sista utkom under 
våren 2003. Eftersom frågan om terrorism inte fått mindre betydelse i och med de 
                                                 
47 Awad Osman, 2002, 115 
48 United Nations, Security Council Resolution 687, S/RES/687 (1991) 910403  
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exempellösa terrorattacker som utfördes den 11 september 2001 finns i min studie en 
dominans av resolutioner som utkom den närmaste tiden efter dessa terrordåd. Det finns 
även skäl att tro att dessa händelser bidragit till att utgöra ännu en brytpunkt i fråga om 
världssamfundets inställning till terrorism.  
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3. Granskning av FN:s resolutioner om 
terrorism 

 

3.1 Formalia 
 

3.1.1 Språklig utformning 
 
För att få en korrekt förståelse för hur FN:s resolutioner om terrorism ska tolkas är det 
viktigt att understryka betydelsen av systematik och semantik i dokumenten. Detta gäller 
för såväl Generalförsamlingen som Säkerhetsrådet och innebär förenklat att varje 
förändrat ord i en stående formulering kan vara av avgörande betydelse för innebörden. 
Dokumenten kan nästan uppfattas som fyllda med koder som bara den invigde helt kan 
tyda.  
   Allmänt om FN:s resolutioner om terrorism kan sägas att upprepning är vanligt i den 
bemärkelse att identiska formuleringar återkommer år efter år. Det skulle vara lätt som 
utomstående att tolka denna upprepning som brist på engagemang och nytänkande. Som 
det tidigare konstaterats är emellertid terrorism inom världssamfundet en mycket känslig 
fråga och orsakar dispyter mellan de många oliktänkande stater som FN utgörs av. När ett 
avgörande beslut fattas inom FN och resulterar i en resolution ligger det ofta många 
kompromisser bakom de formuleringar som man enats om. Vid utformandet av en senare 
resolution ligger det första beslutet fortfarande fast och bekräftas genom en identisk 
formulering.  
   Det är alltså viktigt att lägga märke till även små förändringar i ordalydelsen. Ett enkelt 
exempel är de verb som inleder de olika avsnitten i en resolution. Verben avslöjar om det 
är frågan om ett konstaterande, ett beslut, en uppmaning eller ett påbud. Självfallet får ett 
påbud som ”shall” en helt annan tyngd än den uppmaning som till exempel börjar med ett 
”urges”. 
 

3.1.2 FN-stadgan 
 
Om FN-stadgan är väldigt central vid utformandet av de bägge organens resolutioner 
eller om förbindelsen görs på ren rutin är svårt att säga. Vad som däremot kan konstateras 
är att alla resolutioner på minst ett ställe i texten innehåller en hänvisning till stadgan. 
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Oftast sker hänvisningen i resolutionens inledning och informerar om att instansen i fråga 
vägleds av detta folkrättsliga dokument.  
 

3.1.3 Generalförsamlingens respektive Säkerhetsrådets befogenheter 
och åligganden 

 
När det gäller den rättsliga proceduren i exempelvis en stat torde det vara ett rimligt 
antagande att ett konstitutionellt organ beslutar om generella spelregler och normer, samt 
att andra, exekutiva organ, sedan agerar i enlighet med dessa. I fråga om FN finns 
visserligen stadgan till hands när det gäller de allra mest generella principerna. När det 
handlar om allmänna riktlinjer för särskilda ämnen på den löpande internationella 
agendan hamnar behörigheten däremot i första hand hos Generalförsamlingen. Det är där 
som allmänna ställningstaganden görs och förväntas vara normgivande.49 Anledningen 
till att föra denna ordning på tal har att göra med det faktum att det i relationen mellan 
Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet tycks som om den normgivande instansen 
beträffande inställning till den internationella terrorismen snarast är den senare av de två. 
Mer konkret innebär detta att det är staternas faktiska agerande som sätter riktlinjerna för 
den fortsatta behandlingen av problemet. Generalförsamlingen anser sig förvisso vara den 
enda världsomspännande instansen med kompetens att granska de metoder som finns för 
att eliminera internationell terrorism. 
 
Convinced of the importance of the consideration of measures to eliminate  

international terrorism by the General Assembly as the universal organ  

having competence to do so.50 

 
Generalförsamlingens befogenheter i frågan är emellertid begränsad på grund av 
Säkerhetsrådets roll som ansvarig för de exekutiva aspekterna på internationell fred och 
säkerhet. I frågor som kräver mer än proceduriella beslut av Säkerhetsrådet är 
Generalförsamlingen tvungen att avstå från att komma med rekommendationer, 
undantaget tillfällen då man direkt inbjudits att göra så.51  
   Säkerhetsrådet å sin sida anser sig vara skyldigt under stadgan att bekämpa alla uttryck 
för terrorism, något som blir uppenbart i resolutionerna om terrorism.  
 
Expresses its reinforced determination to combat all forms of terrorism, 
                                                 
49 M. Cherif Bassiouni, International Terrorism: A Compilation of U.N. Documents (1972-2001) (New 
York, 2002) 82-90 
50 United Nations, General Assembly Resolution 54/110, A/RES/54/110 (1999) 991209 
51 David J. Whittaker, United Nations in the Contemporary World (London, 1997) 7 
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in accordance with its responsibilities under the Charter of the United Nations.52 

 
Den logiska följden av detta blir att Generalförsamlingens normgivande befogenhet inte 
räcker särskilt långt i de fall deras beslut inte faller Säkerhetsrådet med dess permanenta 
medlemmar i smaken. Eftersom Säkerhetsrådets dokument är mer fokuserade på 
specifika problem som ansetts utgöra hot mot internationell fred och säkerhet är det i 
rådet som nya metoder uppstår. Dessa tillvägagångssätt blir så i sin tur i vissa fall 
prejudicerande för framtida handlingsprogram i exempelvis Generalförsamlingen. 
 

3.2 Grundinställning 
 

3.2.1 Hänvisningar till resolutioner 
 
Samtliga resolutioner innehåller hänvisningar antingen till specifika resolutioner eller till 
samtliga resolutioner inom terrorismområdet. Poängen med dessa formuleringar får antas 
vara att betona vad som tidigare sagts och poängtera att detta fortfarande gäller och bör 
efterlevas. Intressant att påpeka i sammanhanget är att Generalförsamlingens resolutioner 
under några år efter 1994, då resolution 49/60 publicerades, är noga med att understryka 
att det är från och med nämnda resolution som hänvisningen gäller. Detta faktum vittnar 
om att inställningen till terrorism har förändrats och att resolutionerna återspeglar denna 
utveckling. 
   En annan förändring sker i och med Generalförsamlingens resolution 55/158 år 2000, 
då man börjar hänvisa även till Säkerhetsrådets resolutioner. Det tidigare 
tillvägagångssättet att referera till specifika resolutionsnummer modifieras också i viss 
mån. Istället inleds texten med en hänvisning till samtliga relevanta resolutioner och 
eventuella detaljuppräkningar kommer senare.  
 

Recalling all General Assembly and Security Council resolutions on measures 

to eliminate international terrorism.53 

 

Vad gäller Säkerhetsrådet ser hänvisningarna lite annorlunda ut. Eftersom rådets 
resolutioner ofta har sin grund i specifika händelser, hänvisar man inte i lika hög grad till 
generella resolutioner om terrorism, utan refererar snarare till tidigare dokument som 

                                                 
52 United Nations, Security Council Resolution 1440, SC/RES/1440 (2002) 021024 
53 United Nations, General Assembly Resolution 55/158, A/RES/55/158 (2000) 001212 
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behandlar samma eller en likartad situation. Rådets resolutioner omnämner 
Generalförsamlingens resolutioner endast vid ett fåtal tillfällen, och de gånger det händer 
är det även här först och främst resolution 49/60 som förs på tal. Av formuleringarna att 
döma kan det härmed konstateras att resolution 49/60 tycks vara det dokument som i 
högsta grad återspeglar FN:s aktuella grundinställning till terrorismen.  
   Efter den 11 september får det konstateras att terrorismbegreppet på många sätt 
kommer att bli synonymt med de händelser som inträffade då och får i många 
bemärkelser stå som prototyp för vad som därefter betraktas som terrorism. Kort sagt 
bidrar händelserna den 11 september till att konstruera en definition av terrorism. När det 
gäller Säkerhetsrådets resolutioner är det 1373 som blir föregångaren i detta sammanhang 
och hänvisas till i flertalet efterföljande resolutioner om terrorism. 
 

3.2.2 Samarbete 
 
FN grundades med syftet att förmå stater att samarbeta, istället för att som tidigare, med 
anarki och maktbalans som resultat, vara i ständig tävlan mot varandra. I de studerade 
resolutionerna om terrorism märks grundtanken tydligt; uppmaningar till internationellt 
samarbete påträffas i praktiskt taget alla dokument. Därmed kan det fastslås att ingen 
förändring har skett på denna punkt, förutom i den bemärkelse att uppmaningarna i viss 
mån blivit mer preciserade. Efter kalla krigets slut betonar såväl Generalförsamlingen 
som Säkerhetsrådet vikten av samarbete mellan stater i syfte att eliminera all terrorism, 
ofta ett flertal gånger i samma resolution. Det är emellertid inte förrän efter den 11 
september som samarbetets egentliga innehåll börjar formuleras. I resolution 57/27 ges 
förslag på hur stater kan hjälpa varandra i den gemensamma kampen mot terrorism. 
 
