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Sammanfattning
Abstract
The purpose of this study is to analyze how the parties (USA, Great Britain, UN and the European Union)
legitimize their intervention in Bosnia-Herzegovina as seen from without the conceptions of sovereignty and
intervention.

USA and the UN have legitimized their intervention on security reasons. The American president, George
W. Bush, claimed that democracies never engage in war with each other and that democracies were
prosperous just because they were democracies. According to the president, that is why it is important to
democratise the whole Balkan region to protect the international community from terrorism which grows in
unstable and undemocratic states. UN resolutions claim that the situation in Bosnia is a threat to international
peace and security and urged all state members to do everything they can for stability in Bosnia-Herzegovina.

European Union and Great Britain saw the organized crime that spreads through Balkan as a major threat
to Europe. To be able to deal with his problem, EU is asking for more cooperation among the European states.

Bosnia is a member of the Council of Europe and is also involved in the Stabilisation and association
process for South eastern Europe with the EU. The purpose of these memberships is to foster the political and
economic development in Bosnia and lead to full membership in the European Union, but only if Bosnia
fulfils all the reforms that EU demands. To get economic aid from the EU, Bosnian leaders are forced to
reform and engage in regional cooperation.

In the long run democratisation is the goal for all the parties, while security is the main issue at short-term.
That is why the main concern for USA is for now the war on terrorism and organized crime for the EU.

When signing the Dayton peace agreement, Bosnian leaders have agreed upon sharing sovereignty with
the international community indefinitely. Dayton agreement calls also on all the parties to help Bosnia
develop stable and democratic institutions and help the Bosnian leaders in theirs strive for peace.

The international community is based on principles of state sovereignty and non-intervention. Sovereignty
can be defined as the right for autonomy and the right for non-intervention. These principles are not as
important today as they were during the Cold War. Globalisation and marginalisation has made it more
acceptable to intervene and share sovereignty with other states and organisations. That means that the
traditional view on sovereignty as a mean for maintaining order and view on interventions as a threat to the
sovereignty is less significant in modern times. The reason for this is that the definition on sovereignty and
intervention changes to able to adjust its self to the political situation in the world. That is, definition on
sovereignty and intervention will differ from time to time.
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Sammanfattning 
Syftet med den här uppsatsen är att analysera hur parterna (USA, Storbritannien, FN, och EU) 
har legitimerat sin politiska närvaro (intervention) i Bosnien-Hercegovina.  
 
USA och FN har legitimerat interventionen på säkerhetspolitiska grunder. Den amerikanske 
presidenten, George W. Bush, hävdade att demokratiska stater aldrig råkade i krig med 
varandra och att dessa stater var bland annat välbärgade just för att de var demokratiska. 
Därför var det viktigt att demokratisera Balkanregionen för att skydda det internationella 
samhället mot terrorismen som föds i ostabila och odemokratiska stater. I FN: s 
säkerhetsresolutioner utpekades situationen i Bosnien som ett hot med den internationella 
freden i säkerheten. Därför manades alla medlemsstater att göra allt de kan för stabiliteten i 
Bosnien. 
 
EU och Storbritannien såg den organiserade brottsligheten som strömmar in i Europa genom 
Balkan som det största problemet mot Europa. För att kunna handskas med den krävdes ett 
samarbete mellan de europeiska staterna och staterna på Balkan.  
 
Bosnien är idag medlem i Europarådet och har skrivit på ett Stabiliserings- och 
associeringsavtal med EU. Dessutom är Bosnien också medlem i Stabiliseringspakten för 
Sydöstra Europa. Dessa olika avtal är meningen ska främja den politiska och ekonomiska 
utvecklingen i Bosnien och leda till ett framtida EU medlemskap. Detta om Bosnien uppfyller 
alla reformåtgärder som EU kräver. För att få ekonomiskt stöd av EU, är de bosniska 
makthavarna tvungna att genomföra vissa politiska reformer och inleda ett regionalt 
samarbete.  
 
Demokratiseringen är för alla de inblandade parterna (USA, EU, FN, Storbritannien), målet 
för Bosnien på kort sikt, medan säkerhet är målet på lång sikt. Dock har parterna börjat med 
att ta itu med de problem som är det största hotet för närvarande, nämligen terrorism för USA 
respektive organiserad brottslighet för Europa.  
 
Eftersom de inblandade parterna har ett avtal med Bosnien-Hercegovina, Daytonavtalet, har 
staten gått med på att dela sin suveränitet på en obestämd tid. Parterna har genom samma 
avtal gått med på att hjälpa skapa stabila och demokratiska institutioner i Bosnien-
Hercegovina och skapa en hållbar fred.  
 
Det internationella samhället bygger på principen om statssuveränitet och non-intervention. 
Suveräniteten kan definieras som rätten till autonom makt inom vissa territoriellt erkända 
gränser och rätt att slippa inblandning från andra stater. Idag gäller inte dessa principer i lika 
stor grad som de till exempel gjorde under kalla kriget. I och med globaliseringen och 
marginaliseringen har det blivit mer accepterat att intervenera i andra stater och dessutom dela 
suveräniteten med andra stater och organisationer. Det betyder alltså att den traditionella 
synen på suveränitet som ordningsfrämjande och interventioner som hot har minskat i 
betydelse. Detta för att suveräniteten (och interventioner, som hänger ihop med suveräniteten) 
ändrar sin betydelse för att kunna anpassa sig till den rådande politiska situationen. Det 
betyder att definitionen på statssuveränitet kommer att skilja sig från åt i olika tidsperioder.  
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SDS  Srpska demokratska stranka, (Serbiska demokratiska partiet, serbiskt 

intresseparti) 
URL Uniform Resource Locator. Ett annat ord för URL är länk eller adress på nätet.  
 
VB Världsbanken 
 
I dagligt tal kallas Bosnien-Hercegovina bara för Bosnien. Namnet hänvisar till de två 
landregionerna, Bosnien och Hercegovina då Hercegovina på 1400- talet var ett självstyrande 
hertigdöme. I början på 1900- talet fick Bosnien och Hercegovina en författning som gjorde 
de två delarna till ett enhetligt förvaltningsområde under Österrike-Ungern. I uppsatsen 



kommer jag ofta bara skriva Bosnien för att underlätta för läsningen. De gångerna jag gör det 
menar jag självklart hela Bosnien-Hercegovina, och inte någon specifik landregion. 
 



1. Inledning 
Efter kalla krigets slut har ett förnyat intresse väckts för suveränitetsbegreppet. Nya frågor har 
ställts om till exempel suveräniteten ska erkännas stater (alltså om den ska gälla inom vissa 
territoriella gränser) eller en viss population, till exempel en folkgrupp. Den största frågan är 
ändå den om på vilka kriterier en stat ska erkännas suveränitetsstatus, alltså när den ska få 
vara en stat. Idag gäller suveräniteten fortfarande bara stater. Dessa stater har samtidigt vissa 
skyldigheter och rättigheter. De har till exempel en skyldighet att skydda sin befolkning mot 
interna och externa hot och en rättighet att slippa inblandning i sina inrikesaffärer från andra 
stater. Detta kallas för non-interventionsprincipen och är en viktig del av statssuveräniteten 
(Biersteker & Weber 1999, Lyons & Mastanduno et al 1995). Det är redan erkända stater som 
bestämmer vilka politiska entiteter som ska erkännas suveränitetsstatus (Wallace 2002: 55). 
Bosnien-Hercegovina erkändes suveränitet 1992. Sedan dess har den politiska situationen i 
Bosnien ändrats avsevärt i och med kriget från 1992 till 1995 (URL 1). 
 
Fredsavtalet, eller det så kallade Daytonavtalet som avslutade kriget 1995 i Bosnien-
Hercegovina, innehåll också en ny författning för den nya staten. Daytonavtalet initierades i 
november 1995 i Dayton Ohio och signerades en månad senare, den 14: e december i närhe-
ten av Paris. Sammanfattningsvis delar Daytonavtalet Bosnien i två olika enheter, Federatio-
nen och RS (Republika Srpska). Utåt är Bosnien emellertid en sammanhållen stat inom inter-
nationellt erkända gränser. I Federationen bor majoriteten av bosnjakerna och kroaterna, me-
dan det i Republika Srpska bor majoriteten av bosnienserber. Bosnien-Hercegovina har idag 
ett tvåkammarsystem och leds av en president, samtidigt som de två olika entiteterna har sin 
egen president. Den centrala regeringen ska bland annat ansvara för utrikespolitik, lagar, 
kommunikationer med mera. Konstruktionen innebär att det finns lagstiftande och verkstäl-
lande organ både på nationell nivå samt i de två enheterna. Förutom den nya konstitutionen 
har Bosnien, genom Daytonavtalet, bland annat bundit sig att följa mänskliga rättigheter och 
hjälpa alla flyktingar att fritt återvända till sina hem. Detta ses som en av de svåraste punkter-
na då Daytonavtalet har delat upp landet så att de olika etniska grupperna har flyttats om och 
det finns fortfarande etniska motsättningar som försvårar återflyttningen (Ibid.). 
 
Andra staters politiska närvaro i Bosnien kan ses som ett exempel på en ny syn på statssuve-
ränitet som dessutom ger utrymme åt en ny typ av interventioner. Daytonavtalet erkänner 
Bosniens suveränitet samtidigt som det ger andra stater rätt att intervenera i den nya staten. 
Den nya interventionen kan ses som ett exempel på att synen på non-interventionsprincipen 
har ändrats, och i Bosnienfallet, gäller den till och med inte. Nio år efter kriget har Bosnien 
lyckats dåligt med demokratiseringen trots att några av världens främsta organisationer är 
inblandade, bland annat NATO (North Atlantic Treaty Organization), FN (Förenta Nationer-
na) och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Representanter för dessa 
organisationer menar att den långsamma processen beror på Bosniens brokiga historia och de 
olika etniska grupperna som ska nu leva tillsammans efter att länge ha fört krig mot varandra 
(Chandler 2000, Bose 2002).  
 
Bosnisk politik kännetecknas bland annat av kampen mellan politiker från bland annat stater i 
väst, såsom USA och Storbritannien, som vill bygga en multietnisk bosnisk stat, och de bos-
niska nationalistiska partierna som intresserar sig för den egna folkgruppens rättigheter. Poli-
tiska beslut påverkas också, i och med Daytonavtalet, av den utsedda höga representant som 
har till uppgift att samordna återuppbyggnaden av Bosnien. Representanten har också rätt att 
genom dekret utfärda och ogiltigförklara lagar och dessutom avsätta tjänstemän som förhind-
rar genomförandet av fredsavtalet. På grund av de bosniska politikernas svårigheter att enas 
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har många frågor fått avgöras av representanten. Denna befogenhet kan förlängas med hjälp 
av Daytonavtalet (URL 1).  
 
1.1 Syfte och Frågeställning 
Syftet med den här uppsatsen är att utifrån begreppen suveränitet och intervention analysera 
hur parterna (USA, Storbritannien, FN, och EU) legitimerar sin intervention i Bosnien-
Hercegovina.  
 
Frågeställning 

1. Vilka politiska entiteter anses vara suveräna och vilka problem förekommer när såda-
na entiteter ska erkännas suveränitetsstatus? 

2. Vilken koppling finns mellan statssuveränitet och intervention? 
3. Hur påverkas den bosniska politiken av Daytonavtalet? 
4. Vad säger USA: s, EU: s, Storbritanniens, och FN: s legitimitetsgrunder om synen på 

suveränitet i fallet Bosnien-Hercegovina? 
5. Hur och varför har statssuveränitetens betydelse ändrats? 

 
1.2 Metod och Material 
Uppsatsen behandlar frågor om statssuveränitet och interventioner som också är den teoretis-
ka delen av uppsatsen. Jag har tittat på hur synen på suveränitet har förändrats genom tiden 
och hur statssuveräniteten och interventioner uppfattas idag. Detta för att kunna se hur stater 
använder sig av dessa två begrepp i praktiken och hur det skiljer sig åt/liknar de teoretiska 
diskussionerna av begreppen. Den politiska situationen i Bosnien idag använder jag då som 
ett hjälpmedel för att se hur synen på statssuveränitet har påverkats.   
 
Med hjälp av kvalitativ textanalys av olika tal, uttalanden, böcker och annat material som be-
handlar fredsavtalet och Storbritanniens, USA: s, EU: s och FN: s politik i Bosnien har jag 
sökt uppnå syftet och besvara mina frågor. Kvalitativ textanalys innebär att genom noggrann 
läsning ta fram det väsentligaste i en text. Fördelarna med kvalitativ textanalys är att den un-
derlättar för forskaren att ta fram det centrala i texten och även det som ligger dolt under ytan 
(Esaiasson et al 2003: 233, 244). Jag har lyft fram det väsentligaste ur valda texter. I det här 
fallet har jag tittat på hur parterna legitimerar interventionen i Bosnien och vilken effekt detta 
har på statssuveräniteten. Jag har även tittat på hur Daytonavtalet har påverkat Bosniens poli-
tiska situation i och med en ny konstitution och nya etniska gränser. Viktigast för uppsatsens 
syfte har varit tal och olika uttalanden från USA: s president, vice- president och andra poli-
tiskt viktiga personer, såsom Storbritanniens premiärminister och den höge representanten, 
om varför engagemanget i Bosnien-Hercegovina är intressant att fullfölja. Den empiriska de-
len av uppsatsen (kapitel tre och fyra) bygger på detta material och tillsammans med kapitel 
två som behandlar suveränitets- och interventionsbegreppet svarar den på frågorna.  
 
