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Ágrip 

 
Í ritgerðinni leita ég svara við þeirri spurningu hvort hægt sé að fella réttlætingu fyrir 

hernaðarinngripi af mannúðarástæðum inn í þau skilyrði sem mótuð hafa verið innan 

hefðarinnar um réttlátt stríð. Tel ég þetta gagnlegt í því ljósi að hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum hefur hlotið almenna viðurkenningu sem grundvöllur réttlætingar 

fyrir stríðsátökum. Sé mögulegt að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í 

þann ramma sem smíðaður hefur verið af helstu hugsuðum hefðarinnar um réttlátt 

stríð er óþarft að finna upp hjólið hvað siðfræðilega réttlætingu fyrir hernaðarinngripi 

af mannúðarástæðum varðar. Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með er 

eftirfarandi: Er mögulegt að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í 

meginreglur hefðarinnar um réttlátt stríð? 

     Til þess að svara henni geri ég fyrst grein fyrir inntaki hefðarinnar um réttlátt stríð. 

Því næst fjalla ég um mannhelgihugtakið fyrst út frá umræðu heimspekinnar og  síðan 

Biblíulegum grundvelli þess. Því næst geri ég grein fyrir nokkrum skilgreiningum á 

því hvað teljist mannúðarástæður. Í fjórða kafla skilgreini ég hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum og geri einnig grein fyrir þeirri gagnrýni sem helst hefur komið 

fram á hugmyndina. Að lokum geri ég síðan grein fyrir tilraunum Wheelers og 

Lucasar til þess að mynda siðfræðilegan réttlætingarramma fyrir hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. 
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Formáli 

Stríðsátök hafa fylgt manninum svo lengi sem sagan man. Hafa þau tekið fleiri líf en tölu 

verður á komið og ollið manninum meiri hörmungum en nokkuð annað fyrirbrigði mannlegrar 

gerðar. Skaði þeirra jafnast ekki á við nokkrar aðrar hörmungar sem dynja á manninum nema 

ef vera skyldu þær sem eiga uppruna sinn í hræringum náttúrunnar. Það að stríðsátök eru 

mannanna verk og afurð hugmynda hans um heiminn dregur okkur að fyrirbærinu og gerir það 

áhugavert að skoða ofan í kjölinn í þeirri von að við megum átta okkur betur á því. 

     Ég gekk á fund leiðbeinanda míns, dr. Sólveigar Önnu Bóasdóttur, með þá óljósu hugmynd 

að vilja skrifa um siðfræðilegar hliðar stríðsátaka. Ræddum við málið nokkuð og settist ég 

síðan niður og las mér til um efnið. Fljótlega varð mér ljóst að hugmyndir manna um að 

útvíkka meginreglur um siðfræðilegt lögmæti stríðsátaka þannig að þær staðfesti einnig 

réttmæti þess að grípa til hernaðaríhlutunar frammi fyrir stórfelldum mannréttindabrotum 

höfðuðu sterkast til mín.  

     Þessi umræða er að mínu viti ein sú mikilvægasta á sviði siðfræði stríðsátaka í nútímanum. 

Ekki síst í ljósi þess að rannsóknir á átökum í heiminum hafa leitt í ljós að í kjölfar loka kalda 

stríðsins, milli austur- og vesturblokka hins vestræna heims, hafa borgarastyrjaldir orðið mun 

fyrirferðarmeiri á kostnað hinna klassísku átaka á milli þjóða.1 Í því ljósi er nauðsynlegt að 

ræða til hlítar möguleika alþjóðasamfélagsins til þess að grípa inn í slík átök til þess að tryggja 

öryggi borgara þeirra ríkja þar sem barist er innbyrðis en ekki síður til að tryggja stöðugleika 

einstaka svæða heimsins. Einnig þegar stjórnvöld brjóta gróflega gegn mannréttindum eigin 

ríkisborgara eða reynast þess ekki megnug að gæta þess að mannréttindi þeirra séu virt. 

Skoðaði ég því megindrættina í umræðu síðustu ára um efnið og birtist afrakstur þeirrar vinnu í 

ritgerð þessari.  

     Leiðbeinanda mínum, dr. Sólveigu Önnu Bóasdóttur, þakka ég afbragðs leiðsögn við 

vinnslu ritgerðarinnar. Ekki síst þakka ég henni ómælda þolinmæði hennar á samstarfstíma 

okkar. 

 

 

 

Reyðarfirði síðsumars 2010 

 Gunnar R. Jónsson 

                                                
1 Sjá Muzaffer 2007 og Heidelberg institute for international conflict research 2009  
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1. Inngangur 
Viðfangsefni ritgerðarinnar fellur þvert á fræðigreinar eigi að skoða það af einhverri 

alvöru. Þar skipta miklu sjónarmið lögfræðinnar en einnig færa félagsvísindin okkur 

verkfæri til þess að meta reynsluna af hernaðarinngripum af mannúðarástæðum, en 

fjölmörg slík tilvik eru þekkt í gegnum söguna. Hinn siðfræðilegi vinkill er hins vegar 

útgangspunktur þessarar ritgerðar. Ætla ég í henni að skoða hvernig menn hafa fært 

þetta viðfangsefni í siðfræðilegan búning og þá sérstaklega tilraunir manna til þess að 

fella það í skorður alhæfandi siðfræðilegra viðmiðana. 

     Talsvert hefur verið skrifað um þetta efni í gegnum tíðina allt frá því að John 

Stuart Mill birti einn fyrsta vísinn að því í ritgerð sinni A few words on non 

intervention árið 1859.2 Framan af var umræðan hins vegar lítil og er það ekki fyrr en 

eftir síðari heimsstyrjöldina og í kjölfar mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu 

Þjóðanna (SÞ)3 að hún fer af stað af einhverri alvöru í takt við mannréttindavakningu 

tímans. Mesta gróskan í umræðunni, hvort sem hún er út frá forsendum félagsvísinda 

eða hugvísinda, hefur hins vegar verið á allra síðustu árum og má að nokkru leyti 

rekja hana til afskiptaleysis þjóða heims af þjóðarmorðunum í Rúanda árið 1994 og 

einhliða ákvörðunar NATO að grípa inn í atburðarásina á Balkanskaga árið 1999 til 

þess að stöðva þar meinta stríðsglæpi og mannréttindabrot. Er það skiljanlegt enda í 

báðum tilfellum um að ræða átök sem fóru fram í fjölmiðlum fyrir allra augum. 

Afskiptaleysi vesturlanda af aðstæðum í Rúanda og spurningar um lögmæti inngrips 

NATO á Balkanskaga þar sem farið var framhjá SÞ við ákvarðanatöku kölluðu vegna 

grundvallandi eðlis síns hvoru tveggja á fræðilega umræðu. Aðgerðir NATO ýttu 

undir sérstaklega mikla grósku en nokkur fjöldi greina og greinasafna spruttu af 

                                                

2 Mill telur enga ástæðu til þess að hverfa frá þeirri meginreglu að íhlutanir í innri málefni ríkis sé ekki 
hægt að réttlæta út frá þeirri forsendu að þau snúist um hugmynd. Stríð þurfi ávallt að skilgreina út frá 
því hvort um sé að ræða árásarstríð eða varnarstríð. Árásastríð séu alltaf óréttlætanleg hvort heldur þau 
sækja réttlætingu sína til hugmyndar eða landvinninga segir Mill. Hins vegar telur hann svigrúm vera 
fyrir slíkar íhlutanir í ákveðnum tilfellum. Er það fyrst og fremst þegar um er að ræða það sem kallað 
hefur verið “failed states” í umræðu nútímans enda geti ríkisstjórn sem haldi ekki uppi almannareglu 
ekki gert tilkall til valda. Þó sé aldrei hægt að færa mönnum frelsi, hvatinn að baki frelsinu þurfi ávallt 
að byggja á þrá eigi frelsið að vera varanlegt varar Mill við. Mill 1984 

3 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna var samþykkt þann þann 10. desember 1948. Hana má 
m.a. finna á heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands: http://www.humanrights.is/log-og-
samningar/mannrettindasamningar/sameinudu-tjodirnar/Undirflokkur/ 
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átökunum.4 Á allra síðustu árum má segja sömu sögu um innrásina í Írak en hún hefur 

orðið uppspretta nokkurra fræðilegra skrifa.5   

     Hér á landi hefur umræðan ekki verið eins hávær og lítið úrval efnis að finna á 

íslensku. Þó er rétt að geta lokaverkefnis sem Hreiðar Eiríksson vann í lögfræði við 

hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri árið 2006 og ber heitið Hið réttláta 

stríð: er til regla í þjóðarétti sem heimilar einhliða hernaðaríhlutun af 

mannúðarástæðum. Komst Hreiðar að þeirri niðurstöðu að sáttmáli SÞ um beitingu 

vopnavalds heimilaði hvorki né bannaði einhliða hernaðaríhlutun af 

mannúðarástæðum. Ennfremur leiðir rannsókn hans í ljós að hugmyndin um réttlátt 

stríð hafi öðlast lagagildi strax á tímum forngrikkja og ofangreindur sáttmáli SÞ hafi 

engu breytt þar um.  Þá hefur Hreiðar komist að þeirri niðurstöðu að engin 

dómafordæmi séu til staðar þar sem slík íhlutun sé úrskurðuð ólögleg auk þess sem 

engin stofnun SÞ hafi fordæmt þær íhlutanir sem orðið hafa á starfstíma þeirra á 

grundvelli ólögmætis.6 

     Urður Gunnarsdóttir og Valur Ingimundarson fjölluðu einnig um efnið. í 1. tbl. 

2001 af Viðhorfi, tímarits um alþjóðamál sem gefið er út af Varðbergi –félagi ungs 

fólks um vestræna samvinnu. Urður skrifar í grein sinni um íhlutun NATO í Serbíu 

árið 1999 og kallar hana Borgar mannúð sig? Kemst hún að tvíþættri niðurstöðu. 