Urges States to cooperate with the Secretary-General and with one 

another, as well as with interested intergovernmental organizations, with a view to 

ensuring, where appropriate within existing mandates, that technical and other 

expert advice is provided to those States requiring and requesting assistance in 

becoming parties to the conventions and protocols ... to ensure that the jurisdiction of their courts enables 

them to bring to trial the perpetrators of terrorist acts.54 

 

Här har uppmaningen till samarbete definierats och koncentrerats på att stater ska erbjuda 
varandra experthjälp och teknisk assistans för att alla praktiskt ska kunna tillämpa det 
som beslutats i FN:s konventioner om terrorism. Fokus ligger även på att terrorister ska 

                                                 
54 United Nations, General Assembly Resolution 57/27, A/RES/57/27 (2002) 021119 
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kunna ställas inför rätta och straffas i vilken stat som helst, något som i många stater 
kräver en reviderad tolkning av lagen.  
I Säkerhetsrådet, där tyngdpunkten ligger på att behandla mer specifika fall av terrorism, 
uppmanas stater till samarbete i anknytning till de terrordåd som förekommit under den 
senaste tiden på Bali, i Moskva, Kenya och Colombia. Formuleringen är identisk i 
samtliga fall och härrör från 1373, en av de tongivande resolutionerna efter den 11 
september. 
 
Urges all States, in accordance with their obligations under resolution 

1373 (2001), to work together urgently and to cooperate with and provide support 

and assistance, as appropriate, to the Indonesian authorities in their efforts to find 

and bring to justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist 

attacks.55 

 

Avsnittet visar att medlemmarna i Säkerhetsrådet kunnat enas om att det är viktigt att de 
ansvariga för dådet återfinns och kan ställas inför rätta, samt vidare att samarbete är en 
förutsättning för att detta ska lyckas.  
 

3.2.3 FN:s inflytande 
 
I nästintill samtliga resolutioner från Generalförsamlingen finns en uttryckt önskan om att  
FN:s roll i arbetet med att bekämpa terrorismen ska öka.  
 
Mindful of the need to enhance the role of the United Nations and the relevant 

specialized agencies in combating international terrorism.56 

 
Generalförsamlingen uppmanar även stater att på bästa sätt använda de existerande 
institutionerna inom FN i detta arbete. Säkerhetsrådet däremot, använder sig inte av några 
sådana återkommande formuleringar, men konstaterar vid enstaka tillfällen att FN har en 
vital roll för att stärka samarbetet i kampen mot terrorismen.57  
 

                                                 
55 United Nations, Security Council Resolution 1438, SC/RES/1438 (2002) 021014 
56 United Nations, General Assembly Resolution 51/210, A/RES/51/210 (1996) 961217 
57 United Nations, Security Council Resolution 1269, SC/RES/1269 (1999) 991019 
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3.2.4 Fördömande av terrorism 
 
I det inledande kapitlet av denna studie kunde det konstateras att länder ofta är överens 
om att terrorism är förkastligt, trots att man inte är överens om vad terrorism egentligen 
är. Detta leder till att det trots definitionsproblemen är möjligt att gemensamt fördöma 
terrorism som fenomen, något som också gjorts i FN:s resolutioner. Ända sedan 
Generalförsamlingens resolution 46/51 har man fördömt alla uttryck av terrorism som 
kriminella och orättfärdiga. Denna formulering har följt med under årens lopp, även i 
Säkerhetsrådets resolutioner. Det enda som egentligen skiljer sig mellan de tidiga och de 
senare resolutionerna är den avslutande formuleringen. Medan man 1991 hänvisar enbart 
till staters säkerhet som särskilt skäl för att fördöma terrorism har man 1994 lagt till 
fredliga relationer mellan människor som ett sådant skäl. Denna formulering följer 
därefter med i de efterföljande resolutionerna.  
 
The States Members of the United Nations solemnly reaffirm their 

unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism, as 

criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including 

those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and 

threaten the territorial integrity and security of States.58 

 
FN-stadgan är till stor del baserad på principer som vi skulle kunna kalla realistiska. 
Artikel 2 i stadgan klargör att organisationen är baserad på suveränitetsprincipen och att 
alla suveräner är likställda varandra. Vidare sägs även att alla medlemmar ska sträva efter 
att lösa sina internationella dispyter på ett fredligt sätt och det fastslås också att FN som 
organisation inte har någon rätt att intervenera i angelägenheter som väsentligen ligger 
inom en stats eget behörighetsområde59  
   Efter kalla krigets slut har det emellertid även talats om att det klassiska realistiska 
säkerhetsbegreppet, med stater som enda betydelsefulla aktörer, håller på att få ge vika 
för en syn på säkerhet som även innefattar individer. Vad vi ser i resolutionerna från 1991 
respektive 1994 är en signal på att en sådan utveckling faktiskt skett. Eftersom terrorism 
är en verksamhet som ofta bedrivs på ett subnationellt plan, utan hänsyn till territoriella 
gränser, blir det helt nödvändigt att omvärdera synen på säkerhet i detta fall. 
 

                                                 
58 United Nations, General Assembly Resolution 49/60, A/RES/49/60 (1994) 941209 
59 UN Charter, art. 2 
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3.3 Utveckling 
 

3.3.1 Terrorismens koppling till andra brott 
 
Under hela tiden från kalla krigets slut har terrorism kopplats ihop med andra typer av 
brott och de har setts som nära länkade till varandra. Vilka sorters brott man förknippar 
terrorism med har emellertid varierat under årens lopp.  
   I resolution 46/51 meddelar man att tagande av gisslan samt droghandel är vanligt 
förekommande förbrytelser i samband med terrorism. Även i resolution 49/60 poängteras 
kopplingen till droghandel, men att ta gisslan nämns överhuvudtaget inte efter 1991, då 
resolution 46/51 skrevs.  
   Den elfte september innebär en brytpunkt i fråga om vilka brott som kopplas till 
terrorismrörelsen. För första gången kopplas terrorism ihop med spridningen av 
massförstörelsevapen. Såväl Generalförsamlingen som Säkerhetsrådet uppmärksammar 
under den senare delen av 2001 om terrorismens starka koppling till 
massförstörelsevapen.  
 
Notes with concern the close connection between international terrorism 

and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal armstrafficking, 

and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other 

potentially deadly materials.60 

 

Recognizing  the  close  connection  between  international  terrorism  and  illicit 

arms-trafficking and the illegal movement of nuclear, chemical, biological and other 

potentially deadly materials.61 

 

3.3.2 Massförstörelsevapen och nedrustning 
 
Det kan konstateras att den verkliga kopplingen mellan terrorism och 
massförstörelsevapen inte gjordes förrän efter händelserna den 11 september 2001. 
Nukleära, kemiska och biologiska vapen har emellertid nämnts i resolutioner långt 
tidigare och man har varit angelägen om att hålla terrorister borta från dessa stridsmedel. 
 
Recognizing the need to enhance international cooperation to prevent the 

                                                 
60 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
61 United Nations, General Assembly Resolution 56/24, A/RES/56/24 (2001) 011224 
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use of nuclear ... chemical and biological ... materials for terrorist purposes and to  

develop an appropriate legal instrument.62 

 

Ambitionen under efterföljande år har varit att utforma en konvention om nukleär 
terrorism som i förlängningen ska leda till en gemensam hållning samt ökad nedrustning 
och icke-spridning.  
   Ett ökat fokus på nedrustning i allmänhet har skett efter den 11 september 2001. I två 
resolutioner går man så långt som att beteckna nedrustning som en nödvändighet för att 
upprätthålla freden.63 Värt att understryka i detta sammanhang är att det endast är 
Generalförsamlingen som kommer med sådana påståenden. USA försökte vid samma 
tidpunkt utan framgång att få Säkerhetsrådet att acceptera en liknande formulering. En 
sådan formulering hade sannolikt kunnat användas av USA som ett världssamfundets 
samtycke till ett anfall mot Irak. Poängen är att Säkerhetsrådet behöver vara mer 
försiktigt med sina uttalanden eftersom de kan resultera i mer direkt handling.  
 

3.3.3 Mänskliga rättigheter 
 
Hänvisningar till mänskliga rättigheter förekommer endast i enstaka fall när det gäller 
resolutioner om terrorism. I de tidiga resolutionerna från Generalförsamlingen strax efter 
kalla krigets slut tas aspekten upp i de båda viktiga resolutionerna 46/51 och 49/60. I den 
förra poängteras helt enkelt vikten av att upprätthålla och skydda de mänskliga 
rättigheterna. I den senare konstateras att terrorism skadar de grundläggande mänskliga 
rättigheterna. Värt att betona är att Generalförsamlingen i efterföljande resolutioner 
överhuvudtaget inte nämner mänskliga rättigheter i samband med terrorism.  
   Det är inte förrän i december år 2000 som Säkerhetsrådet tar upp frågan om mänskliga 
rättigheter i samband med en terrorismresolution, och då i samband med att man 
bekymras över situationen i Afghanistan. 
 