För att kunna ta reda på hur omvärlden ser på den politiska situationen i Bosnien har jag bland 
annat tittat på själva Daytonavtalet och olika rapporter från till exempel den höge representan-
ten till EU (Europeiska Unionen) och FN: s säkerhetsråd. Dessa rapporter tar upp allt som den 
höge representanten har gjort i Bosnien och även det som behöver göras. Jag har även tittat på 
några av säkerhetsrådets resolutioner för att se vilken inställning FN har till interventionen i 
Bosnien. Trots omfattande material har det varit svårt att hitta information som tar upp legiti-
meringen av interventionen. Detta då de flesta av de offentliga talen och uttalanden handlar 
om Balkan i stort och inte bara situationen i Bosnien. Detta beror på att de inblandade parter-
na (USA, Storbritannien, FN och EU) har alla en egen specifik politik för hela Balkan där 
Bosnien är en del av.  
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Det största problemet för mig under arbetets gång var själva interventionsbegreppet. I och 
med att det inte är säkert att de inblandade parterna ser sin närvaro i Bosnien som någon in-
tervention har det varit svårt att hitta information om deras legitimering av närvaron i Bosni-
en. Därför har jag många gånger varit tvungen att tolka vissa uttalanden och annat information 
då argumenten för en legitimering inte alltid har varit fullt synliga. Anledningen till att jag 
ändå har valt att använda begreppet intervention, är de nya synsätten, både på statssuveränitet 
och på interventioner, som finns idag. Dessa har kommit till under senare delen av 1990- talet 
och i början på 2000- talet. De har främst kommit till på grund av de många humanitära inter-
ventionerna under 1990- talet. Bland annat handlar det om ett moraliskt ansvar hos det inter-
nationella samhället för en återuppbyggnad av krigshärjade stater.1 För att kunna förstå pro-
blematiken med interventioner har jag använt mig av Wheelers bok Saving Strangers. Här tar 
författaren upp några olika fall av interventioner och diskuterar hur dessa har gått till och vil-
ka konsekvenser de ledde till. Wheelers bok är dessutom intressant då författaren också disku-
terar hur interventioner hänger ihop med statssuveräniteten.  
 
Chandlers bok, Bosnia. Faking democracy after Dayton, har jag använt mig av för att kunna 
förstå Daytonavtalet och processerna bakom den. Den har mest fungerat som en uppslagsbok, 
men Chandler kommer också med förslag på hur PIC (Peace Implementation Council)2 skulle 
kunna göra för att bättre lyckas med den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Bosni-
en. Författarens diskussion är intressant då Chandler annars är kritisk till Daytonavtalet.  
 
1.3 Tidigare forskning 
Bosnien-Hercegovina har alltid legat i skärningspunkten mellan olika imperier, folkgrupper 
och religioner, vilket har lämnat spår i kulturen. Därför är landets historia en intressant läs-
ning som, för enkelhetens skull, borde omfatta äldre historia från och med romarrikets delning 
i väst- och östrom. Denna delning skiljde på den slaviska grupp som levde i sydöstra Europa 
på den tiden. Det finns mycket skrivet om Bosnien-Hercegovina, allt från rena historiska 
skildringar om slaverna, till berättelser från kriget i början på 1990- talet. Några av de mer 
läsvärda böckerna är The war in Bosnia-Herzegovina av Steven Burg och Paul Shoup, The 
fragmentation of Yugoslavia av Aleksandar Pavkovic och Mary Kaldors bok New and old 
wars.  
 
Kriget på 1990- talet har självklart också lämnat sina spår i Bosnien. I och med Daytonavtalet 
som förde förutom fred även en ny konstitution och en betydande internationell inblandning, 
finns det en hel del skrivet om det också. Några av de mer diskuterade böckerna är av Su-
mantra Bose, Bosnia after Dayton, och David Chandler, Bosnia. Faking democracy after 
Dayton. Båda diskuterar den kontroversiella Daytonavtalet och dess konsekvenser för Bosni-
en.  
 
Bose diskuterar för och nackdelarna med Daytonavtalet och en enhetlig bosnisk stat och hur 
staten är beroende av avtalet. Bose menar att det internationella samhället hellre väljer Day-
tonavtalet och situationen som den är nu, än diskuterar en förändring av det. Anledningen är 
att en förändring skulle kräva extra resurser och energi för att kunna handskas med de nya 
intressena som skulle dyka upp. Speciellt handlar det om de nya gränserna som drogs i och 
med Daytonavtalet och maktfördelningen inom Bosnien.  
 

                                                 
1 Se mer på sidan 10 till 11. 
2 Styrelsen i PIC består av USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland, Japan, Kanada, Italien, EU parlamentet, EU kommis-
sionen och Turkiet. Se även sidan 12. 
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Chandler å andra sidan, menar att det är det internationella samhället som bär ansvaret för de 
senaste misslyckandena i Bosnien-Hercegovina. Bland annat pekar Chandler på den lång-
samma politiska och ekonomiska utvecklingen. Lösningen på problemet, enligt författaren, 
vore att ge den bosniska befolkningen mer beslutanderätt, till exempel att ge de kroatiska de-
larna i Bosnien rätten att närmare samarbeta med Kroatien, och större självbestämmanderätt åt 
Republika Srpska. Chandler hävdar att detta skulle göra att de olika etniska grupperna inte 
känner sig lika hotade av varandra. Både Bose och Chandler tittar på situationen i Bosnien ur 
dagens kontext, och kommer med en teoretisk lösning. 
 
När det gäller tidigare forskning om statssuveränitet och intervention handlar det mesta om 
vad statssuveränitet är och vad som utgör en stat respektive vad interventioner är och vad som 
utgör det internationella samhället. I uppsatsen har jag bara med en bråkdel av det som finns 
skrivet om de två begreppen. En intressant bok är Cynthia Webers, Simulating sovereignty, 
där hon diskuterar för- och nackdelarna med statssuveränitetsbegreppet och kritiserar vissa 
definitioner. Boken av Nicholas Wheeler, Saving strangers, behandlar humanitära interven-
tioner3 och hur det internationella samhället har gått till väga för att legitimera de, och i vissa 
fall till och med hur det internationella samhället har legitimerat att inte intervenera. Wheelers 
bok är intressant för att den kopplar samman suveränitetsdiskussionen med interventioner. 
Den visar att det internationella samhället inte alltid har varit konsekvent med interventioner-
na och att statssuveränitetens betydelse oftast avgjordes av de ekonomiska kostnaderna för en 
eventuell intervention.   
   
1.4 Avgränsningar 
På grund av bristande språkkunskaper har jag bara kunnat använda mig av USA: s, Storbri-
tanniens, FN: s, och EU: s argument för en legitimering av den politiska inblandningen i Bos-
nien. Jag har alltså bara kunnat koncentrera mig på materialet på engelska. Därför har de 
andra medlemmarna i PIC fallit bort. Parterna är dock intressanta då deras politik för Bosnien 
(Balkan i stort) skiljer sig åt trots att både USA och Storbritannien är medlemmar i FN, och 
Storbritannien är medlem i EU. På grund av praktiska begränsningar har jag dock valt att titta 
på relevant material som behandlar Daytonavtalet och Bosnien från och med år 2000. Infor-
mationen som bland annat behandlar Bosniens konstitution går dock tillbaka till 1995. På 
grund av praktiska begränsningar har jag också bara tittat på legitimeringsargument som par-
terna har gjort från och med år 2000.  
 
Till följd av den omfattande storleken på Daytonavtalet har jag valt att bara ha korta samman-
fattningar på vad den tar upp. Hela fredsavtalet och den senaste politiken för Bosnien-
Hercegovina, MIP (Mission Implementation Plan), som PIC har utarbetat, finns att hämta på 
OHR: s (Office of High Representative) hemsida (URL 2). 
 
1.5 Disposition 
Första kapitlet i uppsatsen behandlar uppsatsens praktiska delar, alltså syfte, frågeställning, 
metod och val av material. I samma kapitel hittas också exempel på tidigare forskning. Den 
andra delen, kapitel två, behandlar teorierna från olika synsätt och är indelade i ett historiskt 
tidsperspektiv, med de äldre teorierna först för att avsluta med teorin om det moderna statssy-
stemet och den nya världsordningen efter kalla krigets slut. I den tredje delen, i avsnitt tre, 
behandlas dagens situation i Bosnien-Hercegovina i och med Daytonavtalet. Här diskuteras 
bland annat vilka förändringar Daytonavtalet har infört, vilka institutioner, organisationer, och 
stater som är inblandade i Bosnien på grund av Daytonavtalets bestämmelser och hur de job-

                                                 
3 Humanitära interventioner är interventioner som genomförs av stater på grund av humanitära skäl. I flera fall har 
interventionerna handlat om att skydda flyktingar och civilbefolkningen i krig och mot förtryck. 
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bar.  Detta kapitel är viktigt för att kunna förstå hur statssuveräniteten i Bosnien har förändrats 
i och med Daytonavtalet. I kapitel fyra behandlas hur och vilka argument USA, FN, EU och 
Storbritannien har använt sig av för att legitimera interventionen och hur de legitimerar den 
utökade auktoriteten i Bosnien-Hercegovina. Den femte delen, alltså kapitel fem, är en sam-
manfattande diskussion, där teorin och empirin behandlas för att se hur det teoretiska hänger 
samman/inte hänger samman med den praktiska politiken. Här behandlas främst de argument 
parterna har med de argument teorierna har för en intervention i annan stat.  
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2. Teori 
“A society of states (or international society) exists when a group of states, conscious of certain 
common interests and common values, form a society in the sense that they conceive them-
selves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in 
the working of common institutions (Bull 1991:13).” Medlemsstaterna i FN har kommit över-
ens att följa vissa värderingar som till exempel mänskliga rättigheter och att främja fred. Där-
för kan dessa medlemsstater, och FN i sig, ses som en del av det internationella samhället Bull 
talar om. För att få vara en medlem i FN måste den politiska entiteten vara erkänd som stat av 
andra stater, alltså ha suveränitet. Statssuveränitet och interventioner är begrepp som går in i 
varandra och handlar slutligen om en och samma sak, vad statssuveränitet är och när den gäll-
er. För att visa hur diskussionen om statssuveränitet och interventioner har förändrats börjar 
jag med att visa på var, när och varför suveräniteten tillkom. Jag avslutar med de diskussioner 
om suveränitet och interventioner som finns idag. Suveräniteten och interventioner är viktiga 
då de anses bestämma hur staterna ska samarbeta och samexistera i det internationella samhäl-
let. Det är också på denna typ av suveränitet och interventioner min fokus i uppsatsen kom-
mer att ligga på. 
 
2.1 Statssuveränitet 
Suveränitetsbegreppet, enligt Lyons, Mastanduno et al, anses ha tillkommit för att hålla ord-
ning mellan stater då den moderna territoralstaten skapades. Just instabilitet och oordning 
trodde sig vara de hinder för en stabil stat och kunde bara rivas med hjälp av en regering som 
hade suveränitet (auktoritet) över ett givet territorium och populationer. Det som var viktigt 
var att regeringen kunde skapa ordning med hjälp av suveräniteten (Lyons & Mastanduno et 
al 1995: 5).  
 
Suveränitetsbegreppet integrerades med tiden i teorier om internationella relationer. Den 
Westfaliska freden 1648 var den avgörande tiden för statssuveräniteten. Eftersom det nu gäll-
de att hitta ett sätt för självständiga stater, med suveränitet över ett givet territorium, att följa 
sina intressen utan att förstöra för sig själva eller det internationella systemet de var en del av. 
Detta system hade då sitt centrum i Europa och såg stater som huvudsakliga aktörer. Alla 
medlemsstater ansågs vara juridisk lika, och deras suveränitet ansågs vara absolut. Staterna 
skulle se till att ha ordning inom sina egna gränser och samarbeta med andra stater.  Men ef-
tersom alla stater inte kunde samarbeta på lika villkor (på grund av ekonomiska och politiska 
skillnader) skapades institutioner som skulle hålla ordning på det decentraliserade systemet. 
Bland annat var maktbalans och internationell rätt två av de viktigaste. Teoretiskt fick ingen 
stat vara starkare än den andra och genom internationell rätt bestämdes också regler enligt 
vilka staterna skulle samarbeta (Ibid.: 6).  
 
Det finns dock ett problem med suveränitetsbegreppet och det är dess vaghet. Begreppet har 
ändå använts sedan Aristoteles’ dagar, men dess definition har varierat. Många av dessa defi-
nitioner har bland annat varit, förutom vaga, även motsägelsefulla. Suveränitet betyder olika 
beroende ur vilket synpunkt vi ser på den. Den kan ses ur juridiskt synpunkt och som då hör 
ihop med den internationella rätten. Den kan också ses ur en politisk synpunkt där staters be-
teende är i fokus. Den kan dessutom förstås som en psykologisk fråga för att studera etniska 
grupper, nationalism och människors syn på territorialitet och samhälle. Inom båda dessa ana-
lytiska traditioner har suveränitetsbegreppet ändrat betydelse under historiens gång för att 
kunna anpassa sig till den rådande politiska situationen (Ibid.: 192).  
 
För att kunna definiera suveräniteten idag är ännu svårare på grund av de stora och snabba 
förändringarna i världen. Information, varor, pengar och människor rör sig utanför statens 
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gränser och globaliseringsprocessen har fört världen närmare. Vi talar om världsmarknaden, 
miljöproblem som påverkar ozonlagret och på så sätt hotar hela världen, transnationella före-
tag och så vidare. Vid sidan om globaliseringen ser vi en marginalisering där det är viktigt 
med tydliga gränser och på så sätt har bland annat etnicitet och nationalism vuxit sig starkare 
(Lyons & Mastanduno et al 1995: 193). Här kommer också problemet med interventioner som 
klart bryter mot statssuveräniteten och det problematiska förhållandet mellan de två begrep-
pen syns tydligt. 
 
