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1. Sammanfattning 

Världen är överens om att FN inte fungerar som det var meningen vid bildandet 1945. Jag har 

i den här uppsatsen gjort en kritisk granskning av debatten som finns runt FN och dess behov 

av reformering. Min mening har varit att undersöka hur olika författare och debattörer ser på 

dagens FN. Vad tycker de behöver förändras för att FN ska kunna uppnå till sin fulla 

potential? Jag har använt mig av realismen och globaliseringen som teorier när jag har 

analyserat texterna. Jag har sedan sökt i texterna efter vissa specifika variabler angående 

reformeringen detta för att kunna se vad som finns för likheter och skillnader mellan 

författarna. Det är lättare att se likheter och skillnader om man tittar på åsikter om samma 

saker, författarnas ståndpunkter blir mycket tydligare om man kan sätta dem i relation till 

varandra. Det har varit relativt svårt att hitta nyare rapporter om FN de flesta nya rapporter 

behandlar enskilda organ i FN eller enstaka konventioner. De rapporter jag har använt mig av 

är alla ifrån samma år, detta för att författarna då skriver utifrån ett FN och ett världsläge som 

ser likadant ut för dem allihop.  

2. Inledning 

1945 samlades ledare från 50 st av världens länder för en konferens i San Fransisco. Man 

samlades för att diskutera världens behov av en fredsverkande världsorganisation. Målet med 

FN var att skapa förutsättningar för att en bestående världsfred skulle bli möjlig. År 2010 mer 

är 50 år senare kan alla vara överens om att FN inte har lyckats med sitt mål att skapa en 

bestående världsfred, det finns pågående konflikter överallt i världen. FN erkänner själva sin 

oförmåga att ta itu med hot som kommer ifrån starka stater, inbördeskrig samt problem som 

inte kan härledas till någon särskild stat. Alla är överens om att FN inte fungerar som det 

ursprungligen var tänkt. FN måste reformeras.I den här uppsatsen ska jag göra en kritisk 

granskning av de diskussioner som finns idag runt reformeringen av FN. Hur ser olika 

debattörer på FN och vilken status tycker de att FN ska ha i den internationella 

världsordningen.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att göra en kritisk granskning av diskussionen som finns runt 

reformeringen FN. Ambitionen är att jag ska ta reda på hur olika författare ser på FN och 

vilka reformeringar de tycker krävs för att få FN att fungera. Vem ska styra? Och vilka 
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befogenheter/skyldigheter bör FN ha. Vad finns det för likheter och skillnader mellan de olika 

författarna? Vad bör FN ha för roll i världen? 

2.2Frågeställning 

Hur ser olika samhällsdebattörer på FN, hur ska FN styras och vilka befogenheter och 

skyldigheter bör FN ha. Vad ska FN ha för roll i världssamhället? 

 

3. Metod 

3.1 Kvalitativ textanalys 

Jag kommer i min uppsats att använda mig av metoden kvalitativ textanalys, detta är en metod 

där man läser en eller ett fåtal texter noggrant och systematiskt för att få en större förståelse 

för texten och få fram vad som är det väsentliga i texten. För att få fram det man vill veta från 

texten så effektivt som möjligt så är det bra om man ställer frågor till texten samtidigt som 

man läser frågor av typen vad är textens poäng? Stöds poängen av det som skrivs? Vilka är 

argumenten? När man gör en kvalitativ textanalys är det viktigt att man läser igenom texten 

flera gånger först lite snabbt och överskådligt för att få en uppfattning om vad texten handlar 

om, sen läser man den mer noga och aktivt man analyserar vad som egentligen står under 

tiden man läser. (P, Esaiasson m.fl., 2009, s.237).                                                                   

Man brukar dela in kvalitativa textanalyser i två delar, i den första delen handlar det om att 

systematisera innehållet i texterna och den andra innebär att man kritiskt granskar innehållet i 

texten. I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av metoden kritisk granskning.       

(P, Esaiasson m.fl., 2009, s.238).                                                                                                 

3.2 Beskrivande uppsats 

Det är en uppsats med beskrivande ambitioner. Det innebär att jag i uppsatsen försöker 

besvara frågor av typen var, när, hur, vem och vilka. Typ exempel på det är hur mycket makt 

bör FN ha? Vilka bör bestämma i FN? Det svåra med att göra en beskrivande studie är det att 

det oftast krävs ett mer omfattande arbete för att faktiskt komma fram till något nytt. Att bara 

beskriva något rakt upp och ner är inte någon konst i sig. Att däremot beskriva något på ett 

nytt sätt och göra det så att uppsatsen känns relevant kräver lite mer arbete. (P, Esaiasson 

m.fl., 2009, s.37).                                                                                                                                 
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Jag har valt att studera texter från tre olika författare som har olika bakgrund och olika syn på 

världsordningen och hur den bör se ut. Jag kommer att studera texterna utifrån två olika 

teoretiska perspektiv, globaliseringen och realismen. Detta för att se vilka likheter och vilka 

skillnader det finns i synen på FN, dess reformering och vilken roll FN bör spela i 

världssamhället beroende på vilken syn på världsordningen man har. På så sätt får man också 

fram en mycket intressantare diskussion i analysen då man kan ställa de olika författarnas 

synpunkter mot varandra. Jag har när jag har läst texten har jag i huvudsak sökt efter vissa 

specifika saker för att se vad de olika författarna har att säga om just detta. Dessa saker är 

åsikter som rör, Säkerhetsrådet och vetorätten, stadgan samt generalförsamlingen. Det har jag 

gjort för att kunna göra en mer jämförbar analys av texterna. I vissa fall har inte alla författare 

behandlat alla dessa ämnen.   

Syftet är att jag utifrån de texter jag läser ska kunna beskriva hur man ser på FN och dess 

reformering. Jag kommer även inleda med att göra en beskrivning av hur FN ser ut idag. 

Varför jag har valt att beskriva hur FN är uppbyggt idag är för att läsaren ska få en bättre 

förståelse för vad det är som författarna kritiserar och diskuterar i sina texter. Man får då 

också en överblick av vad det är som inte fungerar och hur det var tänkt att fungera från 

början. Jag har även valt att ta med vissa stadgar som det refereras till i texten och dem har jag 

valt att lägga som bilaga, då de inte är relevanta för texten i sig, men jag känner ändå att de 

bör finnas med.  

3.3 Material 

Det har varit relativt svårt att hitta rapporter som kritiserar FN och dess funktion som helhet. 

De flesta rapporter som gick att hitta kritiserade enskilda delar av FN, nya konventioner eller 

enstaka protokoll som har skrivits. Det var också därför svårt att hitta rapporter som är skrivna 

i nutid. De tre texter som jag har valt att skriva om och analysera är alla publicerade samma 

år, år 1995. Jag har valt att använda mig av texter som är skrivna samtidigt eftersom att de då 

utgår från ett FN och en världsbild som ser likadan ut för dem alla. De kritiserar då utifrån 

samma kriterier. Det blir då även lättare att göra en analys eftersom att man inte måste ta 

hänsyn till att FN möjligtvis har förändrats mellan dess att texterna skrevs. Jag har även valt 

att ta texter skrivna utifrån olika ideologiska idéer om hur FN bör fungera. Detta för att man i 

slutänden ska få en mer objektiv bild av debatten och inte bara vad den ena sidan säger.  

www.fn.se/fn-info/om-fn/ Jag har hämtat det mesta av min bakgrunds information om FN från 

FNs svenska hemsida. Jag valde att använda mig då det är en pålitlig och lättåtkomlig källa 

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/�
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till nyttig information. Dessutom är det en primär källa då informationen kommer direkt från 

FN. 

Boken ”Vårt globala grannskap” är skriven av en kommission som heter kommissionen för 

globalt samarbete och består av ledare från 28 olika länder. Rapporten är skriven i syfte att ge 

FN förslag på hur man skulle kunna göra vissa reformer för att bättre kunna bemöta de 

framtida problem som man står inför. Jag valde att använda den boken då det är en bok som är 

väldigt omfattande vad det gäller FN och dess reformering. Boken tar upp det mesta som är/ 

kan tänkas bli aktuella problem för FN och dess organisation. Dessutom är boken skriven av 

personer som har jobbat i eller väldigt nära FN och har en bra insikt i organisationen och hur 

den fungerar.  

I boken “Cosmopolitan Democracy- an agenda for a new world order” så kan man hitta en 

text som heter “Democracy and the new international order”skriven av David Held. Held är 

en statsvetare som har gjort framstående forskning inom ämnena demokrati och globalisering. 

Den här texten var intressant att ta med då Held kommer med många radikala förslag på 

reformering och har en väldigt annorlunda syn på vad demokrati och internationella 

organisationer egentligen innebär. Texten skiljer sig mycket åt från andra texter som 

behandlar FN, den är lite mer kontroversiell och kommer med många intressanta och lite 

roliga synpunkter på det hela.                                                      

Rapporten “The UN as an Organization. A Critique of its functioning” är skriven av en man 

som heter Maurice Bertrand, han är en tidigare medlem av en organisation som heter United 

Nations Joint Inspection Unit. Det är en organisation som har som uppgift att göra 

kontinuerliga granskningar av FN och lämna in rapporter om det. Just den här rapporten är 

inte skriven för den organisationen. I själva rapporten så kommer inte författaren själv med så 

många egna synpunkter och förslag, utan i huvudsak så behandlar den vad de två 

huvudgrenarna inom debatten om FN reformationen säger.  Jag valde den rapporten då jag 

tyckte han gjorde en intressant jämförelse mellan de olika grenarna. Samt att han jämförde 

dem på ett sådant sätt att man fick en klar bild av vilka motsättningar som finns för en 

reformering av FN. Hans jämförelse knöt även ihop mina andra två rapporter på ett bra sätt. 
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3.4 Begränsningar 

Mina avgränsningar är att jag bara använder mig av ett fåtal texter för att få djupare kunskap 

om vad just deras diskussion säger, detta för att kunna göra en mer djupgående analys. En 

annan avgränsning är att jag själv inte ska komma med några förslag till lösningar på det 

aktuella problemet utan istället granskar de diskussioner och förslag till lösningar som andra 

författare har kommit med och sedan beskriver deras texter och ställer dem mot varandra.  

3.5 Källkritik 

Jag har enbart använt mig av primärkällor då jag har studerat texter från ursprungsförfattare. 

Det är svårt att vara kritisk mot texterna i sig då de enbart representerar någons åsikter. Det 

enda man kan se är att rapporten som är skriven av kommissionen, även om de är kritiska, 

hela tiden försvarar FN och varför det har blivit som det har blivit. Det säger vid ett flertal 

tillfällen att det inte är FNs fel. Det har varit svårt att hitta källor som är helt objektiva. Det 

står alla på någon sida, antingen är de för FN eller emot, man kan se detta tydligt i de aktuella 

texterna.   