Annars vegar segir Urður ekki hægt að halda því fram að hernaðaríhlutun af 

mannúðarástæðum borgi sig ekki þar sem mannslíf verði ekki metin til fjár. Hins 

vegar segir hún jafn rangt að gera sér ranghugmyndir um afleiðingar slíkra aðgerða, 

þ.e. að slíkum aðgerðum fylgi ekki oft talsvert mannfall og ýmsir samfélagslegir 

erfiðleikar. Menn geri sér ekki grein fyrir mögulegum afleiðingum strax í upphafi og 

því sé hætt við því að fjari undan stuðningi við slíkar íhlutanir. Þá sé eins og hún 

orðar það verr af stað farið en heima setið.7 Valur Ingimundarson spyr þriggja 

spurninga í sinni grein. Í fyrsta lagi hvort íhlutun NATO í málefni Kosovo hafi 

raunverulega verið mannúðarráðstöfun og hvort markmiðum NATO hafi verið náð. Í 

annan stað fjallar hann um þær lagalegu og siðferðislegu spurningar sem íhlutunin 

vakti og að síðustu reynir hann að meta afleiðingar Kósovóstríðsins almennt á 

öryggismál í Evrópu. Valur telur að mannúðarsjónarmið hafi ekki ráðið öllu um 

                                                
4 Má þar nefna Chatterjee og Scheid 2003  
5 Sjá Walzer 2004:143-151, Roth 2006 og Johnson 2006 
6 Helstu niðurstöður Hreiðars má finna í útdrætti á vefnum. Ritgerðin í heild sinni er hins vegar lokuð     
almennum aðgangi. Hreiðar Eiríksson 2006 
7 Urður Gunnarsdótir 2001:25-27 
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íhlutun Atlantshafsbandalagsins. Þar hafi ekki síður verið um ræða eins konar 

forræðisdeilu yfir Kósóvóhéraði og spurninguna um trúverðugleika NATO í kjölfar 

hótana sinna gegn Slobodan Milosevic. Þá hafi enn víðtækari spurning um hlutverk 

bandalagsins eftir lok kalda stríðsins spilað inn í atburðarásina. Þó er rétt að taka fram 

að Valur telur að hernaðaríhlutun hafi verið réttlætanleg á grundvelli glæpa Serba 

gagnvart Kósóvó-Albönum. Í grein sinni dregur Valur einnig fram umfjöllun Paul 

Kahn sem hefur kallað það siðfræðilega mótsögn að NATO skyldi grípa til svo 

kallaðs áhættulauss hernaðar sem fólst í umfangsmiklum lofthernaði úr það mikilli 

hæð að loftvarnarbyssur Serba næðu ekki til flugvélanna. Þá leiðir Valur að því líkur 

að hernaður NATO hafi ekki náð mannúðartilgangi sínum heldur þvert á móti magnað 

þjóðernishreinsanir Serba en talið er að um 10.000 Kósóvó-Albanir hafi verið myrtir 

eftir að loftárásir NATO hófust.8  

     Þó hin íslenska umræða hafi um margt verið áhugaverð ætla ég að beita öðru 

sjónarhorni á viðfangsefnið heldur en þar er að finna. Líkt og áður hefur komið fram 

ætla ég að skoða það út frá hinum siðfræðilega vinkli og því verða möguleg tengsl 

hernaðarinngrips af mannúðarástæðum við hefðina um hið réttláta stríðs í brennidepli 

ritgerðarinnar. Rannsóknarspurning ritgerðar þessarar er þannig eftirfarandi: Er 

mögulegt að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í meginreglur 

hefðarinnar um réttlátt stríð? 

     Hefðin um réttlátt stríð hefur verið ráðandi í allri guðfræðilegri og siðfræðilegri 

nálgun á stríðsátök um árþúsundir. Innan hennar hefur þess verið freistað að smíða 

ramma skilyrða innan hvers væri hægt að segja til um siðfræðilegt lögmæti 

stríðsátaka. Hernaðarinngrip af mannúðarástæðum er í eðli sínu hernaðarlegt 

fyrirbæri. Þess vegna tel ég gagnlegt að reyna að fella hugmyndina inn í þann ramma 

sem mótaður hefur verið í gegnum tíðina jafnvel þó e.t.v. þurfi að aðlaga hann hinum 

mannúðlega þætti hennar. Slíkt hlýtur hið minnsta að vera ákveðinn undanfari þess að 

menn reyni að smíða algerlega nýja og óskylda ramma enda með öllu óþarft að finna 

upp hjólið ef nothæfar gjarðir finnast nú þegar. 

     Til þess að svara rannsóknarspurningunni mun ég í öðrum kafla gera stuttlega 

grein fyrir helsta inntaki meginreglna hefðarinnar um réttlátt stríð. Fyrst eins og þær 

koma fram í skrifum Ágústínusar kirkjuföður og síðan meðal valinna fræðimanna á 

21. öld. Í þriðja kafla beini ég síðan sjónum mínum að mannhelginni. Fjalla ég um 

                                                
8 Valur Ingimundarson 2001:20-24 
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hugtakið út frá siðfræðilegum forsendum og biblíulegum og set það loks í samhengi 

við hernaðaríhlutun af mannúðarástæðum. Ég tel nauðsynlegt að skoða hugtakið 

rækilega í upphafi vegna mikilvægi þess fyrir allra umræðu um hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. Felst það fyrst og síðast í því að réttlæting slíkra inngripa felst í 

því að sýna fram á mannúðartilgang þeirra og stórkostlega neyð sem er mannúðarlegs 

eðlis. Líkt og sýnt verður fram á í kaflanum eru bein tengsl á milli mannúðarinnar og 

mannhelginnar enda felst það sama í mannúðarástæðum og felst í mannúðinni, þ.e. að 

hver og ein manneskja er mikilvæg og það að koma henni til aðstoðar þegar 

mannhelgi hennar er ógnað er algert grundvallaratriði allrar siðfræði hvort heldur er út 

frá forsendum guðfræði eða heimspeki. Í fjórða kafla ritgerðarinnar skilgreini ég 

fyrirbærið hernaðaríhlutun af mannúðarástæðum og mun einnig reifa helstu atriðin í 

þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á fyrirbærið. Í fimmta kaflanum geri ég loks 

grein fyrir tilraunum Wheelers til þess að fella meginreglur réttláts stríðs utan um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum og einnig hugmyndum Lucasar sem hafnar 

þessum tilraunum og reynir þess í stað að smíða sínar eigin siðfræðilegu mælistikur 

sem þó eru óneitanlega keimlíkar skilyrðum hins réttláta stríðs. Að lokum dreg ég 

síðan niðurstöður ritgerðarinnar saman í sérstökum kafla. 
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2. Hefðin um réttlátt stríð 

Umræðan um hernaðarinngrip af mannúðarástæðum fer ekki fram í tómarúmi og er 

nauðsynlegt að spegla hana í ljósi hugmyndanna um réttlátt stríð sem hafa verið þær 

áhrifamestu í allri vestrænni umræðu um stríð í þúsundir ára líkt og aðra umræðu um 

stríðsátök. Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir því hvað hefðin um réttlátt stríð 

felur í sér. Fyrst mun ég gera grein fyrir því hvernig Ágústínus kirkjufaðir (354-430)  

fjallaði um efnið en skrif hans lögðu grunninn að því hvernig hefðin mótaðist og 

festist í sessi í vestrænni guðfræði- og heimspekihefð. Því næst dreg ég fram þær 

breytingar sem greina má í skrifum þriggja fræðimanna á 21. öldinni. 

     Hefðina um réttlátt stríð má kalla þær tilraunir manna í gegnum tíðina til þess að 

setja fram alhæfandi reglur sem bera megi tilteknar ástæður við og úrskurða þannig 

um siðfræðilegt réttmæti þess að fara í stríð. Ná skrif sem fella má undir þessa hefð 

allt aftur til forngrikkja en meðal þeirra sem ritað hafa um efnið eru Platón, Síseró, 

Ágústínus kirkjufaðir, Tómas Akvínas, Kant og gætum við rakið okkur svona eftir 

mörgum helstu hugsuðum vestrænnar heimspekihefðar allt til okkar daga.9 

     Fyrst er rétt að geta þess að venjan er að skipta kröfum þessarar hefðar í þrennt. Í 

fyrsta lagi er það sem  kallað hefur verið jus ad bellum og nær til krafna í aðdraganda 

stríðs, þ.e. hvaða skilyrði þarf að uppfylla áður en hægt er að fara í stríð á siðferðilega 

verjandi forsendum. Í öðru lagi er það sem nefnd hefur verið jus in bello en á íslensku 

mætti kalla þennan flokk réttlát hegðun í stríði og loks hafa ýmsir viljað bæta þriðja 

flokkinum við og kalla hann jus post bellum og lýsir hann því hvernig ljúka eigi stríði 

með réttlátum hætti en undir þennan flokk fellur einnig uppbyggingarstarf að loknu 

stríði.  

2.1 Réttlátt stríð samkvæmt Ágústínusi 

Ágústínus kirkjufaðir taldi þurfa að uppfylla nokkur skilyrði þegar kæmi að því að 

ákvarða réttmæti þeirrar ákvörðunar að fara í stríð. Hann skrifaði aldrei kerfisbundið 

um réttlátt stríð en eftirfarandi má þó finna hér og þar í skrifum hans. Áttu þessar 

hugmyndir Ágústínusar eftir að mynda grunninn að því sem hefðin um réttlátt stríð 

hefur sett fram sem skilyrði jus ad bellum. Samkvæmt þeim þarf að uppfylla þrjú 

skilyrði áður heldur en farið er í stríð. Þau eru: 

                                                
9 Prýðilega almenna umfjöllun um réttlátt stríð má finna í Guthrie og Quinlan 2007 og Reed og Ryall 
2007 
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     Réttmæt yfirvöld. Í þessu felst að ekki getur hver sem er komið fram og tekið 

ákvörðun um að ráðast í stríðsrekstur. Það geta aðeins lögleg stjórnvöld í samfélaginu 

gert. Að baki býr tvíþætt hlutverk ríkisins annars vegar sú skylda þeirra að stuðla að 

almannahag og hins vegar að refsa þeim sem brotið hafa af sér. Með vísan í annað 

hvort geta lögmæt stjórnvöld þannig tekið ákvörðun um að heyja stríð með réttmætum 

hætti. Er með þessu skilyrði komið í veg fyrir réttlætingu vopnaðrar uppreisnar gegn 

lögmætum stjórnvöldum. 

     Réttmæt ástæða. Krafan um réttméta ástæðu felur það í sér að ekki er hægt að 

heyja stríð af hvaða ástæðu sem er. Ástæðan að baki stríðinu þarf að vera sú að 

fullnægja réttlætinu. Lúther sem að öðru leyti gekk í takt við Ágústínus hvað skilyrði 

hins réttláta stríðs varðar var þessu þó ósammála og taldi varnarstríð einu 

réttlætanlegu tegund stríðs. 

     Réttmæt markmið. Að krefjast réttmætra markmiða með hernaði felur í sér að þar 

sem hlutverk stjórnvalda sé að stuðla að almannaheill þá verði að vera farið út í stríð 

með það að markmiði að styðja við þessa skyldu stjórnvalda. Að tryggja frið og 

réttlæti, öryggi borgaranna og almannareglu samfélagsins eru þannig allt réttmæt 

markmið samkvæmt skilgreiningu Ágústínusar. Hefndarþorsti eða ásókn eftir völdum 

eða áhrifum flokkast hins vegar ekki undir slík réttmæt markmið.10 

2.2. Síðari tíma viðbætur. 

Eins og áður segir mynda þessi skilyrði Ágústínusar hryggjarstykkið í þeim 

hugmyndum sem verið hafa ríkjandi allt fram á þennan dag í hefðinni um hið réttláta 

stríð. Í gegnum tíðina hefur skilyrðunum hins vegar fjölgað og má greina tvö skilyrði 

til viðbótar við þau sem þegar hefur verið getið um. Þau eru: 

1. Stríð þarf að vera örþrifaráð. Stríð á alltaf að vera síðasta úrræði þeirra sem 

deila. Áður en gripið er til þess er nauðsynlegt að öll önnur úrræði til þess að 

tryggja réttlæti og frið hafi verið reynd og þau siglt í strand. 