In short, sovereignty needs to be viewed as a continuous rather than as a dichotomous variable. From a 
strict legal perspective, to be sure, it is a dichotomous variable: states are either recognized to have a 
defined territory and population over which their governments exercise control, or they are not - either 
they have sovereignty, that is, or they do not – and if a state is so recognized, then humanitarian inter-
vention by a community of states violates its sovereignty and established principles of international 
law. But if the relative rights of states and their international communities are conceived to have po-
litical as well as legal dimensions, then the continuum between sovereignty and nonsovereignty con-
sists of numerous values rather than just two extreme points (Ibid.). 
 
Den nya politiska och ekonomiska situationen har lett till andra konsekvenser för staterna. 
Världen har blivit så beroende på grund av den globala ekonomin och de omfattande kommu-
nikationerna, att ingen stat kan skydda sin suveränitet från ”[---] the centralizing and decentra-
lizing dynamics that are fomenting authority crises and restructuring the foundations of legi-
timacy (Ibid.: 199).”   
 
Detta har bland annat lett Biersteker och Weber att hävda att statssuveräniteten är socialt kon-
struerad, med territorium, invånare, och auktoritet som viktiga aspekter av suveräniteten. Det-
ta eftersom varje del av denna stat är socialt konstruerad (Biersteker & Weber 1999: 3). 
 
We are not attempting to depict the state as a fully formed agent or identity that interacts with sover-
eignty, taken as a fully formed institution or structure. Rather, we consider state, as an identity or 
agent, and sovereignty, as an institution or discourse, as mutually constitutive and constantly undergo-
ing change and transformation. States can be defined in terms of their claims to sovereignty, while 
sovereignty can be defined in terms of interactions and practices of states. […] [N]either state nor sov-
ereignty should be assumed or taken as given, fixed, or immutable (Ibid.: 11).  
 
Det stora intresset för statssuveränitet, både inom media och bland teoretiker, beror bland an-
nat på den politiska situationen efter kalla kriget då det numera finns möjligheter för en ny 
världsordning. Dessutom har fragmenteringen av vissa stater, såsom Jugoslavien och Sovjet-
unionen, ställt nya frågor om var suveräniteten egentligen ska ligga. Om den till exempel hör 
ihop med en population, eller, som idag, inom vissa territoriella gränser. En annan fråga är 
vad som krävs för att en stat ska erkännas suveränitet. För att stater ska erkännas su-
veränitetsstatus idag ska de kunna  ” […] mint their own currencies, send embassies abroad, 
sit in the UN General Assembly, […] provide for external defense, maintain a monopoly on 
the means of coercion, engage in effective economic planning (Hashmi et al 1997: 2).” Dessa 
är krav som staterna måste uppfylla för sin egen räkning, men statssuveräniteten har också ett 
annat syfte. Traditionellt har den nämligen fungerat som en ordningsfrämjande regel mellan 
staterna. Med andra ord ska de politiska entiteter som blir erkända stater kunna på ett fredligt 
sätt samarbeta med andra stater (Biersteker & Weber 1999: 1-2).  
 
2.1.1 Statssuveränitet inom internationella relationer 
Stater är en viktig del i ett internationellt system, och suveränitet är det princip enligt vilket 
staterna är ordnade i det internationella systemet. Suveräniteten har flera olika funktioner, och 
några av de viktigaste, förutom att skapa ordning stater emellan, är makt att påverka, kompe-
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tens och status. Suveräniteten måste ha makt för att kunna skydda sig från yttre påtryckningar, 
eller också kunna övertyga andra stater att följa ett visst beslut. Kompetensen innebär en rät-
tighet för staten att bestämma över till exempel inrikespolitiken, den nationella ekonomin och 
så vidare. Statens status är sammankopplad med både makten och kompetensen då den är 
starkt efterfrågad och den som avgör vilken ställning staten kommer att ha i det internationella 
samhället. Suveräniteten är också ett både juridiskt och politiskt koncept. Det är främst poli-
tiskt eftersom suveräniteten bland annat innebär rätten att skapa lagar. Suveränitetens status 
varierar emellertid från stat till stat och dessutom förändras den med tiden. Detta innebär att 
stater kan rättfärdiga allt de vill i suveränitetens namn, som till exempel en intervention 
(Hashmi et al 1997: 155, 156). Alla håller dock inte med denna ståndpunkt, som vi kommer 
att se nedan.  
 
En stat har rätten till absolut makt inom egna gränser och även rätten att slippa inblandning 
från andra stater. Om en inblandning (intervention) ändå sker och om den är legitim (enligt 
internationella samhällets eventuella regler och bestämmelser) skulle det göra staten mindre 
suverän (Ibid.: 20). För att stater ska slippa inblandning från andra stater har non-
interventionsprincipen varit den som många gånger fått stater att avstå från interventioner. 
Detta för att inte hota ordningen i internationella samhället. Non-interventionsprincipen byg-
ger på att suveräna stater har “[---] political independence and territorial integrity (Ibid.: 19- 
20).” Men andra ord är suveränitet kopplad till självbestämmanderätten. Den innebär rätten 
för alla människor att bestämma över sin politiska, ekonomiska, kulturella och sociala utveck-
ling (Ibid.: 159). Suveräniteten är konstant, den kan alltså aldrig överges. Det enda som kan 
variera är fördelningen av den men aldrig funktionen av den. Ett exempel på detta är, som vi 
kommer att se, att suveräniteten i dagens moderna, pluralistiska, demokratiska system delas 
mellan staterna. Ingen stat har alltså absolut kontroll över sin egen politik (Ibid.: 167). 
 
Hashmi et al anser inte att non-interventionsprincipen fungerar i dagens politiska värld. I och 
med att dagens politiska system centraliserar makten leder det oftast till att minoriteter och 
andra etniska grupper förlorar en del av bestämmanderätten (Ibid.: 9-10). För att alla folk-
grupper ska ha lika mycket bestämmanderätt måste dessa rättigheter skyddas av det interna-
tionella samhället. Detta innebär att statssuveräniteten överträds, däremot behöver inte detta 
vara en nackdel.  
 
Thus, while interventions may have the goal of reinforcing state sovereignty, […] the recreation of 
stable states or the creation of more stable states from the fragmentation of multiethnic states may be 
accomplished only through prolonged or indefinite international stewardship that will inevitably 
weaken state sovereignty (Ibid.: 11).  
 
2.1.2 Statssuveränitet inom internationell rätt 
Den internationella rätten utvecklades tillsammans med det internationella samhället som ett 
sätt att skapa ordning mellan de suveräna staterna. Den skulle också underlätta för staterna att 
samarbeta och samexistera. I dag hänvisar internationell rätt till de regler och normer som 
reglerar staternas beteenden (Wallace 2002: 1, 5). Den internationella rätten kan inte tvingas 
på stater eftersom det inte finns någon internationell legislatur. Det internationella juridiska 
systemet är istället decentraliserat och baseras på konsensus. Den internationella rätten skapas 
genom staternas egna bestämmelser om vilka regler som ska gälla dem emellan och genom 
avtal (Ibid.: 3). 
 
För att en stat ska erkännas måste den, enligt den internationella rätten, vara en entitet som har 
ett definierat territorium, en permanent population, kontrolleras av en regering och samarbetar 
eller har förmågan att samarbeta med andra entiteter. Territoriell suveränitet är viktig men det 
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finns inga bestämmelser om hur stor (geografiskt) en stat ska vara. Detsamma gäller popula-
tionsmängden, då det inte finns några bestämmelser om ett minimum (Wallace 2002: 53- 55). 
  
Det viktigaste är dock att en stat har en regering som är oberoende av annan auktoritet och 
som har legislativ och administrativ kompetens. En stat, enligt internationell rätt, blir till när 
stabila politiska institutioner har skapats och när regeringen är tillräckligt starkt för att kunna 
kontrollera inom statens gränser utan hjälp av utländska trupper. Den politiska existensen av 
en stat är däremot oberoende av erkännandet av andra stater. Även innan erkännandet har sta-
ten rätt att skydda sin integritet och självständighet. Det betyder dock inte att dessa entiteter 
har samma möjligheter som erkända stater. Entiteterna har rätt att ingå politiska relationer, 
men en erkänd stat kan välja att inte samarbeta med den just för att den inte är erkänd (Ibid.: 
55- 56). 
 
2.2 Interventioner 
Definitionen av interventionsbegreppet varierar från teoretiker till teoretiker. Precis som suve-
ränitetsbegreppet gör. Vissa teoretiker menar att intervention är samma sak som internationel-
la relationer, då stater alltid på något sätt är involverade i andra staters inrikesaffärer. Andra 
definierar interventioner så de innebär att med militär eller på ett våldsamt sätt gå in i en an-
nan stat (Lyons & Mastanduno et al 1995: 11).  
 
Intervention involves the physical4 crossing of borders with a clearcut purpose, such as transporting 
relief workers into the territory of a sovereign state to deliver humanitarian assistance, or bombing a 
country’s nuclear or chemical facilities to stem the development of weapons of mass destruction. The 
purpose […] is to change the behaviour or capabilities of a government, or to affect the activities of 
political factions in a country where effective central authority has broken down (Ibid.: 10- 11). 
 
Internationella interventioner, alltså interventioner som görs i internationella samhällets namn, 
till exempel genom FN, och som innebär att gränser korsas och suveräniteten överträds, är 
lättare att legitimera. Detta för att de lättare kan genomföras då stater eller grupper av stater 
kan hänvisa till internationella samhällets gemensamma värden och moraliskt ansvar. Lyons, 
Mastanduno et al hävdar att det har blivit lättare att genomföra internationella interventioner, 
bland annat på grund av ökat ömsesidigt beroende mellan staterna. På grund av detta beroende 
är stater mer eller mindre tvungna att intervenera och påverka varandras inrikes- och utrikes-
politik för att kunna överleva (Ibid.: 13). 
 
[…T]he fragmentation and even disintegration of some states has also called into question the ability 
of their governments to meet obligations to their populations or to international society and thus to 
enjoy the full privileges of sovereignty. Finally, the emerging recognition among some states of com-
mon values such as the protection of human rights or the preservation of the environment has created 
incentives for them to broaden their conception of national interests to accommodate collective initia-
tives to address common problems (Ibid.).  
 
Dillemman av vad vi människor kan göra för andra som lider under förtryck av tyranniska 
stater har plågat oss länge. Ända sedan FN skapades har staters politik fått granskas av inter-
nationella samhället. Det var först efter kalla kriget som stater började se detta som ett privi-
legium eller som en rättighet. Det var också då (nu) som interventioner på grund av humanitä-
ra skäl accepteras i högre grad än under kalla kriget. Speciellt interventioner som inte kräver 
säkerhetsrådets godkännande5 (Wheeler 2000: 1, 8). Bland annat gör stora flyktinggrupper att 
människor vill hjälpa till på ett tidigt stadium (Lyons & Mastanduno et al 1995: 211- 212). 

                                                 
4 Min kursivering 
5 Som till exempel NATO: s intervention i Kosovo 1999 
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Normen idag, för att kunna intervenera i en stat, är ett krav på att interventionen är legitim. 
Det är som regel internationella samhällets samtycke till interventionen som gör den legitim. 
En sådan fråga avgörs ofta inom FN. Därför menar Wheeler att ”[…] legitimacy is constituti-
ve of international action (Wheeler 2000: 4).” Internationella samhället accepterar interven-
tioner som ska skydda befolkningen i en stat som förtrycks av regeringen eller också i en kol-
lapsad stat. ”Gross human rights violations are now a matter of legitimate international con-
cern” (Ibid.: 28). Wheeler menar att stater måste kunna legitimera sina interventioner för att 
staten ska vid senare tillfällen kunna agera inom andra politiska fält. Wheeler anser också att 
staternas ageranden kommer att vara konstlade om de inte kan legitimeras. Alltså hävdar han, 
i skillnad till Hashmi et al, att stater inte kan legitimera allt i suveränitetens namn, även om de 
ibland försöker (Wheeler 2000: 287, 288). Däremot anser Wheeler att det inte spelar någon 
roll av vilket skäl en stat intervenerar. Även om det är på grund av att visa sin politiska och 
ekonomiska position gentemot andra stater, men legitimerar interventionen på grund av hu-
manitära skäl är staten fortfarande bunden att fullfölja sitt ansvar. Dessutom har många på-
tryckningar för humanitära interventioner kommit från väststaternas befolkningar som kunde 
följa brott mot mänskliga rättigheter direkt på TV (Ibid.: 288).Vidare hävdar Wheeler att även 
om det är normer och regler i internationella samhället som bestämmer hur stater ska agera 
betyder det inte att de kan tvinga en stat att inte agera. Staten som då bestämmer sig för att gå 
mot internationella samhällets åsikt kan råka ut för sanktioner och riskerar att skada sitt rykte 
(Ibid.: 4- 5). Här kommer status in och vikten av statssuveräniteten. Wheeler har såsom åsikt 
att många humanitära interventioner har undvikits av internationella samhället, inte på grund 
av rädsla för att bryta mot statssuveräniteten utan på grund av rädsla för egna soldaters liv 
(Ibid.: 10). 
 