4. Teori 

4.1 Realismen 

Realismen är ett teoretiskt perspektiv som menar att världens stater förfogar över absolut mest 

makt. Det finns ingen övergripande internationell auktoritet. Varje stat är utlämnad till sig 

själv och har ingen att vända sig till för hjälp.  I realismen fokuserar man nästan enbart på 

stater som aktörer, de tar nästan ingen hänsyn till internationella organisationer eller 

transnationella företag. Realismens främsta styrka är att den med några få enkla begrepp kan 

förklara varför den internationella politiken inte tycks ändras något genom åren. Utan ser i 

stort sett likadan ut nu som för 200 år sedan. De hävdar att, även fast nationell politik och 

internationell ekonomi har förändrats avsevärt de senaste århundradena med tanke på 

demokratisering, industrialisering och liberalisering, så präglas fortfarande den internationella 

arenan främst av krig, konflikter och misstänksamhet. (Gustavsson, Tallberg 2006, s.35) 

Makten i världen är inte jämt fördelad, små stater måste anpassa sig efter de stora staterna för 

att överleva. Under 1990-talet så fick realismen mothugg av teoretiska alternativ till 

realismen, ett exempel på det är institutionella teorier som menar att det genom internationella 

organisationer kan gå att uppnå internationell fred och säkerhet mycket enklare sätt än vad 

realisterna påstår. Men realisterna var snabba att försvara sig, de hävdade i sin tur att 
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internationella organisationer bara var ännu ett sätt för stormakter att förankra sina 

maktpositioner, och därför var det bara naivt att tro att organisationerna på något sätt skulle 

agera opartiskt och oberoende (Gustavsson, Tallberg 2006 s. 38-39) Sedan menar de också att 

en stat inte kommer samarbeta med organisationen om den misstänker att en annan stat tjänar 

mer på samarbetet än den egna staten. Så även om man kan se klara fördelar med samarbetet 

så finns det fortfarande en risk att någon annan tjänar mer på det, att fördelarna inte kommer 

vara jämt fördelade och detta medför att institutionen inte kommer att fungera. (Gustavsson, 

Tallberg 2006 s. 39) 

Realismens största svaghet ligger i att den väljer att bortse från många saker som påverkar det 

politiska klimatet saker som t.ex kultur, ekonomi och ideologi. De väljer att bortse från detta 

då de inte anser att de spelar in i situationen av ett anarkistiskt system. Den ideologi som råder 

inom staterna har ingen påverkan på den situation som råder mellan staterna i världen.  

 

4.2 Globaliseringen 

Globalister anser att det har skett en förskjutning i den mänskliga sociala organisationen, en 

förskjutning som innebär att samhällen som inte egentligen borde ha något samröre med 

varandra knyts samman och man ser nya maktrelationer över regioner och kontinenter.     

Detta innebär inte att man ska utgå från att världen kommer leva i harmoni bara för att man 

har tätare kontakt länder i mellan. Det kan även få en motsatt effekt genom att ge näring åt 

redan befintliga främlingsfientliga organisationer och reaktionära politiska strömningar. Detta 

eftersom större delen av världens befolkning inte får ta del av de fördelar som ett mer 

globaliserat samhälle ger, därför är globaliseringen föremål för häftiga diskussioner och 

skapar mycket splittringar. (Held, McGrew 2002, s.11)                                                   

Liberala Internationalister, har sitt ursprung i de utmaningar som världen står inför i och med 

det allt starkare växande ömsesidiga beroendet stater i mellan. De anser att den politiska 

nödvändigheten kommer leda fram till en världsordning som är mer samarbetsinriktad. De har 

tre huvudfaktorer för denna ståndpunkt, dessa är: de växande inbördes beroendet, demokratin 

och de globala institutionerna. De första Liberala Internationalisterna hävdade att ekonomisk 

sammanflätning skulle skapa gynnsamma förhållanden för ett internationellt samarbete mellan 

regeringar och stater. Detta eftersom man då kommer att gå ett gemensamt ekonomiskt och 

politiskt öde tillmötes, regeringarna kommer då känna att ett internationellt samarbete blir 

nödvändigt för att hantera de gemensamma problem som uppstår. (Held, McGrew 2002, 
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s.125)                                                                                                                                        

Jag tänker använda mig av realismen och globaliseringen i min granskning för att kunna göra 

en djupare analys av texterna där man får en bättre förståelse för vad författarna menar att FN 

står inför för problem och varför och hur man ska lösa dessa problem.  

 

5. Bakgrund 

5.1 FNs bakgrund 

1941, mitt under det pågående andra världskriget så träffades USAs president Franklin D. 

Roosevelt och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill på en båt mitt ute i 

Atlanten. De träffades för att diskutera kriget men också hur freden i världen skulle kunna 

tryggas efter att kriget hade tagit slut. Det var det här samtalet som blev början på processen 

av många samtal, förhandlingar och konferenser som slutligen skulle resultera i bildandet av 

Förenta Nationerna. FN bildades år 1945 i slutskedet av andra världskriget, då världens länder 

ansåg att man var i akut behov av ett fredsverkande organ. FN bildades så alltså för att säkra 

freden i världen, med fred avsågs frånvaron av krig mellan stater. Medlemmarnas, det vill 

säga de anslutna staterna, säkerhet var FN:s centrala uppgift vid bildandet. Man brukar tala 

om att FN föddes vid en konferens i San Fransisco i April 1945.  Det var även här och då som 

FN stadgan skrevs under och godkändes. Det var efter mycket förhandlingar och 

kompromisser som man tillslut kunde enas om vad som skulle stå i stadgan. Främst var det 

motsättningar mellan öst och väst som försvårade förhandlingarna. ( http://fn.se/fn-info/om-

fn/fns-historia/ ) 

I stadgan anges vilka mål organisationen ska ha och hur och med vilka medel man ska uppnå 

dessa mål. Den anger även hur organisationen ska vara uppbyggd, vilka organ den ska bestå 

av, samt vilka skyldigheter och rättigheter de olika medlemmarna har t.ex så förbjuder den 

länder att bruka våld mot andra länder annat än i självförsvar. Man brukar tala om att stadgan 

har två huvudfunktioner: 

1. Den uppställer regler för staters beteende och är därmed ett folkrättsligt instrument, en 

traktat. 

2. Den motsvarar stadgarna för en förening, det vill säga fastställer organisationens ändamål 

och beskriver hur den ska arbeta. 

http://fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/fns-historia/�
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I stadgans första artikel anges vad Förenta Nationerna har för ändamål (se bilaga). När 

stadgan skrevs så ansågs det att uppgiften att upprätthålla internationell fred och säkerhet var 

det absolut viktigaste av alla uppgifter. En annan mer långsiktig och svårare uppgift, nämligen 

den att uppnå en bestående världsfred och en internationell ordning som bygger på fasta 

rättsliga principer. (Eriksson,L m.fl, 2005, s.12-13)  

 

5.2 FN genom åren 1945-2010 

FN har under åren fått många fler och mycket svårare problem att brottas med än vad man 

kunde förutse vid bildandet 1945. Man insåg ganska snart att FN skulle behöva reformeras för 

att klara av alla dessa nya utmaningar. Men samtidigt som FN behövde reformeras så pågick 

det kalla kriget vilket omöjliggjorde det för FN att bli effektivare och starkare. Det var 

motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen som gjorde det svårt, då de båda 

supermakterna inte ansåg att det gjorde sig betjänta av ett starkt FN. De ville båda kunna 

agera på eget bevåg för att kunna se till att på bästa sätt främja sina egna intressen.  

De var först efter kalla kriget som FN:s möjligheter att lyckas ökade. De kunde nu börja 

ingripa i olika internationella konflikter, då USA och Sovjetunionen inte längre hade 

motstridiga intressen utan kunde börja samarbeta för att trygga freden. 

Som jag nämnde tidigare så står FN nu för många fler svåra utmaningar mer än bara krig och 

konflikter. Några av de saker som har försvårat FN arbete ytterligare är, kolonialismen har 

avskaffats och i och med det har fler länder blivit självständiga, folkmängden har ökat 

markant, skillnaden mellan fattiga och rika är större än någonsin, miljön försämras drastiskt 

på många håll i världen, antalet inbördeskrig och etniska konflikter har ökat och blivit 

vanligare än mellanstatliga krig och drabbar främst civila. Dessa är saker som påverkar 

världsläget så mycket så de kräver lika mycket uppmärksamhet från FN som fred och 

säkerhet. Detta har gjort att FN, även om det fortfarande har kvar samma grund stadgar, har 

förgrenat sig till flera underorgan som har olika uppgifter. (Eriksson, L m.fl 2005, s.8-9) 
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5.3 Om medlemmarna, deras rättigheter och skyldigheter 

I FN:s stadga står det att varje ”fredsälskande stat” kan bli medlem i FN, det efter en ansökan. 

Om ett land ansöker om medlemskap så måste säkerhetsrådet först tillstyrka ansökan och 

sedan är det upp till generalförsamlingen att besluta om det ansökande landet ska upptas som 

medlem eller inte. De första 51 länderna som var med och bildade FN behövde inte genomgå 

den processen men alla de länder som blivit medlemmar i efterhand har varit tvungna att göra 

det. Under FN:s första decennier var det många ansökningar som fick avslag, då främst för att 

de sökande länderna hade motstridiga intressen med antingen öst eller västmakterna. Ett land 

som har blivit medlem kan uteslutas ur FN om det, som det står i stadgan, ”framhärdar att 

kränka” stadgans grundsatser.  Detta har dock aldrig utnyttjats. Som medlemsland i FN så 

medföljer både rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna består främst av, att man har rätt att 

delta i beslut, rätt att kandidera till valbara platser, rätt att söka FN:s stöd mot en angripare 

som bryter mot stadgans förbud mot våld. Det finns även en till förmån som man har som 

medlemsland, den finns inte inskriven i stadgan men blev tidigt praxis och är nu ett av FN:s 

största verksamhetsområden och det är rätten att söka utvecklings- och katastrofbistånd vid 

behov. Skyldigheterna som medföljer ett medlemskap är mer precist formulerade och varje 

land förväntas fullgöra de förpliktelser som stadgan ålägger samt stödja FN:s arbete. En av de 

viktigaste förpliktelserna är att betala in de obligatoriska bidragen. Utan dessa skulle inte FN 

klara sig, och faktum är att många länder inte lämnar sina bistånd, därför har FN det ofta svårt 

rent finansiellt. (Eriksson, L m.fl, 2005, s.15) 

 

5.4 FN:s uppbyggnad och organisation 

FN är enligt stadgan uppbyggd av sex huvudorgan 

• Generalförsamlingen 

• Säkerhetsrådet 

• Ekonomiska och sociala rådet 

• Förvaltarskapsrådet 

• Internationella domstolen 

• Sekretariatet 
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I stadgan återfinner man de olika organens uppgifter och befogenheter, samt hur de ska verka 

och hur många medlemmar som ska ingå i dem.                                                       

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/)  

 

5.4.1 Generalförsamlingen 

FN:s centrala huvudorgan, det är här man fattar beslut om FN:s arbete och hur det ska se ut 

varje år. I generalförsamlingen finns alla FN:s medlemsländer representerade och alla har en 

röst var. Här gör man ingen skillnad på länder och hur stora, små, fattiga eller rika dom är alla 

har lika mycket att säga till om och alla röster är lika mycket värda. Generalförsamlingen har 

många uppgifter t.ex så ska de; verka för att upprätthålla internationell fred och agera för 

nedrustning, diskutera frågor kring fred och säkerhet samt komma med förslag på lösningar 

till på olika konflikter (de som inte behandlas av säkerhetsrådet.), ta initiativ till internationellt 

samarbete och folkrättslig utveckling, främja de mänskliga rättigheterna och samarbete inom 

ekonomiska, sociala, humanitära, kulturella, utbildnings- och hälsorelaterade områden, 

besluta om världssamfundets budget och fastställa medlemsländernas bidrag till den. 

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/generalforsamlingen/) 

 

5.4.2 Säkerhetsrådet 

Säkerhetsrådet har som ansvar att upprätthålla världsfred och avvärja hot mot den 

internationella säkerheten. Säkerhetsrådet består av 15 medlemmar varav 5 är permanenta, 

dessa fem är: USA, Storbritannien, Frankrike, Kina och Ryssland. Dessa fem länder åtnjuter 

även vetorätt och kan därför stoppa beslut som tas i säkerhetsrådet. De andra tio länderna 

väljs in på en två års period och det efter en speciell modell, säkerhetsrådet ska utöver det fem 

ständiga länderna bestå av fem länder från Asien och Afrika, två länder från Latinamerika, två 

länder från Västeuropa, Kanada, Australien och Nya Zeeland samt ett land från Östeuropa. 

Ordförandeposten innehas en månad i taget och cirkulerar bland medlemmarna. 