2. Viðeigandi hlutfall þarf að vera á milli þess ávinnings sem hljótast mun af 

stríðinu og þeim skaða sem það veldur. Almennur skilningur ríkir á því að 

stríð valda ómælanlegum skaða og þjáningu. Þess vegna hefur þetta skilyrði 

verið sett fram en það felur í sér að líklegt sé að átökin valdi minni skaða 

heldur en orðið hefði ef ekki væri gripið til þeirra.11  

                                                
10 Reichberg, Syse og Begby 2006:81-84. Bexell og Grenholm 2001:436 
11 Bexell og Grenholm 2001:436-437 
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     Hafa þessi skilyrði að mestu haldið sér fram á þennan dag þó rökin fyrir sumum 

þeirra hafi breyst nokkuð í tímans rás. Þannig telja Guthrie og Quinlan þau vera sex: 

Réttmæt ástæða, hlutfallsleg ástæða, réttmætur ásetningur, réttmætt yfirvald, 

raunsannar líkur á árangri og síðasta úrræði. Þarna er það í rauninni aðeins fimmta 

atriðið, sem mælir fyrir um raunsannar líkur á árangri, sem bætist við upptalninguna. 

Felur þetta í sér að óábyrgt væri af forsvarsmanni yfirvalda að stofna til stríðs ef 

teljandi líkur væru ekki taldar á því að árangur næðist. Þá væri betra heima setið en af 

stað farið og vænlegra til árangurs og ábyrgara að kanna aðrar leiðir að markmiðinu. 

Vara þeir við því að líta aðeins sem svo á að góðar líkur séu á sigri því vel sé hægt að 

ímynda sér aðstæður þar sem sigur þurfi ekki til að gera aðstæður fólks betri heldur en 

ríkjandi ástand verði ekki gripið til hernaðaraðgerða.12  

     Guthrie og Quinlan skilgreina einnig réttmæt yfirvöld á allt annan hátt heldur en 

Ágústínus og vísa til þeirra laga sem sett voru á vettvangi SÞ upp úr fyrra stríði og 

kveða á um að aðeins megi grípa til stríðs til þess að verjast árás eða með samþykki 

Öryggisráðs SÞ.13 Bexell og Grenholm ganga enn lengra í höfnun sinni á þeirri 

skilgreiningu Ágústínusar að aðeins lögmæt stjórnvöld geti heimilað stríðsrekstur og 

segja slík rök ekki gild samkvæmt nútímalegri félagssiðfræði þar sem sem vel séu 

hugsanlegar þær aðstæður þar sá sem undir vald er settur geti gripið til vopnavalds til 

þess að reyna að skapa réttlátara samfélag heldur en honum hefur verið búið. Þá telja 

þeir einnig að það að líta á stríð sem refsingu eigi litla möguleika á að standast slíka 

skoðun. Benda þeir á að aðrar leiðir geti verið betri til þess að halda uppi lögum og 

reglum í alþjóðasamfélaginu heldur en að beita vopnavaldi.14 

     Fisher er á svipuðum slóðum en hann dregur skilyrðin þó saman í fjögur atriði sem 

eru: réttmæt yfirvöld, síðasta úrræði, réttmæt ástæða og ásetningur og loks 

hlutfallslegt réttmæti.15  

     Næsta skref er að skilgreina forsendur réttmætrar hegðunar í stríðsrekstri. Þær eru 

aðeins tvær og eru þær heimildir sem ég leit til sammála um þetta atriði. Annars vegar 

er það mismunun, þ.e. ekki er leyfilegt að ráðast vitandi vits að saklausum borgurum 

og hitt atriðið er það að ekki á að ráðast í hernaðaraðgerð nema líklegt sé að 

                                                
12 Guthrie & Quinlan 2007:17-34 
13 Guthrie og Quinlan 2007:26-31 
14 Bexell og Grenholm 2001:437-438 
15 Fisher 2007:112-115 
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fórnarkostnaður hennar, m.a. í lífi og velferð almennra borgara, sé ekki hærri heldur 

en mögulegt hagræði hennar.16  

2.3. Niðurstöður 

     Gagnlegt er að hefja ritgerðina á umfjöllun um hefðina um réttlátt stríð enda hefur 

hún verið ríkjandi innan vestrænnar guðfræði- og heimspekihefðar í allri umfjöllun 

um stríðsátök um árþúsundir.  

     Ágústínus kirkjufaðir var meðal þeirra sem fyrstir settu fram þau skilyrði sem síðar 

áttu eftir að verða almennt viðurkennd sem útgangspunktur fræðilegrar umræðu um 

réttlátt stríð. Samkvæmt Ágústínusi voru þessi skilyrði fyrir því að fara í stríð þrjú. Í 

fyrsta lagi þurfti ákvörðunin að vera tekin af löglegum yfirvöldum og er þetta það 

skilyrði Ágústínusar sem hefur verið hvað umdeildast þar sem það útilokar í raun 

réttmæti átaka gegn löglegum stjórnvöldum hverju sinni. Í öðru lagi taldi hann 

nauðsynlegt að ástæðan að baki stríðinu þyrfti að vera sú að fullnægja réttlætinu. Að 

síðustu taldi Ágústínus síðan nauðsynlegt að markmiðin að baki stríðinu væru réttmæt 

en réttmæt markmið taldi hann vera að tryggja frið og réttlæti, öryggi borgaranna og 

almannareglu meðan hefndarþorsti eða ásókn eftir völdum eða áhrifum flokkaðist hins 

vegar ekki undir réttmæt markmið. 

     Þessi skilyrði Ágústínusar hafa tekið einhverjum breytingum í gegnum tíðina. Má 

þannig greina tvö skilyrði til viðbótar. Eru þau annars vegar það að stríð á alltaf að 

vera síðasta úrræði þeirra sem deila og hins vegar þarf að vera viðeigandi hlutfall á 

milli þess ávinnings sem hljótast mun af stríðinu og þeim skaða sem það veldur. 

Mynda þessi fimm skilyrði grunn þeirra skilyrða sem gengið er út frá í dag þó ýmsir 

hafi aðrar hugmyndir þar sem þeir vilja annað hvort bæta við þau eða draga úr þeim 

líkt og sýnt var fram á í kaflanum. 

 

 
 
 
 
 

                                                
16 Sjá m.a. Guthrie & Quinlan 2007:14, Fisher 2007:114 og Bexell og Grenholm 2001:437 
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3. Mannhelgin 
 
Í þessum kafla geri ég grein fyrir mannhelgihugtakinu og samhengi þess gagnvart 

hernaðarinngripum af mannúðarástæðum. Þetta er hugtak sem skiptir miklu fyrir alla 

umræðu um mannréttindi og ætti að mínu mati að vera útgangspunktur hennar þar 

sem það að virða mannréttindi er það sama og að virða mannhelgi eftir því sem 

guðfræðingar og heimspekingar hafa túlkað efnið.17 Þannig snýr umræðan um 

mannréttindi að því að virða og ýta undir þann rétt sem felst í mannhelginni hvort 

heldur er út frá guðfræðilegum eða heimspekilegum skilningi þess hugtaks. Er því rétt 

að ræða nokkuð um merkingu þess áður en litið er nánar á hugmyndina um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum.  

     Í upphafi mun ég fjalla um mannhelgihugtakið á siðfræðilegum nótum en ræða 

síðan nánar um þann grundvöll sem Biblían gefur okkur undir mannhelgihugmyndina 

og þær skyldur sem henni fylgja. Því næst mun ég leitast til við að setja hugtakið í 

samhengi við umræðuna um mannréttindi og svara þannig þeirri spurningu hvaða 

ástæður það eru sem falla undir mannúðarástæður. 

3. 1 Í hverju felst mannhelgin? 

Enski heimspekingurinn John Locke var einn af frumkvöðlum þeirrar frelsis- og 

mannréttindaumræðu sem hvað gróskumest hefur verið síðustu áratugi. Í riti sínu 

Ritgerð um Ríkisvald sem kom út árið 1689 fjallar hann um náttúruleg réttindi manna. 

Áttu þessar hugmyndir eftir að hafa mikil áhrif á frelsis- og sjálfstæðisbyltingar næstu 

alda svo sem í Frakklandi og Bandaríkjunum á 18. öld, í Suður-Ameríku á þeirri 

nítjándu og á Indlandi í upphafi þeirrar tuttugustu.18 Má segja að grunnhugsun hans 

varðandi náttúruleg réttindi manna birtist í eftirfarandi tilvitnun í ofangreinda ritgerð 

hans: 

 

Þessi náttúruréttur er ekkert annað en skynsemin sem kennir hverjum manni sem spyr 
hana ráða að þar sem allir menn eru jafnir og sjálfstæðir þá skyldi enginn vinna 
öðrum tjón á lífi, heilsu, frelsi eða eignum.19 

 

Í stuttu máli ganga hugmyndir hans út á það að í ríki náttúrunnar séu menn 

fullkomlega frjálsir til að ráðstafa sjálfum sér og eignum sínum. Einnig hafi þeir frelsi 

                                                
17 Sólveig Anna Bóasdóttir 2008:113 
18 Locke 1986:9-10 
19 Locke 1986:48 



 14 

til þess að haga athöfnum sínum á þann hátt sem þeir sjálfir telja rétt og skynsamlegt 

innan þeirra marka sem náttúrurétturinn markar þeim án þess að ráðfæra sig við eða 

lúta vilja annarra í þeim efnum. Þetta gildir um alla menn og felur þannig í sér 

jafnræði þeirra. Eins og fram hefur komið felur þetta ekki í sér að hvað sem er sé 

leyfilegt svo fremi að einstaklingurinn telji það henta sér best heldur markar 

náttúrurétturinn manninum ákveðinn ramma í þeim efnum. Þannig er engum manni 

heimilt að vinna tjón á lífi, heilsu, frelsi eða eigum annars manns því ójöfnuður sem 

lýsir sér í því að einn maður sé undir annan settur þannig að hann sé öðrum manni til 

afnota gengur ekki upp. Enda stangast hún á við hugmyndina um jafnstöðu allra 

manna af náttúrunnar hendi.20 Þá segir Locke að hverjum manni sé skylt að framfylgja 

þessum náttúrurétti með því að refsa þeim sem brjóta gegn honum svo sem þörf er á 

til að hindra frekari afbrot.21  

     Kant lét einnig til sín taka hvað þetta atriði varðar. Kenning hans um mannlega 

reisn er enda náskyld skilningi Lockes á náttúrulegum réttindum manna. Taldi hann 

manninn sérstakan og í raun alveg einstakan meðal náttúrulegra fyrirbæra. Fólst þessi 

sérstaða að mati Kants í því að maðurinn hefði ómetanlegt gildi þar sem hann byggi 

yfir reisn sem einnig hefur verið kallað eigið gildi. Það merkir að maðurinn hefur gildi 

vegna eigin forsendna og eiginda meðan dýrin hafa aðeins gildi upp að því marki sem 

þau þjóna markmiðum mannsins. Aldrei má einstaklingur því notfæra sér annan mann 

sem tæki í þágu eigin markmiða samkvæmt þessari hugmynd enda er maðurinn talinn 

vera siðferðisvera og búa yfir reisn ólíkt dýrum.22 Má setja þennan skilning fram í 

eftirfarandi setningu líkt og Rachels hefur gert: “Komdu aldrei fram við nokkra 

manneskju, sjálfa þig eða aðra, einungis sem tæki, heldur ávallt um leið sem 

markmið.”23 En hvað felst í þeim skilningi að maðurinn búi yfir reisn sem geri hann 

algerlega einstakan meðal náttúrulegra fyrirbæra og hvað er það sem veldur því að 

svo er? 