Reiterating its deep concern over the continuing violations of international 

humanitarian law and of human rights, particularly discrimination against women 

and girls.64 

 
Frågan tas vidare upp efter den 11 september, då USA tagit över kommandot i landet. 

                                                 
62 United Nations, General Assembly Resolution 51/210, A/RES/51/210 (1996) 961217 
63 United Nations, General Assembly Resolution 56/24, A/RES/56/24 (2001) 011224 & United Nations, 
General Assembly Resolution 57/83, A/RES/57/83 (2002) 021122 
64 United Nations, Security Council Resolution 1333, SC/RES/1333 (2000) 001219 
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Stressing that all Afghan forces must adhere strictly to their obligations under 

human rights law, including respect for the rights of women, and under international 

humanitarian law.65 

 

Frågan om mänskliga rättigheter behandlas även i Säkerhetsrådets mest normgivande 
resolution efter den 11 september, nämligen resolution 1373. Där poängteras att kampen 
mot terrorism måste ske i enlighet med de mänskliga rättigheterna.  
 
Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of 

national and international law, including international standards of human rights, 

before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker 

has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts.66 

 

3.3.4 Självbestämmande 
 
En av de grundläggande principerna för en suverän stat är rätten till självbestämmande, 
en grundregel som finns omnämnd inte minst i FN-stadgan. I FN:s publikationer om 
terrorism har principen om staters självbestämmande gått från att ha en framstående 
betydelse till att inte nämnas överhuvudtaget. Den tidigaste resolutionen från 
Generalförsamlingen som granskats i denna studie är resolution 46/51 från 1991. Där 
påminner världssamfundet om principen om självbestämmande i enlighet med FN-
stadgan, i synnerhet för människor som lever under koloniala och rasistiska regimer. 
 
Reaffirming also the inalienable right to self-determination and 

independence of all peoples under colonial and racist regimes and other forms 

of alien domination and foreign occupation, and upholding the legitimacy of 

their struggle, in particular the struggle of national liberation movements.67 

 

Vad som kan läsas ut från detta uttryckssätt är att Generalförsamlingen vid tidpunkten i 
fråga rättfärdigar befrielsekamper i till exempel rasistiska regimer. Detta framkommer 
med ökad tydlighet i den efterföljande formuleringen som lyder “the right of these 
peoples to struggle legitimately to this end and to seek and receive support in accordance 
with the principles of the Charter”. Slutsatsen blir att man vid kalla krigets slut betraktar 

                                                 
65 United Nations, Security Council Resolution 1386, SC/RES/1386 (2001) 011220 
66 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
67 United Nations, General Assembly Resolution 46/51, A/RES/46/51 (1991) 911209 
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rätten till självbestämmande som så fundamental att den utgör ett acceptabelt motiv till att 
bedriva terroristisk verksamhet. Visserligen fördöms alla uttryck av terrorism, liksom i 
samtliga efterföljande resolutioner, såsom kriminella och orättfärdiga, oavsett var och av 
vem de begåtts. Men i och med att det tilläggs att inget av det som sägs i resolutionen kan 
skada rätten till självbestämmande ter sig denna resolutions inställning till terrorism helt 
avvikande från de efterföljande resolutionernas. 
   Det närmaste man kommer en hänvisning till självbestämmande i resterande 
resolutioner är när Säkerhetsrådet i december 2000 kritiserar Afghanistans planering av 
terrordåd och samtidigt betonar landets suveränitet och självständighet. Från och med 
Generalförsamlingens resolution 49/60 som kom under slutet av 1994 är den helt och 
hållet genomgående inställningen till terrorism sådan att inga som helst motiv tillåter 
undantag. De politiska skäl som tidigare medgav undantag gäller alltså inte längre. 
 
Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror 

in the general public, a group of persons or particular persons for political 

purposes are in any circumstance unjustifiable, whatever the considerations of 

a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or any 

other nature that may be invoked to justify them.68 

 
Utvecklingen som vi ser inom detta område signalerar om att FN:s inställning till 
terrorismbegreppets själva art har förändrats. Världssamfundet tycks nämligen ha gått 
från att betrakta terrorism som ett mål till ett medel. Vid kalla krigets slut formades 
resolutionerna om terrorism utifrån en hänsyn till FN-stadgans viktigaste principer, och 
då inte minst rätten till självbestämmande. Därmed hamnade många frihetskämpars mål i 
fokus och ett förtryckt folk kunde följaktligen motivera sina aktioner med sin ideologi.  
   En bit in på nittiotalet kommer så den resolution som kan uppfattas som en 
tvärvändning beträffande FN:s inställning till terrorism och frihetskamper. I själva verket 
är det dock uppfattningen om terrorismens själva beskaffenhet som reviderats. FN:s 
åtgärder och beslut beträffande terrorism grundas från och med då på en uppfattning om 
terrorism som ett medel, där inga ideologiska hänsynstaganden görs. Detta innebär inte 
att principen om självbestämmande inte längre är relevant, utan bara att terrorism är ett 
medel, som ska utvärderas utan inblandning av några motiv. 
 

                                                 
68 United Nations, General Assembly Resolution 49/60, A/RES/49/60 (1994) 941209 
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3.3.5 Hot mot internationell fred och säkerhet 
 
Att en situation anses utgöra ett hot mot internationell fred och säkerhet innebär att 
Säkerhetsrådet har möjligheten att sätta in sin specialkompetens, nämligen att hänvisa till 
kapitel VII i stadgan. Kapitlet innebär ett undantag från den icke-våldsprincip som i 
övrigt vägleder FN:s arbete och rådet kan besluta om tvingande, våldsbetonade åtgärder.  
   I de granskade resolutionerna hänvisas ett flertal gånger till hot mot freden, men man 
kan urskilja betydande skillnader mellan de två organen. Medan Generalförsamlingen 
talar om hot mot freden främst i anknytning till Säkerhetsrådets ansvarsområden, påtalas 
terrorismens effekter på freden i närmast samtliga av Säkerhetsrådets resolutioner. Detta 
faktum är förvisso inte anmärkningsvärt i sig; som redan nämnts ligger det inom 
Säkerhetsrådets behörighetsområden att ta sig an just de situationer där den 
internationella freden är hotad. Detta understryks också av Generalförsamlingen: 
    
Recalls the role of the Security Council in combating international 

terrorism whenever it poses a threat to international peace and security.69 

 

Efter den 11 september 2001 kan emellertid ett nytt tema skönjas. Kopplingar mellan 
terrorism och massförstörelsevapen görs i högre grad och uppfattas tillsammans som ett 
hot mot freden.  
 

Emphasizing that progress is urgently needed in the area of disarmament and 

non-proliferation in order to help maintain international peace and security and to 

contribute to global efforts against terrorism.70 

 

Processen kan alltså beskrivas som att terrorism allt sedan kalla krigets slut upplevts som 
ett hot mot internationell fred och säkerhet. Efter den 11 september betraktas fenomenet 
alltjämt som ett hot mot freden, men inställningen till terrorism har då kommit att 
kompletteras av en mer konkret strategi för att bekämpa detta hot. Nedrustning blir 
således ett medel för att bekämpa terrorismen. Faktum är dock att det endast är 
Generalförsamlingen som uttrycker behovet av nedrustning för att komma åt terrorismen. 
Inte i någon av Säkerhetsrådets resolutioner finns en formulering som skulle uttrycka 
denna uppfattning.  
   Vad är det då som gör att Generalförsamlingen, som inte har en lika speciell position i 
ärendet som Säkerhetsrådet, kan drista sig till en sådan slutsats? Sannolikt handlar det om 
                                                 
69 United Nations, General Assembly Resolution 50/53, A/RES/50/53 (1995) 951211 
70 United Nations, General Assembly Resolution 57/83, A/RES/57/83 (2002) 021122 
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att uttalanden från rådet har en helt annan tyngd, och kan få långt mer märkbara 
konsekvenser. Det självklara exemplet i frågan är den debatt som rådde före kriget mot 
Irak våren 2003, som dryftade Iraks påstådda innehav av massförstörelsevapen. Ett 
generellt utlåtande från Säkerhetsrådet med nedrustning som föreskrivet medel mot 
terrorismen skulle i hög grad ha kunnat tolkas som världssamfundets legitimering av ett 
angrepp på Irak.  
   En slutsats som skulle kunna dras är att Säkerhetsrådet inte vill ge uttryck för alltför 
generella påståenden i sina resolutioner, eftersom man i de flesta fall ägnar sig åt 
specifika situationer. Ändå kan det konstateras att rådet inte backar inför att beteckna 
terrorism som ett hot mot internationell fred och säkerhet, eftersom i stort sett varje 
resolution om terrorism uttrycker en sådan uppfattning.   
 

