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Ágrip   
 

Ein af þeim kenningum sem hafa verið settar fram um stríðsrekstur er kenningin um rétt-

lætanlegt stríð. Umfjöllunin hefst á umræðu um meginskilyrðin tvö, sem kenningin um rétt-

látt stríð byggir á. Fyrra skilyrðið er sjálf réttlætingin fyrir stríðinu, jus ad bellum. Það til-

greinir réttmætar ástæður til að hefja stríð. Síðara skilyrðið kallast jus in bello. Það  tekur til 

réttlætingar í stríðsrekstrinum sjálfum, þ.e. hvernig stríðsaðilar eigi að haga sér í stríðinu. Í 

framhaldinu er einnig  fjallað um skilyrði sem kom fram síðar og nefnist réttlæting eftir 

stríðið, jus post bellum. Það lítur til þess sem gerist eftir stríðið og áhrif þess á hvernig málin 

þróast, og tengingu þess við réttmæti og réttlæti.  Í kjölfarið er tengingin skoðuð á milli um-

ræðunnar um réttlátt stríð og orðræðu mannréttinda. Dæmi eru tekin úr nýlegum átökum 

þar sem umræða um mannréttindi var stór partur. Fram kemur að þrátt fyrir að bæði mann-

réttindalöggjöf og meginreglur varðandi réttlátan stríðsrekstur séu fyrir hendi er óvíst að 

þeim sé fylgt. Þar sem íhlutunaraðilar vísa mjög oft í mannréttindabrot er mannréttindahug-

takið skoðað og reynt að sýna fram á hvernig hugsanlega sé hægt að hefja stríð á grundvelli 

slíkra brota. Niðurstaða þeirrar umræðu er að ef mannréttindi eiga bæði að ná almennt yfir 

öll samfélög, en um leið yfir einstök samfélög, þurfi að gæta að hlutlægni sé náð og henni 

framfylgt. Náist það ekki er er hætta á því að mannréttindasjónarmið verði notuð sem yfir-

varp til að ná fram öðrum markmiðum og stjórnvöld túlki mannréttindaákvæði eftir því sem 

hentar hverju sinni. Loks er fjallað um dæmi um það hvernig mannréttindaorðræðunni hefur 

verið beitt til þess að réttlæta stríð, t.d. í Lýbíu. Lokaniðurstaðan er að þótt forsendur séu til 

að heyja réttlátt stríð, út frá sjónarmiði mannréttinda, þá gefi sagan okkur ástæðu til þess að 

hafa efasemdir um hvort það sé raunverulega hægt.   
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 Inngangur 
 

Undanfarin ár hefur verið mikil ólga í mörgum samfélögum og fólk víða um heim kallar eftir 

auknum réttindum. Miðausturlönd hafa verið í brennidepli en þar hefur staðið yfir barátta 

gegn einræðisstjórnum þar sem almenningur krefst aukinna réttinda og áhrifa. Baráttan 

hefur kostað mörg mannslíf og líkt og í flestum borgarastyrjöldum hafa önnur ríki reynt að 

hafa áhrif og stutt gagnstæðar fylkingar. Alþjóðasamfélagið hlutaðist t.d. til um þróun mála í 

Lýbíu með vísun í mannréttindasjónarmið. Heimildin til íhlutunar var upphaflega grundvölluð 

á því að vernda borgarana og mannréttindi þeirra, en þróaðist yfir í algjört flugbann og í 

skjóli þess urðu margar stjórnvaldsstofnanir fyrir árásum. Hér verður skoðað hvort einhvern 

tímann sé réttlætanlegt fyrir lönd að hlutast til um málefni annarra ríkja eða beita hernaði 

gegn þeim til að koma mannréttindum á eða verja þau.  

Fyrst verða kenningar um réttlætanlegt stríð skoðaðar  og hvaða skilyrði eru talin þurfa vera 

svo það sé réttlætanlegt fyrir ríki að ráðast á annað. Orðræðan um réttlátt stríð byggir á 

gamalli hefð og gerð verður stuttlega grein fyrir einkennum hennar, stöðu og þróun. Hins 

vegar er nú á tímum meira bent á Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna og 

alþjóðlega samninga eins og Alþjóðasamning um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 

1966, til að rökstyðja réttmæti íhlutunar. Í öðrum kaflanum verður farið nánar í helstu rökin 

fyrir íhlutun bæði til forna og nú á tímum. Þau verða síðan mátuð við almennan skilning á 

mannréttindum í þriðja kafla. Fjórði kafli fjallar síðan um réttlætið og hvernig hægt sé að 

nota það til að rökstyðja réttlætanlegt stríð. Í fimmta kaflanum er umræðan tengd 

raunverulegum dæmum þar sem eitt eða fleiri ríki hlutuðust til um innanlandsmál annars 

ríkis á grunni mannréttinda. Horft verður til upphaflegra röksemda fyrir íhlutuninni og einnig 

þess hver niðurstaðan var eftir á. Þar sést hvort að mannréttindi voru meginorsökin fyrir 

íhlutun, eða hvort þau hafi verið notuð sem yfirvarp. Í lokasamantekt verða síðan helstu 

röksemdir varðandi réttmæti þess að nota mannréttindi sem réttlætingu íhlutunar dregnar 

saman, en réttmæti þess er mjög umdeilt í nútímanum.  
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Stríð frá mismunandi sjónarhorni 
 

Stríð hafa fylgt manninum frá örófi alda og haft gríðarleg áhrif á þróun hans og þroska. Þau 

hafa ráðið úrslitum um ris og fall margra samfélaga. Maðurinn hefur þurft að heyja stríð út 

frá mismunandi forsendum, bæði til sóknar og varnar. Frá hefðarsjónarmiði hafa stríð verið 

flokkuð í tvennt, heilög stríð eða réttlætanleg stríð. Heilög stríð eru réttlætt og háð út frá 

trúarréttlætingu (Brundage, 1974). Í heilögu stríði er innrásin heimiluð af andlegum leiðtoga 

eða á grundvelli trúarsiðferðis ( Russell, 1977). Hins vegar felur hugmyndin um réttlátt stríð í 

sér kröfur um ákveðin viðmið, sem notuð eru til að réttlæta stríðsaðgerðir. Hvað varðar 

spurningu um réttlætingu stríðsreksturs í gegnum tíðina virðist reglan vera sú að röksemdir 

um heilagt stríð hafa gjarnan verið notaðar sem réttlæting til að ráðast á aðra. Þeir sem 

þurfa að verja sig, eða eignir sínir, nota hins vegar frekar málflutning réttláts stríðs. 

Almenningur er gjarnan hvattur til að taka þátt í heilögu stríði með vísan í trúarlegan 

rökstuðning, t.d. að stríðið sé guði þóknanlegt og þeir trúarleiðtogar sem hvetji til þess boði 

einfaldlega vilja hans. Eins er vísað til þess að heyja þurfi stríð til að berjast gegn mannlegri 

illsku eins og kemur fram í ritum heilags Ágústínusar1 (354 – 430 e. Kr.), (Brundage, 1974). 

Þess eru mörg dæmi í sögunni að stríð sem voru háð út frá slíku hugarfari hafi orðið 

mannskæð og ofbeldisfull. Til að mynda má nefna krossferðirnar, enda tókust þar oft á 

mismunandi trúarviðhorf og menningarheimar. Fjölmargir trúarhópar svo sem Al-Qaida vísa 

enn í dag til heilags stríðs.  

Í dag tíðkast það ekki að ráðandi öfl, innan fullvalda ríkja, noti stríðsréttlætingar heilags stríðs 

enda hafa trúarbrögð víða ekki eins sterk ítök í samfélögum og áður var.2 Hins vegar hafa 

röksemdir um réttlát stríð í grunninn haldið velli. Það stafar væntanlega af því að þar er stríð 

ekki réttlætt vegna trúarviðhorfa en þess í stað byggt á veraldlegum viðmiðum sem eru 

ásættanleg, a.m.k. að einhverju marki í flestum menningarheimum. Það er ólíkt trúarbragða-

                                                             
1  Heilagur Ágústínus var ekki fyrstur til að koma með hugmyndina um réttlætanlegt stríð þótt hann hafi haft 
talsverð áhrif á þróun hennar í vestrænum samfélögum. Elsta rit  þar sem minnst er á réttlæti í stríði er 
indverskt og heitir Mahabharata. Ritið er talið vera frá 400 f.kr. en það fjallar ekki beint um réttlætanlegt stríð 
heldur frekar um réttlætanlega ástæðu. Talið er að Cicero hafi verið fyrstur til að fjalla um hugmyndina 
réttlætanlegt stríð á hliðstæðan hátt og tíðkast í dag. Ágústínus var hins vegar frumkvöðullinn um að koma 
hugmyndinni um réttlænaleg stríð inn í vestræn samfélög (Brockington, 1998)( Russell, 1977). 
2
 Hugsanleg undantekning á slíku eru öfgatrúarhópar, en aðilar sem standa að baki þeim eru alla jafna ekki 

fullvalda ríki. 
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réttlætingu sem er mismunandi eftir löndum. Hins vegar myndi réttlætingin sjálf, sem var 

notuð þegar kenningin um réttlátt stríð kom fram fyrst, tæpast hljóta almenna 

viðurkenningu nú á tímum. Sem dæmi má nefna að Vilhjálmur bastarður réðist með réttlátu 

stríði inn í England til að ná eignum sínum3. Nú á tímum er mikið horft til Alþjóðasamnings 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 t.d. 2. gr. og 2. mgr. 5 gr.hvað varðar 

viðmið hvort lagalega sé rétt að ráðast að öðru ríki (Mannréttindastofa Íslands (2013b). 