Kant telur það vera sá möguleiki mannsins að setja sér markmið upp á eigin spýtur, 

taka ákvarðanir og að framkvæma af skynsemi. Með öðrum orðum telur hann 

manninn geranda í eigin lífi sem hafi þann möguleika að breyta af skynsemi. Annað 

                                                
20 Locke 1986:46-49. Locke heldur áfram að rekja sig eftir fleiri þráðum til frekari réttmætra 
takmarkana á þeim grunnrétti manna að njóta náttúrulegs frelsis síns án þess að vera settur undir vilja 
eða valdboð annarar manneskju. Það þjónar hins vegar ekki tilgangi fyrir samhengi þessarar ritgerðar 
að rekja sig nánar eftir þeim. 
21 Vilhjálmur Árnason 1994:20  
22 Rachels 1997:170 
23 Rachels 1997:170 
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atriði sem skiptir máli er sá skilningur hans að siðalögmálið sé lögmál skynseminnar 

og skynsemisveran þar af leiðandi holdgervingur þess. Þar sem maðurinn sé 

skynsemisvera beri öðrum mönnum skylda til að virða skynsemi hennar og reyna ekki 

að ráðskast með hana, t.a.m. með því að koma fram við hana sem verkfæri til 

uppfyllingar eigin markmiðs.24 

     Vilhjálmur Árnason er í hópi þeirra innlendu fræðimanna sem fjallað hafa hvað 

mest um mannhelgina og telur hann raunar að íhugun á hugtakinu leiði okkur í 

sannleikann um sjálft inntak mannréttinda og að grunnrökunum fyrir mikilvægi 

þeirra.25 Hugmyndir hans taka nokkurt mið af hugmyndum Lockes og Kants en 

Vilhjálmur segir  mannhelgihugtakið í grunninn fela tvennt í sér. Annars vegar það að 

hver einstaklingur eigi að hafa frið og frelsi til þess að haga lífi sínu með þeim hætti 

sem hann sjálfur telur rétt og eftirsóknarvert, þ.e. honum er afmarkað ákveðið rými til 

þess að lifa lífi sínu og vera hann sjálfur sem er í samhljómi við hugmyndir Locks um 

sama efni.26 Maðurinn nýtur þannig griða varðandi þetta rými innan hvers hann getur 

ræktað sjálfsvirðingu sína og sjálfræði. Kallast það griðaréttur27. Er hann algildur og 

skilyrðist því ekki svo sem vegna félagslegrar stöðu, uppruna eða verka. 

Griðarétturinn á þannig að veita grið um “það svið athafna og hugsana einstaklingsins 

sem er óaðskiljanlegur hluti af honum sjálfum”28 líkt og Vilhjálmur Árnason hefur 

orðað það. Hins vegar segir Vilhjálmur hugtakið snúa að mannlegri reisn.  Það að 

maðurinn fái haldið reisn sinni og sé ekki ofurseldur valdi annara heldur fái að móta 

upp á eigin spýtur markmið sín í lífinu. Að einstaklingurinn sé  þannig í raun virkur 

gerandi í eigin lífi og fái að móta og rækta sjálfræði sitt og sjálfsvirðingu. Þetta, segir 

Vilhjálmur, býr í eðli mannsins og myndar grundvöll hins siðferðilega jöfnuðar sem 

gerir það að kröfu sinni að öllum manneskjum sé sýnd siðferðileg virðing á grundvelli 

mennsku sinnar en einskis annars. 29 

     Sólveig Anna Bóasdóttir hefur einnig fjallað um þennan siðferðilega jöfnuð í 

skrifum sínum. Telur hún að jöfnuður sé grunnhugmynd allrar siðfræði, það er að 

segja það að hagsmunir allra skipti jafn miklu máli og að líf eins skipti alveg jafn 

                                                
24 Rachels 1997:171-172 
25 Vilhjálmur Árnason 1994:20 
26 Vilhjálmur Árnason 1994:20 
27 Griðaréttur er þýðing Vilhjálms Árnasonar á “negative rights”. Griðaréttur er rétturinn til þess að 
vera látinn í friði, þ.e. þar er kveðið á um aðgerðarleysi manna hver gagnvart öðrum. Dæmi um 
griðarétt er rétturinn til lífs, eigna og frelsis. Vilhjálmur Árnason 2003:91 
28 Vilhjálmur Árnason 2003:91 
29 Vilhjálmur Árnason 1994:19-21 
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miklu og líf annars. Þetta ásamt kröfunni um óhlutdrægni30 myndi þannig vörn gegn 

tvíhyggjuskilningi sem aðgreini einn hóp manna frá öðrum í við og hinir.31 

     Til þess að draga þetta saman má þannig segja að mannhelgin feli það í sér að allir 

menn séu jafnir vegna sammannlegra eiginleika sinna. Þessir eiginleikar eru 

meðfæddir og eru ekki undir nokkrum kringumstæðum afturkræfir. Fyrir það fyrsta 

eru menn frjálsir til þess að ráðstafa eignum sínum og sjálfum sér með þeim hætti sem 

þeir kjósa svo framarlega sem það stríðir ekki gegn þeim mörkum sem 

náttúrurétturinn afmarkar. Í öðru lagi er maðurinn sérstakur meðal annarra lífvera þar 

sem hann hefur gildi á eigin forsendum en ekki vegna einhvers utanaðkomandi. Það 

felur í sér að enginn maður má nokkurn tíman koma fram við aðra manneskju sem 

leið til uppfyllingar eigin markmiða heldur sem manneskju með eigin markmið í 

lífinu. 

3.2. Biblíulegur grundvöllur mannhelginnar 

“Vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss.”32. Í þessum orðum sem lögð 

eru Guði í munn í fyrri sköpunarsögu fyrstu Mósebókar má finna grundvöll hins 

kristna skilnings á mannhelginni. Maðurinn er skapaður í mynd Guðs og því er hann 

helgur. Þetta er inntak þess skilnings sem þarna kemur fram sé hann orðaður á sem 

kjarnyrtastan hátt. Þessi innsti kjarni mannsins veitir honum þannig réttinn til 

mannréttinda ef svo má að orði komast.33 Samkvæmt hinum kristna mannskilningi býr 

maðurinn yfir eiginleikum umfram aðrar lífverur jarðarinnar sem eru alveg sérstakir 

og er birtingarmynd þess að vera skapaður í mynd Guðs. Þessi sameiginlegi eiginleiki 

manna er þannig til staðar og sameinar þá þrátt fyrir að augljós munur sé á 

einstaklingum. Þessir sameiginlegu eiginleikar mannsins gera hann að skynsemisveru 

og eru einnig grundvöllur sérstaks sambands hans við Guð.34 Einnig telja margir þetta 

forsendu þess að maðurinn beri umhyggju fyrir öðrum sem og þeim eiginleika hans að 

vera fær um að öðlast siðferðilegan skilning við ígrundun. Það sem skiptir þó mestu 

fyrir skilning okkar á mannhelgihugtakinu er það að þessi mannskilningur gerir það 

að verkum að allir menn eru jafnir óháð því sem aðskilur þá að öðru leyti vegna hins 

                                                
30 Óhlutdrægni merkir að eins hlutur er ekki upphafinn á kostnað annars á grundvelli geðþótta. Sólveig 
Anna Bóasdóttir 2007:151  
31 Sólveig Anna Bóasdóttir 2007:151-152 
32 Biblían 2007:Gen. 1:26 
33 Sé miðað við þann skilning sem fram kom hér að framan að það að virða mannhelgi einstaklings sé 
hið sama og að virða mannréttindi hans 
34 Lauren 1998:6. Pieters 1956:47 
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sérstaka sambands síns við þann sem skapaði hann. Allir menn búa yfir 

möguleikanum til þess að nýta sér þá eiginleika sem nefndir voru hér að ofan og þess 

vegna eru þeir allir jafn mikils virði.35 

     Í kjölfar þess að sameiginlegur uppruni mannsins sem börn Guðs er kynntur til 

sögunnar í fyrstu Mósebók er sjónum lesandans beint að skyldu mannsins gagnvart 

þessum systkinum sínum, þ.e. öðrum mannverum, með því að segja söguna af Kain 

og Abel. Segir þar frá tveimur bræðrum, sonum Adams og Evu. Annar þeirra er 

hjarðmaður en hinn yrkir jörðina. Báðir færa þeir Guði fórn. Guð gefur hins vegar 

fórn Abels aðeins gaum en lítur ekki við hinni. Við það reiðist Kain og drepur bróður 

sinn. Guð spyr þá Kain hvar bróðir hans sé og svarið er alþekkt: “Það veit ég ekki. Á 

ég að gæta bróður míns?”36 Guð veit hins vegar hið sanna í málinu og svarar: “Hvað 

hefur þú gert? blóð Abels bróður þíns hrópar til mín af jörðinni.”37. Síðan gerir hann 

Kain brottrækan frá Eden.38 Með viðbrögðum sínum við spurningu Guðs um afdrif 

Abels reynir Kain að skjóta sér undan ábyrgð á bróður sínum og í raun annarri 

manneskju í útfærðri merkingu. Viðbrögð Guðs við þessu svari Kains segir okkur 

síðan að Guð lætur sig brot hans gagnvart bróður sínum varða og að samband 

einstaklinga verði ekki aðskilið sambandinu við Guð. Þess konar brot gegn annari 

mannveru er þannig einnig brot gegn Guði.39 Westermann bendir einnig á að með 

svari Guðs sé sá skilningur settur fram að þó að ekki sé hegnt fyrir morð í jarðneskri 

tilveru þá fari slíkt ekki fram hjá Guði.40 Þetta réttarhald Guðs yfir Kain, líkt og 

Westermann hefur kallað það41, setur einnig tóninn fyrir umfjöllun Biblíunnar um  

eðli mannsins, breiskleika hans og skyldur hans hver gagnvart öðrum en hún er 

nokkuð áberandi í mörgum rita hennar.  