Säkerhetsrådets primära uppgifter är: undersöka och utvärdera konflikter som kan komma att 

utgöra ett hot mot den internationella säkerheten, presentera förfaringssätt och 

förlikningsvillkor för att få fram lösningar, rekommendera handlingar mot varje hot eller 

aggressiv handling, presentera förslag för generalförsamlingen i samband med val av 

generalsekreterare. (http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/) 

http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/generalforsamlingen/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sakerhetsradet/�
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5.4.3 Ekonomiska och sociala rådet 

Ekonomiska och sociala rådet är ett av FN:s huvudorgan och brukar förkortas ECOSOC och 

har som uppgift att behandla frågor om människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor 

de ska även samordna arbetet mellan fackorganen och underorganen. Det är också ECOSOC 

som sköter kontakten med icke statliga aktörer.  

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/ekonomiska-och-sociala-radet/) 

 

5.4.4 Förvaltarskapsrådet 

Enligt organisationsplanen så ska förvaltarskapsrådet vara ett av huvudorganen. Förut så hade 

detta råd som uppgift att övervaka förvaltningen av de förvaltarskapsområdena som fanns 

tidigare. Deras uppgift var att förbereda dess områden för självständighet. Nu finns det inga 

sådana områden kvar i världen. Så just nu har detta råd ingen egentlig funktion. Numer har 

rådet därför inga möten längre, men finns fortfarande kvar formellt och består av de fem 

länder som är konstanta i säkerhetsrådet.  

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradet-huvudorgan-utan-

uppgift/) 

 

5.4.5 Internationella domstolen 

FN:s huvudorgan för hjälp i frågor som kräver en juridisk lösning.  Domstolen finns i Haag i 

Nederländerna. Domstolen löser endast tvister mellan stater och inte mellan individer. 

Domstolen kan inte agera på eget initiativ utan måste bli ombedd av en av staterna att lösa 

tvisten. Den kan dock komma att ge råd i en fråga om den blivit ombedd av ett av de andra 

FN organen. Om två stater väljer att låta domstolen lösa sin tvist så är de tvungna att följa den 

dom som domstolen ger. De tvister som är vanligast förekommande i domstolen är tvister om 

gränsdragningar antingen till havs eller på land. Domstolen består av 15 domare som alla ska 

komma ifrån olika länder, de väljs ut av generalförsamlingen och säkerhetsrådet och väljs på 

en period av nio år. För att ett beslut ska bli giltigt så krävs det att nio av de 15 domarna 

samtycker. (http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/internationella-domstolen/) 

 

http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/ekonomiska-och-sociala-radet/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradet-huvudorgan-utan-uppgift/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/forvaltarskapsradet-huvudorgan-utan-uppgift/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/internationella-domstolen/�
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5.4.6 Sekretariatet 

Sekretariatet har som sin huvuduppgift att assistera de övriga organen i, de ska bistå de andra 

organen med underlag för beslut och se till att besluten genomförs. Sekretariatets arbete 

sträcker sig över hela FN:s organisation. Det kan t.ex handla om att administrera 

fredsfrämjande insatser och medling i internationella konflikter, de administrerar även 

katastrofhjälp och bistånd. Det är även sekretariatet som arrangerar diverse olika konferenser 

för att uppmärksamma olika globala problem så som folkrättsliga och sociala frågor.  

De FN tjänstemän som jobbar på sekretariatet får inte ta order av sina respektive hemländers 

regeringar utan ska vara lojala mot FN. Generalsekreteraren är sekretariatets chef och 

rapporterar en gång om året till generalförsamlingen om dess arbete. Generalsekreteraren 

väljs på en period av fem år och kan återväljas.                                                     

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sekretariatetet/) 

Alla dessa organ har sina säten i New York, förutom Internationella Domstolen som sitter i 

Haag. Förutom dessa sex huvudorgan så har FN också en hel del som tidigare nämnt 

underorgan. Dessa underorgan har sin grund i FN och tillhör dess organisation, men agerar 

självständigt och har egna sekretariat. De har egna styrelser och finansieras genom bidrag från 

FN:s medlemsländer. De har kommit till genom beslut som har tagits av generalförsamlingen. 

Det är även generalförsamlingen som tillsätter underorganens styrelser och chefer. 

Underorganen rapporterar kontinuerligt som sitt arbete till ECOSOC och 

generalförsamlingen. Några exempel på underorgan är; UNCDF – FN:s 

kapitalutvecklingsfond, UNCTAD – FN:s konferens om handel och utveckling, UNICEF – 

FN:s barnfond, UNIFEM – FN:s kvinnofond. 

Förutom underorganen så finns det även något som kallas för fackorgan detta är olika 

internationella organisationer som har egna budgetar och egna medlemsländer. Dessa 

organisationer har som uppgift att ta hand om olika mellanstatliga samarbeten som t.ex 

postgång, sjöfart, civilflyg och väderlekstjänst. Fackorganen samarbetar mycket med 

varandra, FN, FN:s underorgan via ECOSOC, och de rapporterar till dem en gång om året. 

FN:s under – och fackorgan är spridda över hela världen, men befinner sig främst i USA och 

Europa. Man brukar även säga att FN har sex officiella språk som alla dokument ska finnas 

översatta till, det är arabiska, franska, engelska, kinesiska, ryska och spanska.   

(http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/) 

http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sekretariatetet/�
http://fn.se/fn-info/om-fn/organisation/�
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6. Empiri - Kritik och diskussioner gentemot FN och dess funktion 

6.1 Vårt globala grannskap 

Vårt globala grannskap är en rapport som är skriven av en fristående kommission bestående 

av 28 ledare från olika länder. Kommissionen heter ”Kommissionen för globalt samarbete” 

och rapporten är skriven för att ge förslag på hur FN skulle kunna reformeras för att bättre 

kunna bemöta och hantera de framtida problem som det globala samfundet står inför. 

Kommissionen anser att världen har ett stort behov av en organisation som FN. I och med att 

handel, industriell utveckling, transnationella företag och investeringar gör att alla länder 

kommer allt närmare varandra och binds samman på ett helt nytt sätt så blir behovet av ett 

gemensamt forum allt större. Med globalt samarbete menar de ”de en mängd aktörer; 

människor som agerar tillsammans på formella och informella sätt i samfund och länder, 

inom sektorer och tvärs över dem, inom icke-statliga verksamheter och i medborgarrörelser, 

och både nationellt och internationellt som ett globalt civilt samhälle”.  (I, Carlsson, S, 

Ramphal, 1995 s.213)                                                                                                               

Det kommissionen trycker väldigt mycket på är att reformen av FN inte ska börja i själva FN 

utan det här är en förändringsprocess som måste börja på nationell nivå, med det nationella 

uppträdandet. De menar att nationellt uppträdande är en produkt av nationellt beslutsfattande 

och nationell policy, och det är här stärkandet av FN tar sin början. 

De anser att ett av FNs grundproblem ligger i själva skapandet av FN, de stater som var med 

och grundade FN gav inte organisationen några maktbefogenheter utanför medlemsstaternas 

kontroll, kommissionen anser inte heller att de behöver ge FN mera makt. De anser att det 

man istället bör göra är att granska hur medlemsstaterna utövar de maktbefogenheter och 

kapaciteter de har. FNs funktion är helt beroende av medlemmarna vilja att få det att fungera. 

Regeringarna måste vilja genomföra förändringarna. (I,Carlsson, S,Ramphal, 1995 s.215) 

Säkerhetsrådet: Kommissionen anser att den absolut mest vitala reformen för att få FN att 

fungera bättre, och uppnå sina mål är att reformen av säkerhetsrådet. Kommissionen kommer 

med en rad förslag för hur man ska kunna reformera säkerhetsrådet. De påpekar att det är 

mycket viktigt att reformen inte sker på ett sådant sätt att det minskar rådets effektivitet eller 

den politiska vitaliteten hos denna centrala institution. De anser att säkerhetsrådet är ett 

alldeles för slutet sällskap. Det är inte acceptabelt att säkerhetsrådet består av fem länder som 

härleder sin överhöghet till händelser som ägde rum för över 50 år sedan. De har ibland 

privata överläggningar vilket minskar öppenheten mellan de ständiga medlemmarna i rådet 
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och det vidare FN. Det finns en stor oro över att de fem ständiga länderna alltför ofta 

använder sig av privata konsultationer sinsemellan. Oron ligger i att dessa privata 

konsultationer nedvärderar de icke-ständiga medlemmarnas roll och deras möjlighet att 

påverka beslut blir mycket mindre.  

Det finns ett starkt krav på reform bland FNs medlemsstater, speciellt så gäller reformerna 

frågor angående vetorättens avskaffande.  Kommissionen anser också att man bör utöka 

antalet platser i säkerhetsrådet men det får inte bli för stort för så finns risken att det blir 

ineffektivt, man föreslår att man utökar antalet platser från 15 till 23. De rekommenderar även 

att man utser en ny grupp av stående medlemmar. Av dessa nya medlemmar bör två utses från 

I-länder och tre ifrån utvecklingsländer, av I-länderna bör en vara från Europa och en från 

Asien, av utvecklingsländerna bör en komma från Asien, en från Afrika och en ifrån 

Latinamerika. Kommissionen föreslår också att det är Generalförsamlingen som ska utse 

dessa nya medlemmar. Man bör också utöka antalet tillfälliga medlemmar från tio till tretton 

och bifallet för att få igenom ett förslag bör utökas från nio till fjorton. Sen vill de även att 

man ska etablera ett ekonomiskt säkerhetsråd som erbjuder ett politiskt ledarskap och främjar 

en samsyn gällande internationella ekonomiska frågor. De vill även att man i framtiden 

avskaffar vetorätten helt, men detta bör inte ske på en gång utan den bör fasas ut, eftersom 

man annars tror att de som nu besitter vetorätten kommer motsätta sig detta. Under 

utfasningstiden ska vetorätten finnas kvar, men får endast användas i extrema fall. Vetorätten 

används mycket sällan redan nu. (I,Carlsson, S,Ramphal, 1995 s.220-226) 

Generalförsamlingen: Näst efter säkerhetsrådet på listan över vad som bör förändras i FN 

kommer generalförsamlingen. Det de vill att generalförsamlingen ska ”återupplivas som ett 

allmänt forum för världens stater.” FN är officiellt inte uppdelat i någon hierarkisk ordning 

men om man läser stadgan så står generalförsamlingen högst upp i artikel 7 (se bilaga), det är 

det enda huvudorganet i FN där alla medlemmar finns representerade och på lika villkor 

enligt premissen en medlem en röst. När generalförsamlingen bildades var det endast ett 

forum för överläggning, det hade ingen formell makt utan skulle endast diskutera, 

rekommendera lösningar på problem. De kunde debattera och anta resolutioner med hade 

ingen verklig makt eller befogenhet att fatta beslut som var bindande för medlemmarna. 

Generalförsamlingens styrka ligger i att det är ett forum där allas röst kan bli hörd, alla kan 

lägga fram frågor, förslag eller framföra klagomål. Kommissionen anser därför att det är ett 

mycket viktigt forum för det globala hälsotillståndet. Dom anser vidare att församlingen inte 

har uppnått sin fulla potential, det borde ha en mycket mer betydande roll, det har blivit 
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marginaliserat till följd av att man har lagt för mycket koncentration på säkerhetsrådet. Främst 

så har de misslyckats i frågor där nord och syd går isär. En lösning för att stärka 

församlingens roll återfinns redan i stadgan, för enligt artikel 17 (se bilaga) ska 

generalförsamlingen som ska granska och fastställa organisationens budget, just biten med 

godkännande skulle vara en bra grund för att stärka församlingens roll och ge den större 

inflytande över organisationen. Men i nuläget är det så att I-länderna har begränsat 

församlingens auktoritet. Det just nu så att de som lämnar mest ekonomiskt bidrag också har 

mer att säga till om och har vissa förmåner i budgetfrågor, och så ska det inte få vara enligt 

kommissionen. Kommissionen fastställer till sist en rad punkter som om de uppfylls kommer 

förändra Generalförsamlingens roll: 

• Vitalisera Generalförsamlingen som ett allmänt forum för världens stater. 