Hér hefur verið tæpt á tveimur kenningum hvernig má réttlæta stríð. Í þessu samhengi er þó 

rétt að hafa hugfast að hugmyndafræði stríðsreksturs er talsvert flóknari, kenningar um stríð 

eru talsvert fleiri en þær tvær sem hér hafa verið nefndar.4 Margir hafa velt fyrir sér öðrum 

atriðum og verður einnig um það fjallað í þessu samhengi. Þar má t.d. nefna að hve miklu 

leyti siðferðisreglur geta gilt í stríði og hvort þær væru þá á einhvern hátt ólíkar almennum 

siðarreglum. Í framhaldi af þessu má síðan spyrja um eðli siðferðisins, hvort til sé eitthvað 

slíkt sameiginlegt eðli og eða hvort réttara sé að segja að ólík samfélög búi yfir ólíku siðferði?  

Um siðferði eru til margar hugmyndir og þær þarf að skoða svo unnt sé að tala um 

réttlætanlegt stríð yfirhöfuð, þ.e. hugmyndir um réttlæti og þ.a.l. réttlátt stríð eru í eðli sínu 

siðferðilegar. Ein af þekktari hugmyndunum um eðli siðferðisins er reyndar sú að siðferðið sé 

til af illri nauðsyn til þess koma í veg fyrir ævarandi stríð allra gegn öllum. Samkvæmt 

siðferðishugmyndum Hobbes er það hlutverk samfélagsins að halda uppi siðferðinu. Ef það 

værir ekki fyrir hendi stæði fólk í linnulausum átökum á borð við borgarastríð, (Williams, 

2003). Þessi nálgun felur í sér að einstaklingurinn hafi ekki meðfædda siðferðiskennd heldur 

búi við siðferði sem samfélagið mótar. Fólk gerir engan greinarmun á réttu eða röngu ef ekki 

ríkir samfélagslegt aðhald eða reglur. Hegðun fólks er samkvæmt þessu fyrst og fremst knúin 

áfram af þörf til að tryggja sjálfsviðurværi og við það skapist ákveðin venjubundin gildi sem 

gilda aðeins í samfélaginu. 

Annað sjónarmið er að önnur siðferðileg viðmið gildi á stríðstímum en á friðartímum. Þetta 

sjónarmið er ólíkt sjónarmiði Hobbes, þar sem hann talar um að náttúrulegt ástand mannsins 

sé stríð og siðferði er tilraun til að sleppa frá því. Í ofangreinda sjónarmiðinu  er friður hið 

                                                             
3 Vilhjálmur átti réttindi til Englands sem fjarskyldur ættingi Játvarðs konungs. Auk þess virðist Játvarður hafa 
lofað Vilhjálmi ungum að hann erfði ríkið eftir sinn dag. Tilkall einstaklings sem lögmæts erfingja konungsdóms 
er augljóslega ekki réttmæt ástæða fyrir réttlætanlegu stríði nú þótt það kynni að hafa verið það á 11 öld 
4
 Hér má t.d. nefna raunsæi (Realismi) og friðarstefnu (Pacifism) 
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náttúrulega ástand, en við stríð  hverfur þrýstingur samfélagsins til að viðhalda fyrri gildum 

því þau eigi ekki við um breyttar aðstæður. Fyrir vikið muni fólk hegða sér eins og því þóknast 

í stríði innan þeirra marka sem það hefur völd til. Hér má t.d. vísa í umtalaða tilvitnun eftir 

rithöfundinn John Cory sem var hermaður í Víetnam stríðinu: „Það er ekkert siðferði í stríði. 

Siðferði er forréttindi þeirra sem dæma úr fjarlægð. Stríð er aðeins dauði og eyðilegging 

óháð því í hvaða rit er vitnað (Cory, 2004)“. Tengt þessu viðhorfi er það sjónarmið að herinn 

eigi að kosta öllu til að vinna sigur sem fyrst. 

Loks eru það þeir sem halda því fram að í stríði verði að gilda siðferðilegar reglur sem annars 

staðar. Þessar reglur breytist ekki af því að þær hjálpa einstaklingnum til að lifa af (Moseley, 

2009). Þetta síðasta sjónarmið setur reyndar hugmyndina um réttlátt stríð í athyglisvert ljós. 

Hér er talað um mikilvægi þess að hermenn fylgi siðferðisreglum ekki fyrst og fremst til að 

þeir virði réttlætishagsmuni annarra, s.s. óbreyttra borgara eða hermanna úr óvinaliðinu. Í 

þess stað sé það mikilvægt fyrir þá vegna þeirra eigin hagsmuna. Án þess að búa yfir sterkri 

siðferðiskennd sé erfiðara fyrir samfélagið og hermennina sjálfa að lifa af bæði í og eftir 

stríðið. 

Þegar litið er til sögunnar virðist sem að ákveðnar grunnreglur hafi gilt um hvað mátti og 

mátti ekki í átökum stríðsfylkinga þegar um var að ræða sams konar trúarbrögð og 

samfélagsgerð. Hins vegar gegndi öðru máli þar sem ríktu ólík trúarbrögð og samfélagsgerð. 

Þá er sem stríðsaðilarnir hafi oftast álitið andstæðing sér óæðri, litið niður á hann, hafnað 

réttindum fólksins og ekki komið fram við það sem venjulegar manneskjur (Moseley, 2009). 

Það að grunnreglur hafi gilt í gegnum aldirnar í átökum aðila sem höfðu lík viðhorf og líka 

samfélagsgerð veikir rök þeirra sem hafa haldið því fram að siðferðisreglur í stríði séu ekki til. 

Væntanlega hafa siðferðisreglurnar þróast út frá þeirri einföldu staðreynd að sigurvegarar 

augnabliksins áttu á hættu að verða undir næst. Samhliða því virðist það hafa verið almennt 

sjónarmið við slíkar aðstæður að bardaginn sjálfur væri ekki þess virði að leggja innviði 

samfélagsins í rúst.  

Kenningin um tilgang stríða er grunduð á sama rétti og réttlætir stríð í upphafi – þar er mikilvægastur réttur 

þjóða, jafnvel óvinveittra þjóða, til áframhaldandi tilveru og, nema við algjörar undantekningar, til pólitískra 

forréttinda þjóðernis. Kenningin innifelur röksemdir fyrir forsjálni og raunsæi, þetta er virkur tálmi gegn algjöru 

stríði og ég tel það vera í samræmi við aðra þætti í jus ad bellum. (Walzer, 2006) bls. 139. 
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Sjónarmið þeirra sem telja að siðferðisreglur eigi að víkja svo unnt sé að vinna stríð hratt og 

örugglega lítur framhjá þeirri staðreynd að þeir sjálfir geta tapað og við slíkar aðstæður njóti 

þeir ekki verndar siðferðisreglna. Þá er einnig litið framhjá því hvernig byggja á upp eftir 

stríðið. Hugmyndin virðist miðast við að sigurvegarinn taki yfir og verði óskoruð valdastétt í 

landinu. Þá hafa komið fram hugmyndir um að siðferðisreglur hafa breyst með þróun vopna 

og samkvæmt því eiga slíkar reglur að hafa gilt. Að þessum þætti verður vikið sérstaklega á 

eftir þegar fjallað verður um jus in bello.  

Þrátt fyrir að ákveðnar siðferðisreglur hafi almennt gilt meðal þeirra sem höfðu lík viðhorf og 

líka samfélagsgerð verður ekki litið fram hjá þeirri staðreynd að valdhafar hafa, í skjóli 

óskoraðs valds, oft á tíðum vanvirt slík gildi þegar samfélagsgerð eða menning er 

mismunandi (Russell, 1977). Um það eru fjölmörg dæmi, svo sem með komu hvíta mannsins 

til Ameríku og Ástralíu, nýlendustefnu 19. aldar, Gyðingaofsóknirnar og margháttuð 

ættbálkastríð. Nærtæk dæmi í sögunni eru t.d. stríðið á Balkanskaga þar sem múslímar urðu 

fyrir miklum ofsóknum, eða átökin nú í Súdan. Betri samgöngur og aukinn fréttaflutningur 

hafa valdið því að almenningur hefur betri aðgang að upplýsingum um ólík 

menningarsamfélög en áður var. Gífurlegir fólksflutningar hafa valdið því að innflytjendur 

hafa orðið stór hluti íbúa margra landa. Tilkoma þeirra veldur blöndun menningarheima og 

eykur þörf á almennri þekkingu um menningu annarra þjóða. Víða sést að mismunurinn er 

ekki eins mikill og áður var talið, en annars staðar skilja þessir hópar sig algjörlega að. Eins og 

komið hefur fram áður reynir einkanlega á siðferðisgildi fólks þegar ólíkir þjóðernis- og 

þjóðfélagshópar takast á. Sé litið til þeirra sjónarmiða sem sett voru fram í upphafi má leiða 

rök að því að ákveðnar siðferðisreglur hafi alla jafna gilt í stríði, en þær látið undan síga í 

átökum mismunandi menningarheima og breyst eftir því sem vopnin hafa þróast. Sérstaklega 

á það við með tilkomu nútímavopna sem valda miklum aukaskaða utan hinna eiginlegu 

átakasvæða. Bent hefur verið á að nútímavopn hafi þróast það mikið að siðferði sem gilti í 

stríði fyrri tíma eigi ekki lengur við. Nú hlaupi hermenn ekki um sveiflandi sverðum. Þess í 

stað eru komnar sprengjur sem geta eyðilagt heilar borgir í einu vettvangi. Þá hafi fjarstýrðar 

flaugar og ómannaðar flugvélar skapað nýjan veruleika. Það siðferði sem gilti í stríði fyrri 

tíma eigi ekki lengur við. 