     Annar mikilvægur kafli í Biblíunni sem byggir undir ábyrgð manna hver gagnvart 

öðrum og hver á öðrum er í Jesajabók en þar segir:  

 
Nei, sú fasta sem mér líkar er að leysa fjötra rangsleitninnar, láta rakna bönd oksins, 
gefa frjálsa hina hrjáðu og sundurbrjóta sérhvert ok, það er að þú miðlir hinum 
hungruðu af brauði þínu, hýsir bágstadda, hælislausa menn og ef þú sérð klæðlausan 
mann, að þú klæðir hann og firrist ekki þann sem er hold þitt og blóð.42 

                                                
35 Bexell og Grenholm 2001:223-224. Lauren 1998:5-6 
36 Biblían 2007: Gen. 4:9 
37 Biblían 2007: Gen. 4:10 
38 Biblían 2007: Gen. 4:1-16 
39 Brueggeman 1982:61 og 63. Westermann 1988:35. Pieters 1956:104 
40 Westermann 1988:34 
41 Westermann 1988:33-35 
42 Biblían 2007: Jes. 58:6-7 
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Martin Buber er einn þeirra sem hefur gert þessi vers að umræðuefni en hann segir að 

þarna hafi verið komið á fót hefð sem hvatti fólk til þess að grípa til aðgerða ekki 

aðeins fyrir sjálft sig heldur ekki síður fyrir hönd annarra.43  

     Þessi skylda mannsins gagnvart náunga sínum er einnig rækilega til staðar í nýja 

testamentinu, bæði í boðskap Jesú sjálfs og síðar postulanna. Er þar byggt enn frekar 

undir þá skyldu mansins að annast náunga sinn á grundvelli hins sameiginlega 

uppruna allra manna í Guði. Jesú boðar þannig jafnræði allra í augum Guðs og 

mikilvægi þess að gefa af sjálfum sér til þurfandi eins og dæmisagan af miskunnsama 

Samverjanum sýnir svo glöggt. En hún fjallar ekki aðeins um rétta breytni gagnvart 

manni í þörf fyrir hjálp heldur er Jesú þar einnig að spyrja grundvallarspurningarinnar 

–hver er náungi minn? Með því að gera Samverjann að þeirri persónu sem breytir rétt 

undirstrikar hann síðan hina sameiginlegu mennsku þvert á landamæri og það sem þó 

er ólíkt með mönnum en Samverjinn hafði síður en svo sterka stöðu í samfélagi 

gyðinga og var heldur litinn hornauga.44 

     Páll postuli ítrekar þetta sjónarmið síðan enn frekar í bréfi sínu til Galatamanna þar 

sem hann skrifar: “Hér er hvork gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls 

maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú.”45 Hefur Cousar raunar lýst þessu 

sem hápunkti bréfsins alls. Telur hann að ekki sé verið að hafna þeim veruleika þar 

sem mönnum er skipt í flokka eftir stöðu og eiginleikum heldur frekar verið að rjúfa 

þá múra sem hafa verið byggðir þar á milli með tilheyrandi tilfinningu fyrir því að 

vera yfir einhvern hafinn eða lægður undir hann og þau átök sem slíku fylgja.46 

     Grundvallaratriðið í því sem Biblían segir okkur mannhelgina er því hinn 

sameiginlegi uppruni allra manna í Guði og í mynd Guðs. Það hefur í för með sér 

algert jafnrétti því allir eiga þeir sama uppruna og sömu möguleikana á því að vera 

siðferðisvera. Ennfremur skiptir boðskapur sögunnar um viðskipti þeirra bræðra Kain 

og Abels máli fyrir hinn biblíulega skilning mannhelginnar þar sem allur vafi er af um 

það að Guð lætur sig brot gegn lífi einstaklingsins varða sem væri um að ræða brot 

gegn sér og undirstrikar þannig enn frekar hið sérstaka samband mannsins við sig. 

Síðari frásagnir Biblíunar er máli skipta í þessu sambandi eru síðan til þess fallnar að 

undirstrika þetta tvennt enn frekar. 
                                                
43 Lauren 1998:6  
44 Lauren 1998:6-7. Tinsley1965:109-110 
45 Bíblían 2007. Gal.3:28 
46 Cousar 1982:85-86 
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3.3. Mannúðarástæður í ljósi hernaðarinngrips af mannúðarástæðum 

Mannúð skiptir miklu fyrir hugmyndina um hernaðarinngrip af mannúðarástæðum 

enda á hún að standa undir þeim ástæðum sem gefnar eru fyrir hernaðinum. Er því rétt 

að skilgreina hugtakið áður en lengra er haldið. Til þess skoða ég nokkrar útgáfur af 

því sem menn hafa nefnt til sögunnar sem mannúðarástæður. Segja má að hægt sé að 

skipta þessum skilgreiningum í tvo hópa. Annars vegar þá sem fjalla um það út frá 

tilefni inngripanna og hins vegar þá sem fjalla um það út frá ætluðum árangri þeirra. 

     Coady tilheyrir fyrrgreinda hópnum en hann telur mannúðarástæður vera þegar 

megin ástæða inngripsins felur það í sér að bjarga einstaklingum frá þeim skaða sem 

þeir verða fyrir, eða munu fyrirsjáanlega verða fyrir,  af hendi þeirra stjórnvalda sem  

öllu jafna ættu að vernda þá. Hann talar viljandi um megin ástæðu og undirstrikar 

þannig þann skilning sinn að aldrei sé um hreinræktaðar mannúðarástæður að ræða í 

alþjóðasamfélaginu.47 Þessi skilgreining er ekki með öllu gallalaus þó hún nái ansi 

langt í þeirri viðleitni sinni að skilgreina mannúðarástæður. Helsti galli hennar er sá 

að hún er ekki nógu víðtæk að mínu viti þar sem hún einskorðar sig við þann skaða 

sem hlýst af hendi stjórnvalda en horfir fram hjá þeim veruleika að gerendur stórtækra 

mannréttindabrota eru ekki ófrávíkjanlega ríkisvald heldur getur verið um að ræða 

t.a.m. skæruliðahópa líkt og við þekkjum vel frá Kongó t.d. 

     Hubert og Bonser eru öllu víðtækari í skilgreiningu sinni og ná þannig betur utan 

um þennan veruleika. Telja þeir réttlætanlegt að fara með hernaðarvaldi inn í annað 

ríki annars vegar til þess að stöðva eða koma í veg fyrir þjóðarmorð og hins vegar 

mikið mannfall eða þjáningu sem stafi af kerfisbundnum og víðtækum 

mannréttindabrotum. Þeir bæta því síðan við að ekki þurfi endilega að vera um að 

ræða að stjórnvöld standi fyrir þessum verknaði líkt og Coady, heldur geti einnig 

verið um að ræða að þau stjórnvöld sem beri ábyrgð á að gæta öryggis viðkomandi 

borgara séu af einhverjum ástæðum óhæf til slíks.48 

     Téson hefur loks skilgreint mannúðarástæður með þeim hætti að annars vegar séu 

þær stjórnleysi og hins vegar ógnarstjórn49. Ekki ber að skilja þessi hugtök miðað við 

þann skilning sem venjulega er settur í þau heldur á Téson við þær aðstæður sem 

skapast annars vegar í ríki þar sem almenn regla í samfélaginu hefur fallið niður og 

borgarar geta þess vegna ekki lifað merkingarfullu lífi eða reynt að uppfylla 

                                                
47 Coady 2003:11-12 
48 Hubert og Bonser 2001:114  
49 e. “anarchy” og “tyranny”. 
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persónubundin markmið sín í lífinu. Hins vegar á hann við ríki þar sem valdi er 

misbeitt svo af sterku ríkisvaldi að einstaklingar innan ríkisins geta ekki lifað lífi sínu 

í samræmi við markmið sín.50  

     Wheeler er loks í hópi þeirra sem telja óþarfa að skilgreina hvaða ástæður teljist 

mannúðarástæður og vill þess í stað líta til þess hverju hernaðaraðgerðir í nafni 

mannúðar kunni að skila. Segir hann ástæðurnar engu skipta í samanburði við það að 

niðurstaða hernaðarinngrips af mannúðarástæðum leiði til mannúðlegra aðstæðna þar 

sem þær voru ekki til staðar áður. Þannig sé aðeins hægt að halda því fram að 

ómannúðlegar ástæður að baki hernaðarinngrips af mannúðarástæðum dragi úr 

trúverðugleika slíks inngrips ef hægt sé að sýna fram á að þær grafi undan 

mannúðlegri niðurstöðu hennar.51 

3.4. Niðurstöður 

 Mannhelgin felur í sér jafnræði allra manna vegna sammannlegra eiginleika þeirra. 

Þessir eiginleikar eru meðfæddir og algjörlega óafturkræfir. Fyrir það fyrsta eru menn 

frjálsir til þess að ráðstafa eignum sínum og sjálfum sér með þeim hætti sem þeir 

kjósa svo framarlega sem það stríðir ekki gegn þeim mörkum sem náttúrurétturinn 

afmarkar. Í öðru lagi er maðurinn sérstakur meðal annarra lífvera þar sem hann hefur 

gildi á eigin forsendum en ekki vegna einhvers utanaðkomandi. Það felur í sér að 

enginn maður má nokkurn tíman koma fram við aðra manneskju sem leið til 

uppfyllingar eigin markmiða heldur sem manneskju með eigin markmið í lífinu. 

     Hinn kristni skilningur á mannhelginni sækir stoðir sínar í fyrstu Mósebók. 

Maðurinn er skapaður í mynd Guðs og þess vegna heilagur. Maðurinn býr yfir 

eiginleikum umfram aðrar lífverur jarðarinnar sem eru alveg sérstakir og er 

birtingarmynd þess að vera skapaður í mynd Guðs. Þessir sameiginlegu eiginleikar 

mannsins gera hann að skynsemisveru og eru einnig grundvöllur sérstaks sambands 

hans við Guð. Einnig telja margir það að maðurinn er skapaður í mynd Guðs forsendu 

þess að hann beri umhyggju fyrir öðrum sem og þeim eiginleika hans að vera fær um 

að öðlast siðferðilegan skilning við ígrundun. Það sem skiptir þó mestu fyrir skilning 

okkar á mannhelgihugtakinu er að allir menn eru jafnir vegna hins sérstaka sambands 

síns við Guð. Sagan að Kain og Abel færir okkur síðan þann sannleik heim að Guð 

lætur sig brot gagnvart mannhelginni varða sem væri það brot gegn honum sjálfum. 

                                                
50 Téson 2003:97 
51 Wheeler 2000:52 
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Aðrar frásagnir á borð við Jes. 58:6-7, Lúk. 10:30-37 eða Gal. 3:28 byggja síðan enn 

frekar ofan á þann grundvöll sem þessar tvær frásagnir í fyrstu Mósebók setja. 

     Skipta má skilgreiningu manna á því hvað teljist mannúðarástæður í tvo hópa. 