• Generalförsamlingen bör spela en väsentlig legitimitetroll i FN i överensstämmelse 

med det allomfattande medlemskapets. 

• Generalförsamlingen måste betraktas som ett huvudorgan i FNs system och uppfylla 

stadgans löfte.  

(I,Carlsson, S,Ramphal, 1995 s.227-234) 

Förvaltarskapsrådet: Kommissionen vill även ge förvaltarskapsrådet nya uppgifter. De bör 

få i uppgift ta hand om de globala allmänningarna som finns i det kollektiva intresset. Detta 

för att se till att de håller för framtida generationer. Saker som räknas till det kollektiva 

intresset är atmosfären, yttre rymden, de delar av haven som är internationella och inte tillhör 

någon särskild stat samt de miljö- och livsuppehållande system som bidrar till att uppehålla 

mänskligt liv. Man anser alltså att de globala allmänningarna bör underställas ett förvaltarskap 

som agerar för alla nationer och inte agerar för några nationella intressen. Det bör bibehållas 

som ett huvudorgan och ha kvar samma sammansättning som det tidigare förvaltarskapsrådet. 

(I,Carlsson, S,Ramphal, 1995 s.235-236)  
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6.2 The UN as an organization. A critique of its functioning 

Det här är en rapport som är skriven Maurice Bertrand. Maurice är en före detta medlem av en 

organisation som heter UN Joint Inspection Unit. Det är en oberoende organisation som har i 

uppgift att objektivt övervaka FN och kontinuerligt lämna rapporter om deras arbete. Han har 

här skrivit en rapport där han behandlar reformeringen av FN och hur olika grupper ser på 

den. Det är alltså inte så mycket av hans egna åsikter i rapporten utan fokus ligger på vad 

andra har att säga om FN och dess reformering. Han inleder med att skriva att det vore naivt 

att av någon att tro att man kan göra en objektiv kritisering av FN, detta med tanke på hur den 

nuvarande situationen ser ut. Han menar att ingen kritik är objektiv eller neutral, utan bara en 

del av en större debatt angående det globala samhället. Han skriver att det finns två 

huvudinriktningar inom debatten om reformeringen av FN. De två är först den konservativa 

grenen och sen är det den radikala grenen. I rapporten beskriver Bertrand hur de olika 

inriktningarna vill förändra FN. Rapporten är skriven 1995 då Boutros Ghali satt som 

generalsekreterare. Det är just nu den konservativa sidan som har flest anhängare och många 

tror inte att det kommer kunna ske några förändringar i FN och att den radikala sidan har ett 

utopiskt tänkande. Han skriver också att idéerna om hur FN ska förändras, har ända sedan 

FNs bildande för 50 år sedan ändrats i takt med att problem som FN måste ta tag i har ändrats 

(Bertrand, 1995, s.1). 

Under kalla kriget så talade man mest om reformer som berörde hur sekretariatet skulle styras, 

ekonomiska reformer och sociala aktiviteter. Man talade mycket lite om säkerhetsfrågor, då 

det var underförstått att motsättningarna mellan öst- och väst gjorde säkerhetsrådets 

möjligheter mycket begränsade. De reformer som gjordes under denna tid rörde saker som 

planering, budgeteringar, utvärderingar m.m., det gjordes inga förändringar för att öka FNs 

effektivitet. I slutet av kalla kriget började det dock dyka upp kommissioner och privata 

grupper oberoende av FN som kom med förslag och hade åsikter om hur och vilka delar av 

FN man skulle kunna reformera. Det de här grupperna huvudsakligen gjorde var att de 

ifrågasatte själva strukturen av FN, men de förslag de kom med hade mycket liten eller ingen 

effekt på regeringarnas konservativa attityd. Man brukar tala om att FN gick igenom två olika 

faser mellan 1988-1995, den första fasen mellan 1988-1991 var mycket framgångsrik ur 

säkerhetssynpunkt sett, den andra mellan 1991-1995 var mer negativ. Dessa två väldigt olika 

perioder gjorde att man fick mycket delade åsikter om hur FN skulle reformeras (Bertrand, 

1995, s.2).  
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Detta ledde till att generalsekreteraren själv skrev en rapport där han kom med vissa förslag 

om hur FN kunde förändras, samtidigt kom det förslag från andra håll att man borde utvidga 

säkerhetsrådet, t.ex. så ville man göra Tyskland och Japan till permanenta medlemmar. Men 

parallellt med att det här hände så hade allt mer radikala grupper börjat dyka upp, de ställde 

sig frågor som, vad innebär egentligen kollektiv säkerhet? Och de föreslog att man skulle göra 

om alla internationella institutioner helt, inklusive FN. Situationen såg nu alltså ut som sådan 

att det fanns två olika krafter som talade om reformering. Å ena sidan de konservativa som 

ville ha små och begränsade reformeringar och den andra mer radikala sidan som ville göra 

om det nuvarande systemet helt.  

De konservativa 

De finns olika inriktningar även inom den konservativa grenen, men alla har en sak 

gemensamt: Att de vill behålla den nuvarande stadgan som den är, de anser att den kollektiva 

säkerheten så som den är definierad i artikel VII (se bilaga) är det enda möjliga 

säkerhetssystemet. Men det finns tankar om att den behöver förbättras på vissa punkter, 

främst så tycker man att det är skötseln av organisationen som bör förbättras. Inriktningarna 

skiljer sig åt i fråga om vilken roll FN egentligen ska spela och på andra specifika punkter, 

som vilken roll generalsekreteraren och USA ska ha. 

USAs roll: USA anser själva att deras position är oumbärlig för organisationen, samtidigt 

visar USA ett stort missförtroende mot FN. USAs ledning har genom åren riktat mycket kritik 

gentemot FN, t.ex så påstår de att misslyckande i konflikter som Jugoslavien, Somalia, 

Angola m.m. beror på amatörmässigt styre. USA och de konservativa som stödjer dem är för 

vissa reformer, här är några förslag på reformer som stödjs av USA: 

- Skötseln av organisationen ska förbättras, de vill även lägga till en ny tjänst i form av 

en inspektionsgeneral. 

- Säkerhetsrådet ska utvidgas och ge plats åt Tyskland och Japan som permanenta 

medlemmar. 

- Förbättra samarbetet med andra fredsbevarande organisationer så som NATO 

De vill inte skapa någon fredstvingande del av FN, de tror på att fredsbevarande operationer 

kombinerat med humanitära insatser och organisationen för fria val är tillräckligt för att lösa 

inbördes konflikter. De vill inte heller ge mera makt åt generalsekreteraren eller att FN ska 

lägga sig i allt för många konflikter. De tycker inte att FN eller det internationella kollektivet 
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har rätt att lägga sig i inbördes konflikter om de inte har något intresse i konflikten, man har 

inte möjlighet eller nog med resurser för att lösa varenda konflikt i hela världen. 

Generalsekreteraren; Boutros Ghali genomförde vissa reformer under sin tid som 

generalsekreterare, han omorganiserade sekretariatet och minskade antalet högt positionerade 

poster. 1992 så skrev han en rapport som han kallade ” A agenda for peace”, den summerar på 

ett bra sätt hur den konservativa sidan ser på FN och den kollektiva säkerheten. Bland annat 

så tycker de att alla medlemsstater ska bidra med egna arméstyrkor om det krävs vid olika 

konflikter. Genom den förklaringen så erkänner man säkerhetsrådets oförmåga att ta itu med 

hot som kommer ifrån starka stater. Han rekommenderar även att man ska införa en militär 

kommittee som ska ta hand om situationer där flera olika länder måste bidra med styrkor för 

att lösa en konflikt. Detta betyder alltså i slutänden att man vill skapa militära styrkor som kan 

agera fredstvingande och har tyngre kraft än de fredsbevarande styrkor som finns idag. Dessa 

styrkor ska vara direkt underordnade generalsekreteraren. Han föreslår även i rapporten att 

man ska jobba mer med konflikt förebyggande och fredsbevarande aktiviteter. Men han talar 

om ett väldigt traditionellt förebyggande, han vill att man ska får parterna att prata med 

varandra och komma överens innan ett krig bryter ut. Dock finns det ett problem, dessa typer 

av samtal har aldrig lyckats. Rapporten tar inte upp hur vida säkerhetsrådet ska utvidgas eller 

inte, men han skriver att man stödjer USA på den punkten. (Bertrand, 1995,s.5) 

Olika konservativa grenar  

Den största delen av de konservativa är väldigt skeptiska till att en reform överhuvudtaget 

skulle kunna genomföras. Historien och vissa föregående försök visar att en reform är mycket 

svår att genomföra och att man generellt sätt är mycket ovillig att göra några förändringar i 

stadgan. Men de som är för reform stödjer generellt USA och generalsekreteraren. Vissa 

andra är för små reformeringar och gamla idéer som har föreslagits men aldrig riktigt lyckats, 

men man är medveten om att även små reformeringar är svåra att genomföra. (Bertrand, 

1995,s.5) 

De radikala 

Den radikala grenen är relativt ny och har inget fastställt teoretiskt ramverk, men den 

utvecklas snabbt. Det skrivs mycket nya böcker och rapporter i ämnet. Dessa böcker och 

artiklar kritiserar idéerna och principerna på vilka det nuvarande systemet är byggt. Man kan 

också se att antalet böcker och artiklar där man är tveksam till om man kan uppnå kollektiv 
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säkerhet så som det är definierat i stadgan ökar. De kommer med nya institutionella förslag 

och utvecklar en ny teoretisk inriktning. Man föreslår att man ska omorganisera den 

ekonomiska och sociala verksamheten samt FNs struktur. Man är även öppen för idén att man 

kan behöva ändra om i stadgan, detta speciellt som man vill utöka antalet medlemmar i 

säkerhetsrådet. Man har även tagit upp frågan om man måste skapa ett ekonomiskt 

säkerhetsråd (Bertrand,1995,s.6). Man har även talat om reformer angående IMF och 

världsbanken, samt någon slags ”konstitution” som ska gälla för hela världen. Även de frågor 

som för några år sedan ansågs vara utopiska har nu börjat tas upp t.ex frågan om man borde 

skapa ett nytt konsultativt världsparlament Man har även börjat tänka i banor att andra 

säkerhetssystem än det FN erbjuder kan vara ett tänkbart alternativ t.ex samarbete mellan 

länder i Europa och Asien. På senare tid har den radikala grenen börjat bli ansedd som mer 

trovärdig. Men det finns fortfarande mycket liten eller ingen chans att någon av dessa 

reformer skulle gå att genomföra i nuläget. 

 

Den nuvarande åsikten om reformen   

Bertrand skriver att så som läget ser ut just nu så är förutsättningarna för lyckade reformer 

mycket små. De politiska motsättningarna mellan USA, Europa, Japan, Ryssland och Kina är 

allt för stora för att man ska kunna lyckas med några större förändringar. Det finns även delar 

av stadgan som artikel 108 och 109 (se bilaga) som gör det svårt att genomföra reformer. 