Reaffirming further that such acts, like any act of international terrorism, 

constitute a threat to international peace and security.71 

 
Vid frågan om terrorism som ett hot mot världsfreden framträder även förhållandet 
mellan de två organen på ett tydligare sätt.  
 

Requests the Secretary-General, in his reports to the General 

Assembly, in particular submitted in accordance with its resolution 50/53 on 

measures to eliminate international terrorism, to pay special attention to the 

need to prevent and fight the threat to international peace and security as a 

result of terrorist activities.72 

 

Trots att det är Säkerhetsrådet som har den verkställande makten då det gäller att ta beslut 
om åtgärder i terrorfrågan, verkar det som om rådet ändå vill ha med sig 
Generalförsamlingen i de ingrepp som planeras. Säkerhetsrådet har i resolution 1269 
noterat Generalförsamlingens resolution 50/53 och dess överlåtelse av befogenhet till 
rådet. Rådet i sin tur är underkunnigt om denna sin befogenhet och skyldighet, men visar 
sig genom resolutionen inte främmande för att ta emot åsikter utifrån. I resolution 1269 
påpekas särskilt att man kommer att betrakta bestämmelserna från generalsekreterarens 
rapporter vid hanteringen av terrorproblemet. 
 

3.3.6 Elektronisk kommunikation 
 
                                                 
71 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
72 United Nations, Security Council Resolution 1269, SC/RES/1269 (1999) 991019 
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I resolution 51/210 från 1996, nämns för första gången elektronisk kommunikation som 
ett sätt för terrorister att sprida information på. Vid tidpunkten i fråga var Internet 
fortfarande ett relativt nytt sätt att sprida information på. De elektroniska 
kommunikationssystemen uppmärksammas inte i senare resolutioner, vilket har en 
naturlig förklaring. Numera är Internet och det sättet att sprida information på inte på 
något sätt avvikande, varför det idag upplevs överflödigt att nämna att terrorister 
använder sig av denna informationskanal.  
 

3.4 Ambitioner och uppmaningar 
 

3.4.1 Ambitioner 
 
Det krävs inte många genomlästa resolutioner om terrorism för att inse att FN:s 
övergripande målsättning i frågan är att bekämpa och utrota alla former av terrorism. 
Möjligen kan det tyckas självklart att resolutionerna innehåller en hänvisning till detta, 
och det bör poängteras att denna aspekt på terrorproblemet kanske hör till den lättaste för 
medlemsländerna att komma överens om. I det stadiet har man ännu inte berört några 
konkreta tillvägagångssätt eller gjort några definitionsförsök. Men för att uppnå detta mål 
upplyser organisationen om andra ambitioner som utformats som metoder för att 
successivt förverkliga huvudsyftet.   
   En av de vanligast förekommande ambitionerna är baserad på tanken om en omfattande 
konvention för att komma tillrätta med terrorismproblemen. Denna konvention ska 
innefatta alla aspekter på frågan och vara baserad på samtycke. Det faktum att ambitionen 
om en omfattande konvention finns omnämnd i praktiskt taget alla av 
Generalförsamlingens resolutioner kan tolkas som om ärendet är mycket angeläget. Å 
andra sidan kan det även tolkas som om ambitionen inte är genomförbar och därför 
återkommer från år till år. Med tanke på att FN inte lyckats enas om en användbar 
definition i frågan kan det senare alternativet antas vara mer troligt.  
   En liknande ambition som även den återkommer i åtskilliga av Generalförsamlingens 
resolutioner, går ut på att anordna ett internationellt toppmöte. Syftet med detta är att 
formulera ett organiserat svar på terrorism i alla dess former. Ad Hoc-kommittén får 
ansvaret för att anordna toppmötet. Inte heller denna ambition tycks emellertid kunna 
infrias; uppmaningen till Ad Hoc om att anordna toppmötet återkommer under flera års 
tid och har fortfarande inte förverkligats enligt de granskade resolutionerna.  
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   Andra vanligt förekommande önskemål är att medlemsstaterna ska presentera 
information beträffande de framsteg som gjorts beträffande förebyggandet och 
bekämpandet av terrorism samt en allmän uppmaning till ökad multilateralism.  
   I Säkerhetsrådets resolutioner är de allmänna ambitionerna inte lika uttalade. Vissa mer 
generella målsättningar kan ändå urskiljas, såsom att det måste utvecklas metoder för att 
öka säkerhetssamarbetet och för att bestraffa gärningsmän. Det mest anmärkningsvärda 
direktivet utfärdas i samband med händelserna den 11 september då det internationella 
samfundet uppmanas fördubbla sitt arbete med att bekämpa terrorhandlingar.73 Om denna 
uppmaning sedan efterlevs framgår inte av efterföljande resolutioner, men 
världssamfundet återkommer till frågan under 2003. Säkerhetsrådet gör då klart att man 
känner en förnyad vilja att bekämpa terrorism. 
 
Expresses its reinforced determination to combat all forms of terrorism, 

in accordance with its responsibilities under the Charter of the United Nations.74 
 
Vad som föranleder denna nya kampvilja är svårt att säga. Resolutionen behandlar de 
terrorbombningar i Colombia som kostade många människor livet. Beklaganden av detta 
slag har gjorts vid flera tillfällen tidigare och det är inget annat i resolutionen som antyder 
att denna händelse skulle ha påverkat organisationen mer än de tidigare. 
 

3.4.2 Medverkan till terrorism 
 
En uppmaning som återkommer i praktiskt taget samtliga resolutioner går ut på att stater 
inte ska bidra till att underlätta terrorverksamhet. Formuleringarna skiljer sig åt 
marginellt med avseende på innehållet i uppmaningarna. Vanligast är att stater anses ha 
en plikt att avstå från att finansiera, delta i eller på annat sätt uppmuntra terrorism.  
 
Further reiterates its call upon States to refrain from financing, encouraging, providing training for 

or otherwise supporting terrorist activities.75 

 
Efter den 11 september skärptes dessa krav, inte minst genom de icke-militära sanktioner 
som utfärdades i och med resolution 1373, då Säkerhetsrådet går så långt som att agera 
under kapitel VII i stadgan. Där är det inte längre fråga om uppmaningar till stater. 

                                                 
73 United Nations, Security Council Resolution 1368, SC/RES/1368 (2001) 010912 
74 United Nations, Security Council Resolution 1465, SC/RES/1465 (2003) 030213 
75 United Nations, General Assembly Resolution 52/165, A/RES/52/165 (1997) 971215 
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Genom att använda sig av ordet ”shall” istället för exempelvis ord som ”urges” eller 
”calls upon” visar man att det är fråga om påbud istället för uppmaningar. 
 
Decides that all States shall ... prevent and suppress the financing of terrorist acts.76 

 

3.4.3 Konventioner 
 
Genomgående i FN:s resolutioner om terrorism är att medlemsstaterna uppmanas bli 
parter i de konventioner som utformats inom området. 
 
Urges all States that have not yet done so to consider, as a matter of 

priority, becoming parties to relevant conventions.77 
 
Vilka konventioner som är relevanta är inte specifikt uttryckt i alla resolutioner. I 
resolution 51/210 ges en utförlig lista över de tio specifika konventioner från 1963 till 
1991, som anses vara betydelsefulla för terrorismbekämpningen. Efterföljande 
resolutioner hänvisar ofta till denna förteckning. Under 90-talet tillkom två konventioner: 
The International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings och The 
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Idén till den 
förra väcktes i resolution 51/210, då även Ad Hoc-kommittén grundades och fick i 
uppdrag att utforma konventionen i fråga. Den senare presenterades i december 1999. 
 

3.4.4 Rättsliga instrument 
 
I Generalförsamlingens resolutioner om terrorism är en av de tydligaste målsättningarna 
den att skapa ett omfattande rättsligt regelverk som täcker alla aspekter på 
terrorismfrågan. Det givna problemet i detta sammanhang har naturligtvis att göra med 
medlemsstaternas suveränitet. Eftersom alla medlemmarna är suveräna och inte 
underställda någon högre auktoritet blir det svårt att framtvinga ett efterlevande av 
bestämmelser från till exempel Generalförsamlingen. Allt sedan 1994, då 
Generalförsamlingen gav ut resolution 49/60, har ett återkommande ändamål ändå varit 
att upprätta ett rättsligt regelverk. 
 
Recalling the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, 

                                                 
76 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
77 United Nations, General Assembly Resolution 55/158, A/RES/55/158 (2000) 001212 



 

37 

contained in the annex to resolution 49/60 of 9 December 1994, wherein the General 

Assembly encouraged States to review urgently the scope of the existing 

international legal provisions on the prevention, repression and elimination of 

terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there was 

a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter.78  
 

Istället för att presentera en förordning om hur stater ska agera rättsligt gentemot fall av 
terrorism, får Generalförsamlingen nöja sig med att uppmana och uppmuntra stater i en 
viss riktning. Samma sak gäller uppföljningen av planen. Generalförsamlingen 
uppmuntrar stater att presentera information om sina nationella lagar kring bekämpandet 
av terrorism. Förhoppningen är att de enskilda staterna ska använda sig av bestämmelser 
från konventioner i sin inrikes lagstiftning, så att det är möjligt att ställa upphovsmän till 
terrordåd inför rätta. I praktiken är det emellertid inte mycket församlingen kan göra för 
att åstadkomma en verklig implementering av de antagna konventionerna.  
   I Säkerhetsrådet förekommer generella uppmaningar om att utforma rättsliga 
instrument mer sällan. Det är endast i efterdyningarna från den 11 september som 
Säkerhetsrådet ger sig in på området.  
 