Annars vegar þá sem ganga út frá tilefni inngripanna og hins vegar þá sem ganga út 

frá tilætluðum árangri þeirra við mótun skilgreininga sinna. Í stuttu máli má í raun 

segja að niðurstaða þessarar skoðunar sé sú að mannúðin felist í því sama og 

mannhelgin. Mannúðarástæður teljist það þá þegar sótt er að þeim grunngildum sem 

mannhelgin byggir á. Hver manneskja er jafn mikilvæg. þess vegna er það að koma 

henni til aðstoar í neyð algert grundvallar atriði allrar sifræði hvort heldur hún telur 

sig kristna eða heimspekilega. 
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4. Hernaðarinngrip af mannúðarástæðum 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir hugmyndinni um hernaðaríhlutun af 

mannúðarástæðum. Í upphafi geri ég grein fyrir ýmsum skilgreiningum á hugtakinu 

og mun síðan fara stuttlega yfir helstu þætti þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið á 

hugmyndina. 

4.1 Skilgreining á hugtakinu 
Oft munar nokkru á skilgreiningum fræðimanna á hernaðarinngripi af 

mannúðarástæðum og því hvaða atriði eru þar dregin fram. Oftar en ekki einkennist 

skilgreining þeirra af þeirri umfjöllun sem fer á eftir og þau atriði sem þar koma fram 

eru þá í takt við þær áherslur sem viðkomandi hefur uppi í þeirri umræðu sem á eftir 

skilgreiningunni fer.  

     Holzgrefe hefur sett fram skilgreiningu sem ágætt er að ganga út frá í upphafi 

þessarar umræðu vegna einfaldleika hennar. Skilgreinir hann það með þeim hætti að 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum sé þegar:  

 
því er hótað að beita valdi eða því beitt yfir landamæri af ríki (eða hópi ríkja) með það að 
markmiði að koma í veg fyrir eða binda enda á útbreidd og alvarleg brot á 
grundvallarmannréttindum einstaklinga sem ekki eru borgarar þess ríkis, án leyfis frá því ríki 
innan hverra landamæra valdinu er beitt.52 

 

Þessi skilgreining er að mörgu leyti góð enda tekur hún á flestum þeim þáttum sem 

nauðsynlegt er að taka afstöðu til. Helst mætti setja það út á hana að hún skilgreinir 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum ekki með skírskotun til hins hernaðarlega eðlis 

valdbeitingarinnar sem er svo mikilvæg að mínu mati. 

     Chatterjee og Scheid þrengja skilninginn nokkuð en þeir hafa skilgreint fyrirbærið 

sem svo að til að aðgerðir megi kallast hernaðarinngrip af mannúðarástæðum þurfi 

þær í grunninn að fela tvennt í sér. Annars vegar að vera hernaðarlegs eðlis.  Beiting 

vopna sé þó ekki nauðsynleg því nærvera hers getur í sumum tilfellum þjónað sama 

tilgangi og bein átök svo fremi hún sé á einhvern hátt þvingandi. Hins vegar þarf 

tilgangurinn að vera sá að bjarga eða vernda erlenda ríkisborgara fyrir aðstæðum sem 

fela í sér stórkostleg brot á grundvallar réttindum þeirra.53 Þarna er hugtakið fyrst og 

                                                
52 e. “the threat or use of force across state borders by a state (or group of states) aimed at preventing or 
ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its 
own citizens, without the permission of the state within those territory force is applied.” Holzgrefe 
2003:18 
53 Chatterjee og Scheid 2003:1-2 
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fremst skilgreint út frá hernaðarlegu vægi og utanríkiseðli sínu. Hins vegar er í engu 

vikið að spurningunni um samþykki þess ríkis sem farið er inn í. Slíkt er þó meðal 

lykilatriða í skilgreiningum flestra þeirra fræðimanna sem ég hef litið til og það ekki 

að ástæðulausu.  

     Roberts hefur komið til móts við þetta með stuttri en mjög skýrri skilgreiningu á 

hernaðarinngripi af mannúðarástæðum. Telur hann að það megi skilgreina sem 

“hernaðarlegt inngrip innan ríkis án samþykkis yfirvalda þess og í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir útbreidda þjáningu eða dauða meðal íbúa þess.”54 Þessa skilgreiningu 

tel ég góða. Því þar er tekið á þeim atriðum sem nauðsynlegt er að komi fram og 

ekkert umfram það. Þjónar skilgreiningin því vel þeim tilgangi að hægt sé að hefja 

umræðu um fyrirbærið út frá henni.  

     Sumir hafa auk þessa viljað draga inn í skilgreiningar sínar hugmyndir um tilgang 

hernaðarinngripanna. Er rétt að nefna nokkur dæmi um slíkt áður en lengra er haldið 

enda er gagnlegt að taka af allan vafa um annarlegar hvatir. Hubert og Bonser bæta 

því  við skilgreiningu sína að þó svo að um þvingun með hernaði sé vissulega að ræða 

sé ekki farið í hana í þeim tilgangi að tryggja sér landsvæði eða til þess að grafa undan 

sjálfstæði þess ríkis sem farið er inn í. Markmið slíkra aðgerða hljóti enda alltaf að 

eiga að snúa að því að binda endi á skýra hættu sem að almennum borgurum í landi 

stafar en stjórnvöld viðkomandi ríkis hafa ekki vilja eða getu til þess að binda endi 

á.55 Er þessi viðbót gagnleg enda tekur hún af allan vafa um ástæður hernaðarins. 

Einnig tala þeir um að um geti verið að ræða hvoru tveggja hernað eða líkamlega 

vernd almennra borgara en skilgreining þeirra tekur mjög mið af  hlut hinna almennu 

borgara þegar kemur að hernaðarinngripi af mannúðarástæðum. Eru þeir enda þeirrar 

skoðunar að til framtíðar litið eigi meginmarkmið friðargæsluverkefna að snúa að 

vernd almennra borgara.56  

     Loks hefur Coady skilgreint hernaðarinngrip af mannúðarástæðum með þeim hætti 

að það sé inngrip ríkis, hóps ríkja eða alþjóðastofnunar með vopnavaldi inn í innri 

málefni annars ríkis. Þá vill hann leggja höfuðáherslu á að slíkt sé gert án samþykkis 

eða vilja þess ríkis sem afskipti eru höfð af. Einnig segir Coady meginástæðu 

hernaðarinngripsins þurfa að stafa af mannúðarástæðum. Mannúðarástæður telur hann 

síðan vera það þegar erlendum ríkisborgurum er bjargað frá skaða sem unninn er á 
                                                
54e. “a military intervention in a state without the approval of its authoroties, and with the purpouse of 
preventing widespread suffering or death among it´s inhabitants.” Fisher 2007:110 
55 Hubert og Bonser 2001:114 
56 Hubert og Bonser 2001:111 
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þeim af hendi þess ríkis sem að öllu eðlilegu á að bera ábyrgð á vernd þeirra. Coady 

talar um meginástæðu þar sem hann telur að nauðsynlegt sé að gera ráð fyrir 

margþáttuðum ástæðum að baki öllum mannanna verkum.57  

     Af ofangreindu má ljóst vera að skilgreining á hernaðarinngripi af 

mannúðarástæðum verður að fela eftirtalið í sér: a. hernaðareðli þess, b. það að 

inngripið á sér stað innan landamæra annars ríkis heldur en þeirrar þjóðar (eða þjóða) 

sem því beita, c. þvingandi eðli þess og d. mannúðarástæðurnar að baki þess. 

4.2. Helsta gagnrýni 

Nokkur gagnrýni hefur komið fram á hugmyndir manna um hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. Má skipta þeirri gagnrýni í fimm meginflokka sem yrðu þá 

eftirfarandi: 

1. Núningur við meginregluna um fullveldi ríkja 

2. Tortryggni þriðja heimsins 

3. Samræmi skortir 

4. Sjónarmið friðarsinna 

5. Efasemdir um ástæðu inngripsins 

Rétt er að skoða stuttlega hvern þessara flokka fyrir sig og megindrætti þeirrar 

gagnrýni sem fellur undir hvern þeirra fyrir sig. Mun ég því í örstuttu máli fjalla um 

hvert þessara atriða fyrir sig með því að týna til dæmi af fræðimönnum sem gagnrýnt 

hafa hernaðarinngrip af mannúðarástæðum út frá hverjum vinkli fyrir sig. Þó er rétt að 

geta þess að upptalningin er á engan hátt tæmandi eða fullnægjandi enda væri slík 

greinargerð umfangsmeiri heldur en samhengi ritgerðarinnar leyfir. 

4.2.1. Núningur við meginregluna um fullveldi 

Atack bendir á að hernaðarinngrip af mannúðarástæðum feli í sér núning á milli 

almennrar skyldu okkar til að verja og stuðla að mannréttindum annars vegar og 

skyldu okkar til að virða fullveldi ríkja hins vegar. Mannréttindum allra beri okkur að 

stuðla að og verja vegna eðlis þeirra sem almennra réttinda allra manna. Hins vegar 

segir Atack að okkur beri að virða fullveldið vegna mikilvægis þeirrar meginreglu 

sem mikilvægrar stoðar stöðugleika í alþjóðasamfélaginu sem geti þannig stuðlað að 

siðferðilegri og pólitískri samstöðu innan þess.58 

                                                
57 Coady 2003:275-276. Nánar er fjallað um hugmyndir Coadys um mannúðarástæður í kafla 3.3. 
58 Atack 2005:125 
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     Þessu skylt er sú skoðun Parekh að ríki megi ekki stofna lífi eigin borgara í hættu 

til þess að bjarga lífum annarra óskyldra aðila. Ríki ber ábyrgð á velferð borgara 

sinna. Sé það ófært um slíkt kemur öðrum það einfaldlega ekki við. Er hér klárlega 

um að ræða algera neitun á því að víkja megi til hliðar fullveldisreglunni undir 

nokkrum kringumstæðum.59 

     Ein merkasta tilraunin til þess að byggja brú á milli þessara tveggja sjónarmiða var 

skýrsla international comission on intervention and state sovereignity (ICISS) frá 

árinu 2001. Var nefndin skipuð af ríkisstjórn Kanada árið 2000. Átti hún að koma 

fram með tillögu að leið til þess að sætta andstæð sjónarmið meginreglunnar um 

fullveldi ríkja og  inngrips á mannúðarástæðum.60 Helstu niðurstöður skýrslunnar 

voru þær að smíðað var hugtakið verndarábyrgð61 en í stað þess að tala um rétt til þess 

að grípa inn í málefni annarra ríkja leggur nefndin til að talað sé um ábyrð til að 

vernda. Er með þessu skipt um sjónarhorn og því í raun snúið á hvolf. Líkt og bent er 

á í skýrslunni hverfa vandamálin sem varða helst fullveldi, þörf, getu og hver á að 

veita leyfið fyrir inngripinu, þó ekki við þessa breytingu á sjónarhorni. Þessi umpólun 

sjónarhorna hefur það hins vegar í för með sér líkt og skýrsluhöfundar benda á að í 

stað þess að líta á fullveldi þjóða sem hugtak nátengt stjórn62 þá sé farið að líta á það 

sem ábyrgðarhugtak hvort heldur er í skilningi innri þátta fullveldisins eða  hinna 

ytri63. Ennfremur segja þeir þetta hafa þrennt í för með sér. Í fyrsta lagi að ríki hafi 

skyldur gagnvart vernd borgara sinna sem og að stuðla að velferð þeirra. Í öðru lagi að 

stjórnvöld ríkis beri skyldu gagnvart alþjóðasamfélaginu í gegnum SÞ og í þriðja lagi 

að ríki séu ábyrg gerða sinna, þ.e. bæði þess sem þau gera og ekki síður þess sem þau 

láta undir höfuð leggjast að gera.64  

4.2.2. Torgryggni þriðja heimsins 

     Upadhyaya er einn þeirra sem skrifað hafa um hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum út frá sjónarhorni þriðja heimsins. Segir hann vandann felast í því 

að þrátt fyrir að skylda alþjóðasamfélagsins sé að grípa inn í aðstæður ríkja þar sem 