Detta bevisas av att även de reformer som alla är överens om skulle göra FN mer effektivt är 

svåra att få igenom (Bertrand,1995,s.7). Han skriver också att den nuvarande situationen 

kommer att förändras, han tror då att det politiska etablissemanget kommer att inse vikten av 

en ny institutionell struktur. Det pågår samtidigt en ständig förändring i världen, man vet inte 

vad framtiden kommer att innebära men man ser vissa tendenser till vad som kommer att 

hända. Den ekonomiska integrationen kommer att öka, globaliseringen innebär att arbetare 

kommer att börja tävla om samma yrken på helt olika premisser, vissa kan ta mycket mindre 

betalt vilket ökar den sociala ojämlikheten. Inbördeskrigen blir fler och fler och detta beror 

mycket på att man försöker anamma det västerländska sättet att leva vilket gör att 

nationalistiska krafter reagerar, migrationen till de rika länderna ökar och folkmängden i de 

fattigare länderna ökar mycket mer än i de rika länderna. Alla dessa nya ”hot” kommer leda 

till att väljarkåren i de rika länderna, speciellt då medelklassen, kommer att leta efter skydd 

mot dessa hot. Detta kan leda till en konflikt mellan motsatta tendenser. Det första är att man 
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ser en trend där människor tänker mer i populistiska, auktoritära och nationalistiska banor, det 

kan leda till ett mer fascistiskt styre i det utvecklade länderna. Man kan jämföra det med 

trenden mot nazism och fascism som slutligen ledde till andra världskriget. Den andra 

tendensen är den som går emot ett samhälle som bryr sig mer om mänskliga rättigheter och 

demokrati. Tillslut så kommer väljarna att välja mellan ett fascistiskt styre eller demokratiskt. 

(Bertrand, 1995, s.8) Sådant här kommer bli globala problem och därför måste man hitta 

globala lösningar. Företagsledare kan ha en stor betydande roll på den internationella scenen, 

men de skyddar inte sin nation utan sina egna intressen. Politiker är de enda som representerar 

en nation, problemet ligger i att det endast är politiker från starka nationer som har någon 

chans att påverka beslut, det finns inga politiska poster som skyddar hela det globala 

samhället även fast de globala problemen blir allt fler och större. Detta gör att många länder 

har tappat tron till det politiska systemet, alla dessa problem kommer slutligen leda till att 

man måste hitta en lösning för en ny global institutionell struktur. Bertrand skriver att det inte 

är så svårt att se vilka globala problem som finns och som det internationella samfundet måste 

ta itu med, det handlar i huvudsak om mänskliga rättigheter, demokrati och att motarbeta 

nationalism och fascism. Han har även listat de saker som ett globalt institut borde vara 

kapabelt att ta hand om, det är saker som: att etablera ett samarbete mellan regeringarna i de 

starka staterna och ha regionala representanter från alla andra länder, detta för att lättare 

kunna hantera globala problem; Fortsätta verka för världsfred, detta genom att implementera 

metoder för att förebygga konflikter istället för att låta dem utvecklas; etablera demokrati och 

respekt för de mänskliga rättigheterna överallt i världen; garantera stabilitet i världsekonomin; 

att kunna kontrollera ekonomiska, sociala, kulturella problemen som finna i världen. 

(Bertrand, 1995, s.9-10) Det finns idag ingen sådan institution som kan hantera dessa 

problem, Bertrand menar att Generalförsamlingen endast är en arena där olika politiker 

propagerar för sina tankar och idéer, och att G7 samt säkerhetsrådet består av för få och för 

starka stater. De institutioner som finns nu har inga möjligheter att stilla de konflikter som 

finns eller förhindra de som håller på att uppkomma. Det system som just nu existerar för den 

kollektiva säkerheten kommer aldrig och har aldrig fungerat. FN har varken den erfarenhet 

eller de ekonomiska resurser som krävs. Det nuvarande systemet kan heller inte garantera att 

världsekonomin hålls stabil. Man kan inte motverka de kriser som hotar att göra 

världsekonomin ostabil, det gör det inte heller möjligt att resurser från rika till fattiga länder 

för att kunna reducera de sociala ojämlikheterna och stimulera utvecklingen att 

underutvecklade länder. Bertrand menar vidare att FN inte försvarar demokratin, eftersom FN 

i sig inte representerar människor eller minoriteter på ett demokratiskt sätt. Han menar att för 
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att se till att demokrati och mänskliga rättigheter verkligen försvaras så är det nödvändigt med 

en helt ny organisation. Man ska börja med att ledare från olika länder och regioner möts, 

detta kommer slutligen utvecklas till att människorna blir representerade på internationell 

nivå. Han tror även att behovet av fred kommer inspirera till att man kommer på strategier för 

fredsbyggande. För att organisationen ska kunna vara effektiv så ska den få ekonomiska 

medel genom en global skatt som alla länder betalar, samt en kommission som likt den EU 

har. Slutligen för att garantera ekonomisk stabilitet så ska man etablera en världsbank istället 

för IMF. Bertrand menar att det är den här typen av debatt som finns angående hur världen 

utvecklas och hur man ska hantera det.  Det Bertrand försöker visa med den här rapporten är 

att; man kan inte kritisera FN objektivt, debatten runt FN kommer alltid präglas av ideologi, 

debatten är akademisk och har eller har haft mycket lite inflytande över regeringarna. 

(Bertrand, 1995, s.9-10)   

6.3 David Held – A cosmopolitan democracy; Democracy and the new international 

order 

I den här texten så skriver David Held om möjligheterna att skapa en ny kosmopolitisk 

demokrati och hur man kan anpassa FN för att bättre passa in i en sådan världsordning. Då 

Held anser att FN är en odemokratisk institution. Han vill skapa en helt ny världsordning 

bestående av internationell demokrati, något han anser inte finns nu, han tycker att FN är en 

bra grund för att skapa en institution som kan klara av detta men då krävs det en rad 

förändringar. David Held skriver att ”Det internationella samhället” befinner sig vid ett 

vägskäl. Tiden efter kalla kriget ledde till att det fanns en helt ny möjlighet för demokratin att 

breda ut sig över världen, man hade ett helt nytt tankesätt i form av samarbete och fred. Men 

den entusiasmen och de möjligheter som fanns då verkar nu vara långt borta. Kriser som de i 

Bosnien, Irak, Somalia och Kambodja har fått många att dra slutsatsen att den nya 

världsordningen är en ny världsoordning. Många av FNs initiativ som tagits i olika konflikter 

har stagnerat eller slagits ner.                                                                                                  

Vad är det som orsakar denna oreda och fragmentering?                                             

Argumentationen som följer föreslår att detta kan härledas till tillfälliga former av demokrati 

och nationalstatsystemet självt. Held menar att även om vi inte kan leva utan demokrati, så 

har demokratin förändrats, demokratin så som vi är vana att se den existerar inte längre. 

Demokratin i sig behöver reformeras, både kort och långsiktigt. Detta på grund av hur man 

kan se att världsordningen håller på att förändras. Han talar om en kosmopolitisk 
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internationell demokrati. Att skapa en sådan demokrati kantas givetvis av problem, man han 

presenterar starka argument för varför det måste göras. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.96-97) 

Den klassiska synen på demokrati är den med den politiskt aktiva medborgaren, nuförtiden 

handlar demokrati om liberalt representativt styre. Medborgarna medverkar inte direkt i 

politiken utan deltar genom att rösta fram vilka som ska styra och delta i politiken. Held 

menar att demokrati har många fler dimensioner än bara den att man har rätt att rösta och 

kunna hålla sina politiker ansvariga inför det de gör. Demokrati ser olika ut internationellt, i 

vissa länder gör man skillnad mellan offentligt och privat och i andra inte, medborgarskapet 

och möjligheten att delta i det politiska rummet ser också olika ut beroende på vilket land man 

befinner sig i samt hinder så som ojämlikheten mellan könen. I en tid då tankesättet ”folket 

ska styra” är mer populär än någonsin så måste man ifrågasätta demokratins effektivitet, samt 

om de världsorganisationer vi har är demokratiska. Held menar att demokrati endast existerar 

inom stater men inte på någon mellanstatlig nivå. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.97-99) 

Det nationella samhället i en global kontext 

Problemet med nationella samhällen är att beslut de tar inte påverkar enbart dem själva, 

likadant som att beslut som tas av regeringar inte bara påverkar deras lands befolkning. Som 

exempel kan man använda räntor, om ett land bestämmer sig för att ändra sin ränta så kan det 

mycket väl påverka det ekonomiska läget i ett annat land, eller om ett land skövlar 

regnskogen på sitt eget territorie så kommer det ändå att påverka miljön över hela världen. 

Det här kan härledas tillbaka till globaliseringen. Globaliseringen har lett till att samhällen 

som egentligen inte borde känna till varandras existens helt plötsligt kan har stor påverkan på 

varandra. Saker som händer i enskilda länder skapar kedjereaktioner över hela världen. Men 

nu är det inte bara saker som ekonomisk, social, politisk aktivitet som sprider sig utan även 

teknik, organisatoriska, administrativa och rättsliga aktiviteter. Detta beror mycket på nya och 

smidiga sätt att sprida information. Världen har på det här sättet krympt. Men den här typen 

av interaktion har funnits länge även om den har funnits i andra former, men det började ta 

fart redan på 1500-talet. Internationella politiska beslut har alltid tagits med internationell 

politik som bakgrund, man kan se det förra som en reaktion på det senare. (D.Archibugi, 

D.Held, 1995, s.99-101) 

Legitimitetskrisen 
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I vanliga fall gäller samtycket vid val, men detta gäller samhällen som fastställda av territorie 

eller stat. Men vad händer när man kommer till internationella problem, som t.ex AIDS, surt 

regn, förnyelsebara energikällor etc. Vad är då en tänkbar valkrets: nationellt, regionalt eller 

internationellt, till vem ska beslutsfattarna stå till svars? Vem ska kunna räkna med dem och 

att de tar rätt beslut? Territoriella gränser visar vart individer hör, hur vida man är inkluderad 

eller exkluderad från att delta i beslut som påverkar deras direkta liv. Men effekten av dessa 

beslut kommer att sträcka sig bortom nationella gränser. Det är då man får problem med 

legitimitet, vem får egentligen bestämma och hur mycket? Vem ska bestämma vem som ska 

bestämma? Även om det här sättet att tänka kan komma lite som en överraskning för länder i 

väst så kommer det inte skapa mycket förvåning. För om man tittat djupare på strukturen av 

den moderna staten så är det uppbyggt så att man har ett demokratiskt system inom staterna 

men ett odemokratiskt system mellan staterna. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.102-103) 

Westfaliska freden 

Slog fast att världssamhället bestod av suveräna stater. Stater skulle ta hand om sina 

meningsskiljaktigheter själva (ofta med hjälp av våld). Mellanstatligt samarbete var ovanligt 

och man satte alltid den egna statens bästa först.    

FN stadgan och dess ramverk 

Gjorde antagandet av FN stadgan att man bröt med det westfaliska sättet att se på världen? 