Réttlætingar fyrir stríði voru settar fram til að einhverjar reglur giltu um stríð. Áður en slíkar 

röksemdir komu var mjög erfitt að vita hvers konar viðmiðum ætti að fylgja í stríðsátökum. 
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Grikkir töldu t.d. réttlætanlegt að hertaka fólk sem hafði ekki afl til að verja sig, gera það að 

þrælum, og þar með að kenna þeim siðmenningu. Samkvæmt reglum þeirra mátti hver 

maður beita afli gegn því að vera hnepptur í þrældóm. Þarna stönguðust sjónarmiðin á svo 

Grikkir gátu ekki séð mikinn mun á stríði sem tókst vel og stríði sem var réttlátt. Það var 

sigurvegarinn sem hafði rétt fyrir sér (Russell, 1977). 

Meginrök fyrir kenningum um að í stríði eigi að fylgja siðferðisgildum eru þau að það dragi úr 

hættu á að stríð magnist upp. Sé barist upp á líf eða dauða samfélagsins geti stríðið dregist 

mjög á langinn og valdið báðum aðilum miklum skaða. Eins auðveldar það mjög 

friðarsamninga og uppbyggingu ef stríðsaðilar hafa ekki bugað hvorir aðra. Til lengri tíma litið 

verður hatrið minna eftir að friður er kominn á (Johnson, 2013). Ennfremur eru rökin um 

mannlega hegðun og mörk á því sem fólk getur leyft sér að gera talsvert áberandi. Sumt er 

það sem þorri fólks telur að fari yfir siðferðismörk, eins og sprengja upp barnaskóla með 

börnum, eða kasta kjarnorkusprengju á óvopnaða borg til þess að neyða her viðkomandi 

lands til að gefast upp. Rök sem hafa verið tengd þessari nálgun eru oft tengd við 

réttlætanlegt stríð (Moseley, 2009).  
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Skilyrði fyrir réttlætanlegu stríði 
 

Út frá hefðarsjónarmiðum þarf stríð að uppfylla tvö skilyrði til að kallast réttlætanlegt. Þau 

nefnast: Réttlæting fyrir því að ráðast í stríðið – jus ad bellum, og réttlæting í stríðinu – jus in 

bello (Brooks, 2013). Þegar notuð eru rök um réttlætingu þess að segja öðru ríki stríð á 

hendur, – jus ad bellum, er oftast vísað til þess að stjórnvöld hafi átt rétt á innrásinni. Seinna 

skilyrðið er, jus in bello, eða réttlæting í stríðinu. Þar er horft til þess hvernig yfirvöld hegða 

sér þegar stríðið er byrjað ( Fixdal, Smith, 1998a). Þessi tvö skilyrði eru talin vera grundvöllur 

þess að stríð sé réttlátt og skorti annað þeirra er ekki viðeigandi að kalla stríðið því nafni. 

Jus ad bellum 

Til þess að stríð geti talist réttlætanlegt þarf það að uppfylla ákveðin skilyrði sem rakin eru 

hér að neðan: Sjá t.d. (Fixdal, Smith, 1998b). 

Réttlát ástæða. Ástæður til slíkrar réttlætingar geta t.d. verið að verja borgara lands síns, 

draga úr hættu á valdbeitingu annarra í framtíðinni, að verja eignir eða gera tilkall til eigna í 

öðrum ríkjum og sameina þjóðir eða þjóðarbrot sem hafa sundrast í fyrri átökum. 

Upprunaleg hugmynd um réttlætanlegt stríð byggir á því að ríki þurfi nauðsynlega að heyja 

stríð til að verja þegna sína. 

Réttlætanlegur tilgangur: Tilgangur stríðsins verður að fylgja ástæðunni sem var gefin til þess 

að fara í stríðið. Þannig er til dæmis ekki ásættanlegt að ráðast á ríki á grundvelli 

mannréttindabrota en nýta síðan auðlindir þess án þess að bæta mannréttindi þegnanna að 

stríði loknu. 

Lögmæt yfirvöld og opinber yfirlýsing. Lögmæt yfirvöld ríkis verða að taka ákvörðun um stríð 

og tilkynna það opinberlega borgurum og óvinaríkinu.  

Síðasta úrræðið. Innrásaraðilinn þarf að hafa trú á að íhlutun sé það besta í stöðunni og að 

aðrir kostir hafi verið metnir. Almennum borgurum stafar yfirleitt mest ógn af óöryggi. Það á 

einkum við í stríði þegar innrásaraðili hefur litla stjórn á her sínum og misnotar vald sitt 

gagnvart borgurunum. Réttlæting íhlutunar á grunni jus ad bellum gerir kröfu til þess að sú 

hætta sé einnig metin, ásamt hættu á mannfalli vegna aðgerða eða aðgerðaleysis.  
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Líkur fyrir árangri og meðalhóf. Gerð er krafa um að innrásaraðili nái marktækum árangri við 

að bæta ástandið með innrásinni, og gæti þess jafnframt að heildaráhrifin af stríðinu verði til 

góðs. Nútímahugsun horfir enn fremur til þess að réttlæting fyrir stríðinu sé sú að unnt verði 

að bjarga fleiri mannslífum en muni deyja í stríðinu sjálfu (Williams, 2006). Í þessu felst að 

ganga þarf út frá því sem gefnu að með stríðsrekstrinum takist til langframa að bjarga 

fleirum en muni farast í aðgerðunum sjálfum. Á það ber einnig að líta að þrátt fyrir að 

hernaðarleg íhlutun frá öðru landi geti bjargað fólki frá harðstjórn, er ekkert öryggi fyrir því 

að það komi eitthvað betra í staðinn. Á sama hátt getur það orkað tvímælis að það málefni 

sem verið er að styðja sé í raun réttlætanlegt frá sjónarmiði mannréttinda, t.d. stuðningur 

Bandaríkjanna við Contra skæruliðana í Nicaragua.  

 Þess vegna þarf að skoða hvers konar réttlætingu er beitt fyrir aðgerðum í stríðsátökunum 

sjálfum, þ.e. jus in bello því samkvæmt ákvæðinu þarf ríkið að hafa réttmæta ástæðu til að 

gera innrás og hún þarf einnig að taka tillit til mannréttindasjónarmiða. 

Jus in bello 

Annað atriði sem vert er að gaumgæfa er jus in bello, eða réttlæting í stríðinu, þ.e.a.s. 

hvernig her á að hegða sér í stríði. Stríð sem hafið er með haldbærri réttlætingu þ.e.a.s. jus 

ad bellum getur orðið óréttlátt ef hernaðaraðgerðum er ekki beitt á réttlátan hátt. Þannig 

getur stríð sem í upphafi má líta á sem réttlátt orðið óréttlátt. Eftirfarandi reglur hafa verið 

settar fyrir réttlætingu í stríðinu: (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2005). 

Fylgja verður öllum alþjóðareglum um bann við notkun ákveðinna vopna. Hér er t.d. átt við 

notkun eiturgass eða efnavopna. 

Gera verður greinarmun á vopnlausum borgurum og hermönnum. Litið hefur verið svo á að 

hernaður eigi að fylgja almennum réttarvenjum (hefðarétti), viðurkenndri framkvæmd 

stríðsreksturs og alþjóðalögum, svo sem Haag reglunum frá 1899 og 1907 og Genfar 

sáttmálanum frá 1949 ásamt síðari viðaukum.  

Það sem er einfaldast að meta í stríðsrekstri, um réttlætingu í stríði, er munurinn á 

framkomu yfirvalda við vopnaðan hermann, óvopnaðan hermann eða hinn almenna borgara. 

Kjarni þess er að borgarar eru ekki þátttakendur í stríðinu, nema að slíkt sé sannað, óháð því 

hvaða skoðanir þeir kunna að hafa á átökunum.  
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Meðalhóf. Í stríðinu má aðeins beita því afli sem nauðsynlegt er til að ná markmiðum þess. 