Wheeler hävdar dessutom att ”[---] rules’ establish intersubjective meanings that allow the 
actors to direct their actions towards each other, communicate with each other, appraise the 
quality of their actions, criticize and justify choices’ (Ibid.: 5).” Därför kan stater rättfärdiga 
interventioner som strider mot existerande normer genom att hävda att de hänger samman 
med redan legitimerade skäl. Även de resursstarka staterna är tvungna att legitimera sina skäl 
till interventioner, menar Wheeler. Detta om de vill skydda sitt rykte. Därför är staterna bund-
na att se till att få ett positivt utfall på interventionen, till exempel rädda befolkningen från 
krig (Ibid.: 292, 296).  
 
2.2.1 Interventioner i framtiden 
Intresset bland västvärldens befolkningar för humanitära interventioner har ökat sedan kalla 
krigets slut, och FN har spelat en viktig roll i det hela. Idag diskuteras också behovet av att 
fullfölja humanitära interventioner och hjälpa till att återuppbygga krigshärjade stater. Anled-
ningen är, enligt ICISS, att det internationella samhället har ett ansvar att agera och skydda 
människor i fara. Detta ansvar hänger ihop med statssuveräniteten som hävdas innebära an-
svaret att skydda befolkningen mot hot inom staten. Om en befolkning är i fara, till exempel 
på grund av krig, eller där staten inte vill eller kan skydda sin befolkning gäller inte non-
interventionsprincipen längre. Internationella samhället har då ansvaret att intervenera och 
skydda. Alltså har det internationella samhället, enligt ICISS, ansvaret att förhindra, reagera 
och återuppbygga. Detta ansvar handlar mest om ett moraliskt ansvar att skydda lidande män-
niskor som behöver hjälp (ICISS 2001: 47). 
 
Det internationella samhället ska alltså inte bara förhindra och agera, det hävdas också vara 
tvunget att hjälpa till att återuppbygga. Efter en humanitär intervention måste alltså interna-
tionella organisationer och resursstarka stater fortsätta finnas på plats för att hjälpa till att 
bland annat skapa en hållbar fred, och en stabil regering. Detta för att den krigshärjade staten 
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ska ha en demokratisk och stabil utveckling (ICISS 2001: 29). Men för att återuppbyggnaden 
av staten ska lyckas måste det internationella samhället vara berett att stanna länge och vara 
berett att engagemanget kommer att kosta både tid och pengar (Ibid: 44). Återuppbyggnaden 
innebär däremot att suveräniteten kommer att ligga hos interveneraren och inte hos den nya 
staten, men detta bara under tiden återuppbyggnaden tar. Målet ska vara att på sikt stärka sta-
tens suveränitet och inte försvaga den.  
 
International actors have the resources to help provide a secure environment and to begin the recon-
struction process. But international authorities must take care not to confiscate or monopolize political 
responsibility on the ground. They must take steps to set up a political process between the conflicting 
parties and ethnic groups in a post-conflict society that develops local political competence within a 
framework that encourages cooperation between former antagonists. Without such a political process, 
and the transfer of responsibility from international to local agents, there is a substantial risk, first, that 
ethnic hostility within the territory will settle back into old patterns of hatred, and second, that local 
actors will sit back and let the international actors take all the responsibility for mediating local ten-
sions (Ibid.: 45). 
 
Det internationella samhället måste se till att den nya staten på sikt kan ta över ansvaret av 
återuppbyggandet, annars är interventionen illegitim, hävdar ICISS. ”Intervening to protect 
human beings must not be tainted by any suspicion that is a form of neo-colonial imperialism 
(Ibid.: 45).” 
 
2.3 Teori och praktik 
Suveränitetsbegreppet och vikten av statssuveräniteten har varierat genom tiderna och har 
alltid anpassat sig till den rådande politiska situationen. Den har däremot alltid varit ett be-
grepp som har associerats med stater och inte med till exempel etniska grupper. Det viktigaste 
med statssuveräniteten har varit att skapa ordning i det internationella samhället. Med statssu-
veräniteten har stater även vissa rättigheter och skyldigheter. De ska till exempel skydda sin 
befolkning från interna och externa hot, samtidigt som de ska samarbeta med andra stater. En 
rättighet staterna har är att slippa inblandning från andra stater. Det är här interventioner 
kommer in. Non-interventionsprincipen har länge varit det som har fått stater att avstå från att 
intervenera i andra stater av rädsla för att skapa oordning och osäkerhet. Efter kalla krigets 
slut har inställningen till interventioner ändrats. I och med detta har synen på statssuveränitet 
ändrats. Under 1990- talet blev humanitära interventioner vanligare, och FN: s intervention i 
Bosnien i början på 1990- talet är ett exempel på denna. FN: s mål i Bosnien var att skydda 
civilbefolkningen från etnisk rensning (Wheeler 2000). Idag finns det ett intresse för ett mer 
aktivt internationellt samhälle och mer interventioner som inte ska försvaga utan förstärka 
statssuveräniteten. Dagens politiker har idag inte lika stark tro att interventioner hotar ord-
ningen i det internationella samhället. Istället tror de att ett inaktivt internationellt samhälle 
hotar säkerheten och freden i världen. Interventionen i Bosnien idag, i och med Daytonavtalet, 
är ett exempel på detta, som vi kommer att se i nästa kapitel.  
 
I uppsatsen kommer jag att utgå från definitionen på intervention som finns att hitta i Lyons 
och Mastandunos bok och som innebär att fysiskt korsa gränser med syfte att bland annat änd-
ra på statsstyrelsens beteende eller möjligheter att styra staten (Lyons & Mastanduno et al 
1995: 11). Vad gäller suveräniteten kommer jag att utgå från den traditionella definitionen på 
begreppet och som betyder att suveräniteten fungerar som ett ordningsfrämjande medel mel-
lan stater.  
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3. Daytonavtalet  
I och med fredsavtalet, eller det så kallade Daytonavtalet, tillkom ett råd, PIC. Den består av 
alla stater, internationella organisationer och andra aktörer involverade i Bosnien vid punkten 
för PIC: s tillkomst. Rådet fungerar som samordnare och har kontakt med FN: s säkerhetsråd, 
NATO, OSSE, VB (Världsbanken), IMF (Internationella valutafonden). Styrelsen i PIC är 
den som diskuterar policy i detalj och stödjer den höge representanten. Den består av USA, 
Ryssland, Frankrike, Tyskland, Japan, Kanada, Italien, EU parlamentet och EU kommissio-
nen, och Turkiet. De stater som är mest inblandade i Bosnien är Frankrike, Tyskland, Italien, 
Ryssland, Storbritannien och USA. Förutom dessa stater tillkommer olika organisationer som 
till exempel OSSE, NATO, FN, IMF, och VB. IMF och VB nämns dock inte i Daytonavtalet. 
De två institutionerna kom till senare och ska hjälpa till att liberalisera Bosniens marknader. 
De fungerar också som långivare och kommer med ekonomiska råd (Chandler 2000: 55, 56). 
Den politiska situationen i Bosnien har präglats av alla dessa organisationer och stater som 
har som grundläggande mål att skapa en demokratisk Bosnien-Hercegovina.  
 
3.1 Fram till Dayton 
Den 29 februari och 1 mars, 1992 hölls ett val i Bosnien där en majoritet av befolkningen rös-
tade Ja till ett självständigt Bosnien-Hercegovina. Den 6 april 1992 förklarades Bosnien själv-
ständigt av EG (Europeiska Gemenskapen), numera EU (Keane 2002: 66). I kriget som följde 
kort därefter dog eller saknas cirka 300 000, och ungefär två miljoner människor drevs till 
flykt (Ibid.: 69). Kriget berodde på strider mellan de tre etniska grupperna och etniskrensning 
blev ett faktum. 
 
Från och med 1991 har det internationella samhället varit nära involverad att lösa konflikterna 
i före detta Jugoslavien (Cousens & Cater 2001: 21- 22). EG misslyckades i medlingen och 
USA var ovilliga att ställa upp. Det hela började med att det internationella samhället inte 
kunde komma överens om Slovenien och Kroatien skulle erkännas självständiga. Medan 
Tyskland hävdade ett erkännande skulle lösa problemet, menade USA och vissa av EG: s 
medlemmar att detta skulle sprida problemet till resten av Jugoslaviens republiker, speciellt 
Bosnien som ansågs vara i farozonen. När striderna började i Bosnien var det internationella 
samhället dessutom oense om vem som var skyldig till att starta kriget och om de olika par-
terna var lika mycket skyldiga till de många krigsförbrytelser. Den största frågan var dock om 
FN: s fredsstyrkor underlättade eller om de försvårade för fredsmedlarna att backa upp diplo-
matin med tvång. Detta ledde till att det internationella samhället delades in i två grupper, de 
som tyckte att brott mot mänskliga rättigheter pågick i Bosnien och de som hävdade att det 
var frågan om rena krigsbrott. Denna osämja i internationella samhället gjorde att de många 
fredsavtal som lades fram innan Dayton misslyckades. Detta då det inte fanns tillräckligt stöd 
för dem, varken från internationella samhället eller från de krigande parterna (Ibid.). 
 
Fram till 1995 hade det internationella samhällets inställning till situationen i Bosnien ändrats 
och nu var aktörerna mer överens om vilka medel som behövdes för att stoppa kriget. Bland 
annat var de överens om att använda våld för att få till en vapenvila. Den ändrade inställning-
en, anser Cousens och Cater, kan ha berott på de många civila offer och hotet mot FN: s och 
NATO: s soldater (Ibid.: 23-24).  
 
Cousens och Cater påstår att det största hindret för implementeringen av Daytonavtalet beror 
på att freden var påtvingad utifrån, av internationella samhället, och inte var ett resultat av ett 
dödläge mellan de stridande parterna. Detta, i samband med den ostabila politiska situationen 
med starka nationalistiska partier, försvårar för fredsimplementeringen, hävdar författarna 
(Ibid.: 26-27). 
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Fram till slutet av 1999 hade den internationella fredsinsatsen varat längre än själva kriget. 
Situationen är fortfarande osäker i Bosnien men flera demokratiska val har hållits, 650 000 
flyktingar har återvänt, och det mesta av Bosniens infrastruktur har reparerats. Dessutom är 
PIC och diverse internationella aktörer fortfarande engagerade i Bosnien (Cousens & Cater 
2001: 13). 
 
3.1.1 Fredsavtalets mål 
Daytonavtalet hade två skilda huvudmål, skapa fred och en stabil bosnisk stat. För att kunna 
uppnå det första målet var den viktigaste punkten att de stridande parterna skulle avväpnas. 
Vid sidan av Daytonavtalet ledde USA ett program som skulle stärka federationens svaga 
försvarsstyrka för att den skulle kunna mäta sig med den serbiska och kunna stå emot den. 
Målen med programmet var att skapa en intern maktbalans och förena den muslimska och 
kroatiska militären. Det tredje målet med programmet var att med hjälp av västvärlden bryta 
förbindelserna mellan bosnjakerna och Iran som skapades under kriget. För att programmet 
skulle kunna börja var bosnjakerna bland annat tvungna att klippa kontakterna med Iran 
(Ibid.: 33, 56). Programmets mål hölls utanför Daytonavtalet på grund av kritiken mot den 
som kom både från Europa och från Pentagon. Därför fick ett amerikanskt företag i uppdrag 
att genomföra utbildningen av Federationens försvarsstyrkor. Vapen och finansiering kom 
från USA och en grupp ”[…] moderate Islamic countries.” Kostnaderna för programmet har 
beräknats vara 400 miljoner dollar årligen (Ibid.: 56). Konsekvenserna av programmet har i 
sin tur lett till att federationens styrkor idag har ett övertag då RS har på grund av dålig eko-
nomi misskött sina vapenarsenaler. Vilket har återigen lett till en militär maktobalans i Bosni-
en (Keane 2002). 
 
Det andra målet med Daytonavtalet skulle bland annat leda till en demokratisk och enad bos-
nisk stat. Målet skulle bland annat uppnås genom fria val och genom att återställa de gamla 
demografiska gränserna. Det sistnämnda skulle visa sig vara en av de svåraste punkterna då 
dessa gränser hade totalt suddats ut av de nya gränserna som bestämdes i Daytonavtalet (Cou-
sens & Cater 2001: 33).  
 
Daytonavtalet består av 11 annex som bestämmer konstitutionen och fredsimplementeringen. 
Annex 1 behandlar själva fredsimplementeringen, medan resten av annexen behandlar de civi-
la delarna, alltså Bosniens nya konstitution, val, mänskliga rättigheter, flyktingar, med flera. 
Olika organisationer, såsom FN, OSSE och så vidare, ansvarar för innehållet i en eller flera 
specifika annex (Cousens & Cater 2001: 38). Dessa organisationer blev, i och med implemen-
teringen av Daytonavtalet, också provisoriska medlemmar av många av Bosniens institutioner 
(bland annat inom centralbanken och konstitutionsdomstolen) och i många fall hade de be-
stämmanderätt (Cousens & Cater 2001: 39). Den höge representanten fick i uppdrag att se till 
att de civila delarna av avtalet uppfylls (Cousens & Cater 2001: 41). Denna post har visats sig 
vara en av de mest betydelsefulla för demokratiseringsprocessen i Bosnien, främst på grund 
av de befogenheterna och ansvaret den höge representanten har. Den bosniska regeringen har 
stött många av OHR: s beslut. Till exempel har den höge representanten beslutat för ett 
gemensamt pass för alla de etniska grupperna. Detta har underlättat resandet inom Bosnien, 
och dessutom har den höge representanten beslutat om gemensamma registreringsskyltar som 
inte visar från vilken del av Bosnien ägaren till bilen kommer från. Dessa är några av de saker 
som de etniska grupperna inte lyckades komma överens om själva (Keane 2002: 106). 
 