Stadgan är innovativ på många sätt; det fanns nu ett forum där alla stater var likvärdiga och 

man ville minska på vissa empirier och avskaffa kolonialiseringen. Men det vore fel att tro att 

FN stadgan helt gjorde att man förkastade det westfaliska konceptet, stadgan fastställer på 

många sätt det inomstatliga tänket. FNs organisation och procedurer är designade för att 

övervinna många av de svagheter som återfanns i Nationernas Förbund. Stadgan är dock 

anpassad efter maktstrukturen som rådde när den skrevs. Världens uppdelning i starka 

nationalstater som alla har geopolitiska intressen är medräknat i stadgans koncept. FN blev 

därför väldigt oflexibelt och stelt, detta kunde man se tydligt under kalla kriget, då FN var i 

stort sett oförmöget att göra något alls. En av de saker som bidrog mest till ineffektiviteten var 

vetorätten som de fem permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet har. En annan sak som 

gjorde det svårt är artikel 51 i stadgan (se bilaga) som ger stärkt tilltro till enskilda stater att ta 

initiativ om de anser nödvändiga i självförsvar, och de fanns inga klara förklaringar till denna 

stadga. Stadgan gav länderna nya förpliktelser att lösa dispyter på ett fredligt sätt och gav 

vissa riktlinjer för vad som kunde räknas som nödvändigt självförsvar. Dessa riktlinjer 
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används dock väldigt sällan. Även FNs fredsbevarande operationer har blivit avgränsade till 

områden där man har fått samtycke av den ”ägande” staten att vara. Detta ibland med 

katastrofala konsekvenser som i t.ex forna Jugoslavien. Held summerar det som att även om 

stadgan innehåller många bra delar så har den misslyckats med att generera en ny principiell 

organisation in den internationella världsordningen, en ny princip som kunde har brutit med 

den westfaliska logiken och genererat en ny demokratisk mekanism och en ny politisk 

samordning och förändring. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.104-105) 

Nytänkande runt demokrati och den internationella ordningen: den kosmopolitiska 

modellen.                                                                                                                                  

Hur ska man då se på demokrati i en värld full av oberoende stater och sammanlänkade 

politiska auktoriteter? Held tycker att problemet med demokrati ligger i att det finns för 

många sammanlänkade makt och auktoritet centrar. Demokrati är inte enbart bara rätten att 

medborgerliga, politiska och sociala rättigheter utan man vill även kunna utnyttja dessa 

rättigheter i mellanstatliga maktstrukturer. För att detta överhuvudtaget ska kunna fungera så 

måste FN börja leva upp till det som står i stadgan.  Detta skulle innebära att man skulle börja 

implementera konventioner som att upprätthålla förbudet mot att använda våld och börja 

använda sig av den kollektiva säkerheten som man skriver om i stadgan. Held skriver vidare 

att om man skulle utöka stadgan så att den innehöll saker som- obligatorisk rättskipning i 

konflikter som hamnar på FNs bord, se till så att de mänskliga rättigheterna upprätthålls 

genom att skapa en ny internationell domstol för mänskliga rättigheter eller att se till att 

konsensus röstning i Generalförsamlingen anses vara en legitim källa för internationell rätt, 

eller modifiera vetorätten i säkerhetsrådet och tänka om angående representationen där. Dessa 

förändringar skulle kunna leda till att FN blir ett legitimt och autonomt bestämmande centra. 

(D.Archibugi, D.Held, 1995, s.106-107) Det skulle också kunna medföra att FN tog ett 

betydande steg ifrån anklagelserna att man jobbar mest för Nord och Väst, som exempel när 

man gick in och skyddade Kuwait för att olje och energi resurser var i fara, men man gjorde 

mycket lite i Bosnien samt att man inte har tvingat Israel att vidta några åtgärder för sin 

behandling av palestinierna. Det skulle vara viktigt för internationella relationer om FN kunde 

skaka av sig den här stämpeln. Då skulle man kunna börja upprätthålla någon form av 

internationell rätt. Detta skulle enligt Held vara vägen mot en internationell demokrati om än 

en demokrati med många brister. Han menar också att det skulle också innebära att alla stater 

åtnjöt jämlikhet i FN och därför skulle regionala intressen bli bättre representerade.  Held 

skriver vidare att det vore en idé att skapa en auktoritär demokratisk församling för alla stater, 
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som t.ex en reformerad generalförsamling. Men man kommer möta stora svårigheter när man 

ska bestämma hur den ska vara uppbyggd på vilka stadgar. Hur ska representationen se ut? Ett 

land en röst? Eller ska man anpassa den efter ländernas storlek och befolkningsantal? Ska 

stora internationella oberoende organisationer vara representerade? Men om man kunde 

komma överens så skulle denna sortens församling kunna bli ett internationellt auktoritärt 

center för överläggning och undersökning av globala problem så som hälsa, sjukdom, mat 

tillgångar och dess distribution, ozon lagrets minskning och reducera risken för 

kärnvapenkrig. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.107-109)  

Held kommer sedan med en rad förslag på vad man kan göra för att lyckas skapa en sådan här 

institution, han skriver om både kortsiktiga och långsiktiga förändringar. En av de saker han 

trycker mest på är att man måste reformera säkerhetsrådet så att även tredje världen får sin 

röst hörd där samt att man måste ta bort vetorätten. Sen vill han även att man ska skapa en 

andra kammare i FN. Mer långsiktigt vill att man ska skapa ett globalt parlament som är ihop 

länkat med regioner, nationer och lokala samhällen, han vill även att det ska komma en ny 

stadga med rättigheter och skyldigheter inom olika områden så som politisk, social och 

ekonomisk makt. Han nämner även möjligheterna att skapa en slags global armé som alla 

länder måste bidra till. (D.Archibugi, D.Held, 1995, s.109-111)   

 

7. ANALYS 

Jag har valt att dela in min analys i fyra delar. Först så analyserar jag texterna var för sig och 

tar upp specifika punkter som jag anser viktiga för just den texten, sedan gör jag en gemensam 

analys för alla tre texterna där jag tar upp vad de har gemensamt och vad som skiljer dem 

mycket åt. Den enskilda analysen av Bertrands text är lite kortare än de andra och de beror på 

att jag valde att i den enskilda analysen ta det som var Bertrands egna åsikter och hans text 

bestod mer i att beskriva vad andra har sagt. Senare i den gemensamma delen tar jag även upp 

de delar från hans text där han beskriver vad de konservativa och radikala grenarna har att 

säga i debatten.   
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7.1Vårt Globala Grannskap 

Man kan uttyda i kommissionens text att det finns en motstridighet i världen, även om de inte 

uttalar den. Denna motstridighet ligger mellan globaliseringen och realismen, å ena sidan 

skriver man att FN behövs i och med att länder i världen blir allt med sammanflätade och 

beroende av varandra, detta på grund av handel, industriell utveckling, transnationella företag 

m.m. Anledningen till att FN behövs i en sådan värld är att eftersom varje stat är självständig 

och har bestämmanderätt över sig själv så finns det en risk att större länder med mycket makt 

utnyttjar mindre länder. Det är då man behöver ett forum som FN där alla kan samlas på lika 

villkor och få fram sina åsikter. I generalförsamlingen har alla lika värde oavsett storlek eller 

befolkningsmängd. Kommissionen påpekar flera gånger vikten av internationella samarbeten 

på lika villkor t.ex så vill man upprätta ett ekonomiskt säkerhetsråd som främjar en samsyn på 

internationell ekonomi. Detta återigen för att mäktiga stater inte ska få ha allt för mycket 

makt. Allt detta kan man härleda tillbaka till en realistisk världsåskådning. FN behövs 

eftersom någon måste se till att det behålls någon form av internationell ordning, för det finns 

ingen sådan ordning rent naturligt, där råder ordningen starkast överlever enligt realismen. FN 

kan inte bestämma över några stater och deras agerande och det är kommissionen medveten 

om, men det är heller inte det dem är ute efter. Det FN däremot kan göra är att visa misstycke 

mot saker man finner fel som vissa stater gör, ge råd i vissa frågor, hjälpa till vid konflikter 

genom att ta tydlig ställning. För man menar att det finns en god chans att en stat backar i en 

fråga där flera andra länder visar tydligt misstycke. Man kan även se det finns tydliga tankar 

om globalisering i texten, världen går många gemensamma öden till mötes, öden som kräver 

ett internationellt samarbete då det är saker som ingen enskild stat förfogar över. Detta är 

problem som rör miljöförstöring, atmosfären, yttre rymden, internationella vatten m.m. Detta 

är precis samma tankar som de Liberala internationalisterna inom globaliseringen hade. 

Kommissionen har ett förslag på vem som ska ta hand om detta de vill att man lägger det 

ansvaret på förvaltarskapsrådet, som är ett av FNs huvudorgan men som just nu inte har 

någon specifik uppgift. Man anser att det är viktigt att dessa saker ställs under ett 

förvaltarskap som agerar för alla nationer och inte för några nationella intressen.  

Kommissionen trycker mycket på att förändringen inte ska ta sin början i själva FN utan i det 

nationella beteendet, även detta kan man hänvisa tillbaka till ett realistiskt sätt att se på 

världen. Det finns inget forum som har bestämmande rätt över staterna utan varje stat är 

autonom över sig själv. Därför räcker det inte med att FN förändras utan länderna måste vilja 

att förändringen ska ske annars kommer den aldrig att göra det. Man kan tolka det som att FN 
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har endast så mycket makt som medlemsländerna tillåter att det har. FNs funktion är helt 

beroende av medlemmarnas vilja att få det att fungera. Så om det inte sker någon förändring 

på det nationella planet så kommer det heller aldrig att ske någon förändring i FN för utan 

sina medlemmar är FN ingenting. 

Den största förändringen som kommissionen vill göra är att reformera säkerhetsrådet. De 

anser att säkerhetsrådet slutenhet och deras vetorätt gör det mycket svårt för FN att ta beslut, 

det gör att organisationen stagnerar på vissa punkter. De vill utöka rådet men inte allt för 

mycket då de säger att det finns en risk att säkerhetsrådet blir ineffektivt om det blir för stort. 

De vill utöka antalet medlemmar och utse en ny grupp ständiga medlemmar, där alla typer av 

länder finns representerade även utvecklingsländerna från Afrika och Asien. Anledningen till 

detta är att man anser att de länder som sitter nu härleder sina maktpositioner till saker som 

hände för länge sedan. Kommissionen menar dock att problemen som fanns då inte är aktuella 

längre och att man måste förändra för att kunna möta framtida problem. 

Kommissionen anser att generalförsamlingen är FNs absolut viktigaste organ, detta eftersom 

det är här hela världen finns representerad och alla har lika värde och lika mycket att säga till 

om. Kommissionen vill inte göra några direkta förändringar i generalförsamlingen men vill att 

generalförsamlingen själva förstärker sin roll, man vill helt enkelt att synen på 

generalförsamlingen förändras.  Just nu ligger det för mycket fokus på säkerhetsrådet. Ett 

annat stort misstag som församlingen gör är att det är dem som ska besluta och fastställa 

organisationens budget. Problemet i det ligger i att det just nu råder en sådan ordning så de 

länder som lämnar mest bidrag har mest att säga till om. Detta leder till att I-länderna som har 

större möjlighet att lämna bidrag också har mer bestämmande rätt vilket leder till att 

motsättningarna som finns mellan nord och syd inte förbättras utan snarare försämras. 

Kommissionen tycker inte att det borde få vara så att bestämmande rätten bestäms av hur 

mycket pengar man ger i bidrag. I-ländernas beteende begränsar församlingens potential.  

Man kan sammanfatta kommissionens åsikter till att I-länder och starka stater tar alldeles för 

mycket plats i FN. Om man inte lämnar mera utrymme för de mindre staterna så kommer de 

inte finna att det finns någon idé att efterleva det som FN säger. De kommer få känslan av att 

ingen lyssnar på och bryr sig om dem i alla fall. Och för att FN ska kunna fungera så krävs det 

att alla länder är överens och känner att de har lika betydelse. 
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7.2 The UN as an Organization. A Critique of its Functioning. 

Man kan bitvis se att Bertrand håller samma linje och delar många åsikter med kommissionen, 

detta angående att förändringarna måste börja inom staterna. Han nämner bland annat att 

anledningen till att förslagen på förändringar som kom efter kalla kriget aldrig fick något 

genomslag berodde på att regeringarna hade en mycket konservativ attityd och inte var villiga 

att genomföra någon förändring. Alltså är FN helt beroende av nationellt beteende för att 

fungera, likadant som kommissionen beskriver situationen. Bertrand skriver även att ett av de 

största stora problemen är att vi går många globala problem till mötes som kräver globala 

lösningar, men det är endast politiker som representerar nationer och nationella intressen på 

världsscenen och de jobbar efter vad som är bäst för just deras nation. FNs stora problem 

enligt Bertrand är att när FN skapades var inte dessa globala problem lika utspridda som idag. 

Därför är FN och stadgan inte skapad för att möta dessa problem och därför måste den 

förändras.  Här kan man återigen se att det finns tankar om motsättning mellan realism och 

globalisering. Vi blir allt med integrerande med andra samhällen men fortfarande finns det 

ingen organisation som har ansvar för hela världen, alla stater är autonoma och ingen kan 

bestämma över dem även om man på vissa plan borde kunna göra det. Han beskriver det 

också som så att åsikterna från politiker från starka stater har mest betydelse, detta leder till att 

det inte finns någon som representerar hela det globala samhället trots att problemen ökar. 