Ensure that ... such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and 

regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist 

acts.79 

 

Det har konstaterats att FN vill att stater alltmer i sin nationella lagstiftning ska rätta sig 
efter de internationella konventioner som organisationen har utformat kring terrorism. Ett 
sådant beteende kan av vad som sagts tidigare inte tvingas fram, men i och med att 
staterna godkänner och blir parter i de olika konventionerna kan en gemensam 
lagstiftning simuleras. När det gäller Säkerhetsrådets uppmaning om att staternas 
lagstiftning ska spegla brottets allvar faller denna simulering samman, eftersom praktiken 
skiljer sig från teorin. Även om uppmaningen följs av alla länder innebär inte det att 
terrorbrott kommer att bestraffas likadant överallt. Medan ett allvarligt brott i ett land 
bestraffas med dödsstraff kommer samma brott i ett annat att leda till tio år i fängelse. 
Slutsatsen blir att föresatsen om en gemensam internationell lagstiftning inte kan infrias 
till fullo så länge suveränitetsprincipen vägleder staters internationella relationer. 
 

                                                 
78 United Nations, General Assembly Resolution 56/88, A/RES/56/88 (2001) 011212 
79 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
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3.4.5 Utbyte av information 
 
En viktig aspekt under avsnittet om samarbete är uppmaningen om informationsutbyte 
mellan medlemsstaterna.  
 
Also calls upon all States ... to intensify, as and where 

appropriate, the exchange of information on facts related to terrorism and, in 

so doing, to avoid the dissemination of inaccurate or unverified information.80 

 
I Generalförsamlingen anser man dessutom att inte bara stater, utan även regionala 
organisationer bör utbyta information med varandra. Syftet är att stoppa spridningen av 
felaktig och obekräftad information. I Säkerhetsrådet kompletteras denna målsättning av 
mer specifika exempel på vilken typ av information stater bör vara extra noga med. I 
resolution 1269 uppmanas stater försäkra sig om att asylsökande inte är terrorister och i 
resolution 1373 förespråkar rådet utökad information om massförstörelsevapen. 
Informationsutbytet kan leda till att ”early warnings” kan utfärdas och i förlängningen 
förebygga att terrordåd begås.  
 

3.4.6 Flyktingpolitik 
 
Det har tidigare konstaterats att FN inte tillåter asyl till personer som kan kopplas ihop 
med terrordåd, och att stater uppmanas vara noga med att kontrollera att dessa personer 
inte får asyl av misstag. På sätt och vis syftar uppmaningarna inom detta område till att 
påverka staternas flyktingpolitik, något som kan vara en ömtålig fråga i sig, men framför 
allt något som många stater nog anser ligga utanför FN:s behörighetsområde. För att värja 
sig mot detta väljer Generalförsamlingen att formulera uppmaningen med betoning på att 
det är staterna själva som uttrycker detta. 
    
The States Members of the United Nations reaffirm that States should 

take appropriate measures ... before granting refugee status, for the purpose of  

ensuring that the asylum-seeker has not participated in terrorist acts.81 

 

Vidare poängteras att staternas suveränitet tillåter dem att ytterst själva besluta i frågan. 
Huvudpoängen är ändå att stater bör skaffa sig utökad information om de personer som 
söker asyl i landet samt att misstänkta terrorister bör utlämnas. Både 
                                                 
80 United Nations, General Assembly Resolution 51/210, A/RES/51/210 (1996) 961217 
81 United Nations, General Assembly Resolution 51/210, A/RES/51/210 (1996) 961217 
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Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet är noga med att understryka att terrorism inte 
bör ses som ett politiskt brott, eftersom detta skulle medföra undantag från 
överenskommelser gällande utlämning.  
 

Ensure, in conformity with international law, that refugee status is not 

abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims 

of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the 

extradition of alleged terrorists.82 

 

3.5 Implementering 
 

3.5.1 Suveränitet 
 
En av grundförutsättningarna för FN:s uppdrag bygger på medlemsstaternas 
samarbetsvilja. Eftersom organisationens befogenheter, med undantag för kapitel VII i 
stadgan, är baserade på mellanstatligt samtycke, krävs det andra metoder än tvång för att 
driva igenom ett beslut som fattats i FN. I de tidiga resolutionerna från 
Generalförsamlingen märks det tydligt att organisationen är medveten om den 
begränsning i sitt mandat som denna princip utgör.  
 
States are also encouraged ... to consider facilitating the extradition  

of persons suspected of having committed 

terrorist acts, insofar as their national laws permit.83 

 

Resolutionens formulering ställer inga som helst krav på åtgärder från medlemsstaterna. 
Ett önskvärt scenario beskrivs, men av den händelse att det tänkta utfallet inte passar in 
på en viss stats rådande tillvägagångssätt kan FN:s uppmaning ignoreras. När det gäller 
hänsynen till staters suveränitet är det mycket tydligt att händelserna den 11 september 
2001 har medfört ett nytt sätt att förhålla sig till denna princip. Visserligen har FN 
fortfarande inte mycket att sätta emot om en medlemsstat bestämmer sig för att strunta i 
organisationens bestämmelser, men det kan konstateras att man nuförtiden förväntar sig 
att innehållet i resolutionerna ska efterlevas.  
 
Urges all States that have not yet done so to consider ... domestic legislation  

                                                 
82 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
83 United Nations, General Assembly Resolution 51/210, A/RES/51/210 (1996) 961217 
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necessary to implement the provisions of those conventions and protocols, to ensure  

that the jurisdiction of their courts enables them to bring to trial the perpetrators  

of terrorist acts.84 
 
Ännu mer tydligt blir det i Säkerhetsrådets resolution 1373, där formuleringen berättar för 
oss att det numera handlar om påbud. Dessa skulle därmed kunna betecknas som icke-
militära sanktioner.  
 
Decides also that all States shall: Ensure that ... such terrorist acts are  

established as serious criminal offences in  

domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects  

the seriousness of such terrorist acts.85 

 

Från att vid mitten av 1990-talet ha varit helt styrt av principer som suveränitet och icke-
intervention sker en drastisk förändring under 2001 som rimligen bara kan förklaras av de 
terrordåd som då drabbade USA. Plötsligt går det att ställa krav på medlemsstaternas 
inhemska lagstiftning, något som många gånger tidigare setts som otänkbart på grund av 
varje stats rätt att själv bestämma ”in matters essentially within the jurisdiction of a 
member state”.86 Denna icke-interventionsprincip har varit något av en grundpelare i FN-
stadgan och är fortfarande mycket central. Det går emellertid inte att förneka att något 
skett på området. Genom att USA under hela FN:s existens varit något av en dominant i 
fråga om vad som ska finnas på organisationens agenda, är det inte helt kontroversiellt att 
söka förklaringar i USA:s situation för att tolka utvecklingen inom FN. Eftersom USA 
inte tidigare känt sig så hotat som efter 11 september kände sig landet tvunget att ta till 
krafttag som alltså även kommit att avspeglas på FN:s arbete.  
 

3.5.2 Resultat 
 
Det har alltså konstaterats att det internationella samfundet lyckats enas kring några 
gemensamma ståndpunkter som man har för avsikt att förverkliga. Sådana 
tillkännagivanden har gjorts i alla tider och görs än idag i alla möjliga politiska 
sammanhang för att den större publiken ska övertygas om att organet i fråga fyller den 
funktion den är avsedd för. En annan och mer känslig fråga är om FN:s föresatser 
överensstämmer med verkligheten.  

                                                 
84 United Nations, General Assembly Resolution 56/88, A/RES/56/88 (2001) 011212 
85 United Nations, Security Council Resolution 1373, SC/RES/1373 (2001) 010928 
86 UN Charter, art. 2.7 
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   I FN:s resolutioner är man noga med att betona vikten av att organisationens beslut 
implementeras på ett bra sätt i varje medlemsstat. Däremot framkommer det inte lika 
tydligt om och på vilka sätt detta sker samt vilken betydelse FN:s resolutioner haft i 
sammanhanget. 
   Det är förklarligt att någon direkt resultatredovisning inte finns i Säkerhetsrådets 
resolutioner. Organets ansvarsområde handlar snarast om att ta upp och behandla 
problem med terrorism när de uppstår och inte om att utforma generella rapporter i 
ämnet. Generalförsamlingen däremot har just denna uppgift och utkommer med en 
återkommande årlig publikation om terrorism. Eftersom dokumenten är av utvärderande 
karaktär går det att förvänta sig en redogörelse för implementeringen av de mål som 
ställts upp. Faktum är dock att de resultat som eventuellt uppnåtts skildras mycket 
sparsamt. Det konstateras att ett centrum för brottsbekämpning har bildats i Wien. Vidare 
uttrycker man sitt gillande över att flera stater blivit parter i konventioner. Därutöver 
återkommer de följande formuleringarna ett flertal gånger.  
    