Það hefur komið fram áður að stríðsrekstur og samfélagsgerð hafa breyst mikið með 

árunum. Fyrr á árum urðu hermenn og þeir sem voru nærri stríðsátökunum fyrir mestum 

skaða. Breytt tækni, svo sem sprengjur, flugvélar og flugskeyti, hafa gert það að verkum að 

áhrif átakanna eru ekki lengur bundin við átakasvæðin og þau snerta fleiri. Þegar fólk bjó 

mestmegnis í dreifbýli höfðu stríð alla jafna staðbundin áhrif. Nú í fyrsta skipti í sögunni býr 

fleira fólk í borgum en í dreifbýli (United Nations, 2011). Eyðilegging í borgum hefur áhrif á 

mikinn fjölda manns, oft stóran hluta samfélagsins og snertir ósjaldan grunninnviði þess. 

Fara verður vel með stríðsfanga. Stríðsfangar skulu hafa grunnréttindi. Þá má ekki deyða, 

pynta, nauðga eða svelta, svo nokkur augljós skilyrði séu tekin. 

Gera ekki neitt sem er siðlaust. Hér er átt við fjöldamorð, nauðganir og annað slíkt. 

Þjóðernishreinsanirnar í Rwanda eru glöggt dæmi um siðlaust eða glæpsamlegt athæfi. 

Engar hefndaraðgerðir. Þrátt fyrir að eitt ríki brjóti jus in bello þýðir það ekki að annað ríki 

hafi rétt á að svara í sömu mynt, sbr. stríðin í fyrrum Júgóslavíu 1991–1999. 

Mismunandi höfundar nota nokkuð mismunandi viðmið varðandi jus in bello en flestir eru á 

því að gera verði greinarmun á borgurum og hermönnum og gæta verði meðalhófs (sjá t.d.  

Fixdal, Smith, 1998b). Viðmiðið jus in bello miðar að því að hernaðaraðgerðir komi sem 

minnst niður á almennum borgurum en þær beinist að þeim sem eru eins og Walzer orðar 

það „engaged in harm“ (Walzer, 2006).  

Í þessu samhengi má t.d. nefna hefðbundin rök um „tvennar afleiðingar”, þar sem mannfall 

óbreyttra borgara getur verið óhjákvæmileg afleiðing stríðsaðgerða en aldrei markmið 

þeirra. Þennan greinarmun getur verið erfitt að gera þegar sum nútímavopn eiga í hlut. Hins 

vegar er tækniþróunin orðin svo mikil og nútímasamfélag þannig upp byggt að 

óhjákvæmilegt er að stór hluti borgaranna verði fyrir áhrifum af stríði. Það eru nokkrar 

greinar í viðaukasamningi I frá 1977 við Genfarsáttmálann frá 1949, svo sem gr. 11, 57 og 85 

sem kveða skýrt á um að gæta skuli þess að borgarar verði ekki fyrir skaða eða falli í 

stríðsátökum (Cornell Law School, 2013). Þessar greinar afmarka svigrúm stríðsaðila gangvart 

borgurunum. Þau dæmi sem rakin eru í næsta kafla sýna ljóslega að á síðari tímum hafa 

stríðátök haft í för með sér mikið eignatjón og fall almennra borgara. En hernaðaraðgerðir og 
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áhrif þeirra ná í mörgum tilvikum út fyrir það sem heimilað er í ofangreindun greinum 

viðaukasamnings Genfarsáttmálans. Vopn í nútímahernaði eru þess eðlis að þau valda mikilli 

eyðileggingu og átökin ganga nærri almennum borgurum. Samkvæmt Unicef hefur t.d. 

hlutfall óbreyttra borgara sem hafa fallið í stríði aukist frá 5 prósentum frá upphafi 20. aldar í 

yfir 90 prósent í stríðum sem voru háð á níunda tug aldarinnar (Graça Machel, 1996).  

Þegar hlutfall fallinna borgara er komið yfir 90% er ljóst að viðmiðin um að „gera verði 

greinarmun á hermönnum og óvopnuðum borgurum“ og „meðalhófið“ eru þverbrotin. Frá 

því um 1900 hafa jafnan fleiri borgarar en hermenn fallið í stríði. Það eru því sterk rök fyrir 

því sjónarmiði að nánast ekkert stríð sem hefur verið háð á 20. öldinni sé réttlætanlegt út frá 

sjónarmiði jus in bello. 

Á hinn bóginn ber að hafa í huga að hermennirnir þurfa ekki endilega að auka á þjáningu 

borgaranna þótt þeir séu þjakaðir af völdum stríðsins, svo sem hungraðir eða vegna þess að 

innviðir samfélagsins utan átakasvæða eru í rúst. Í ljósi þessa er einnig hægt að velta því fyrir 

sér hvort hugtakið jus in bello hafi of þrönga sýn á hvað gerist í stríðinu og ekki sé hugsað um 

afleiðingar stríðsins í landinu svo sem aukaskaðans heldur aðeins um framkvæmd sjálfs 

hernaðarins.  

Annað sem tengist umræðu um jus in bello er að ekki hefur verið skýrt hversu víðtæk 

réttlætingin í stríðinu er. Það er t.d. nokkuð þekkt að innrásarherir leysi upp lögreglu í ríkjum 

sem þeir ráðast gegn. Nú eru lögreglumenn þjálfaðir til að geta beitt valdi ef þurfa þykir. 

Þeirri spurningu hefur verið varpað fram hvort það jafngildi broti á réttlætingu í stríði ef 

lögreglumenn sem hafa verið leystir frá störfum fara að ræna borgarana fyrst hægt er að 

rekja hegðun þeirra sem eiga í hlut til aðstæðna sem stríðið skapar. Fyrir liggur að 

innrásaraðilinn, þ.e.a.s herinn er ekki með beinar aðgerðir gegn borgurunum, en ákvörðunin 

um að leysa upp lögregluna með þessum afleiðingum veldur langtímaskaða á samfélaginu og 

þar með fólkinu sem þar býr. Það verður ekki séð að viðmiðin í jus in bello sem slík nái yfir 

tilvik sem þessi. Þetta leiðir hugann að því hvort taka þurfi inn fleiri skilyrði í jus in bello. 

Rökin fyrir því eru að samfélagið sé búið að breytast mikið á síðustu áratugum. Það ásamt 

breyttum vopnabúnaðir hafi gjörbreytt því hvernig stríð eru háð. 

Þá að öðru. Falli margir almennir borgarar í stríði eða vegna afleiðinga þess blasir við annað 

vandmál við að réttlæta það. Fráleitt er að fullyrða að verið sé að bjarga íbúum þegar þeir 
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falla umvörpum eða verða hungri eða sjúkdómum að bráð. Tekin er mikil áhætta með því að 

leggja langvarandi byrðar á fólk í stríði og niðurstaðan getur klárlega orðið verri en ástandið, 

eins og það var áður en stríðið hófst ( Ghobarah, Huth, 2004). 

Þrátt fyrir að stríðið sjálft hafi mikil áhrif á landið og borgara þess hefur uppbygging 

samfélagsins að stríði loknu enn meiri áhrif. Takist ekki að byggja upp samfélag sem sátt er 

um, samfélag sem getur barist við hungurvofuna, hefur sterka innviði og tækifæri til vaxtar, 

er afar hæpið að mannréttindi komist á. Sagan geymir mörg dæmi um að „smákóngar“, t.d. 

herforingjar, trúarleiðtogar, ættarhöfðingjar, skæruliðaforingjar, eða öflugir stjórnmálamenn 

o.s.frv., reyni að sölsa undir sig völd í krafti áhrifa sem þeir hafa og erfitt er að vinda ofan af 

því. Í ljósi þessa eru það ekki einungis viðmiðin jus ad bellum og jus in bello sem skipta máli 

fyrir borgarana, heldur hið þriðja jus post bellum sem hefur reyndar verið í umræðunni um 

þessar mundir. Þrátt fyrir að ekki hafi verið mikið talað um þetta viðhorf undir 

hefðarsjónahorninu í sögunni, og hugmyndin sé að miklu leyti ný er hún sennilega einna 

mikilvægust í nútíma samhengi. 

Jus post bellum 

Jus post bellum, eða réttlæting eftir stríðið er ekki hluti af kenningunni um réttlætanlegt 

stríð. Hins vegar hefur verið mikil umræða um hana nú á dögum. Jus post bellum felst í því 

hvað gerist eftir stríðið. Það varðar uppbyggingu á samfélaginu við breyttar aðstæður og 

ábyrgð innrásaraðilans í því sambandi.  

Að átökum loknum fellur kenningin um réttlætanlegt stríð úr gildi. Heimspekingar hafa 

fjallað um hvað gerist við slíkar aðstæður og svipar þeirri umræðu mjög til hugmynda um jus 

post bellum. Dæmi um þetta er umfjöllun Michaels Walzer um hvað á að gerast eftir að stríði 

lýkur. Þótt Walzer skrifi ekki beinlínis um jus post bellum, lítur út fyrir að hann hafi hugsað 

sér að innrásaraðilinn sé ekki laus undan ábyrgð að stríði loknu. Leiða má rök að því að 

Walzer reyni að útvíkka hugtakið jus ad bellum svo það nái einnig yfir jus post bellum. Hann 

telur að mikilvægast varðandi tilgang stríðs sé tilveruréttur þjóða, jafnvel óvinveittra þjóða, 

til áframhaldandi tilveru nema við algjörar undantekningar5 (Bass, 2008). 