FNs stadga stoppar inte stora och starka stater från att bestämma och deras möjligheter att 

göra som de vill. Detta gör att mindre länder tappar tron till det nuvarande systemet, tillslut 

kommer det vara så urholkat att man blir tvungen att hitta en ny institutionell struktur som alla 

kan lita till. FN håller på att förlora sin position. Bertrand menar också att han inte tror att FN 

någonsin kommer kunna uppnå sina mål, han menar att FN är odemokratiskt och inte alls 

försvarar demokratin eller de mänskliga rättigheterna, därför krävs det en ny 

världsorganisation som gör det.  

 

7.3 David Held – A cosmopolitan democracy; Democracy and the new international 

order 

En av Helds absolut tydligaste ståndpunkter är hans efterfrågan efter internationell demokrati.  

Held skriver att det idag inte existerar något som kan kallas internationell demokrati, visst 

finns det demokrati inom stater men inte mellan stater, de världsorganisationer som finns idag 

är inte demokratiska i ordets rätta betydelse. Han skriver att demokrati idag inte är samma sak 
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som förr, förr menade man med demokrati, folkligt styre, idag har det utvecklats till ett 

liberalt representativt styre. Held är ute efter att skapa en ny världsordning. En världsordning 

där det finns internationella organisationer som representerar folket, försvarar de mänskliga 

rättigheterna och där ledarna är demokratiskt valda. FN skulle kunna vara en bra grund för 

detta men då krävs det en rad reformeringar. Held vill att FN ska börja försvara de mänskliga 

rättigheterna på ett helt nytt plan. Han kommer också med en rad förslag på hur man skulle 

kunna förändra FN göra det starkare och med en legitim bestämmande rätt runt de mänskliga 

rättigheterna. Han anser också att dessa förändringar skulle leda till att anklagelserna att FN 

enbart jobbar för nord och väst skulle försvinna. Om FN skulle lyckas få bort den stämpeln så 

menar Held att det skulle leda till att man fick en annan bild av FN och att FNs åsikter skulle 

få större betydelse. Detta skulle leda till en helt ny situation inom internationella relationer. 

Vilket i sin tur skulle betyda mycket för världsfreden, man skulle nämligen då börja kunna 

upprätthålla någon form av internationell rätt som stater faktiskt lyssnade till. Han menar även 

att detta skulle vara en bra bit på vägen mot den form av demokrati som han eftersöker. Några 

av de förändringar som han föreslår är för det första att man upprätthåller det som står om 

våld i stadgan, sen måste man utöka stadgan och skapa en internationell domstol för 

mänskliga rättigheter, man måste även se till så att konsensus röstning i Generalförsamlingen 

blir en hållbar källa för internationell rätt, han skriver även att det är kritiskt att man 

modifierar vetorätten i säkerhetsrådet. Han tycker även att man bör ändra om angående 

representationen i Säkerhetsrådet. Held använder sig av globaliseringen som grund och stöd 

för sin argumentation att vi behöver en ny institution och en ny form av demokrati. Världen 

har krympt så pass så att inga samhällen eller nationer längre kan ta beslut som påverkar 

enbart dem. Han tycker därför att det krävs ett större nytt internationellt samarbete där man 

kan diskutera frågor som rör alla utan att det blir som i nuvarande FN att vissa har mer 

bestämmande rätt och andra ingen. Samt att man i den nya institutionen ska representera 

folket på ett helt annat sätt, något han saknar helt i de befintliga organisationerna. Ledarna ska 

vara demokratiskt valda av dem som de representerar. Dock beskriver han även att det finns 

ett problem i vem som ska styra i ett sådant samhälle, vilka ska välja beslutsfattare? Till vem 

ska beslutsfattarna stå till svars? Vilka ska vara representerade? Hur fastställer man vilka som 

ska bestämma när bestämmandet inte längre gäller inom fasta gränser? Han skriver att det 

finns en stor problematik runt att skapa den sortens internationella demokratiska institution, 

men även att det kommer bli en framtida nödvändighet. Man skulle i en sådan institution 

kunna diskutera och komma fram till lösningar på globala problem så som sjukdomar, 

mattillgångar och hur man ska distribuera dem, miljöhot samt minska risken för krig.  



32 
 

 

 

7.4 Gemensamma åsikter  

Det finns vissa punkter angående reformeringen av FN där alla är överens. Överst på allas 

lista över förändringar som måste göras står reformeringen av säkerhetsrådet. Det är kritiskt 

att säkerhetsrådet förändras om FN ska kunna fungera som det var tänkt från början. Man är 

även relativt överens om vad det är som måste förändras, man vill utvidga säkerhetsrådet samt 

avskaffa vetorätten. Alla anser att FNs ineffektivitet kan härledas tillbaka till vetorätten och 

slutenheten som råder i säkerhetsrådet. Det finns för stora politiska motsättningar mellan de 

ständiga medlemmar som sitter där. Samt att det gör att mindre stater känner sig undanträngda 

och förlorar sin tilltro till FN och därmed förlorar FN i auktoritet och legitimitet. Dock är man 

lite oense om hur stort säkerhetsrådet ska bli och vilka länder som ska ha ständiga platser, 

samt att kommissionen vill att vetorätten ska fasas ut men de andra två vill att den tas ur bruk 

omedelbart. Kommissionen tror inte att det skulle gå att plocka bort vetorätten omedelbart då 

den finns inskriven i stadgan och den vill de inte ändra på. Ur de andras synpunkt blir det 

lättare att ta bort vetorätten då de vill göra stora förändringar i själva stadgan. De beskriver 

även alla tre stadgan som förlegad och alldeles för präglad av den tid då den skrevs. 

Kommissionen ser dock ingen anledning att göra några förändringar i stadgan, de tror att det 

går att arbeta runt de tvivelaktigheter som finns i den. Där är de andra inte överens med 

kommissionen, båda två säger att det krävs en förändring av stadgan för ett fungerande FN. 

Held menar t.ex att en av anledningarna till att FN är så statiskt och oförmöget att ta tag i 

globala problem är det faktum att stadgan är anpassad för att passa in i en världsordning av 

nationalstater där ingen har bestämmande rätt över någon annan. Innan FN såg man världen 

nästan enbart ur ett realistiskt perspektiv, världen bestod av autonoma nationalstater med 

geopolitiska intressen. Held menar att FN gjorde mycket för att bryta det tänket, eller de sa sig 

i alla fall göra det, men Held menar att stadgan på många sätt är anpassade efter ett 

inomstatligt tänk. Kommissionen åsikter lutar mycket åt den konservativa sidan så som 

Bertrand beskriver den, de vill ha små och långsamma reformeringar. Sedan finns det även en 

del av den konservativa sidan som Bertrand skriver om som vill förstärka 

generalsekreterarens position och makt. Det är ingen av de andra som nämner 

generalsekreteraren speciellt, men kommissionen vill stärka generalförsamlingens position 

och roll vilket i sin tur skulle leda till att även generalsekreteraren får en mer betydande roll. 



33 
 

Kommissionen har även en del gemensamma åsikter med den radikala sida som Bertrand 

skriver om, det är på punkten att man borde skapa ett ekonomiskt säkerhetsråd. Här menar 

båda sidorna att det är nödvändigt ur ett globaliseringsperspektiv, eftersom alla länder blir allt 

mer ekonomiskt sammanlänkade så kommer vi behöva ett ekonomiskt säkerhetsråd som 

främjar en samsyn på internationell ekonomi och försöker avvärja framtida ekonomiska 

kriser. Samt försöker se till så att ekonomiska tillgångar blir mer jämt fördelade, för att inte 

större stater ska utnyttja mindre stater, genom att t.ex etablera företag i fattiga länder för att de 

kan erbjuda billigare arbetskraft.    

Held lutar mer åt det radikala hållet då han inte alls är främmande för idén att göra om FN helt 

och hållet. Han har mycket gemensamt med den radikala sidan så som Bertrand beskriver den. 

De vill göra om i stadgarna och är heller inte främmande för att det kan behövas nya 

världsorganisationer för att klara av de problem som FN inte kan hantera. Bertrand skriver 

även likt Held, att tack vare den ständigt pågående förändringen i världen globaliseringen så 

kommer det politiska etablissemanget slutligen tvingas inse att det måste ske en förändring i 

den institutionella strukturen.  Held och Bertrand är även överens i att det beskriver FN som 

en odemokratisk institution som inte representerar minoriteter eller människor på ett 

demokratiskt sätt. Det tycker inte heller att FN gör något bra arbete angående att försvara de 

mänskliga rättigheterna. Båda två är överens om att de behövs en internationell demokratisk 

institution som representerar människor på ett helt annat sätt än vad som finns idag. Det krävs 

en internationell organisation som är beredd att ta i itu med de gemensamma problem som 

håller på att uppstå i världen och de är inte säkra på att FN kommer att klara av det, speciellt 

inte om man vägrar göra förändringar i stadgan. På den här punkten skiljer sig Bertrand och 

Held mycket från kommissionen, kommissionen är helt övertygade om att FN behövs och kan 

inte se någon lösning där man skulle skapa någon ny internationell politisk institution. 

Kommissionen är dock lite inne på samma spår, att det måste finns en speciell institution för 

övergripande globala problem, problem som inte kan härledas till något särskilt land. Men de 

uppgifterna vill de underställa förvaltarskapsrådet. De är övertygade om att FN har alla 

verktyg för att bli den organisation som det var meningen från början om man bara är villig att 

ändra om lite i organisationen och låter det bli den organisationen. Kommissionen är också 

väldigt tydliga med att felen inte ligger i organisationen i sig utan de som styr den, de andra 

däremot tycker tvärtom att det ligger mycket fel i hur organisationen är uppbyggd från början 

och tror att många problem skulle kunna avhjälpas om man gjorde om i organisationens grund 

och började om. Det finns även punkter där Held har gemensamma åsikter med Bertrands 
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konservativa sida och den rapport som Boutros Ghali skrev, t.ex så är ingen av dem 

främmande för att man kan behöva skapa en FN armé som är mer fredstvingande än de 

fredsbevarande FN styrkor som finns idag. Från Ghalis sida kan detta ha varit ett försök att 

stärka sin egen position som generalsekreterare. 