Det fanns många oklarheter med Daytonavtalet, främst om hur parterna (både de olika etniska 
grupperna och det internationella samhället) skulle uppfylla målen i avtalet. Detta ledde till att 
det till slut bestämdes att en tredje part (olika internationella organisationer) skulle få autonom 
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beslutanderätt för att kunna uppnå de civila delarna i avtalet. ”The accords also depended 
upon a continuing level of international commitment that was not only unlikely to be sus-
tained but whose evanescence was actually written into the text of the accords (Cousens & 
Cater 2001: 44).” Bosnien-Hercegovina blev på så sätt ett protektorat, enligt Cousens och 
Cater. 
 
Vem som fick ansvaret för innehållet i de olika annexen bestämdes för det mesta på grund av 
politiska intressen. Till exempel fick OSSE ansvara för de annex som bland annat behandlar 
val och regional stabilitet trots att organisationen vid tidpunkten för övertagandet hade lite 
erfarenhet i de här frågorna. OSSE var däremot villiga att ta på sig ansvaret för att de ansåg att 
FN: s anseende hade försämrats på grund av dess brister i fredsbevarandet under kriget, trots 
att FN hade mer erfarenhet (Ibid.: 45- 46). 
 
Internationella aktörer har förlängt och förstärkt sin plats i Bosnien-Hercegovina och Bose 
menar att de kommer att fortsätta göra det så länge de etniska grupperna inte kan komma 
överens. Hittills har grupperna ofta agerat mot varandra och nationalistiska partier har fortsatt 
stark position i landet. Detta försvårar aktörernas insatser och skapar en frustration som gör att 
de ökar sin auktoritet i Bosnien för att kunna nå resultat (Ibid.: 132- 133). Bose anser att den 
ökade internationella inblandningen i Bosnien beror på att det internationella samhället ser sig 
själv som ”[…] the flagbearer of a vision of liberal internationalism in a place destroyed by 
competing patricularist nationalism (Bose 2002: 6).”  
 
Ny fokus har hamnat på den instabilitet som skapas av stater som saknar västvärldens “de-
mocratic culture” och därför har dessa stater problem med etnisk rivalitet och nationalism. 
Chandler hävdar att mellanstatlig rivalitet inte längre räknas som något större hot mot det in-
ternationella samhället. Fragmentering räknas som det största hotet på grund av rivaliteter 
mellan etniska grupper och minoriteter inom stater. Detta innebär att staters interna politiska 
situation är det som kan hota internationella samhällets säkerhet. Enligt Chandler kan stabili-
tet, demokrati, och fred bara skapas genom att skydda minoriteter. Anledningen är att instabi-
litet inom en stat kan sprida sig till andra stater genom terrorism, internationell vapenhandel, 
kidnappning med mera (Chandler 2000: 22-23, 27).  
 
The belief in the inability of East European, and particularly Balkan, actors to manage their own ‘con-
flict resolution’ autonomously does not depend on the current situation on the ground, but the assump-
tion that cultural incapacity means that there is always ‘the risk that social tensions will end up at a 
higher level of conflict intensity’. These assumptions legitimate a policing role for the international 
community in Eastern Europe and reinforce the ‘democratic divide’ between the East and the West 
(Ibid.: 26).  
 
Chandler kritiserar åsikten att bara internationell inblandning kan skapa demokrati i Bosnien 
och reda ut de sociala och etniska problemen just genom de västerländska idealen med demo-
krati och mänskliga rättigheter som grund. Författaren hävdar att problemet är att politiker 
anser demokratisering bygga på moraliska värderingar istället för politiska processer (Ibid.: 
28). Chandler hävdar att det internationella samhället istället borde låta den bosniska befolk-
ningen bestämma mer själva. En sätt att ena de etniska grupperna och minska de etniska mot-
sättningarna, är enligt Chandler, att låta Federationen närmare samarbeta med Kroatien och ge 
RS mer självständighet (Ibid.: 198-199). Vid sidan av de två huvudmålen, har Daytonavtalet 
som delmål att skapa en multietnisk stat med olika folkgrupper som lever sida vid sida och 
kämpar för en gemensam framtid. Chandler hävdar att det internationella samhällets inbland-
ning inte kan skapa denna gemenskap och Eriksen hävdar att multietniskt samhälle är svårt att 
åstadkomma.  
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Ett pluralistiskt samhälle [multietniskt samhälle6] är en enhet av disparata delar, som är beroende av 
yttre faktorer för att kunna existera och helt i avsaknad av en gemensam samhällelig vilja. I ett typiskt 
pluralistiskt samhälle är de grupper som utgör samhället integrerade i olika grad, men kontakter och 
ömsesidiga influenser hålls på låg nivå. Dessa samhällen i instabila just på grund av avsaknad av en 
gemensam vilja (Eriksen 1993: 66). 
 
Daytonavtalet reflekterar den nya typen av interventioner som bygger på efterkrigsuppbygg-
nad och behovet av en långsiktig internationell inblandning för att hjälpa till att bygga upp 
politiska institutioner och regering. Det negativa, enligt Chandler, är att när det gäller Bosnien 
är den internationella inblandningen inskriven i Daytonavtalet och kan inte omförhandlas 
(Chandler 2000: 34). 
 
3.2 Bosniens konstitution 
De tre största etniska grupperna i Bosnien-Hercegovina idag är bosnienserber (grekisk-
ortodoxa) 34 %, bosnienkroater (katoliker) 15,4 %, och bosnjaker (muslimer) 48,3 %. I landet 
talas också tre olika språk: bosniska, serbiska och kroatiska. Innan kriget var serbokroatiska 
huvudspråket. Daytonavtalet från 1995, som avslutade det cirka fyraåriga kriget, innehöll 
också en ny författning för Bosnien. Den nya författningen delar in Bosnien i två olika enhe-
ter, Republika Srpska som domineras av serber och Federationen Bosnien-Hercegovina där 
främst bosnjaker och kroater bor. Förutom enheterna finns också självbestämmande kantoner 
som även som enheterna ansvarar för sin egen budget, infrastruktur, vård och utbildning. Den 
verkliga makten ligger hos de två enheterna, men meningen har ändå varit att Bosnien på sikt 
skulle bli en enad, multietnisk stat (URL 11) 
 
Konstruktionen innebär att det finns både lagstiftande och verkställande organ både på natio-
nell nivå och i de två enheterna. Beslut som bland annat rör utrikespolitik och finanspolitik tas 
på nationell nivå, medan de flesta andra frågor delegeras till enheterna. Den lagstiftande mak-
ten utövas på den nationella nivån av ett parlament med två kamrar: ett underhus, represen-
tanthuset, och ett överhus, folkens hus. Den verkställande makten delas mellan ett president-
råd och en regering. Presidentrådet består av representanter från alla de tre etniska grupperna 
som utses i majoritetsval för en mandatperiod om fyra år. Representanterna turas om att sitta 
på presidentposten i åtta månader var. Likaså roterar premiärministerposter mellan de olika 
ministrarna i regeringen. I Federationen består parlamentet också av två kamrar och mandat-
perioden i båda kamrarna är två år. Presidenten i Federationen utses av sitt parlament. Parla-
mentet i Republika Srpska har bara en kammare, men mandatperioden är lika lång som i Fe-
derationen. Presidenten utses dock i allmänna val. Presidentrådet (på den nationella nivån) 
roterar idag mellan Borislav Paravac (bosnienserb), Dragan Covic (bosnienkroat) och Sulej-
man Tihic (bosnjak) (Ibid.). 
 
Den bosniska politiken delas av bosniska makthavare och det internationella samhället. Den 
höge representanten (omvärldens ombud) är en betydande politisk maktfaktor. Den höge re-
presentanten har, genom Daytonavtalet, i uppdrag att samordna återuppbyggnaden i Bosnien-
Hercegovina, och har dessutom rätt att bland annat ogiltigförklara lagar och avsätta politiker 
som bryter mot Daytonavtalet (URL 1).  
 
De största politiska partierna är fortfarande nio år efter kriget, nationalistiskt orienterade. Det 
största bosnjakiska intressepartiet är Partiet för demokratisk handling (Stranka demokratske 
akcije, SDA). Dess serbiska motsvarighet är Serbiska demokratiska partiet (Srpska demo-
kratska stranka, SDS) och det kroatiska partiet heter Kroatiska demokratiska unionen 

                                                 
6 Egna ord 
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(Hrvatska demokratska zajednica, HDZ). Dessa partier är dock inte de enda politiska alterna-
tiven. Det finns andra, mindre nationalistiska partier, att välja mellan. Socialdemokratiska 
partiet (Socijal demokratska partija BiH, SDP) är ett parti som har väljare från alla de tre et-
niska grupperna. Detta är också det partiet som fick mest mandat i det senaste valet 2002. 
Med hjälp av stöd från Alliansen för förändring (en koalition av tio partier från olika etniska 
grupper) lyckades SDP bilda en koalitionsregering (URL 11).7   
 
Bosnien-Hercegovina är medlem i FN, OSSE och Stabilitetspakten för sydöstra Europa. Utri-
kespolitiken präglas i stor utsträckning av en strävan att bibehålla det internationella engage-
manget för landets utveckling som har minskat i stadig takt tillsammans med biståndet. Alla 
organisationerna som Bosnien är medlem i är på något sätt aktiva i Bosniens politiska och 
ekonomiska utveckling. FN bland annat genom skydd av mänskliga rättigheter och OSSE 
genom demokratiimplementering. Stabilitetspaktens syfte är att erbjuda staterna på Balkan 
ekonomisk hjälp till återuppbyggnad i utbyte mot att dessa stater genomför politiska reformer 
och inleder ett regionalt samarbete. Målet är att Balkanstaterna ska söka samarbete med Väst-
europa och även medlemskap inom EU. För att detta medlemskap ska bli till verklighet har 
Bosnien ett så kallat Stabiliserings- och associeringsavtal med EU och ett medlemskap i Eu-
roparådet. För att få avtalet var Bosnien tvungen att genomföra olika politiska och ekonomis-
ka reformer (URL 1).  
 
I en rapport från OHR till europaparlamentet skriver den nuvarande höge representanten 
Paddy Ashdown, som tillsattes i maj 2002, om de senaste framgångarna i Bosnien. Bland an-
nat ses de lyckade valen 2002, som för första gången arrangerades av de bosniska institutio-
nerna själva som ett viktigt genombrott. Däremot är OHR oroliga över det låga valdeltagandet 
på cirka 55 % som antas bero på det stora missnöjet för de politiska partierna och den lång-
samma utvecklingen i Bosnien. En annan orsak antas vara att människorna är helt enkelt för 
trötta på att gå och rösta då valet 2002 var det sjätte stora valet, till regeringarna i kantonerna, 
entiteterna, staten, och till det tredelade presidentrådet, på bara sex år (URL 2).  
 
Numera överser den höge representanten bland annat arbetet med lagimplementering (bland 
annat arbetet i domstolarna, med mera), arbete, skatter, jordbruk och skog, telekommunika-
tioner och el, transport, administration, säkerhet och skydd. Förutom detta granskar represen-
tanten också Bosniens utrikespolitik, främst den som omfattar kontakterna med granländerna, 
dessutom överses kontakterna med den internationella krigsförbrytartribunalen i Haag, kon-
takterna med den europeiska polisstyrkan, med mera. Från december 2002 har den höge re-
presentanten också ansvar för den nya Mission Implementation Plan som från början hade sex 
huvudsakliga mål. Den höge representanten har lyckats uppfylla två mål, bland annat se till att 
extrema nationalister, krigsförbrytare, och kriminella nätverk inte kan vrida tillbaka fredsim-
plementeringsprocessen, främst genom ökat samarbete med den europeiska polisstyrkan. Från 
och med 2004 är det fyra mål kvar och det är att befästa lagar, reformera ekonomin, stärka 
Bosnien-Hercegovinas institutioner, speciellt de på den nationella nivån, och se till att kon-
trollen över försvarsstyrkorna förs över från enheterna till den nationella nivån (Ibid.).  
 
 
 
                                                 
7För att se den fullständiga listan på alla politiska partier i Bosnien-Hercegovina gå in på: 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2868.htm#foreign
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4. Legitimering 
Begreppet legitimering används ofta för att godkänna någonting eller hävda att något är rätt. 
Begreppet används dock olika inom politiken och juridiken. Om en handling eller entitet är 
legitim enligt juridisk mening betyder det att händelsen är laglig eller att entiteten har auktori-
tet. Inom politiken däremot refererar legitimeringen till den sociala kontakten mellan grupper 
av stater och maktrelationen mellan de (Hashmi et al 1997: 164). Detta betyder att vad som är 
legitimt är situationsbestämt. Jag kommer att utgå från den politiska tolkningen av begreppet. 
Detta då det inte finns några tydliga bestämmelser om när interventioner får förekomma, 
dessutom har interventioner, enligt Wheeler, fram till 2004 varit situationsbestämda (Wheeler 
2000: 10). Då det inte finns några tydliga regler om när interventioner får förekomma är det 
svårt att analysera USA: s, Storbritanniens, EU: s och FN: s intervention utifrån juridiska 
aspekter.   
 
4.1 Säkerhet som legitimeringsgrund 
I föregående kapitel har jag nämnt det europeiska intresset i Bosnien och de krav EU har på 
Bosnien för att kunna få den ekonomiska och politiska hjälp staten är i stort behov av. Målet 
verkar vara en demokratisering av regionen. Den amerikanska närvaron i Bosnien förklaras 
också av viljan av ett demokratiskt Balkan och viljan att skipa rättvisa för alla brott mot 
mänskliga rättigheter under kriget. Däremot verkar USA ha ett säkerhetspolitiskt mål med 
demokratiseringen. I flera tal och brev till kongressen har Bush betonat vikten av ett demokra-
tiskt Europa som ska tillsammans med USA kämpa mot terrorismen.  
 