                                                             
5
 Walzer talar reyndar hér um að þjóðir eigi rétt til tilvistar, nema ef gerðir þeirra heyra undir undantekningar. 

Til dæmis þegar  þjóð er að reyna að þjóðhreinsa aðra þá missir gerandinn réttindi sín til tilvistar sem þjóð. 
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Ein af ástæðunum fyrir því að ekki var mikið talað um jus post bellum fyrr á árum, þrátt fyrir 

að hugmyndin um réttlætanlegt stríð hafi komið fram áður, var viðhorf manna þegar 

kenningin var mótuð. Til að mynda segir Brundage „Öll stríð eru háð til að tryggja frið að 

mati heilags Ágústínusar“ (Brundage, 1974). Þá heldur heilagur Ágústínus því fram að það sé 

í mannlegu eðli að vilja binda endi á stríð og koma á friði. Hann hefur væntanlega litið svo á 

friður væri hæsta takmarkið sem unnt er að ná varðandi átök. Af þessum sökum hefur hann 

líklega ekki skrifað mikið um jus post bellum. Hins vegar er sá þáttur afar mikilvægur nú á 

tímum þar sem áhrif stríðs nær yfir nánast alla þætti samfélagsins. Átökin eru á ósjaldan í 

borgum og á efnahagslega mikilvægum stöðum. Stríðsátök dragast oft á langinn og aflið til 

að skaða innviði samfélagsins er meira en áður. Allt snýst þetta um framtíð borgaranna eftir 

stríð, svo sem réttláta stjórnskipan, öryggi borgaranna, efnahag þeirra og lífsviðurværi.  Ekki 

hafa verið sett nein fastmótuð viðmið um jus post bellum. Þau sem þó hafa verið nefnd eru 

til dæmis að friðarsamningur þurfi að vera sanngjarn og birtur opinberlega, og tryggð verði 

mannréttindi þeirra hópa sem innrásaraðli hlutaðist til um á grunni þess að mannréttindi 

væru brotin kerfisbundið. Þá eigi að refsa þeim sem hafa brotið af sér en ekki öðrum og það 

verði að vera næg uppbygging eftir til að unnt sé að reka samfélagið. Þá er nauðsynlegt að 

byggja upp stofnanir og stjórnkerfi í landinu sem beið ósigur. 

Unnt er að sjá hverjar afleiðingar eru af réttlætanlegu stríði þegar viðmið jus post bellum 

skortir. Hernaðurinn í Líbýu er gott dæmi, þar sem það samfélag sem við tók beitti Afríkubúa 

upprunna sunnan Sahara miklu harðræði. Óháð því hvort innrásin var réttlætanleg eða ekki 

er ljóst að innrásarlöndin komu sér undan ábyrgð á því sem gerðist gagnvart þeim eftir 

stríðið. Versalasamningarnir eru annað þekkt dæmi um það sem getur gerst þegar ekki er 

hugað að jus post bellum (Róbert F. Sigurðsson, 2009). Þar voru stríðsskaðabæturnar, sem 

Þjóðverjar voru krafðir um, svo háar að þær komu í veg fyrir að unnt væri að byggja upp 

samfélagið og voru af mörgum talin meginorsök fyrir upplausninni í Þýskalandi milli-

stríðsáranna sem leiddi síðan til síðari heimsstyrjaldarinnar.  
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Mannréttindi 
 

Eigi að nota mannréttindi sem rök fyrir íhlutun á grunni réttlætanlegs stríðs verður að skoða 

hvað felst í hugtakinu. Þar er helst að líta til Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

sem undirrituð var hinn 10. desember 1948 og alþjóðlegra sáttmála sem settir hafa verið á 

grunni hennar og mörg þjóðlönd hafa innleitt. Frumhvati Mannréttindayfirlýsingarinnar voru 

skelfingar seinni heimsstyrjaldarinnar. Eleanor Roosevelt, þáverandi formaður Mannréttinda- 

ráðsins (Commission of Human Rights), lýsti því yfir þegar frumvarpið var lagt fram að það 

ætti að vera „Magna Carta“ yfir allan heiminn (United for Human Rights, 2013). 

Mannréttindayfirlýsingin telur 30 greinar (Mannréttindastofa Íslands, 2013). 

Í inngangsorðum hennar segir m.a. um gildi þess að virða mannréttindi:  

„þar sem mannréttindi hafa verið vanvirt og smánuð hefur það leitt til siðlausra óhæfuverka, sem ofboðið 
hafa samvisku mannkynsins, og þar sem því hefur verið yfir lýst sem æðsta markmiði mannsins að lifa í 
heimi þar sem allir fái notið tjáningar- og trúfrelsis, séu óttalausir og þurfi ekki að líða 
skort“......(Mannréttindastofa Íslands, 2013)  

Alþjóðasamfélagið viðurkennir að minnsta kosti í orði kveðnu að mannréttindi skuli virða og 

er hluti Mannréttindayfirlýsingarinnar nú í stjórnarskrá margra landa (Donnelly, 2003). 

Markmið mannréttindaákvæða er að sporna við geðþóttaákvörðun ríkisvaldsins við beitingu 

valds, standa vörð um réttindi einstaklinga og tryggja athafnafrelsi þeirra (Stjórnlagaráð, 

2011). Raunar er valdbeiting ríkisvaldsins helsta umkvörtunarefni þegar almenningur talar 

um mannréttindabrot. Samkvæmt alþjóðalögum er það stjórnvalds í hverju landi að 

framfylgja mannréttindum. Þetta kemur skýrt fram í fyrstu grein Alþjóðasamnings um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi frá 1966, sem grundvallaður er á 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna, en þar segir: 

 „Allar þjóðir hafa sjálfsákvörðunarrétt. Vegna þess réttar ákveða þær frjálst stjórnmálalegar aðstæður sínar og 

framfylgja frjálst efnahagslegri, félagslegri og menningarlegri þróun sinni“.  (Mannréttindastofa Íslands, 

2013b).  

 

Það er skylda ríkis að framfylgja mannréttindum. Aftur á móti geta utanaðkomandi stofnanir, 

t.d mannréttindasamtök eða aðrir, ekki gripið inn í framkvæmd sjálfstæðs ríkis á 

Mannréttindasáttmálanum. Það er að segja, að ríki eða stofnanir mega ekki neyða önnur ríki 

til að framfylgja mannréttindum þótt þau telji að verið sé að brjóta þau, sbr. greinina hér að 



16 
 

ofan. Nú er það þekkt að margir njóta engra mannréttinda þrátt fyrir að þau eigi í orði 

kveðnu að gilda um allan heim. Það er ekki unnt að segja að mannréttindi séu alþjóðleg ef sá 

sem á að gæta þess að borgararnir búi við mannréttindi, þ.e. stjórnvöld í hverju landi, sé sá 

sem oftast brýtur þau. Þá hefur ekki verið fullt samræmi í því hvaða ríki hafa verið beitt 

refsiaðgerðum vegna mannréttindabrota. Dæmi um slíkt er innrásin í Lýbíu þar sem vísað var 

til mannréttindabrota en litið framhjá sambærilegum aðstæðum t.d. í Saudi Arabíu. 

Vert er að hafa eftirfarandi atriði í huga þegar fjallað er um réttlætanlegt stríð og mannrétt-

indi: (Mannréttindastofa Íslands , 2013). 

 Mannréttindi eins og þau eru sett fram í Mannréttindayfirlýsingunni og afleiddum 

skjölum, þ.m.t. löggjöf margra landa, eru ekki boðorð heldur almennar lýsingar eða 

markmið sem kunna að stangast á. Þá er einnig matsatriði hvort hægt sé að 

framfylgja þeim öllum, óháð staðsetningu og menningu. Það er heldur ekki ljóst hvort 

þau geti breyst í tímans rás. Eigi þau hinsvegar að vera algild þyrfti viðamikla 

skýringarbálka til að útskýra hvernig mismunandi aðstæður falla undir þau. Loks þarf 

að gefa sér að slík algild mannréttindi gildi fyrir hvern einstakling, óháð þáttum eins 

og þjóðerni, stétt og stöðu og séu þ.a.l. algild.  

 Það er einnig hægt að spyrja, óháð því hver algild mannréttindi einstaklinganna eru, 

eða kunna að vera, hvort nokkur geti haft rétt til að afneita algildum mannréttindum 

og þeim skyldum sem þeim fylgja? Ef það er mögulegt að réttlæta stríð á grunni 

mannréttinda verður þá ekki að gefa sér að fólk eigi ávallt að njóta mannréttinda 

jafnvel þótt það vilji það ekki? Sé sú skylda ekki til staðar getur hver og einn sagt að 

hann beri ekki þá ábyrgð sem fylgir mannréttindum og geti því gengið á mannréttindi 

annarra. 