Noting regional efforts to prevent, combat and eliminate terrorism in all its 

forms and manifestations.87 

 

Bearing in mind the recent developments and initiatives at the international, 

regional and subregional levels to prevent and suppress international terrorism.88  
 
Mer konkreta och frikostiga erkännanden än dessa går helt enkelt inte att återfinna i 
Generalförsamlingens resolutioner om terrorism. Organisationen säger sig alltså notera de 
försök som gjorts på olika nivåer i syfte att eliminera all terrorism, men vill eller kan inte 
precisera dessa närmare.  
   Det går inte att förneka att bristen på tydliga resultat är nedslående för den som 
betraktar FN som en viktig aktör i kampen mot terrorismen. Om detta faktum sedan beror 
på en faktisk avsaknad av resultat eller bara på underlåtelse att redovisa dessa i 
resolutionerna är en annan fråga. Visar det sig att FN i verkligheten inte uppnår avsedda 
mål blir man kanske tvungen att omvärdera organisationens roll och anpassa dess agenda 
till vad den rimligen kan anses klara av.  
 

                                                 
87 United Nations, General Assembly Resolution 55/158, A/RES/55/158 (2000) 001212 
88 United Nations, General Assembly Resolution 57/27, A/RES/57/27 (2002) 021119 



 

42 

3.6 Specifika fall 
 

3.6.1 11 september 2001 
 
Oftast är det Säkerhetsrådet som agerar när något speciellt händer med anknytning till 
terrorism, medan Generalförsamlingen behandlar frågan i sin årliga resolution om 
terrorism. Händelserna den 11 september 2001 utgjorde ett undantag i den frågan, då 
även Generalförsamlingen reagerade omedelbart.  
 
1. Strongly condemns the heinous acts of terrorism, which have caused 

enormous loss of human life, destruction and damage in the cities of New York, host 

city of the United Nations, and Washington, D.C., and in Pennsylvania; 

2. Expresses its condolences and solidarity with the people and Government 

of the United States of America in these sad and tragic circumstances; 

3. Urgently calls for international cooperation to bring to justice the 

perpetrators, organizers and sponsors of the outrages of 11 September.89 
 
Resolutionen innehåller inga direkta överraskningar och är ganska traditionellt 
formulerad, även om det är tydligt att världssamfundet är skakat av händelsen. Man 
fördömer attackerna, uttrycker sitt deltagande och uppmanar inte minst till internationellt 
samarbete för att kunna ställa de ansvariga inför rätta.  I de efterföljande årliga 
resolutionerna bekräftar församlingen sitt fördömande av terrorattackerna, men 
kommenterar inte händelserna ur någon ny vinkel.  
   Även Säkerhetsrådet kom dagen efter terrordåden ut med en resolution. Den är på 
många punkter innehållsmässigt lik Generalförsamlingens version. Säkerhetsrådets 
resolution innehåller emellertid två punkter som gör den avsevärt mer kontroversiell än 
Generalförsamlingens.  
 
Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in 

accordance with the Charter. 

 

Expresses its readiness to take all necessary steps to respond to the 

terrorist attacks of 11 September 2001, and to combat all forms of terrorism, in 

accordance with its responsibilities under the Charter of the United Nations.90 

                                                 
89 United Nations, General Assembly Resolution 56/1, A/RES/56/1 (2001) 010912 
90 United Nations, Security Council Resolution 1368, SC/RES/1368 (2001) 010912 
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Rådet fördömer dåden och erkänner den naturliga rätten till självförsvar i enlighet med 
FN-stadgan. Det är i själva verket första gången som Säkerhetsrådet kopplat ihop 
internationell terrorism med självförsvarsrätten. Möjligen kommer detta att betraktas som 
en startpunkt för en fortsatt bredare tolkning av rätten till självförsvar. Efter attackerna 
den 11 september 2001 kom USA att inleda attacker riktade mot vad man ansåg vara sina 
fiender.91 USA:s motattacker legitimerades som sagt med hänvisning till 
självförsvarsrätten, men vad som är intressant att observera är att denna rätt av USA 
applicerades för att försvara sig såväl mot terroristerna som mot den eller de stater som 
ansågs hysa dessa. Som ännu ett led i den vidare tolkningen av självförsvarsrätten kan 
tidsaspekten nämnas; USA har kunnat fortsätta försvara sig mot terrorismen även långt 
efter det att terrorattackerna avslutats, något som snarast skulle kunna omnämnas som 
preventivt självförsvar.  
   Vidare demonstrerar Säkerhetsrådet sina avsikter beträffande terroristbekämpning 
genom att vara öppen för att vidta ”alla nödvändiga åtgärder” för att få bukt med 
problemen. Uttrycket har i rådets praxis kommit att användas snarast synonymt med att 
man är beredd att ta till våldsinkluderande åtgärder. Resolutionen kan ändå inte till fullo 
betecknas som en våldsauktorisation eftersom ingen hänvisning görs till FN-stadgans 
kapitel VII samt inte minst eftersom rådet inte preciserar något väl definierat mål mot 
vilket det militära våldet skulle riktas.92  
 

3.6.2 Andra inträffade terrordåd 
 
Under det tidsintervall som denna studie sträcker sig har en rad terrordåd inträffat utöver 
de som drabbade USA den 11 september 2001. Irak, Libyen och Syrien var under början 
och mitten av 1990-talet föremål för resolutioner från Säkerhetsrådets sida, eftersom 
dessa länder ansågs ha anknytning till terroristverksamhet. Vid alla dessa tillfällen är det 
regeringen i respektive stat som beskyllts för och setts som ansvarig för de yttringar av 
terrorism som skett. I samtliga fall inrättades sanktioner mot länderna i fråga.  
   Under 1999 blev även Afghanistan föremål för sanktioner från FN. Syftet var att få 
Usama bin Ladin utlämnad för rättegång beträffande dåden mot USA:s ambassader i 
Kenya och Tanzania 1998. Säkerhetsrådet fortsätter i två senare resolutioner att åberopa 
stadgans kapitel VII eftersom talibanregeringen enligt världssamfundet alltjämt stödjer 
terrorism samt fortfarande inte utlämnat Usama bin Ladin. Den 30 juli 2001 skriver 
Säkerhetsrådet att situationen i Afghanistan utgör ett hot mot internationell fred och 
                                                 
91 Jervas, 2003, 143-144 
92 Whittaker, 1997, 18-21 
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säkerhet i regionen och ger FN:s generalsekreterare i uppdrag att inom en månad utforma 
en mekanism för att övervaka implementeringen av sanktionerna.93 En dryg månad 
senare inträffar det uttryck för terrorism som får hela världen att tappa andan.  
   Även efter den 11 september 2001 har flera uppmärksammade fall av terrorism ägt rum 
runt om i världen. Inom loppet av endast ett fåtal månader utkom fyra resolutioner från 
Säkerhetsrådet beträffande terrordåd på Bali, i Moskva, Kenya och Colombia. De 
resolutioner som uppkommit som svar på dessa terrordåd är relativt likartat formulerade. 
Världssamfundet uttrycker sin sympati och sitt deltagande med de drabbade och fördömer 
dådet i fråga som ett hot mot internationell fred och säkerhet. Alla stater uppmanas arbeta 
tillsammans för att hitta de ansvariga och ställa dem inför rätta. Slutligen anser sig rådet 
vara skyldigt under stadgan att bekämpa dessa uttryck för terrorism. Genom att 
Säkerhetsrådet även säger att alla metoder ska användas för att bekämpa terrorism ges en 
antydan om att våld kan bli aktuellt. Vad som kan noteras som anmärkningsvärt är att i 
fallen med Bali, Moskva och Kenya deklarerar FN med identiska formuleringar att stöd 
ska ges till myndigheterna i dessa länder för att de ansvariga ska kunna ställas inför rätta. 
När det gäller Kenya ser formuleringen emellertid annorlunda ut. Ingen hänvisning görs 
till Kenyas myndigheter, istället riktar man sig till samtliga stater.  
 
3. Urges all States, in accordance with their obligations under resolution 1373 

(2001), to cooperate in efforts to find and bring to justice the perpetrators, organizers 

and sponsors of these terrorist attacks.94 

 

Denna text kan jämföras med exempelvis ett utdrag ur resolution 1465 om terrordåden i 
Colombia, där Säkerhetsrådet erkänner den colombianska regeringen och uppmanar alla 
stater att hjälpa densamma.  
 