Efter att amerikanska NATO- styrkorna lyckades 2001 fånga en överste som var inblandad i 
de etniska rensningarna i Srebrenica höll Bush ett tal där han betonade USA: s intresse av att 
skapa reda i Bosnien, genom att bland annat föra skyldiga till krigsförbrytartribunalen i Haag. 
”This apprehension demonstrates that NATO and the United States remain committed in hel-
ping to bring indicted war criminals to justice as an essential step in consolidating the peace 
and promoting the rule of law in Bosnia (URL 3).”  
 
I juli 2001 höll president Bush ett annat tal för amerikanska soldater i Kosovo. I talet betonade 
han det amerikanska intresset för fred i hela Balkanregionen. Presidenten talade om vikten av 
ett fredligt Europa. ”[T]his new Europe must include the Balkans (URL 4).” Bush hävdade i 
talet att det var också rätt tid att få ett fredligt Europa på grund av att alla stater i regionen 
(Balkan), för första gången i historien, var demokratiska och som dessutom kämpar att kom-
ma närmare den Europeiska Unionen. I talet välkomnade Bush också EU: s ledande roll för en 
utveckling och stabilisering i Europa och betonade Europas ansvar för Balkan i och med att 
regionen närmar sig EU alltmer (Ibid.).  
 
But difficult challenges remain.  Civil institutions are weak and vulnerable to corruption.  Organized 
crime is widespread, sometimes hiding behind narrow, nationalistic agendas.  There is too much de-
pendence on foreign assistance and not enough foreign investment.  And ethnic extremists are still 
stoking the flames of intolerance and inciting violence, hoping to subvert democracy, redraw borders, 
or advance criminal pursuits. [---] Let me be clear:  The United States stands against all who use or 
support violence against democracy and the rule of law (Ibid.).   
  
I talet nämner Bush också att “[…] America's contribution is essential, both militarily and 
politically (Ibid.).” Dessutom skulle inte, som Bush uttryckte det, USA, dess vänner och allie-
rade, dra sina styrkor ur, bland annat Bosnien, utan att först ha en hållbar fredsutveckling, och 
när demokratiskt valda politiker kan ta fullt ansvar. ”This means that we must re-organize and 
re-energize our efforts to build civil institutions and promote rule of law. It also means that we 
must step up our efforts to transfer responsibilities for public security from combat forces to 
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specialized units, international police, and ultimately local authorities (URL 4).” Bush var 
noga med att betona att även om NATO: s engagemang för freden i regionen skulle bestå, är 
det inte meningen att trupperna skulle stanna i Balkan för obestämd tid. Presidenten avslutade 
talet med att säga att den amerikanska närvaron på Balkan symboliserar den amerikanska vil-
jan av att bygga ett bättre och fredligare Europa. Detta, menar Bush, ska göras i samarbete 
med USA: s allierade och Balkans befolkning (Ibid.).  
 
Det säkerhetspolitiska skälet till legitimeringen av interventionen i Bosnien syns tydligt i ett 
uttalande från 2001 då Bush hävdade att det var i USA: s intressen att förbjuda inträde in i 
landet åt alla som motarbetade implementeringen av Dayton fredsavtalet och åt alla de som 
hade gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser på Balkanregionen sedan 1991. Anledningen till 
detta, menade Bush, var den omfattande internationella insatsen på Balkan som hängde på 
samarbetsviljan hos alla parter.  
 
The United States has a vital interest in assuring peace and stability in Europe. In the Western Bal-
kans, the United States is engaged, together with [NATO, OSCE, UN, EU] and other international 
organizations in an effort to achieve peace, stability, reconciliation, and democratic development and 
to facilitate the region's integration into the European mainstream. The United States views full im-
plementation of the Dayton Peace Accords in Bosnia […] as critical to these efforts. In furtherance of 
these objectives, the United States has provided military, diplomatic, financial, and logistical support 
to international institutions established in the region and to civil and security authorities. The United 
States has a direct and significant interest in the success of such initiatives and in the safety of person-
nel involved in them, including numerous United States military and Government officials (URL 5).  
 
Bush har i nästan alla tal och uttalanden betonat intresset för ett demokratiskt och fredligt Eu-
ropa, men i ett brev till kongressen, samma år, har detta intresse utökats med intresset att föra 
kriget mot terrorismen. De stater som nämns i brevet, där USA kämpar mot terrorismen är 
förutom Irak och Afghanistan, även Bosnien-Hercegovina. Tidigare skulle de amerikanska 
styrkorna bara stödja SFOR styrkorna och hjälpa till att fånga alla skyldiga till krigsförbrytel-
ser, men nu ska alltså styrkorna även ”[…] conduct counterterrorism operations (URL 6).”  
 
Även i ett tal från 2003 nämns terrorism hotet. I december 1996 tog SFOR (NATO ledd Stabi-
lization Force) efter IFOR (Implementation Force) för att hjälpa till med fredsövervakningen i 
forna Jugoslavien. I ett brev till kongressen skriver Bush att SFOR: s mål 2002 var att “[…] 
provide a focused military presence in order to deter hostilities, stabilize and consolidate the 
peace in Bosnia and Herzegovina, contribute to a secure environment, and provide, within its 
means and capabilities, selective support to key areas and key civil implementation organiza-
tions.” I början av 2003 hade USA cirka 1800 personer på plats i Bosnien, som motsvarade 
ungefär 15 % av hela SFOR styrkan på 12000 man. “The U.S. forces continue to support 
SFOR efforts to apprehend persons indicted for war crimes and to conduct counter-terrorism 
operations.” Målet är att […] foster peace and stability in the former Yugoslavia (URL 7).”  
 
På en konferens i januari i år, talade den amerikanska vicepresidenten om behovet om ett sä-
kert Europa, och en säker värld. Mer specifikt menade han en värld fri från terrorister och 
massförstörelsevapen. Vicepresidenten manade till samarbete, och hävdade att bara genom 
detta samarbete och demokratisk utveckling kan terrorismen utrotas. Därför måste en hållbar 
demokratisk och ekonomisk utveckling skapas om en fri och säker värld ska bli verklighet. 
Vicepresidenten talade om att Europa idag är ett demokratiskt, ekonomiskt och fredligt före-
döme för många andra stater. 
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[…T]he defeat of violence through the advance of freedom. [---] ‘There can be no prosperity without 
security, and security cannot be achieved in the absence of prosperity.’ [---] Democracies do not breed 
the anger and the radicalism that drag down whole societies or export violence. Terrorists do not find 
fertile recruiting grounds in societies where young people have the right to guide their own destinies 
and to choose their on leaders (URL 10).  
 
Vicepresidenten hävdade alltså att det är bara despotiska och odemokratiska regimer som ska-
par konflikter. Därför har till exempel kommunismens fall lett till en positiv utveckling i Öst-
europa. Men för att skapa demokratiska och stabila stater krävs insatser från alla inblandade. 
”Our choice is for a just, free and a democratic world. That requires the insights, the sacrifices 
and the resources of all democratic nations. And it requires the courage, sacrifice and the 
dedication of those now denied their basic freedoms (Ibid.).” Vidare betonade vice presiden-
ten att ett samarbete och ansvarsfördelning är viktig mellan NATO och Europa, för att ingen 
av aktörerna har råd att konkurrera och nämner att ”America wants the strongest possible Eu-
rope (Ibid.).”   
 
I ett dokument till senaten 1999 är säkerhetspolitiken det viktigaste för Bush. I dokumentet 
hävdar Bush administrationen att om USA skulle dra sig ur Bosnien skulle det bland annat 
allvarligt skada USA: s rykte utåt. I dokumentet står det också att  
 
A statutory requirement for troop withdrawals from Bosnia on a specified timetable could jeopardize 
the progress achieved to date, damage U.S. national security interests by undermining American lead-
ership in Europe, and hinder the ability to forge a lasting peace. This type of requirement would un-
duly restrict the President's authority to deploy force levels sufficient to ensure the safety of U.S. 
troops and to successfully complete the mission in Bosnia (URL 8).  
 
Dessutom var det viktigt för USA, enligt innehållet i dokumentet, att finnas i Bosnien för att i 
god tid kunna varna om möjliga hot mot USA. Det anses också viktigt att finnas på plats för 
att kunna samla information om massförstörelsevapen och för att samla och analysera infor-
mation om länder där USA skulle kunna skicka sina trupper (Ibid.).  
 
Sedan 11: e september 2001 har många av Bushs tal handlat om terrorism och massförstörel-
sevapen. I ett tal från 2003, då Bush var på statsbesök i Polen, hävdade han att det största ho-
tet mot freden och säkerheten i världen idag var spridningen av kemiska och biologiska va-
pen, och det ligger på allas vårt ansvar att förhindra spridningen. Precis som vicepresidenten 
markerade Bush att våld är sista utvägen och att demokratiska stater är lösningen på proble-
met eftersom ”[t]errorism is often bred in failing states, so we must help nations in crisis to 
build a civil society of free institutions (URL 16).” De aktörer som kan lösa problemet, enligt 
Bush är NATO och EU då dessa har liknande mål, nämligen demokrati, fria marknader, och 
säkerhet. Bush hävdade vidare att för att ha en säker värld måste vi ha demokratiska stater, 
och då många stater villa vara medlemmar inom EU ligger ansvaret för dessa stater på själva 
EU. Därför välkomnar Bush EU: s insatser i Sydöstra Europa för att stabilisera regionen.  
 
But I know that America's role is important, and we will meet our obligations. We went into the Bal-
kans together, and we will come out together. And our goal must be to hasten the arrival of that day. [-
--] We must work toward a world that trades in freedom -- a world where prosperity is available to all 
through the power of markets; a world where open trade spurs the process of economic and legal re-
form; a world of cooperation to enhance prosperity, protect the environment, and lift the quality of life 
for all (URL 18). 
 
Anledningen till varför stabilitet i Europa är så viktigt, är för att Europa, enligt Bush, är när-
mast hoten. ”You see the lightning well before we hear the thunder (Ibid.).” Att situationen i 
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Bosnien-Hercegovina är ett hot mot den internationella freden och säkerheten hävdas också i 
bland annat två resolutioner från FN: s säkerhetsråd. I både resolution 1305 från 2000 och 
1491 från 2003 uppmanas det internationella samhället att agera utifrån FN: s bestämmelser 
och hitta en fredlig lösning på situationen. Det internationella samhället har också, enligt reso-
lutionerna, rätt att använda sig av alla möjliga medel för att hålla fred i Bosnien (URL 17).  
 
FN: s resolutioner erkänner Bosniens suveränitetsstatus, problemet är att FN inte har rätt att 
intervenera i stater om hot mot den internationella säkerheten inte förekommer. Samtidigt som 
resolutionerna stödjer den höge representantens arbete och andra organisationernas insatser i 
Bosnien för att ha hållit sitt ansvar för Daytonavtalets genomförande. Den höge representan-
ten erkänns också “[…] the final authority in theatre regarding the interpretation of Annex 10 
on civilian implementation of the Peace Agreement and that in case of dispute he may give 
his interpretation and make recommendations, and make binding decisions as he judges nec-
essary (URL 21)”. Detta bryter mot FN: s bestämmelser om non-interventioner som ska skyd-
da staters suveränitet. Därför kan FN bara ansvara för mänskliga rättigheter och flyktingarnas 
säkerhet i Bosnien-Hercegovina, och ingenting annat, för då skulle de bryta mot statssuveräni-
teten och FN stadgan. Det är också anledningen till varför den höge representanten inte får 
utses eller jobba för FN (Chandler 2000: 36).  
  
Även om FN stödjer de inblandade parternas insatser i Bosnien betonas det i resolution 1491 
från 2003 att ansvaret för en lyckad implementering av Daytonavtalet beror trots allt på Bos-
niens samarbetsvilja. Detta kommer också att avgöra hur mycket dessa stater och organisatio-
ner är beredda att satsa på landet. Det slutliga ansvaret ligger alltså på Bosnien-Hercegovina, 
står det i resolutionen (URL 17).  
 
4.2 Demokrati som legitimeringsgrund 
USA: s och Storbritanniens intressen för Bosnien skiljer sig inte markant. Det som skiljer dem 
åt är de utrikespolitiska målen. USA har kriget mot terrorismen som främsta mål på kort sikt, 
medan Storbritannien är mer koncentrerad på organiserad brottslighet som kan sprida sig 
inom Europa, men oroar sig även för terrornätverk. (URL 13).  
 
På en konferens i London 2002 betonades problemen på Balkan och vikten av ett nära samar-
bete inom Europa för att lösa dessa problem. 
 
The Balkans have become the main gateway to Europe of a multi-million pound business in illegal 
immigration, drug smuggling and people trafficking. People have become commodities through illegal 
immigration and people trafficking as much as drugs and weapons. 
[---] Closer co-operation is particularly vital in the current climate with the heightened threat we all 
face from international terrorist networks (URL 16).  
 
Storbritanniens mål i Bosnien-Hercegovina är även att ”[…] avert further conflict by tackling 
problems in the region in a co-ordinated fashion, e.g. by supporting governments and other or-
ganisations committed to reforming the security sector, strengthening democratic and inter-
ethnic relations, improving access to justice and tackling organised crime (URL 12).” 
 