 Ef mannréttindi eru á hinn bóginn ekki algild, hefur þá hver og einn svigrúm til að 

túlka hvað sé brot á þeim, eftir sínum eigin siðvenjum, svo lengi sem þær fara ekki of 

langt frá grunnmannréttindum? Í þessu samhengi er verið að tala um 

grunnmannréttindi sem eru það afdráttarlaus að ekki er unnt að deila um þau eins og 

réttinn til lífs, sbr. grein 3 í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna 

(Mannréttindastofa Íslands , 2013). 
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Af framansögðu er ljóst að eigi að réttlæta íhlutun á grunni mannréttinda verður að gefa sér 

að mannréttindi séu til sem algilt hugtak.6 Sætti viðkomandi sig ekki við þau rök er ekki unnt 

að hlutast til um málefni annarra ríkja án þess að yfirfæra á aðra sín siðferðileg gildi um 

mannréttindi. Hann gæti einnig valið hvaða brotum hann kysi að bregðast við. Ríki gæti til að 

mynda kosið að ráðast inn í land eins og Lýbíu á grundvelli mannréttindabrota en ákveðið að 

bregðast ekki við sams konar brotum, t.d. á Fílabeinsströndinni, eða í Súdan. Það eru aðrir 

þættir sem hafa einnig áhrif á slíka ákvörðun, t.d. hvað er gerlegt eða líklegt til árangurs. 

Hætt er við að íhlutunaraðili veigri sér við afskiptum þar sem öryggi hans er ógnað eða ef þau 

fela í sér lítinn ávinning fyrir hann. Sé ávinningur hans meiri er líklegra að hann telji íhlutina 

gerlega og líklegri til árangurs.  

 

Réttlæti og réttlátt stríð á grunni mannréttinda 
 

Eigi að nota mannréttindi sem rök í réttlætanlegu stríði verður að meta hvort íhlutunin leiði 

til réttlætis. Þótt það sé ekki meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er rétt að skoða aðeins 

hugmyndina um réttlæti almennt í þessu samhengi. Fyrst með því að líta lauslega á hug-

myndir Platons, sem hefur haft talsverð áhrif á orðræðu heimspekinnar um réttlætishugtakið 

sem samhljóm í sálu hvers og eins, við sjálfa sig og við samfélagsheildina (Slote, 2002). Í kjöl-

farið verður litið á réttlætishugmyndir John Rawls. 

Platon skilur einstaklingsréttlæti sem smækkaða mynd af réttlæti í ríkinu, en hann sér ríkið, 

eða stjórnskipan þess sem einskonar lífheild. Réttlæti einstaklingsins er ekki fyrst og fremst 

hugsað að vera í samræmi við réttlátar stofnanir eða lög (nema þá e.t.v. ef staðan væri 

þannig að lögin væru samin af réttlátum heimspekingum). Réttlátur maður er sá sem nýtur 

leiðsagnar hins Góða og er fær um að sjá það í sínum ólíkum myndum. Í honum stýrir 

rökhyggja ástríðu og metnaðar í gegnum þessa sýn. Þá og aðeins þá er sálin í samhljómi, 

sterk, falleg og heilbrigð og réttlæti einstaklingsins er þessi samhljómur. Í slíku ástandi má 

                                                             
6
 Þann fyrirvara skal hafa á að slík réttindi geta hugsanlega breyst í tímans rás en þau eru réttindi sem allir hafa 

og eru algild. Þetta þýðir að breytist mannréttindi verður breytingin að verða alls staðar á sama tíma, þannig að 
sömu réttindi séu ávallt í gildi. 



18 
 

segja að réttlæti ríki í sálinni. Athafnir eru þá réttlátar ef þær viðhaldast og eru í sátt við 

slíkan samhljóm (Platon, í þýðingu Ejólfs Kjalars Emilssonar, 1991). 

Með framsetningu Platons gengur hugmyndin um réttlætanlegt stríð upp: Það er þá og því 

aðeins að sýn okkar á hið góða sé algilt og óumbreytanleg. Sé „hið góða“ hins vegar 

sjónarhorn sem breytist eftir menningu og tíma getur hinn sterki ákveðið hvað hið góða sé 

og hvað í því felst. Þess vegna virðist fýsilegt að skoða réttlæti sem er algilt og hlutlaust við 

þær aðstæður þar sem það er sett fram. Í þessu skyni virðist t.d. hægt að nota hugmyndir 

Rawls um „fávísisfeldinn“ til að geta talað um réttlætanlegt stríð þar sem mannréttindi eru 

virt. „Eitt af hlutverkum fávísisfeldsins er einmitt að svipta menn þekkingu á því hvaða hópi þeir 

tilheyra í þessu tilliti en jafnframt að upplýsa þá um nauðsyn þess að slíkir hópar finni sér friðsamlegt 

og réttlátt sambúðarform.“ (Vilhjálmur Árnason, 2008). Aðferð Rawls miðar af því að skapa 

aðstæður til samræðna sem hafa hlutlægni og réttlætisjónarmið að leiðarljósi. Hann bendir 

sjálfur á að þar sem ekki er horft til réttlætis sem er algilt og óhlutdrægt sé fremur átt við 

þau siðferðilegu gildi í landinu sem beitir íhlutun og þvingar þau yfir á aðra (Rawls, 1999). 

Slíkt stríð verður óhjákvæmilega óréttlátt, þrátt fyrir að mannréttindi eigi að heita 

aðalmarkmiðið. Hlutlægni er mjög mikilvæg í réttlátu stríði. Það á sérstaklega við þegar 

kemur að jus post bellum, þ.e. hvernig innrásaraðilar eiga að hegða sér eftir stríðið, hvar 

ábyrgð ríkisins byrjar og hvar hún endar. Þá er einnig mjög mikilvægt varðandi réttlætinguna 

hvers konar friður kemst á og hvort mannréttindi verða tryggð að stríði loknu. 

Það einkennir réttlætanlegt stríð að krafan um að ákveðnar reglur séu hafðar í heiðri er 

afdráttarlaus. Auk þess verður að hugsa um enduruppbyggingu samfélagsins og stofnana 

þess. Rawls benti á í þessu samhengi „að sama hve virk og vel skipulögð lög og stofnanir væru, yrði 

að endurmóta þau eða leggja niður ef þau væru óréttlát“ (Rawls, 1971). En þótt lög, stofnanir og 

stjórnvöld sinni hlutverki sínu breytir það ekki því að sjálf mannréttindalöggjöfin verður 

einnig að gera það. Þrátt fyrir að stjórnvöld hafi samþykkt Mannréttindayfirlýsinguna er 

orðalag hennar í mörgum tilvikum túlkunaratriði. Dæmi um þetta er hversu mikið stjórnvöld 

þurfi að mennta fólk til að hafa uppfyllt viðkomandi skyldur, samanber 26. grein 

Mannréttinda-yfirlýsingarinnar (United Nations, 2012). 

 “Allir eiga rétt til menntunar. Skal hún veitt ókeypis, að minnsta kosti á grunnskóla- og undirstöðustigum. 

Grunnskólamenntun skal vera skylda. Starfsmenntun og sérmenntun skal standa öllum til boða og 

háskólamenntun vera öllum jafnfrjáls á hæfnisgrundvelli.“ (Mannréttindastofa Íslands , 2013). 
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Til að mynda má spyrja hvort verið sé að veita háskólamenntun sem er frjáls og á 

hæfnisgrunni ef fólk hefur ekki efni á að fara í háskólann. Í framhaldi af því vaknar hin 

eðlilega spurning hvaða hlutverki gegnir hæfnisgrunnur í þessu samhengi eða hvort verið sé 

að brjóta mannréttindi? 

Sú spurning sem við erum að reyna að svara er: Er einhvern tímann réttlætanlegt fyrir ríki að 

hefja réttlætanlegt stríð eða beita íhlutun með þeim hætti þar sem yfirlýstur tilgangur er að 

koma á mannréttindum hjá þeim sem hernaðurinn beinist gegn? 

Samantekið þurfa eftirfarandi skilyrði að gilda til að unnt sé að tala um réttlætingu stríðs 

með tilvísun til mannréttinda: 

 að til séu mannréttindi sem gilda alls staðar á sama tíma. Ekki megi vera misræmi í 

túlkun á því hvað eru mannréttindi á hverjum tíma þótt túlkunin geti breyst í tímans 

rás  

 að gengið sé út frá því að til sé réttlætanlegt stríð, að öðrum kosti sé ekki unnt að 

heyja stríð byggt á mannréttindum  

 að ekki sé unnt að heyja stríð og réttlæta það með mannréttindum nema að viðmiðið 

jus post bellum sé notað.  

 að best að sé að nota kenningar um óhlutdrægt réttlæti þegar talað er um 

réttlætingu á réttlætanlegu stríði. Í þessu samhengi er þó rétt að taka það fram að 

upphafleg hugmynd Rawls um fávísisfeldinn var hugsuð til að aðstoða borgarana við 

að taka sanngjarna afstöðu um grundvallarleikreglur samfélagsins almennt, ekki um 

einstakar stofnanir þess eða svið. Hins vegar er gagnlegt að nefna hana í þessu 

samhengi til að undirstrika mikilvægi réttlætis sem er almennt óhlutdrægt.  Þessi 

atriði hljóta að skipta meginmáli varðandi mannréttindi sem eiga gilda jafnt fyrir ólíka 

einstaklinga af ólíkum bakgrunni. 
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Hins vegar setja skilyrðin þau mörk að líta verði á réttindin sem reglur en ekki siðvenjur. Séu 

skilyrðin ekki algildar reglur sem refsing liggur við að brjóta fær íhlutunaraðilinn aukið vald til 

að túlka og þróa það hvernig mannréttindi eru skilin, þ.e. ef honum er í sjálfsvald sett hvar 

hann grípur inn og hvar ekki. Hætt er við að hann vilji beita íhlutun þar sem er hagnaðarvon 

ef hann telur hagsmunum sínum vera ógnað, t.d. auðlindum eða auðæfum. Hið sama á við 

varðandi hættu á því að hann vilji koma eigin siðvenjum og siðferðisgildum yfir á það 

samfélag sem hann hlutast til um. Einnig er hætt við að íhlutunaraðili veigri sér við afskiptum 

þar sem öryggi hans er ógnað eða ef þau fela í sér lítinn ávinning, eins og á t.d. við í Rwanda. 