3. Urges all States, in accordance with their obligations under resolution 

1373 (2001), to work together urgently and to cooperate with and provide support 

and assistance, as appropriate, to the Colombian authorities in their efforts to find 

and bring to justice the perpetrators, organizers and sponsors of this terrorist attack.95 

 
En tänkbar förklaring på denna skillnad i formuleringarna är att världssamfundet inte 
känner förtroende för de kenyanska myndigheterna och därför inte vänder sig direkt dit 
för samarbete. Ett sådant scenario skulle kunna jämföras med det tillvägagångssätt som 
FN använde sig av i anknytning till de tidiga terrordåden efter kalla krigets slut. I fallen 
                                                 
93 United Nations, Security Council Resolution 1363, SC/RES/1363 (2001) 010730 
94 United Nations, Security Council Resolution 1450, SC/RES/1450 (2002) 021213 
95 United Nations, Security Council Resolution 1465, SC/RES/1465 (2003) 030213 
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med exempelvis Libyen och Syrien ansågs regeringarna i dessa länder vara inblandade i 
terrordåden, varför FN såg sig tvunget att införa sanktioner mot länderna i fråga. Därför 
är det snarast en ny upplevelse för FN att som i och med och efter den 11 september 
kunna samarbeta med de regeringar i vars länder terrordåd inträffat. FN har alltså gått 
från att arbeta med fall av terrorism där stater varit huvudaktörer till att ställas inför fall 
där aktörerna arbetar transnationellt och inte styrs av några territoriella gränser.  
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4. Slutsatser och diskussion 
 

4.1 Bestående policy 
 
Intresset för att göra denna studie väcktes från första början av det faktum att FN har 
ansvar för att motarbeta den internationella terrorismen, eftersom den utgör hot mot 
internationell fred och säkerhet, men samtidigt inte har lyckats komma överens om 
innebörden av fenomenet. Frågan som därmed uppstod var om det inte krävdes en 
utvärdering av FN:s åtgärder, med den förkunskapen att dessa vidtagits utan att ha sin 
grund i en allmänt godtagbar definition . 
   De resultat som framkommit genom den empiriska granskningen visar att det finns 
återkommande uttalanden i resolutionerna som skulle kunna uppfattas som ett substitut 
för en definition av terrorismfenomenet. En summering av dessa grundläggande 
formuleringar ger en inställning som fördömer terrorism i alla former och uppfattar 
fenomenet som ett hot mot internationell fred och säkerhet. Inga hänsynstaganden görs 
med tanke på bakomliggande målsättningar och värderingar. Målet, terrorismens 
utrotning, ska uppfyllas genom statligt samarbete och nationella lagar som tillåter att 
terrorister kan ställas inför rätta och bli dömda. Samtidigt som man presenterar en mängd 
ambitioner i resolutionerna tycks resultaten lysa med sin frånvaro, eller åtminstone 
redovisas i låg utsträckning. Eftersom målsättningarna i många fall är relativt abstrakta är 
det möjligt att denna aspekt försvårar en tydlig resultatredovisning. I förlängningen blir 
det svårt för en utomstående att uttala sig om huruvida FN:s mål uppfylls eller ej.  
   Den språkliga aspekten har visat sig ha stor betydelse för hur FN:s resolutioner om 
terrorism kan tolkas. I dokumenten utgör upprepning av såväl ord som hela stycken 
viktiga inslag. Inte minst är det en avgörande skillnad mellan ett ”urges” och ett ”shall”. 
Medan det förra signalerar en uppmaning visar det senare att det är fråga om ett påbud 
med sitt ursprung i stadgans kapitel VII. Vidare förefaller FN vara mer vägledd av 
stadgan än vad som explicit framgår. Visserligen görs inga hänvisningar till specifika 
artiklar i stadgan, men i och med att en stor del av innehållet baseras på för FN-stadgan 
centrala begrepp finns ändå en underförstådd koppling. Dessutom börjar varje resolution 
med att hänvisa till stadgan som helhet. När FN inför tvingande åtgärder blir man 
emellertid tvungen att hänvisa till kapitel VII i stadgan, dock utan att nämna några 
speciella artikelnummer.  
   Under inledningsskedet av denna studie var jag inställd på att Generalförsamlingen, 
såsom övervakande organ med bred agenda, skulle agera normgivande och därmed 
påverka de faktiska insatserna gentemot terrorismen. Vad som visat sig under 
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granskningens gång är dock en relativt tydlig tendens på motsatsen. I Säkerhetsrådet har 
man ansvar för att bemöta hot mot internationell fred och säkerhet, vilket implicerar att 
rådets funktion kommer till användning snarare i specifika fall än i generella 
policyreformer av en viss fråga. En sådan ordning talar även för att Säkerhetsrådet skulle 
använda sig av dessa Generalförsamlingens normer när man väljer tillvägagångssätt. I 
själva verket har det till stor del visat sig vara medlemmarna i Säkerhetsrådet som driver 
på utvecklingen genom sitt faktiska agerande. Kort sagt leder handlingarna vid specifika 
fall till ny praxis, som Generalförsamlingen i sin tur anammar och utformar principer av. 
Resultaten kring de inbördes relationerna ska emellertid inte betraktas som ett av 
uppsatsens mest centrala resultat. Jag uppfattar fortfarande dessa organ som 
kompletterande informationskällor som tillsammans får representera FN:s offentliga 
policy gentemot terrorism. 
 