Det brittiska stödet har främst handlat om institutionella reformer för att bland annat stärka 
privatsektorn och främja investeringar. Det största målet för Storbritannien verkar vara demo-
kratiseringen, då en större del av stödet har gått till att reformera institutioner och anpassa de 
till marknadsekonomi och till att skapa ett öppnare samhälle (Ibid.). 
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I ett tal från 1999 betonade Tony Blair vikten av ett internationellt samarbete för en fredlig 
Balkan. Men freden hänger inte på det internationella samhället, utan på Balkans befolkning, 
hävdar Blair. 
 
True peace and security will not come to the Former Yugoslavia until authoritarian, nationalist gov-
ernments give way to democracy based on ideas rather than ethnicity. Free press, a market economy, 
responsible and accountable government and an end to repression are all essential for the long term. 
NATO can help by providing a stable base. But it is for the people of Serbia, Croatia and Bosnia to 
build their own civil societies and free institutions. The countries of the Former Yugoslavia will inte-
grate into the European mainstream eventually. Their leaders and societies have to become more like 
their counterparts in West and Central Europe before that can happen. I expect to see further political 
change in the Balkans. But political change should be achieved by political means. More war will only 
set back those dreams of security and prosperity to which the ordinary people of the Balkans aspire 
(URL 14).  
 
Vikten av samarbete betonas också av den nye höge representanten Paddy Ashdown som tog 
över posten den 27: e maj 2002. Det brittiska utrikesdepartementet skriver att “[…] Lord Ash-
down has made an excellent start, receiving widespread popular support in Bosnia as he 
works with the Bosnian authorities to implement a far-reaching reform agenda (URL 2).” 
Ashdown har redan avsatt vissa bosniska politiker anklagade för korruption och för att ha 
förhindrat implementeringen av Daytonavtalet (Ibid.).  
  
I en rapport till FN skriver Paddy Ashdown om sitt mål med Bosnien och betonar vikten av 
”justice and jobs” som har varit Ashdowns kännemärke ända sedan han fick överta posten 
2002.  
 
[…] I have made clear that my aim, during my term of office, is to set Bosnia and Herzegovina (BiH) 
irreversibly on the road to statehood within the European Union (EU). My priorities remain the rule of 
law and economic reform – justice and jobs.  My aim is also to continue to improve the functioning 
and effectiveness of BiH’s key governing institutions, and ensure that they can depend on more reli-
able funding arrangements (Ibid.). 
 
Den bosniska staten har gått med på att genomföra många viktiga reformer, bland annat inom 
försvaret, utbildning och administration. Däremot har det gått långsamt. Ashdown menar att 
Bosniens framtid hänger på de bosniska politikerna och deras samarbetsvilja. Ashdown har 
också fått kämpa med stora brott mot Daytonavtalet främst i Republika Srpska. RS måste nu 
genomföra en ny försvarsreform på grund av att ha sålt vapen till Irak och dessutom spionerat 
på internationella organisationer i Bosnien.   
 
20 % av Bosniens befolkning ligger under fattigdomsgränsen, och 30 % ligger i närheten av 
den. Utgifterna är markant större än intäkterna, och skatteintäkterna är fortsatt ojämna för att 
det ansvaret ligget på de två entiteterna. Dessutom går privatiseringen långsamt, och biståndet 
från internationella samhället fortsätter att minska drastiskt. Investeringarna är också låga, 
bland annat på grund av ett komplicerat byråkratiskt system och de parallella strukturerna i de 
två entiteterna där samarbetet är lågt. Därför har OHR rekommenderat vissa åtgärder som det 
internationella samhället och Storbritannien stödjer. Åtgärderna består främst i olika reformer 
som Bosnien måste genomföra för att underlätta för den ekonomiska utvecklingen i landet 
(URL 2). Alltså verkar den ekonomiska och demokratiska utvecklingen på Balkanregionen 
vara det viktigaste målet på lång sikt för både USA och Europa. Detta bland annat på grund 
av den europeiska stabilitetspakten vars mål är ekonomiska och demokratiska reformer och 
dessutom ökad säkerhet i regionen.  Mer än 40 stater och olika internationella organisationer 
samarbetar för att uppnå dessa mål. På den första konferensen i mars 2000 insamlades cirka 
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2,3 miljarder dollar för olika ekonomiska reformer och demokratiseringen av Balkanregionen 
(URL 9).”  
 
4.3 Hot mot det internationella samhället 
Det största hotet mot den internationella säkerheten och ordningen idag, hävdar ICISS, vara 
väpnade konflikter inom stater. I många fall beror dessa konflikter på efterfrågan på mer poli-
tisk makt och självständighet då dessa frågor trycktes ned under kalla kriget. I vissa stater 
ledde dessa krav till demokrati, medan i andra ledde det till blodiga krig. Dessa interna kon-
flikter är mer komplexa och farligare idag på grund av modern teknologi och utbredda kom-
munikationer. I många av fallen har civilbefolkningen varit den som har hamnat i kläm, med 
etnisk rensning som följd. Krig inom stater betraktas inte som ett direkt hot mot resten av 
världen, speciellt mot väst, men dessa krig, hävdar ICISS, hotar den internationella ordningen 
för att de leder till fragmentering. Dessa krig leder också till andra problem som i sin tur spri-
der sig och påverkar säkerheten i andra stater i närheten. Dessa problem är till exempel terro-
rism, droger, och organiserad brottslighet (ICISS 2001: 4- 5). Suveräniteten, enligt ICISS, är 
fortfarande viktig för att legitima stater är de som kan skydda sin befolkning både från interna 
och externa hot. “And in security terms, a cohesive and peaceful international system is far 
more likely to be achieved through the cooperation of effective states, confident of their place 
in the world, than in an environment of fragile, collapsed, fragmenting or generally chaotic 
state entities (Ibid.: 7- 8).” 
 
Även enligt Hashmi et al, är etniska grupper som kämpar för självbestämmanderätten, hotet 
mot freden och säkerheten i det internationella samhället. Därför måste de kontrolleras för att 
inte vålla skada (Hashmi et al 1997: 132- 133). Egentligen är det inte själva självbestämman-
derätten som är hotet mot den internationella ordningen, det är “[---] the continued absence of 
a collective and consistent international response to the proliferation of claims to ethnic self-
determination”. Hashmi et al hävdar att detta kommer att förstöra principen om statssuveräni-
tet som vi har idag och som hör ihop med en stat och inte en folkgrupp (Ibid.: 133).  
 
[…T]he main source of ethnic tension during political transitions is not ethnoterritorial diversity, but 
rather undemocratic policies which contribute to demands for independence or union with another 
state. These demands in turn might trigger fears of ending up on the wrong side if the new borders are 
intended to demarcate ethnically homogenous territorial units. Thus, any attempt at unmixing ethnic 
groups in conflict is a very dangerous move which may trigger an uncontrollable Security Dilemma 
(Melander 1999: 236).  
 
Därför är tidiga interventioner och demokratisering nödvändiga för att hinna lösa konflikterna 
innan de blir för stora, menar Melander. Hotet mot internationell ordning är alltså fragmente-
ringen som inte följer internationellt accepterade regler och normer, bland annat en fredlig 
fragmentering och i diskussion med internationella samhället. Det är alltså inte mängden kon-
flikter som oroar, utan sättet nya stater skapas på. Melander hävdar att om reglerna inte följs 
kan fragmenteringen vara våldsam och hota internationell ordning (Ibid.: 145). Det betyder att 
den internationella säkerheten är beroende av staternas interna politik. Melander påstår att 
detta stämmer i de forna kommunistiska europeiska staterna där säkerheten är instabil på 
grund av de nationella minoriteterna. Enligt författaren hotar denna instabilitet säkerheten 
både inom dessa stater, men även inom omgivande stater (Ibid.: 152). 
 
Idag behövs inte ett direkt hot för att freden och säkerheten i det internationella samhället an-
ses vara hotat. Instabiliteten i de ekonomiska, sociala och till och med ekologiska fälten hotar 
freden och säkerheten. Samtidigt har det inom internationella samhället vuxit fram ett intresse 
att stärka säkerheten inom en stat för att säkra freden och säkerheten i det internationella sam-
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hället (Melander 1999: 172). Därför har det efter kalla krigets slut blivit mer accepterat att 
dela suveräniteten (i alla fall temporärt) med internationella aktörer. Detta kan hjälpa till att 
skapa mekanismer för fredliga politiska förändringar. Med andra ord kan temporärt försvagad 
statssuveränitet leda till ökat säkerhet i det internationella samhället (Ibid.: 179).  
 
Interventioner är alltså viktiga för att säkra ordningen, men problemet är, hävdar Wheeler, att 
stater bara accepterar dödsfall av egna soldater om interventioner har en positiv verkan på 
nationella intressen (Wheeler 2000: 301). Wheeler menar att ett sätt att kringgå situationsbe-
stämda interventioner är att låta regionala aktörer ta på sig ansvaret för dem. Detta eftersom 
det är också grannstaterna som påverkas vid oroligheterna i en stat, både genom flykting-
strömmar men också genom riskerna att våldsamheterna skulle kunna sprida sig över gränser-
na. Innan det har gått så långt som till en intervention menar Wheeler att stater har en skyl-
dighet att informera om och skydda mänskliga rättigheter för att ”[…] an unjust world will be 
a disorderly one” (Ibid.: 301). Wheeler hävdar också att om utrikespolitiken skyddas av nor-
men om mänskliga rättigheter och om den har dessa normer som främsta punkt kommer detta 
att skydda de nationella intressena och stärka internationell ordning. Därför måste staterna och 
dess befolkningar se till att i god tid skydda människor i fara, så att våldsamma interventioner 
kan undvikas. Även en misslyckad intervention är bättre än ingen, påstår Wheeler, för att sta-
ter har ett moraliskt ansvar att agera (Ibid.: 302, 303). Problemet, hävdar författaren, att de 
interventioner som gjordes på 1990- talet, gjordes först efter att de intervenerande staterna, 
var säkra att risken för dödsfall bland egna soldater, skulle nästan vara lika med noll (Ibid.: 
300). 
 
4.4 Legitimeringsgrunder  
Parternas (USA, Storbritannien, EU, FN) intervention i Bosnien, efter krigets slut 1995, kan 
ses som ett exempel på att synen på statssuveränitet och interventioner håller på att ändras. 
Idag verkar det vara lättare att intervenera i andra stater, och att det finns en tro, både bland 
teoretiker och bland politiker, att statssuveräniteten förstärks genom interventioner. USA, 
Storbritannien, EU och FN har legitimerat interventionen genom att hävda att odemokratiska 
stater föder oro och på så sätt hotar säkerheten och freden i världen. Därför är det viktigt att 
skapa en demokratisk stat i Bosnien som skyddar sin befolkning, samarbetar med andra stater 
och hjälper till att skapa fred och säkerhet i världen.  
 
Däremot har varken USA, EU, eller Storbritannien, förutom FN, direkt talat om Bosniens 
statssuveränitet. De talar inte heller om närvaron i Bosnien som någon intervention. Detta kan 
bero på att tal och uttalanden är anpassade så att dessa begrepp uteblir av praktiska skäl och 
det kan också bero på att parterna helt enkelt inte tycker att dessa principer är de viktigaste i 
just det här fallet. I så fall stämmer teori och praktik överens, alltså stämmer teorierna om att 
det finns en ny inställning till statssuveränitet och interventioner med parternas inställning till 
dessa principer. Alltså att statssuveräniteten delas mellan stater och att interventioner blir allt 
vanligare.  
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5. Sammanfattande diskussion  
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur parterna (USA, Storbritannien, EU, FN) 
legitimerar interventionen i Bosnien-Hercegovina i och med Daytonavtalet. För att kunna 
uppnå syftet hade jag några frågor till min hjälp. Dessa frågor handlade om suveränitetsaspek-
ten och interventioner. Båda begreppen går in i varandra, och anledningen till varför jag hade 
de i uppsatsen var för att det internationella samhället har erkänt Bosnien-Hercegovina som en 
suverän stat. Traditionellt har suveräniteten också inneburit rätten att slippa inblandning av 
andra stater, detta stämmer alltså inte med situationen i dagens Bosnien.  
 
5.1 Statssuveränitet och intervention 
För att kunna svara på den första och andra frågan i frågeställningen måste vi titta på hur upp-
fattningen om statssuveräniteten har sett ut genom tiderna. Som jag redan har visat, utveckla-
des suveräniteten som ett medel som skulle bidra till att skapa ordning mellan de nya territori-
alstaterna i mitten på 1600- talet. Eftersom resurstillgångarna mellan dessa stater var ojämn 
tillkom även olika institutioner som skulle hålla reda på staterna och den internationella rätten 
var en av dessa institutioner. Problemet med suveränitetsbegreppet är att det är vagt och 
ibland motsägelsefullt, dessutom har det varierat genom tiderna för att passa den rådande poli-
tiska situationen. Att den är föränderlig och motsägelsefull kan vi se i dagens politiska sy-
stem. Vi har sett att den internationella rätten ger suveränitetsstatus bara åt de entiteter som 
kan styra staten utan utomstående hjälp, alltså de som har legislativ och administrativ kompe-
tens, men först ska entiteterna ha ett klart definierat territorium, en permanent population, 
kontrolleras av en regering och samarbeta eller ha förmågan att samarbeta med andra entite-
ter. Dessa entiteter ska också kunna skydda sin befolkning från utomstående hot och ha mo-
nopol på maktutövning. Inget av detta stämmer överens med Bosnien. Parterna har varit 
tvungna att hjälpa till på alla dessa punkter. Krav som internationella rätten har på politiska 
entiteter är något som dessa måste uppfylla för sin egen räkning, statssuveränitetens funktion 
är dock ett annat. Enligt Lyons, Mastanduno et al fungerar den som ett medel för att skapa 
ordning och skydda stater från att intervenera i varandras inrikesaffärer. 
 