                                                
59 Parekh 1997:56 
60 International commission on intervention and state sovereignity 2001:2 
61 e. “Responsibility to protect” 
62 e. “control” 
63 Innra fullveldi er hugmyndin um algert vald innan ríkis, þ.e. þann rétt ríkisvaldsins til þess að taka 
ákvarðanir sem eru bindandi fyrir alla borgara, hópa og stofnanir sem staðsett eru innan landamæra 
ríkisins. Hið ytra fullveldi nær hins vegar til stöðu ríkja í samfélagi þjóðanna og getu þess til þess að 
inna hlutverk sitt þar af hendi sem sjálfstæð eining. Heywood 2000:37 
64International commission on intervention and state sovereignity 2001:13 
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stjórnleysi og víðtæk mannréttindabrot fá að viðgangast þá sé heildarmyndin skekkt 

vegna þeirra ástæðna sem að baki inngripanna búi. Þar ráði mannúðarástæður 

nefninlega ekki mestu heldur fremur hagsmunir þeirra ríkja sem grípi inn í. Ofan á 

þetta bætist síðan aðstæður í þriðja heims ríkjunum sjálfum sem auki enn á 

vandamálið. Þar hefti innri ósamstaða og skortur á auðlindum mjög uppbyggingu 

innviða og þannig um leið þjóðfélagslegan stöðugleika.65 Þá dregur hann fram þann 

veruleika þriðja heimsins að helstu ógnirnar gegn öryggi borgara stafa frá ríkisvaldinu 

og hinum ríkjandi stéttum samfélagana. Upadhyaya er þó ekki á því að tortryggni 

þriðja heimsins gagnvart hernaðarinngripi af mannúðarástæðum snúi aðeins að innri 

málefnum þeirra sjálfra heldur endurspegli frekar hversu ósamhverft 

alþjóðasamfélagið sé. Telur hann að í grunninn megi segja að núningurinn á milli 

þriðja heimsins og vesturlanda  í þessum efnum hverfist um nokkur atriði. Fyrir það 

fyrsta telji margir að hinn vestræni heimur leggji of þunga áherslu á útbreiðslu 

ákveðinna hugsjóna á borð við stjórnmálaleg réttindi en líti fram hjá staðbundnum 

aðstæðum og hugarfari. Í öðru lagi segir Upadhyaya gagnrýni frá þriðja heiminum 

byggja á þeirri ósk fyrrum nýlendna að öðlast hugmyndalegt frelsi undan akademískri 

umræðu vesturlanda, þeir vilji m.ö.o. fá að móta eigin hugmyndir t.a.m. um öryggi. Þá 

bendir hann á umræðu sem hefur átt sér stað um fjarlægð þeirra sem framkvæmir frá 

þeim sem þiggur eða þolir viðkomandi framkvæmd sem leiði til þess að þeir skilji 

ekki nægjanlega aðstæður þar sem neyðin ríkir. 66  

     Wheeler hefur einnig vikið orðum að þeirri hættu að hugmyndin um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum gæti verið notuð af sterkari ríkjum til þess að 

grípa inn í málefni veikari ríkja til að halda fram því sem hann kallar “standard of 

civilization” og gæti útlagst sem mælikvarðar siðmenningar.67 Gagnrýni af þessu tagi 

kemur fyrst og fremst frá þeim sem aðhyllast menningarlega afstæðishyggju sem í 

stuttu máli gengur út á að hafna hugmyndinni um algildan siðferðilegan sannleika og 

leggja þess í stað áherslu á að samfélög séu metin út frá forsendum eigin menningar í 

stað utanaðkomandi mælikvarða.68 

                                                
65 Upadhyaya 2004:87 
66 Upadhyaya 2004:87-91 
67 Wheeler 2001:118 
68 Rachels 1997:34-49 
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4.2.3. Samræmi skortir 

Þetta vandamál kemur fram þegar að ákveðið almennt viðurkennt siðferðilegt 

grundvallaratriði er í húfi en hagsmunir heima fyrir koma í veg fyrir að ávallt sé 

brugðist við aðstæðunum með sama hætti. Hefur hernaðarinngrip NATO í Kosovó 

annars vegar og algert aðgerðarleysi í málefnum Darfur verið tekið sem dæmi þessu 

til stuðnings. Þessi gagnrýni hefur komið fram m.a. úr röðum raunhyggjumanna.69 

Hafa þeir sagt sem svo að þar sem þjóðarhagsmunir þess ríkis sem framkvæmi 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum ráði meiru (eða jafnvel öllu) um það að til 

slíkrar aðgerðar sé gripið verði ósamræmi ávallt til staðar. Aðstæður í einu tilfelli 

verði þannig notaðar til þess að réttlæta hernaðarinngrip meðan sömu aðstæður í öðru 

tilfelli kalli ekki fram sömu viðbrögð þar sem hagsmunir þess sem grípa ætti inn í 

kalli ekki eftir slíku.70  

4.2.4.Sjónarmið friðarsinna 

Þeir sem efast hafa um réttmæti þess að beita hervaldi yfir höfuð hafa sett fram 

gagnrýni á hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Ganga þeir út frá þeirri 

meginforsendu að sú staðreynd að líf tapast í stríðsrekstri gangi framar öllum öðrum 

siðfræðilegum rökum gegn stríðsrekstri. Þannig er verðmæti lífsins grundvöllur 

röksemda þeirra og því að taka líf er hafnað, sama undir hvaða forsendum slíkt 

verður. Gagnrýni þessa hóps á hernaðarinngrip af mannúðarástæðum er tvíþætt. 

Annars vegar benda þeir á að slíkt viðhaldi hernaðarhyggju og hins vegar að þau ýti 

undir þá viðleitni að gera hernað að viðurkenndu viðbragði við vandamálum á sviði 

alþjóðamála. Um leið gegnsýri hernaðarhyggjan stjórnmálalegar og efnahagslegar 

stofnanir okkar og grafi þannig undan friðsamlegri leiðum til lausnar á þessum 

vandamálum. Með öðrum orðum styrki hernaðarinngrip af mannúðarástæðum þau 

vandamál sem þeim er ætlað að útrýma fremur en að veikja grundvöll þeirra. Hafa 

friðarsinnar tekið dæmi af hernaðarinngripinu inn í Sómalíu 1992 til að undirstrika 

málflutning sinn en mannfall eftir að farið var þar inn í desember það ár er talið að á 

milli 6000 og 8000 óbreyttir borgarar hafi fallið fyrir kúlum bandarískra hersveita. 71 

                                                
69 Raunhyggjustefna (e. realism) í alþjóðasamskiptum er stefna sem leggur áherslu á valdastjórnmál og 
ríkjahagsmuni umfram þætti á borð við hugmyndafræði eða siðfræðileg gildi. Þeir sem aðhyllast þessa 
stefnu líta svo á að ríki séu í aðalhlutverki í alþjóðasamskiptum og geti hagað sér sem sjálfstæðar 
einingar í krafti fullveldis síns. Hvert ríki verður samkvæmt þeirra skilningi að tryggja framgang sinn, 
hagsmuni og öryggi upp á eigin spýtur og setja eigin hagsmuni þannig í forgang. Heywood 2000:105-
106 
70 Bellamy og Wheeler 2008:7-8 
71 Atack 2005:134-136 
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4.2.5. Efasemdir um ástæðu inngripsins 

Ég hef áður gert grein fyrir þeirri afstöðu Coadys að ekkert það sem maðurinn geri 

megni að vera eingöngu og að fullu af því sem kalla mætti mannúðarástæður. 

Veruleikinn sé ávallt margþáttaðri.72 Fleiri hafa fjallað um hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum á svipuðum nótum og látið í ljós efasemdir um að raunveruleg 

ástæða inngripsins byggist á stórkostlegum mannúðarvanda. Er þá litið svo á að 

ástæðurnar séu ávallt blanda af mannúðaráhyggju og hagsmunum þeirra sem grípa inn 

í enda sé ólíklegt að menn hætti lífi eigin hermanna nema eitthvað meira heldur en 

einskær umhyggja fyrir fjarlægum náunga búi að baki. Ganga sumir svo langt að segja 

að hagsmunir þess sem grípi inn í vegi ávallt þyngst þegar kemur að því að taka 

ákvörðun um hernaðarinngrip af mannúðarástæðum.73 

4.3. Niðurstöður 

Í þessum kafla hef ég skilgreint hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Margþáttaðar 

skilgreiningar hafa komið fram á fyrirbærinu. Góð skilgreining á því þarf að mínu viti 

að taka til eftirfarandi þátta: a. hernaðareðlis þess, b. það að inngripið á sér stað innan 

landamæra annars ríkis heldur en þeirrar þjóðar (eða þjóða) sem því beita, c. 

þvingandi eðlis þess og d. þær mannúðarástæður sem að þarf að búa að baki því. Ég 

hef einnig stiklað á stóru í þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. Er þar um að ræða fimm megin þætti. Fyrir það fyrsta hefur verið 

bent á þann núning sem skapast á milli þeirrar meginreglu að ríki skuli hafa fullveldi 

er varðar innri málefni þeirra og hugmyndarinnar um hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. Árið 2001 skilaði nefnd á vegum kanadískra stjórnvalda skýrslu 

þar sem lögð var til leið til þess að brúa þetta bil en í stað þess að tala um rétt til þess 

að grípa inn í málefni annarra ríkja lagði nefndin til að talað væri um ábyrð til að 

vernda. Á þetta að hafa þrennt í för með sér. Í fyrsta lagi að ríki hafi skyldur gagnvart 

vernd borgara sinna sem og að stuðla að velferð þeirra. Í öðru lagi að stjórnvöld ríkis 

beri skyldu gagnvart alþjóðasamfélaginu í gegnum SÞ og í þriðja lagi að ríki séu 

ábyrg gerða sinna, bæði þess sem þau gera og ekki síður þess sem þá láta undir höfuð 

leggjast að gera. 

     Í öðru lagi hefur verið bent á ágalla á hugmyndinni út frá sjónarmiði þriðja 

heimsins. Upadhyaya segir vandann felast í því að þrátt fyrir skyldu 

                                                
72 Coady 2003:275-276 
73 Bellamy og Wheeler 2008:6 
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alþjóðasamfélagsins að grípa inn í aðstæður ríkja þar sem stjórnleysi og víðtæk 

mannréttindabrot fá að viðgangast þá sé heildarmyndin skekkt vegna þeirra ástæðna 

sem að mannúðarástæður ráði ekki alltaf mestu um inngripin heldur hagsmunir þeirra 

sem grípa inn í. Einnig séu aðstæður í þriðja heims ríkjum til þess fallnar að auka 

vandamálið frekar vegna þess að innri ósamstaða og skortur á auðlindum hefti 

uppbyggingu innviða og þannig um leið þjóðfélagslegan stöðugleika. 