4.2 Förändringar 
 
I föregående avsnitt fokuserades på de aspekter på terrorfrågan som inte har genomgått 
någon större förändring under det tidsintervall som granskats. Därigenom kunde en 
grundläggande inställning till terrorismen inom FN påvisas, som i viss mån kan tolkas 
som FN:s alternativ till en definition. Uppsatsens huvudsyfte utgörs emellertid av en vilja 
att presentera de förändringar som skett sedan kalla krigets slut.  
   För att fortsätta på diskussionen kring en definition, finns tecken på att FN utvecklats 
från att koppla ihop terrorbegreppet med målsättningar, till att i högre grad betona själva 
metoden, det vill säga handlingen. Vid slutet av 1991 betonades fortfarande folkens rätt 
till självbestämmande i samband med förekomsten av terrorattacker. Befrielsekamper 
skulle legitimt kunna föras som svar på en rasistisk regims förtryck. Senare års 
frånkoppling mellan självbestämmande rätt och terrorism ska enligt min uppfattning inte 
ses som att principen om folkens självbestämmanderätt inte längre är aktuell. Istället bör 
det tolkas som om sådana principer inte har med terrorbegreppet att göra, eftersom den 
nya policyn endast kopplar ihop terrorism med själva handlingen. Om denna teori 
stämmer bör den även utgöra ett underlättande steg på vägen mot en allmänt godtagbar 
definition av fenomenet. Genom att ideologier lämnas utanför, blir det lättare för stater att 
enas kring en definition.  
   Väldigt lite uppmärksamhet fästs vid vad jag anser borde vara ett relativt stort problem, 
nämligen att terrorism många gånger inte har några kopplingar till en viss stat och dess 
regering, utan att aktionen sker på ett transnationellt plan, utan några territoriella gränser. 
FN är en mellanstatlig organisation, vars system är uppbyggt på samarbete mellan just 
stater. I viss utsträckning tycks FN vara medvetet om problemet. Organisationen är 
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angelägen om att medlemsstaterna ska anpassa sina nationella lagar så att 
gärningsmännen kan ställas inför rätta. FN kan emellertid bara hoppas på att de enskilda 
staterna, som har auktoritet att bestraffa sina medborgare, i sin tur väljer att göra det. 
Världssamfundet verkar dock inte särskilt nedslaget av det faktum att terrorismen utgör 
en hotbild som inte stämmer in på FN:s traditionella konflikthanteringssystem. Istället 
anser man att organisationens inflytande borde öka i frågan och bekämpandet av 
terrorism tenderar allmänt att hamna allt högre upp på prioriteringslistan.  
   Hur mycket av den förändring som kan urskiljas sker då efter händelserna den 11 
september 2001? Oerhört mycket, tycks det som. Till att börja med verkar det som om det 
inte bara är FN:s agerande som påverkats av händelserna, utan även terrorismen själv. 
Även om det låter märkligt så kan det konstateras att terrordåd före 2001 ansetts ha 
utförts av stater, medan FN efter 2001 frikänner stater från allt ansvar och avser att finna 
de ansvariga på annat håll. Detta resonemang kan börja motiveras redan i och med 
sanktionerna mot Irak, som infördes i och med resolution 687, det vill säga den resolution 
som min studie startade med. Resolutionen utgör en brytpunkt i sig, eftersom det var 
första gången som FN bemötte terrorism med tvingande åtgärder i enlighet med kapitel 
VII. Poängen är dock att det var staten Irak som ansågs förknippad med terrorism. 
Trenden fortsätter sedan med Libyen och Syrien, vars regeringar anses ha begått 
terrordåd och döms till sanktioner. Efter den 11 september 2001 har FN tagit upp fyra 
terrordåd för behandling. Inget av fallen anses vara knutet till en viss stat; istället 
förklarar man sig vara berett att hjälpa regeringen, inom vars territorium gärningen 
utförts, med att finna de ansvariga. Undantaget här är terrorattacken i Kenya, där FN inte 
vänder sig till regeringen i fråga, utan istället uppmanar samtliga stater till samarbete. 
Däremot görs inga antydanden om att den kenyanska regeringen skulle vara inblandad i 
terrorattacken i fråga. Av dessa omständigheter att döma finns en tydlig tendens som 
pekar på att terrorismen efter den 11 september 2001 förs på ett annat plan, med andra 
aktörer, än före detta datum. 
   Om sanktionerna mot Irak utgjorde den första brytpunkten där denna studie startar, så 
utgörs alltså den andra viktiga brytpunkten av terrorattackerna den 11 september 2001. 
Dåden fördöms omedelbart av FN och man erkänner inte minst rätten till självförsvar. 
Detta utlåtande skulle visa sig möjliggöra ett helt nytt tillvägagångssätt i kampen mot 
terrorismen. Enligt tradition antyder en utlöst självförsvarsrätt att det är fråga om en 
krigssituation. USA kom även att betrakta situationen som att man befann sig i krig mot 
terrorismen.  
   Ett rimligt antagande är att en mer preciserad och utvecklad strategi mot terrorismen 
kändes angelägen efter att det internationella samhället stått lamslaget och sett på när 
USA attackerades. Åtminstone visar FN:s resolutioner en mer beslutsam inställning efter 
den 11 september 2001. Några veckor efter dådet utkommer en resolution där FN genom 
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kapitel VII kräver – istället för att som tidigare uppmana – av medlemsstaterna att vissa 
ingrepp ska utföras. Där FN genom kapitel VII kräver åtgärder från stater; åtgärder som 
tidigare bara existerat i form av uppmaningar. Förutom att frysa tillgångar för misstänkta 
terrorister samt att neka dem uppehållstillstånd kräver FN lagändringar av sina 
medlemsstater beträffande domar och utlämning. Utvecklingen består alltså till stor del 
av preciserade åtgärder, vilket får till resultat att FN:s faktiska handlande blir mer 
begripligt och möjligt att utvärdera för en utomstående.  
   Men för att återknyta till den utropade självförsvarsrätten, vad blev egentligen resultatet 
av den? Ganska snart använde sig USA av denna för att legitimera ett militärt anfall mot 
Afghanistan. Förloppet följde stadgans ordning relativt väl, i och med att Säkerhetsrådet 
efter en kort tid fick ta över ansvaret för bevarandet av freden i området. Händelserna var 
ändå kontroversiella i och med att självförsvarsrätten inte bara användes för att försvara 
sig mot terroristerna som utfört dådet; hela den stat som ansågs hysa terroristerna blev 
angripen. Genom att det dröjde en tid efter det att terrorattackerna avslutats till dess att 
självförsvarsrätten utnyttjades, bildades ett nytt uttryck för att beteckna den nya 
situationen, nämligen preventivt självförsvar.  
   Ytterligare en nyhet i FN:s terrorpolicy skedde efter den 11 september 2001. 
Generalförsamlingen kopplar terrorism till spridning av massförstörelsevapen och 
uttrycker att nedrustning därmed är en förutsättning för bevarandet av internationell fred 
och säkerhet. Visserligen har Generalförsamlingens åsikter i frågan inte samma 
verkställande kraft som Säkerhetsrådets, men med tanke på vad som under våren 2003 
skedde med hänvisning till självförsvar och nedrustning, tycks det som om FN:s 
uttalanden i allmänhet ändå i hög grad kan leda till handling, förutsatt att det finns en 
politisk vilja. USA:s anfall mot Irak under våren 2003 kan mycket väl betraktas som ett 
resultat av FN:s resolutioner om terrorism. Eftersom Irak ända sedan 1991 förknippats 
inte bara med terrorism, utan även med ett dolt innehav av massförstörelsevapen, kunde 
en preventiv självförsvarsrätt i kombination med FN:s uttryckta behov av nedrustning 
användas som motivering för ett militärt anfall.  
   Ovanstående är ett exempel på hur politisk vilja leder till faktisk handling. Oavsett 
huruvida FN:s uppmaning till nedrustning eller principen om preventivt självförsvar 
anses legitimera praktisk tillämpning, verkar det som om FN-stadgan, när det finns en 
politisk vilja inte sätter käppar i hjulet. Vidare finns en tydlig tendens att stater som 
känner sig påverkade av en viss konfliktsituation i högre grad är beredda att sätta in 
resurser för att behandla problemet. Efter den 11 september 2001 var det som om det 
internationella samhället återupptäckte existensen av fenomenet terrorism, vilket visar att 
förekomsten av terrorhandlingar i hög grad påverkar intresset för dem.  
   Därmed pekar undersökningens resultat på att FN har en benägenhet att angripa redan 
existerande konflikter, trots världssamfundets strävan att ägna sig alltmer åt förebyggande 
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arbete. I samband med Afghanistan före den 11 september 2001 har det visat sig att man 
hade kunskaper om allvarliga terroranknutna problem. Trots den höga bevakningen 
kunde terrorattackerna mot USA inte förhindras, vilket visar att den förebyggande 
konflikthanteringen har en bit kvar. Möjligen är det dessa kunskaper som har legat till 
grund för utformandet av principen om en preventiv självförsvarsrätt. Resonemanget kan 
exempelvis gå ut på att förebyggande självförsvar hade kunnat förhindra händelserna den 
11 september 2001. Vidare är det möjligt att metoden nu håller på att accepteras i 
statspraxis, och i likhet med tidigare händelser, kommer att påverka normsättningen inom 
FN.  
 

4.3 Avslutande diskussion 
 
Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur FN:s policy gentemot terrorism har 
utvecklats sedan kalla krigets slut. Ovanstående avsnitt har presenterat några av de 
viktigaste resultaten som uppnåtts. Problemställningen är sådan att den inte med lätthet 
besvaras helt kortfattat. Ändå ska jag i det följande göra ett försök att så koncentrerat som 
möjligt besvara den fråga som ställdes i inledningen.  
 

• FN:s inställning till terrorism har allt sedan kalla krigets slut varit fördömande och 
ambitionen har varit att eliminera det hot mot internationell fred och säkerhet som 
man ansett att terrorismen utgör.  

• Troligen befinner man sig idag en bit närmare en lösning på 
definitionsproblematiken än vad man gjorde vid kalla krigets slut. Detta beror på 
att FN:s beslut kring terrorism alltmer kommit att utgå från själva handlingen, 
snarare än från de motiv som ligger bakom den.  

• Händelserna den 11 september 2001 har bidragit till att såväl uttalanden som 
åtgärder blivit mer preciserade och handfasta. Bland dessa återfinns hänvisningar 
till nedrustning och självförsvar, uttalanden som även fått direkta konsekvenser på 
det internationella samhället.  

• Medan fall av terrorism som behandlats före den 11 september 2001 anses ha 
begåtts av stater, gör FN efter detta datum inga sådana kopplingar, utan lägger 
istället ansvaret på okända gärningsmän. Ur FN:s resolutioner kan det därmed 
utläsas att allt mer arbete ägnas åt terrordåd som inte har någon koppling till en 
viss stat, något som står i strid med FN:s ursprungliga konflikthanteringssystem. 

    
Eftersom de resolutioner som granskats utgör hela den population som jag är intresserad 
av, görs ingen generalisering bortom det undersökta materialet. Min ambition har ändå 
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varit att tillföra kunskaper inom ett relativt oexponerat område. Förhoppningsvis kan de 
resultat som påvisats i någon mån kan verka tydliggörande när FN:s beslut och 
handlingar utvärderas.    
   En mer omfattande studie skulle ha kunnat komplettera den deskriptiva ansatsen av en 
förklarande sådan och därmed i högre grad kunna belägga orsakerna till resultaten. Som 
konstaterades i inledningen är det dock omöjligt att förklara någonting utan att först ha 
beskrivit det, något som i mitt fall nödvändiggjorde ett deskriptivt tillvägagångssätt. Utan 
att göra anspråk på några kausala belägg, har det likafullt blivit omöjligt att under arbetets 
gång inte fundera i förklarande banor, något som vid flera tillfällen blir synligt i 
uppsatsen. En av de mest uppenbara och minst kontroversiella förklaringarna är att 
händelserna den 11 september är orsaken till många av de förändringar som skett efter 
detta datum. Rent hypotetiskt skulle sambandet kunna vara skenbart, men ett rimligt 
antagande talar för att händelserna ändå bidragit till en reviderad hållning gentemot 
terrorism inom FN. 
   En intressant vidareutveckling av denna studie skulle även kunna utformas som en 
jämförelse mellan FN:s och enskilda staters förhållningssätt gentemot terrorism. Genom 
att här ha granskat FN:s resolutioner har jag i detta läge erhållit en uppfattning 
beträffande de aspekter på terrorism som stater kan enas om. Det finns dock goda 
anledningar att tro att staters nationella ståndpunkter skiljer sig avsevärt från dessa, 
eftersom de inte är resultaten av 200 staters kompromisser.  
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Bilaga 
 Granskade FN-resolutioner om terrorism 

 
 

Generalförsamlingen  Säkerhetsrådet 

      
1991 9 december 46/51  3 april 687 
      
1992    21 januari 748 
    31 mars 731 
      
      
1994 9 december 49/60    
      
1995 11 december 50/53    
      
1996 17 december 51/210  31 januari 1044 
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