Parterna är fortfarande kvar i Bosnien efter kriget slut 1995 och deras närvaro är till och med 
skriven i ett bindande avtal. Detta för att partnerna bland annat hävdar att de bosniska makt-
havarna inte har möjligheterna att styra staten själva och inte kan samarbeta med varandra. 
Samtidigt har det internationella samhället erkänt Bosnien och på så sätt är den bosniska sta-
ten skyddad från inblandning av andra stater. Enligt det traditionella synsättet på suveränitet 
är därför partnernas intervention i Bosnien illegitim. Problemet är att Bosnien har skrivit på 
fredsavtalet i Dayton som godkänner interventionen. Detta är kanske ett sätt för staterna att 
kringgå suveränitetsprincipen och intervenera i varandras inrikespolitik. Den senaste synen på 
suveränitet är att sådana interventioner inte alls behöver vara illegitima, på grund av att globa-
liseringen har gjort stater ömsesidigt beroende av varandra. För att kunna överleva måste sta-
terna intervenera, dessutom behöver inte denna intervention vara till ondo. Den kan stärka en 
annan stats suveränitet genom att bara tillfälligt försvaga den. Det betyder alltså att det inter-
nationella samhället inte alls bryter mot Bosniens suveränitet, utan hjälper till att på längre 
sikt förstärka den. Dessutom kan inte den internationella rätten tvingas på stater då den inte 
har någon internationell legislatur och då ett suveränitetserkännande innebär att stater ska 
följa regler och avtal om hur de bör samexistera. Det internationella samhället erkände Bosni-
en-Hercegovina våren 1992 i hopp om att det skulle hindra eventuella konflikter att blossa 
upp i landet. Har en stat en gång fått suveränitetsstatus kan den inte fråntas den, däremot kan 
andra stater påverka hur mycket inflytande den staten kan ha i utrikespolitiken, om den skulle 
missbruka sin suveränitet.  
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Vilken koppling finns det då mellan statssuveräniteten och interventioner och hur kan inter-
ventioner legitimeras? Traditionellt har suveräniteten alltså fungerat som ett medel till att ska-
pa ordning i det internationella samhället, då stater inte fick blanda sig in i varandras inrikes-
affärer. I dagens rådande politiska situation är det mer accepterat att intervenera i varandras 
politik och till och med temporärt dela på suveräniteten, som är fallet i Bosnien. Det kan tyck-
as som om suveräniteten har fått en annan betydelse. Jag tror istället att det idag helt enkelt 
handlar om en helt annan typ av överlevnad. Hotet har skiftat från att handla om militär över-
lägsenhet till helt enkelt globala problem, med bland annat knappa resurser och miljöproblem 
på agendan. Stater förlorar för mycket genom att kriga med varandra bland annat i form av 
resurser med också i form av försvagat rykte och måste därför samarbeta. För att kunna vara 
en del av det internationella samhället och spela enligt de reglerna som finns måste politiska 
entiteter vara erkända suveräna stater. Det är denna suveränitet de är ute efter, alltså suveräni-
teten av att ens existens och kompetens erkänns och status för att kunna göra sin röst hörd och 
för att bland annat kunna påverka utrikespolitiken.  
 
5.2 Legitimeringens konsekvenser 
Som sagt har det internationella samhället redan erkänt Bosnien-Hercegovina som en suverän 
stat. Däremot delas denna suveränitet mellan de bosniska makthavarna och de inblandade 
parterna. Interventionen i Bosnien har främst legitimerats av viljan att skapa fred och en de-
mokratisk stat. Legitimationen har i grund och botten skett på basis av moraliska värderingar 
och ansvaret att hjälpa de som behöver hjälp. FN: s säkerhetsråd har däremot legitimerat 
andra staters närvaro genom att hävda att den politiska situationen i Bosnien är ett hot mot 
den internationella freden och säkerheten. Även USA har hävdat detta, men först efter att ha 
legitimerat interventionen på moraliska grunder. Enligt president Bush hotas säkerheten av 
instabila och odemokratiska stater, mer eller mindre för att dessa staters befolkningar är, en-
ligt presidenten, förtryckta och olyckliga, medan demokratiska stater aldrig har startat krig 
eller råkat ut för våldsamma konflikter med varandra. Därför, menade Bush, måste alla stater 
vara demokratiska för att världen ska bli säkrare. Storbritanniens och EU: s legitimering har i 
skillnad till USA: s och FN: s haft ett myndighetsperspektiv. För att Bosnien, till exempel, 
skulle få vara medlem i Europarådet, var en hel del reformer tvungna att genomföras innan ett 
medlemskap ens fick diskuteras. Även om USA och FN också har sökt reformer av Bosnien 
för att komma med ekonomisk och politisk hjälp har både inrikes- och utrikespolitiken i stor 
grad bestämts av den höge representanten. Med andra ord kan vi anta att suveräniteten är helt 
och hållet i parternas händer på grund av alla de krav på reformer (detta behöver inte betyda 
att dessa krav är helt obefogade). Medan USA har haft terrorismen som största hotet mot sä-
kerheten, har Storbritannien och EU sett den organiserade brottsligheten som största problem. 
I slutändan handlar det alltså om att interventionen i Bosnien är ett resultat av att ta itu med 
säkerheten i världen på kort sikt och demokratisering av Bosnien på lång sikt.  
 
Detta kan hänga ihop med det faktum att demokrati, enligt Chandler och Wheeler men också 
Bush och EU, förknippas med välfärd, fri rörlighet, religionsfrihet med mera, och eftersom 
det är i dessa demokratiska stater (västvärlden) som resurserna finns, har de också makt att 
bestämma hur världen ska se ut. Självklart, hävdar Chandler och Wheeler, ska den vara de-
mokratisk, för att det är då fattigdom, förtryck och krig kommer att utrotas. Därför kan det 
vara lättare att legitimera i demokratins namn för att senare kunna uppnå andra politiska mål, 
som till exempel bekämpa terrorismen och brottslighet. Wheeler menar dock att stater inte 
bara kan legitimera något och sedan följa vilken politik de än vill. De är trots allt tvungna att 
följa sitt löfte för att inte skada sitt rykte eller skada sitt samarbete med någon annan stat. Där-
för kan vi anta att USA och Storbritannien och alla andra internationella aktörer är tvungna att 
hålla sitt löfte och demokratisera Bosnien. Parterna har trots allt bundit sig till Daytonavtalet 
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och har ett moraliskt ansvar att hjälpa. Skulle parterna, alltså FN, EU, USA och Storbritanni-
en, dra sig ur, skulle de fläcka sitt rykte och USA och Storbritannien skulle kunna skada sin 
suveränitet. På ett sätt skulle partnerna erkänna att de inte har den kompetensen att skapa en 
fredlig och demokratisk bosnisk stat. Detta betyder också att det är hög status och bra för su-
veräniteten (den förstärks) när stater hjälper varandra. Förutsatt att interventioner är lyckade, 
alltså att demokratiseringen lyckas och Bosnien blir en enad stat. Därför är parterna beroende 
av bosniernas samarbetsvilja. De har mycket att förlora om insatsen i Bosnien skulle miss-
lyckas, både ekonomiskt men också i form av skadad suveränitetsstatus. Därför menar jag att 
suveräniteten i dagens politiska situation helt enkelt handlar om förhållandet med andra stater. 
Detta kan kanske förklara varför olika internationella organisationer och stater trots långsam 
politisk utveckling, ändå stannar i Bosnien och dessutom har utökat sitt politiska inflytande.  
 
USA, Storbritannien, EU och FN har visat att ingenting är gratis. Alla parterna har visat sitt 
missnöje över den långsamma utvecklingen i Bosnien och krävt reformer för att komma med 
ytterliggare hjälp. Detta stämmer överens med Wheelers påstående om att stater intervenerar 
bara när det ligger i deras nationella intressen. Detta stämmer överens i samtliga fall. Det mo-
raliska ansvaret kanske var drivkraften, men det som avgjorde för en satsning i Bosnien-
Hercegovina verkar trots allt ha varit intresset för en säker värld.   
 
Vad som hotar den internationella freden och säkerheten skiljer sig mellan praktik och teori. 
Enligt den amerikanske presidenten, Bush, är det terrorism och odemokratiska stater och en-
ligt Storbritanniens premiärminister, Blair, är det organiserad brottslighet. Enligt ICISS, Me-
lander och Hashmi et al är det däremot fragmenteringen av stater som inte följer de interna-
tionellt bestämda regler och bestämmelser som är hotet. Här är etniska konflikter i fokus, och 
de interna konflikterna som det största hotet för freden. Detta eftersom konsekvenserna av 
dessa interna konflikter kan sprida sig till resten av världen genom stora flyktingströmmar 
eller på grund av spridning av massförstörelsevapen och kriminalitet. För att lösa detta pro-
blem måste det internationella samhället intervenera i tid och förhindra en våldsam delning av 
stater.  
 
5.3 Val av legitimeringsskäl 
Vi kan anta att synen på statssuveränitet och interventioner har förändrats, men hur och var-
för? De nya teorierna om interventioner för att återuppbygga härjade stater hänger ihop med 
det nya synsättet på statssuveränitet och möjligheter för stater att dela den. Det har blivit lätta-
re att intervenera i och med att det har blivit lättare att legitimera interventionerna. Detta ef-
tersom det internationella samhället antas ha ett moraliskt ansvar att stanna efter humanitära 
interventioner för att hjälpa till med den ekonomiska och politiska utvecklingen av försvagade 
och krigshärjade stater. Detta moraliska ansvar beror på att det internationella samhället, spe-
ciellt väst, har tillräckliga resurser för att hjälpa. Wheeler hävdar också att i många fall har det 
internationella samhället avstått från interventioner i rädsla av dödsfall hos de egna styrkorna, 
och inte för att det skulle bryta med statssuveräniteten och hota maktbalansen mellan stater. 
Eftersom det blir allt mer accepterat att försvaga och dela suveräniteten betyder det också att 
den finns en möjlighet att interventioner kan bli vanligare. Interventioner kan då komma att 
legitimeras på moraliska och säkerhetspolitiska grunder. Detta för att, hävdar bland annat 
Wheeler och ICISS, det internationella samhället helt enkelt har ett ansvar att intervenera i de 
stater som inte kan skydda eller som på något sätt förtrycker sin befolkning. Wheeler påstår 
dessutom att en orättvis värld är en värld utan ordning, och menar att normen om mänskliga 
rättigheter är idag en del av staters utrikespolitik, och som därför ger de rätt att lättare legiti-
mera och intervenera i andra stater. Det betyder alltså att statssuveräniteten idag måste för-
svagas och delas med andra stater och organisationer för att ha fred och säkerhet i det interna-
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tionella samhället. Det är kanske därför vi ser en ökning i interventioner innan konflikter blos-
sar upp, bland annat för att inte riskera liv, men också för att säkra säkerheten och hindra 
spridningen av konflikterna, i och med en globaliserad värld.  
 
Den teoretiska diskussionen visar att parterna kan legitimera sin intervention i Bosnien av 
flera skäl, än bara demokratisering och säkerhet. De kunde ha hävdat ett moraliskt ansvar för 
att hjälpa Bosnien och hävdat skydd av mänskliga rättigheter och etniska minoriteter. Frågan 
är om detta skulle accepteras så lätt av västvärldens befolkning som de klara målen som par-
terna har idag, nämligen demokrati och säkerhet. Detta då dessa för närvarande ligger på den 
politiska agendan.   
 
Daytonavtalet har fört fred till Bosnien och engagemanget för en demokratisering fortsätter.  
Idag finns det dock inga klara regler om när stater får eller inte får intervenera. Humanitära 
interventioner accepteras från fall till fall och oftast är de kopplade till intervenerande staters 
nationella intressen. Interventionen i Bosnien, även om den inte är en humanitär intervention i 
dess rätta betydelse, är inte heller helt osjälvisk. De inblandade parterna har legitimerat den i 
demokratins och säkerhetens namn. Wheeler hävdar att stater kan legitimera interventioner 
genom att hävda att de hänger samman med andra skäl än de kanske gör. Kanske är det därför 
USA och Storbritannien legitimerar interventionen i säkerhetens namn som anses vara en vik-
tig punkt idag. Speciellt då interventioner för dessa mål är lättare att legitimera än att hävda 
ett moraliskt ansvar att stanna kvar i Bosnien, för att till exempel ett nytt etnisk krig inte ska 
kunna uppstå. Interventioner för säkerheten och demokratin är lättare att acceptera för väst-
världens befolkning då konsekvenserna av ett krig i Bosnien inte känns av på samma sätt som 
till exempel ett terrorhot mot sitt eget land. Hot om ett krig i Bosnien skulle kunna användas 
till att legitimera en fortsatt intervention. Speciellt då allt fler rapporter från de inblandade 
partnerna visar att de olika etniska grupperna har svårt att samarbeta på egen hand. Även om 
en långsiktig intervention för en sådan sak kanske skulle vara svårare för politiker att få stöd 
för. 
 
Valet av legitimeringsskäl kan också hänga ihop med stödet för interventioner hos befolk-
ningen i de intervenerande staterna. Det kan sjunka om interventionen drar ut på tiden eller 
kostnaderna ökar och interventionen tar många liv. De inblandade staterna söker då de legiti-
meringsgrunder som de egna befolkningarna kan relatera till och är beredda att stödja. Demo-
kratisering och säkerhet är också långsiktiga mål som gör att längre interventioner kan lättare 
accepteras. 
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