 

8.Diskussion och slutsats 

Man kan tydligt se att alla tycker att de måste ske vissa förändringar i FN och dess 

organisation, till och med inriktningar med helt olika ideologiska bakgrunder är överens på 

vissa punkter. Att säkerhetsrådet måste förändras är det som är tydligast och det är där som 

alla är mest överens också, även hur förändringen ska ske skiljer sig mycket åt. Rådet måste 

utvidgas och vetorätten måste avskaffas. Sker inte dessa förändringar så kommer FN aldrig nå 

upp till dess fulla potential. Man kan dock se att det finns vissa motsättningar i 

kommissionens text, de vill inte ändra i stadgan och det medför vissa problem vad det gäller 

vissa reformeringar. För på många ställen i stadgan så finns det artiklar som motsätter sig det 

som kommissionen vill förändra, t.ex avskaffandet av vetorätten. Kommissionen själva tror 

dock att det går att arbeta runt och inte kommer påverka i någon hög grad. Det finns 

motsättningar i allas texter, de hävdar alla att förändringarna måste ske på grund av de 

gemensamma öden som världen går tillmötes, och här använder de sig av globaliseringen som 

argumentation och bevisning. Men det finns stora svårigheter och motsättningar i alla 

texterna.  Held skriver t.ex att man måste etablera en organisation som jobbar för det globalas 

bästa och inte tar någon hänsyn till nationella intressen. Frågan är dock ur ett realistiskt 

perspektiv om det finns en önskan om en sådan organisation från de stora världsmakterna. Om 

man ska kunna etablera ett sådant här samarbete så måste alla stater känna att de tjänar på det 

annars kommer de aldrig att gå med på att skapa en sådan organisation. De starka staterna 

skulle aldrig gå med på ett samarbete där de känner att de förlorar sin position som 

världsledare medan andra mindre stater vinner mer makt. Held kommer inte heller med några 

direkta förslag på lösningar på det problemet, han skriver bara att världssamfundet kommer 

bli tvingade att inse att världen är i behov av en sådan organisation. Men de problem vi går 

tillmötes så kommer de tillslut inte kunna blunda för det som behövs göras för att skapa ett 

hållbart samhälle. Bertrand beskriver det mer som att FN aldrig kommer kunna uppnå sina 

mål med mänskliga och lika rättigheter för alla samt en bestående världsfred. Detta på grund 

av att FN från början inte är skapat för att klara dessa problem. Många av de problem som FN 
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brottas med idag existerade inte när FN bildades. Bertrand menar att problemen som man 

möts av idag är så stora och omfattande att det krävs att man bildar en ny organisation som är 

anpassad för att klara av dessa problem. Alla kommer med mycket förslag på vilka 

reformeringar som måste ske i FN, men ingen kommer med några direkta förslag på hur det 

ska gå till rent praktiskt. De är även alla överens om att det är attityden inom FNs 

medlemsstater som måste förändras om FN ska kunna bli en fungerande världsorganisation 

som alla länder kan känna tilltro till. Förändras inte den nationella attityden kan man heller 

inte genomföra några reformeringar i FN. 
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Bilaga 

FN stadgar 

Artikel 1 

Förenta Nationernas ändamål äro: 

1. Att upprätthålla internationell fred och säkerhet och att i detta syfte dels vidtaga verksamma kollektiva 
åtgärder för att förebygga och undanröja hot mot freden samt för att undertrycka angreppshandlingar 
eller andra fredsbrott, dels genom fredliga medel och i överensstämmelse med rättvisans och den 
internationella rättens principer tillrättalägga eller lösa internationella tvister eller saklägen, som kunna 
leda till fredsbrott; 

2. Att mellan nationerna utveckla vänskapliga förbindelser, grundade på aktning för principen om folkens 
lika rättigheter och självbestämmande rätt samt vidtaga andra lämpliga åtgärder för att befästa 
världsfreden: 

3. Att åstadkomma internationell samverkan vid lösande av internationella problem av ekonomisk, social, 
kulturell eller humanitär art samt vid befordrande och främjande av aktningen för mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter för alla utan åtskillnad med avseende på ras, kön, språk eller religion; 

4. Att utgöra en medelpunkt för samordnande av nationernas verksamhet för dessa gemensamma syften. 

Artikel 7  

1. Som Förenta Nationernas huvudorgan  upprättas: en generalförsamling, ett säkerhetsråd, ett ekonomiskt 
och socialt råd, ett förvaltarskapsråd, en internationell domstol samt ett sekretariat. 

2. De biträdande organ, som befinns nödvändiga, må upprättas i överensstämmelse med denna stadga. 

Artikel 17 

1. Generalförsamlingen skall granska och fastställa organisationens budget. 
2. Kostnaderna för organisationen skola bestridas av medlemmarna enligt generalförsamlingen uppgjord 

fördelning. 
3. Generalförsamlingen skall granska och godkänna alla uppgörelser beträffande finanser och budget med 

de i artikel 57 omförmälda fackorganen samt granska varje sådant organs förvaltningsbudget för att 
framlägga förslag därom för vederbörande organ. 

VII – Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar. 

Artikel 39. 

Säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av hot mot freden, fredsbrott eller angreppshandling och framlägger 
förslag eller fattar beslut om vilka åtgärder som skola vidtagas i överensstämmelse med artiklarna 41 och 42 i 
syfte att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.  

Artikel 40  

För att förebygga, att läget förvärras, äger säkerhetsrådet, innan det framlägger förslag eller beslut om åtgärder 
enligt artikel 39, uppfordra vederbörande parter att foga sig efter sådana provisoriska åtgärder , som rådet anser 
nödvändiga eller önskvärda. Dylika provisoriska åtgärder skola ej inverka på vederbörande parters rättigheter, 
anspråk eller ställning. Säkerhetsrådet skall taga vederbörlig hänsyn till underlåtenhet att foga sig efter dylika 
provisoriska åtgärder. 

Artikel 41 
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Säkerhetsrådet äger besluta, vilka åtgärder, icke innebärande bruk av vapenmakt, som skola användas för att giva 
verkan åt dess beslut, och äger uppfordra Förenta Nationernas medlemmar att vidtaga sådana åtgärder. 
Åtgärderna kunna innefatta fullständigt eller partiellt avbrytande av ekonomiska förbindelser, järnvägs- , sjö-, 
luft-, post-, telegraf- och radioförbindelser samt annan samfärdsel ävensom avbrytande av de diplomatiska 
förbindelserna. 

Artikel 42 

Finner säkerhetsrådet, att åtgärder enligt artikel 41 skulle bliva otillräckliga eller redan visat sig otillräckliga, 
äger rådet företaga sådant inskridande medelst luft-, sjö-, eller landstridskrafter, som må befinnas nödvändigt för 
att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Dessa åtgärder kunna innefatta demonstrationer, 
blockad samt andra operationer av luft-, sjö-, och landstridskrafter tillhörande medlemmar av Förenta 
Nationerna. 

Artikel 43 

1. För att bidraga till upprätthållande av internationell fred och säkerhet utfästa sig Förenta Nationernas 
samtliga medlemmar att, på säkerhetsrådets anmodan och enligt särskilt avtal eller särskilda avtal, ställa 
till rådets förfogande de väpnade styrkor, det bistånd och de förmåner, däribland rätt till passage, som 
äro nödvändiga för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. 

2. Detta eller dessa avtal skola fastställa styrkornas numerär och beskaffenhet, beredskapsgrad och 
allmänna förläggning samt arten av de förmåner och det bistånd, som skola lämnas. 

3. Avtalet eller avtalen skola på säkerhetsrådets initiativ träffas så snart som möjligt. De skola slutas 
mellan säkerhetsrådet och medlemmar eller mellan säkerhetsrådet och grupper av medlemmar och skola 
ratificeras av signatärstaterna i den ordning, som deras statsförfattningar föreskrivs. 
 

Artikel 44 

När säkerhetsrådet beslutit bruka vapenmakt, skall rådet, innan det anmodar  medlem, som ej är företrädd däri, 
att ställa väpnade styrkor till förfogande för fullgörande av dess förpliktelser enligt artikel 43, inbjuda sådan 
medlem att, om den så önskar, deltaga i säkerhetsrådets beslut rörande användandet av förband ur medlemmens 
väpnade styrkor. 

Artikel 45 

I syfte att sätta Förenta Nationerna i stånd att vidtaga brådskande militära åtgärder skola medlemmarna hålla 
förband ur sina luftstridskrafter omedelbart tillgängliga för samordnad internationell tvångsaktion. Dessa 
förbands styrka och beredskapsgrad ävensom planer för deras samverkan skola, inom de gränser, vilka 
uppdragits i det eller de särskilda avtal som avses i artikel 43, fastställas av säkerhetsrådet med biträde av det 
militära stabsutskottet. 

Artikel 46  

Planer för användande av vapenmakt skola uppgöras av säkerhetsrådet med biträde av det militära stabsutskottet. 

Artikel 47 

1. Ett militärt stabsutskott skall upprättas med uppgift att lämna säkerhetsrådet råd och bistånd i alla 
frågor rörande rådets militära behov för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, rörande 
bruk av och befäl över styrkor, som ställts till dess förfogande, rörande reglering av rustningarna och 
rörande eventuell nedrustning. 

2. Det militära stabsutskottet består av de ständiga medlemmarnas i säkerhetsrådet stabschefer eller 
ombud för dessa. Varje medlem av Förenta Nationerna, som ej är ständigt företrädd i utskottet, skall 
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inbjudas av utskottet att ansluta sig till detsamma, när ett verksamt fullgörande av utskottets åligganden 
kräver att ifrågavarande medlem deltager i dess arbete. 

3. Det militära stabsutskottet är under säkerhetsrådet ansvarigt för den strategiska ledningen av alla 
väpnade styrkor, som ställts till rådets förfogande. Frågor rörande befälet över dylika styrkor skola 
senare avgöras. 

4. Det militära stabsutskottet äger med säkerhetsrådets bemyndigande och efter samråd med 
ifrågakommande regionala organ tillsätta regionala underskott. 

Artikel 48 

1. Åtgärd, som erfordras för att verkställa säkerhetsrådets beslut för upprätthållande av internationell fred 
och säkerhet, skall vidtagas av samtliga medlemmar av Förenta Nationerna eller av vissa bland dem, allt 
efter säkerhetsrådets bestämmande. 

2. Sådana beslut skola verkställas av Förenta Nationernas medlemmar direkt och genom deras verksamhet 
inom ifrågakommande internationella organ, till vilka de äro anslutna. 

Artikel 49 

Förenta Nationernas medlemmar skola inbördes lämna varandra bistånd vid verkställande av de åtgärder vilka 
säkerhetsrådet beslutat. 

Artikel 50 

Därest förebyggande åtgärder eller tvångsåtgärder mot någon stat vidtagas av säkerhetsrådet, skall varje annan 
stat, vare sig medlem av Förenta Nationerna eller icke som finner sig ställd inför särskilda ekonomiska problem, 
uppkomna som följd av verkställandet av dessa åtgärder, äga rätt att rådföra sig med säkerhetsrådet beträffande 
lösningen av dessa problem. 

Artikel 51 

Ingen bestämmelse i denna stadga inskränker den naturliga rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar i 
händelse av ett väpnat angrepp mot någon medlem av Förenta Nationerna, intill dess att säkerhetsrådet vidtagit 
nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet. Åtgärder vidtagna av medlemmar under 
utövande av denna rätt till självförsvar skola omedelbart inberättas till säkerhetsrådet och skola ej i något 
avseende inverka på säkerhetsrådets rätt och skyldighet enligt denna stadga att vid varje tillfälle handla på sätt, 
som rådet anser nödvändigt för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet.  

Artikel 108 

Ändringarna i denna stadga träda i kraft för alla medlemmar av Förenta nationerna, när de antagits med två 
tredjedelars majoritet av generalförsamlingens medlemmar och i den ordning, som de olika staternas 
författningar föreskriva, ratificerats av två tredjedelar av Förenta Nationernas medlemmar, bland dem alla 
ständiga medlemmar av säkerhetsrådet. 

Artikel 109 

1. En allmän konferens av Förenta Nationernas medlemmar med ändamål att taga denna stadga under 
omprövning må hållas å tid och plats, som framställas genom beslut med två tredjedelars majoritet av 
generalförsamlingens medlemmar och beslut av nio medlemmar av säkerhetsrådet, oavsett vilka. Varje 
medlem av Förenta Nationerna skall på konferens hava en röst.  

2. Varje förändring av denna stadga, som föreslagits av konferensen med två tredjedelars majoritet, skall 
träda i kraft, när den i den ordning, som de olika staternas författningar föreskriva, ratificerats av två 
tredjedelar av Förenta Nationernas medlemmar, bland dem alla ständiga medlemmar av säkerhetsrådet. 
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3. Därest en sådan konferens ej hållits före generalförsamlingens tionde årliga möte efter denna stadgas 
ikraftträdande, skall förslag att sammankalla en sådan konferens upptagas på dagordningen. För detta 
möte konferensen skall hållas, om beslut därom fattas med bifall av flertalet av generalförsamlingens 
medlemmar samt av sju medlemmar av säkerhetsrådet, oavsett vilka.  
(http://fn.se/fn-info/om-fn/fn-stadgan/) 
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