Ennfremur er hætt við íhlutunaraðilinn líti öðrum augum á yfirgang trúarsamfélags sem hann 

samsamar sig við en þegar yfirganginum er beitt gegn trúarsamfélagi sem er honum fjarri. Í 

þessu samhengi má t.d. nefna muninn á yfirgangi kristinna manna gagnvart múslimum og 

hinu gagnstæða. Hvorutveggja virðist líklegt til að hafa áhrif á túlkun mannréttinda en ólíkt 

eftir því hver á í hlut. Þetta ásamt öðru undirstrikar mikilvægi þess að hlutlægnin sé höfð í 

heiðri við túlkun mannréttinda. 

Hér að ofan hefur verið sýnt hvers konar réttlætishugmynd er nauðsynleg ef mannréttindi 

eiga að geta legið réttlátu stríði til grundvallar. Eins og áður hefur verið rætt þarf að virða 

skilyrðin þrjú jus ad bellum, jus in bello og ekki síst jus post bellum. Réttlætið við beitingu 

þeirra þarf að vera óvilhallt og algilt, og sett fram t.d. í líkingu við hugmyndir Rawls. 

Mannréttindin sem vísað er til þurfa að vera algild. Þau geta breyst í tímans rás en breytingin 

verður að verða samtímis alls staðar.  

Af ofansögðu er ljóst að íhlutun á grundvelli réttlætanlegs stríðs með mannréttindi sem hluta 

af höfuðrökum getur gengið upp ef ákveðnar forsendur eru fyrir hendi. Í kaflanum hér á eftir 

er skoðað hvort þessum skilyrðum hefur verið fylgt í nokkrum átökum sem hafa orðið á 

síðustu árum. 
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Raunveruleg dæmi um íhlutun þar sem vísað var í mannréttindabrot. 
 

Fjölmörg dæmi eru um að ríki hafa réttlætt íhlutun í málefni annarra ríkja á grundvelli 

mannréttindasjónarmiða. Til að mynda gerðu Bretar, Frakkar og Rússar það í styrjöldinni í 

Grikklandi (1827–1830); Frakkar í Sýrlandi (1860–1861); Rússar í Bosníu-Herzegovínu og 

Búlgaríu (1877–1878); Bandaríkjamenn á Kúbu (1898) og Haíti (1915); og Grikkland, Búlgaría, 

og Serbía í Makedóníu (1903–1908, 1912–1913 (Veuthey, 2002). 

Caplan bendir á í þessu samhengi að þegar borgarastríð eru undanskilin, ráðist ríki nú á 

dögum tæpast á önnur án þess að a.m.k. hluti réttlætingarinnar fyrir aðgerðinni sé að það 

ríki sem ráðist er á sé að brjóta mannréttindi (Caplan, 2012). Hægt er að líta á mannréttindi á 

marga mismunandi vegu. Þess voru mörg dæmi í Kalda stríðinu að ríki styddu stjórnvöld sem 

voru að brjóta mannréttindi ef þau voru að berjast við sameiginlegan óvin. Ef ástæða var 

gefin fyrir stuðningnum var skýringin oftast sú að verið væri að styrkja ríki eða stjórnvöld 

gegn vopnuðum byltingaröflum innanlands. Sem dæmi má nefna Nicaragua þar sem upplýst 

hefur verið að Bandaríkin héldu áfram stuðningi við Contra skæruliða, þrátt fyrir vitneskju 

um að þeir stunduðu pyndingar á borgurum landsins. Hið sama gerðist í El Salvador. 

Bandarískum stjórnvöldum var ljóst að herstjórnin þar hélt úti dauðasveitum meðan þau 

héldu áfram stuðningi sínum við hana (Bourgois, 2001). 

Írak  
Eitt besta dæmið um íhlutun þar sem mannréttindabrot voru hluti af orðræðu stríðsréttlæt-

ingar er stríðið í Írak. Samkvæmt Amnesty International hafa árekstrar við trúarhópa sem eru 

í minnihluta og valdbeiting gagnvart þeim aukist eftir innrásina 2003 (Chapman. Taneja, 

2009). Auk þess er fullyrt, í skýrslum útgefnum af SÞ, að 9 árum eftir innrásina hafi lítið 

þokast í rétta átt varðandi mannréttindamál í Írak. Dæmi um þetta eru frá Amnesty 

International „New Order, Same Abuses: Unlawful Detentions and Torture in Iraq” (Amnesty 

International, 2010). Þá var einnig fjallað um efnið í skýrslu sem kom út á vegum sömu sam-

taka ári síðar, þ.e. Amnesty International Report on Iraq 2011 (International Amnesty, 2011). 

Til viðbótar þessu má benda á skýrslu Human Rights Watch þar sem fram koma grunsemdir 

um að stjórnvöld í Írak séu að pynta fanga (Human Rights Watch, 2010).  
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Ofangreint sýnir vel að þrátt fyrir að ein meginröksemdin fyrir innrásinni væri að Írakar hefðu 

gjöreyðingarvopn, sem gætu ógnað heimsbyggðinni, og þ.a.l. mannréttindum um víða veröld 

ásamt því að það yrði að vernda mannréttindi í Írak eða koma þeim á, var ekkert hugsað um 

réttlætinguna eftir stríðið (jus post bellum). Bass bendir á í þessu samhengi að það dró veru-

lega úr mannréttindaumræðunni eftir að Saddam var steypt af stóli þrátt fyrir að ekki hafi 

tekist að leysa vandamálin sem átti að leysa nema að hluta til. Samfara upplausninni sem 

fylgdi i kjölfar stríðsins komu síðan ný vandamál sem fengu litla umfjöllun. Þarna skortir jus 

post bellum til að stríðið geti í raun verið byggt á mannréttindasjónarmiðum ( Bass, 2008). 

 

Líbýa 
Atburðarásin í Líbýu er athyglisverð því að í upphafi átakanna var ekki samkomulag innan 

alþjóðasamfélagsins um vopnaða íhlutun, en bæði Kína og Rússland lögðust eindregið gegn 

slíku. Sumir telja að afstaða þessara ríkja hafi ráðist mikið til af nánum tengslum þeirra við 

stjórn Gaddafís. Það er nánast óumdeilt, innan alþjóðasamfélagsins og reyndar stutt af fjöl-

mörgum úttektum, að Gaddafí var í raun grimmur einræðisherra.  

 

Þrátt fyrir þetta hafði ályktun SÞ Nr. 1973 (2011) þann megintilgang að vernda borgara Líbýu 

en ekki að kollvarpa Gaddafí og stjórn hans (United Nations Security Council, 2011) Rússar 

beittu sér eindregið gegn því að her yrði sendur til Líbýu. Þegar borgarastríðið færðist í auk-

ana sannfærðu Bandaríkin aftur á móti Frakka og Rússa um nauðsyn íhlutunar á grundvelli 

mannréttindasjónarmiða. Ályktunin var samþykkt, 17. mars 2011, og í henni fólst flugbann 

yfir landinu. Yfirlýst mannúðarréttindasjónarmið, að baki íhlutuninni, fólust í því að stöðva 

beitingu hervalds af hálfur ráðamanna gegn eigin þegnum. Þrátt fyrir þetta lögðu íhlutunar-

aðilarnir meiri áherslu á að ráðast að hernaðarmannvirkjum stjórnvalda en að vernda 

borgarana. Eftir að stjórnin féll var nánast öllum aðgerðum íhlutunaraðilanna til verja 

borgarana hætt þótt enn væri mikið af óleystum málum út frá sjónarmiðum mannréttinda 

(UN, 2012). Þetta var hugsanlega átakanlegasti partur af Líbýustríðinu, þar sem ekki var reynt 

að efna þau loforð sem voru grundvöllur þess að til íhlutunar kom. 

 

Grundvallarspurningin, með hliðsjón af jus post bellum, er hvernig er mannréttindamálum er 

háttað nú í Líbýu? Hver urðu áhrif íhlutunarinnar í raun? Auk þess er rétt að spyrja hvað ríkin 

sem börðust fyrir íhlutun á grundvelli mannúðarsjónarmiða aðhafast nú í þeim málum eftir 
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að einræðisherrann er fallinn. Gaddafí var þekktur fyrir að beita erlenda borgara hörku. Samt 

sem áður er það svo að árásir á útlendinga hafa aukist ef eitthvað er eftir fráfall hans. Það á 

sérstaklega við um Afríkubúa sunnan Sahara (Amnesty International, 2012).Þetta er dæmi 

um vandamál sem í raun eiga upptök sín í stríðinu. Svo virðist sem kynþáttahatur hafi 

magnast, á grunni á óstaðfestra fregna um að þeldökkir málaliðar hafi gengið Gaddafí á 

hönd. Nú þegar Gaddafí er ekki lengur við lýði hefur staða þessa fólks versnað (Amnesty 

International, 2012). Sameinuðu Þjóðunum virðist vera kunnugt um ástandið og hafa rætt 

við núverandi stjórnendur Lýbíu um stefnu í fólksflutningum. Það virðist talsvert öfugsnúið 

að þjóðir, sem stóðu fyrir vopnaðri íhlutun á grundvelli mannréttindasjónarmiða til að bjarga 

líbýskum borgurum frá Gaddafí, séu ekki í stakk búnar til að stöðva þau mannréttindabrot 

sem eiga nú sér stað í landinu (Araujo, 2011), (Pallister-Wilkins, 2009). Þá virðist, samkvæmt 

skýrslum Amnesty International, vera vandræði með þjóðvarðliðið í Líbýu. Skýrslurnar inni-

halda upplýsingar um tíðar pyntingar á óbreyttum borgurum (Amnesty international, 2012). 

Flest tilfellin vörðuðu fólk, sem var tekið án handtökuskipunar, sett í fangelsi og pyntað 

(Regional security office, 2011). Þetta veltir upp spurningunni hvort Líbýu sé stýrt í samræmi 

við gildandi lög eða hvort landinu sé í raun stýrt með vopnavaldi.  

 

Það ber að leggja áherslu á að aðalatriðið er ekki hvernig líbýsk stjórnvöld hafa brugðist við 

þessari valdbeitingu. Kjarnaspurningin er hvers vegna Frakkland og Bandaríkin, sem hvöttu 

nánast frá fyrsta degi til íhlutunar vegna mannréttindasjónarmiða, til að fella Gaddafí og 

stjórn hans, aðhafast ekkert til að stöðva þessa valdbeitingu. Þarna skortir jus post bellum til 

að stríðið geti verið grundað á mannréttindasjónarmiðum (Bass, 2008). Þessu til viðbótar er 

sorglegur eftirmáli við atburðarásina. Rússland og Kína horfðu til fordæmisins í Líbýu þegar 

þau stóðu gegn mannúðarhjálp í Sýrlandi, enda óttuðust þau að átökin myndu þróast á líkan 

máta. Þrátt fyrir að íhlutunaraðilarnir segðust ætla að verja borgarana í Líbýu var ekki hugsað 

að ástandið yrði öllum í hag. Menn sáu ekki fyrir að innrásin myndi skaða mannréttindi fólks 

sunnan Sahara eða annarra minnihlutahópa og þegar sú varð raunin var ekki hugsað frekar 

um það. Fjallað er oft um ríki sem heild en ekki litið til þess að þau eru sundurlaus og innan 

þeirra eru ósjaldan margar fylkingar með mismunandi menningu og búa við mismunandi 

aðstæður. Við upplausnarástand reyna mismunandi hópar að ná völdum og áhrifum en 

meginhugsunin er sjaldnast að koma á jafnrétti eða mannréttindum. 
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Rwanda 
Þegar ekki er ljóst hvert er hlutverk þess er sem beitir íhlutun á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða geta skapast ófyrirséð vandamál. Sorglegt dæmi þar að lútandi gerðist 

í Rwanda þegar hersveitir Nato, sem voru staðsettar þar, fengu ekki leyfi frá yfirstjórn 

samtakanna til að aðhafast nokkuð til að stöðva mannréttindabrot. Í mörgum tilfellum skildu 

Friðargæslusveitirnar borgara eftir varnarlausa, nánast fyrir dauðanum, þar sem þeir voru 

umkringdir sveitum sem voru að fremja þjóðarmorð. Gæsluliðarnir brugðust ekki við til að 

bjarga fólkinu (Guraziu, 2008). Aðgerðarleysi þeirra var í hróplegu ósamræmi við þriðju grein 

Mannréttindayfirlýsingarinnar um að allir eigi rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Þrátt fyrir að 

ekki hafi verið ekki brugðist við mannréttindabrotum í Rwanda hafa mannréttindi, eins og 

bent hefur verið á, ósjaldan verið notuð sem rök fyrir íhlutun í málefni fullvalda ríkja og eða 

stríðsrekstri gegn þeim.  

Meginniðurstaða þessa texta er að ef nota á rök mannréttinda fyrir íhlutun í réttlátu stríði 

þarf það að byggja á tvenns konar forsendum. Annars vegar um eðli mannréttinda. Þau þurfa 

að gilda yfir öll lönd, það er að segja að þau geta verið breytanleg en ef þau breytast þarf það 

að gerast alls staðar á sama tíma. Sé það ekki gert brestur frumforsendan og verið er að færa 

gildismat íhlutanaraðilans yfir á aðra. Það tengist síðan hinu atriðinu, þ.e. túlkun mann-

réttinda. Hér tel ég kröfuna um hlutleysi, t.d. afstöðu til ólíkrar menningar, vera lykilatriði. 

Tryggja þarf að mannréttindin hafi það sterka stöðu að stjórnvöld komist ekki upp með að 

túlka þau eftir vild og hentugleika. Þessar niðurstöður sem og málflutningur ritgerðarinnar í 

heild verða útfærðar nánar í samantektinni sem kemur hér í kjölfarið. 
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Samantekt og niðurstöður 
 

Meginviðfangsefnið hér er hvort hægt sé að nota mannréttindi sem réttlætingu fyrir íhlutun 

eða stríðsrekstri? Við skoðun á því hvaða forsendur þyrftu að vera fyrir slíkri notkun voru 

könnuð þrjú meginskilyrði, sem málflutningur um réttlátt stríð, hefur byggst á frá fornu fari.  

Þau varða röksemdir fyrir því að hefja réttlætanlegt stríð og réttmæti þeirra, jus ad bellum. 

Skilyrði um framferði í réttlætanlegu stríði, jus in bello og síðast en ekki síst, skilyrði varðandi 

ábyrgð að stríði loknu, jus post bellum. 

Umfjöllunin hér bendir til þess að þessi umgjörð hafi að mestu leyti staðist tímans tönn. 

Vandamálið er hinsvegar frekar hvernig henni er fylgt, en nokkur dæmi þess efnis hafa verið 

rædd, svo sem nýlegt dæmi um íhlutunina í Líbýu. Margt bendir til að vandamálin liggi 

aðallega í brotum á „síðasta úrræði“ og „meðalhófi“ í just ad bellum og síðan að reglan „gera 

verði greinarmun og á milli vopnlausra borgara og hermanna“ og „meðalhófi“ í jus in bello. 

Það vekur spurninguna: Hvað er þá hægt að gera til að stuðla að því að þeim viðmiðum og 

reglum sem við höfum sé betur fylgt? Þetta er flókin og víðtæk spurning sem nær að 

einhverju leyti út fyrir viðfangsefnið hér. Staðreyndin er hins vegar sú að ef ekki er hægt að 

framfylgja mannréttindum þá er hætta á því að yfirlýsingar og rökstuðningur varðandi þau 

missi gildi sitt. Í dæmunum að ofan er ekki horft til þess hvernig endanleg áhrif varðandi 

mannréttindi urðu, t.d. hvort fólkið hafi fengið mannréttindi sín eða ekki, eða þeir sem höfðu 

þau áður hafi haldið þeim. En hvernig er þá hægt að tryggja það að ofangreindum skilyrðum 

um réttlátt stríð verði mætt, þar sem slíkt virðist vera forsenda fyrir því að hægt sé að beita 

íhlutun í nafni mannréttinda? Ég ætla ekki að reyna að fara út í nákvæmar útlistanir á þessu, 

enda yrði það efni mun stærra en það sem ritgerðin á að fjalla um. Almennt myndi ég þó 

segja að til að hægt sé að fylgja meginreglum varðandi réttlátt stríð og koma mannréttindum 

í framkvæmd, þurfi nálgunin að vera óvilhöll í líkingu við fávísisfeld Rawls .  

Ef almennir og algildir mælikvarðar á réttlæti og mannréttindi eru ekki fyrir hendi, eða ekki 

notaðir, er hætt við að stríðsréttlætingar snúist fyrst og fremst um sértæka hagsmuni. 

Tilvísanir í mannréttindabrot gætu endað sem yfirskyn fyrir heimaalin gildi, þ.e. gildi 

íhlutunaraðilans, eða aðra hagsmuni. Í ritgerðinni er spurt hvort mannréttindabrot geti verið 

forsenda íhlutunar. Ritgerðin fjallar hins vegar ekki um hvernig mannréttindi virka eða eðli 
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mannréttinda, þótt það sé vissulega verðugt viðfangsefni hugsunar og rannsókna. Lykilatriðið 

virðist vera hvort forsendur séu til að framfylgja þeim. Þau dæmi sem hér hafa verið skoðuð 

gefa e.t.v. ekki tilefni til mikillar bjartsýni í þessu efni. Það er þó ekki útlokað að önnur dæmi 

geti sýnt fram á annað og mun það kannski sjást betur í framtíðinni. Út frá þeirri stöðu sem 

er í dag sýnist mér að íhlutun á grunni mannréttindabrota sé vafasamur kostur.  
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