     Í þriðja lagi hefur verið nefnd til sögunnar sú ósamstæða sem ríkt hefur varðandi 

það inn í hvaða aðstæður er gripið. Þannig geti aðstæður sem talið er að réttlæti 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum talist ekki réttlæta slíkt í öðru sambærilegu 

tilfelli.  

     Í fjórða lagi hafa friðarsinnar gagnrýnt fyrirbærið þar sem það styrki þau vandamál 

sem þeim er ætlað að útrýma fremur en að veikja grundvöll þeirra þar sem það ýti 

undir hernaðarhyggju. 

     Að síðustu hefur síðan verið látnar í ljósi efasemdir um að raunveruleg ástæða 

inngripsins byggist á stórkostlegum mannúðarvanda. Er þá litið svo á að ástæðurnar 

séu ávallt blanda af mannúðaráhyggju og hagsmunum þeirra sem grípa inn í enda sé 

ólíklegt að menn hætti lífi eigin hermanna nema eitthvað meira en einskær umhyggja 

fyrir fjarlægum náunga búi að baki. Er þessi flokkur gagnrýni að hluta til skyldur því 

sem nefnt hefur verið til sögunnar út frá sjónarhorni þriðja heimsins líkt og snert var á 

hér að ofan.  
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5. Að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í hugmyndina 

um réttlátt stríð 
Umræðan um hernaðarinngrip af mannúðarástæðum fer ekki fram í tómarúmi. Líkt og 

önnur umræða um stríðsátök er nauðsynlegt að spegla hana í ljósi hugmyndanna um 

réttlátt stríð sem hafa verið þær áhrifamestu í allri vestrænni umræðu um stríð um 

árþúsundir. Margir hafa einmitt leitað á náðir þessara hugmynda og reynt að fella 

siðfræðilegan réttlætingarramma hernaðarinngrips af mannúðarástæðum inn í þær 

skorður sem hefðin um réttlátt stríð hefur sniðið hernaði74. Þetta er þó síður en svo 

algilt. Bæði eru dæmi um fræðimenn sem hafa hafnað slíkum tilraunum og smíðað 

eigin ramma og eins eru dæmi um að menn hafi alls ekki litið til hefðarinnar um 

réttlátt stríð á nokkurn hátt þegar þeir hafa reynt að réttlæta hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum. Í þessum kafla mun ég annars vegar gera grein fyrir tilraunum 

Wheelers til þess að fella réttlætingar sínar inn í ramma hefðarinnar um réttlátt stríð 

og einnig sjónarmiðum Lucasar sem hefur hafnað slíkum tilraunum.  

     David Fisher er í hópi þeirra sem hefur reynt að fella hugmyndina um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í þann ramma sem hinu réttláta stríði hefur 

verið markaður. Telur hann að ef ætluð hernaðarinngrip af mannúðarástæðum standist 

mælingu við kröfur hefðarinnar um réttlátt stríð sé með réttu hægt að halda því fram 

að slík aðgerð sé siðferðilega réttlætanleg.75 Fisher mátar hugmyndina um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum við hefðina um réttlátt stríð af þeirri 

meginástæðu að andstæðingar hennar hafa oft sótt rök sín til hefðarinnar. Segir hann 

skilyrði hefðarinnar um réttlátt stríð mikilvæg til þess að hefta óþarfa hernaðarumsvif 

í nafni mannúðar. Þá telur hann að ef öllum þessum skilyrðum sé mætt þá sé afar erfitt 

að spyrna fótum við beiðnum um hernaðarinngrip þriðja aðila inn í málefni ríkis með 

vísan til grófra brota gegn mannréttindum íbúa þess jafnvel þó að ríkið sé víðs fjarri 

þeim sem grípur inn í og mennskan sé það eina sem við eigum sameiginlegt með 

íbúum þess á siðferðilegum forsendum.  Þetta segir hann vegna þess að hann telur að 

sé skilyrðum hefðarinnar um réttlátt stríð mætt þá sé siðferðilegur réttur til slíkra 

inngripa ótvírætt fyrir hendi í ljósi hefðarinnar.76 Þessi rök Fishers eru allrar 

umhugsunar verð. Til þess að gefa þessari samþættingu skilyrði meiri fyllingu er hins 

                                                
74 Umfjöllun um réttlátt stríð er í kafla 2 
75 Fisher 2007:115 
76 Fisher 2007:111-117 
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vegar nauðsynlegt að fjalla nánar um hvert skilyrði fyrir sig. Það hefur Wheeler reynt 

að gera. Er því rétt að gera nánari grein fyrir tilraun hans. 

5.1. Tilraun Wheelers 

Nicholas J. Wheeler hefur tekið mið af hefðinni um réttlátt stríð þegar hann smíðar 

þau skilyrði sem hann telur að aðgerð þurfi að uppfylla til þess að segja megi að í 

hana sé farið af mannúðarástæðum. Eru þessi skilyrði fjögur talsins; réttlát ástæða, 

síðasta úrræði, rétt hlutfall og að síðustu þurfa meiri líkur en meiri að vera á því að 

aðgerðin takist.77 Líkindin við skilyrði hefðarinnar um réttlátt stríð eru augljós. Þetta 

eru aðeins lágmarkskröfur en fjögur skilyrði til viðbótar sem eru til þess fallin að 

styrkja enn frekar lögmæti aðgerðar, segir Wheeler.78 Þá tekur hann skýrt fram að 

fullur sigur sé ekki unninn þrátt fyrir að lágmarksviðmiðin séu sett fram. Umræðan 

um það hvort tiltekin aðgerð uppfylli þau þurfi ávallt að fara fram. Það sem 

grunnviðmið hans geri hins vegar sé að marka ákveðnar línur innan hverra umræðan á 

sér síðan stað.79 Skilyrði Wheelers eru eftirfarandi: 

     Réttlát ástæða. Skilgreining Wheelers á réttlátri ástæðu er sú að þar fari 

stórkostlegt mannúðarlegt neyðarástand.80 Enga hlutlæga skilgreiningu á þessu er hins 

vegar mögulegt að finna að hans mati þó sumar séu meira sannfærandi heldur en 

aðrar. Vill hann samt skilgreina stórkostlegt mannúðarlegt neyðarástand með þeim 

hætti að það sé þegar að eina leiðin til lífsbjargar komi utan frá. Þá leggur hann þunga 

áherslu á að sú skylda hvíli ávallt á þeim sem vill grípa inn í að réttlæta slíkt inngrip 

með því að rökstyðja hina stórkostlegu mannúðarlegu neyð sem fyrir hendi er að hans 

mati. Sá sem á að þola inngripið á þannig ekki að þurfa að koma fram með rök til 

varnar því að slíkt sé gert. Þannig er að mati Wheelers nauðsynlegt að greina skýrt á 

milli venjubundinna mannréttindabrota sem hann kallar svo og einstakra tilfella sem 

“shock the consience of humanity”81 líkt og Walzer hefur orðað það svo vel. Telur 

Wheeler þjóðarmorð nærtækt dæmi um slíka stórkostlega mannúðarlega neyð sem og 

nauðungarflutninga stórra hópa og þegar ríki verða stjórnlaus líkt og í tilfelli Sómalíu. 

Hversu snemma er rétt að grípa til slíkra inngripa er einnig vafa undirorpið segir 

Wheeler. Í því ljósi að flest hernaðarinngrip af mannúðarástæðum hafa orðið eftir að 

                                                
77 Wheeler 2000:33-34 
78 Þessi skilyrði eru þau að ástæðurnar að baki séu í eðli sínu mannúðlegar, réttlætingin sé mannúðleg, 
lögmætið sé skýrt og að gætt sé samræmis við val aðgerða. Wheeler 2000:37-52 
79 Wheeler 2000:33 
80 e. “supreme humanitarian emergency”  
81 Walzer 1977:107 
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ástandið hefur orðið að stórkostlegri neyð þá telur Wheeler réttlætanlegt að grípa inn í 

aðstæður áður heldur en hin stórkostlega mannúðarlega neyð skellur á svo fremi að 

hægt sé að sýna fram á skýr sönnungargögn þess efnis að slík neyð sé yfirvofandi.82  

     Síðasta úrræði Wheeler er þeirrar skoðunar að ekki eigi alltaf að þurfa að bíða 

eftir því að blóð taki að renna áður en gripið er inn í aðstæður með hernaðarvaldi líkt 

og áður hefur komið fram. Á sama tíma viðurkennir hann þó það vandamál sem 

skapast getur þegar þetta tekst á við þá kröfu hefðarinnar um réttlátt stríð að stríðsátök 

séu ávallt síðasta úrræði sem gripið er til eftir að friðsamlegri lausnir hafi verið 

reyndar. Wheeler bendir í þessu samhengi á skrif Nigels Rodley sem telur að sé ekki 

hægt að sýna fram á að töf hafi í för með sér óafturkræfan skaða þá eigi að leita allra 

friðsamlegra lausna áður heldur en hernaðarvaldi er beitt. Í samhengi stórkostlega 

mannúðarlegs neyðarástands getur þetta oft tímafreka ferli oft reynst erfitt 

framkvæmdar þar sem voðaverkin eiga sér stað burtséð frá þeim. Í þeim tilfellum telur 

Rodley, að því er kemur fram hjá Wheeler, að nægjanlegt sé að hinir stjórnmálalegu 

leiðtogir telji sig fullvissa um að allar leiðir til friðsamlegrar úrlausnar hafi verið 

reyndar. Allur vafi kallar eftir frekari tilraunum til friðsamlegrar úrlausnar, segir hann 

ennfremur.83  

     Rétt hlutfall. Í þessu felst að sá skaði sem af hernaðarinngripinu hlýst verði ekki 

meiri heldur en sá skaði sem því er ætlað að stöðva eða hindra að verði. Öllum 

hernaði fylgir eyðilegging, dauði og hörmungar. Hjá slíku verður ekki komist. Þess 

vegna er mikilvægt áður en gripið er til slíkra aðgerða að gera sér grein fyrir 

hugsanlegu umfangi þessara þátta. Þegar kemur að hernaðarinngripi af 

mannúðarástæðum reynist nauðsynlegt að bera það umfang saman við umfang þeirrar 

stórkostlegu mannúðarlegu neyðar sem því er ætlað að stoppa segir Wheeler. Að hans 

mati tengist þetta ennfremur þeirri spurningu hvort að hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum feli ekki í sér innbyggða þversögn.84  

     Líkur verða að vera til þess að árangurinn verði jákvæður. Wheeler bendir á 

að þetta atriði verði í raun aldrei vitað með neinni vissu fyrr en eftir á. Hins vegar 

gerir hann það að einu skilyrða sinna að þeir sem ákvörðunina taki verði að telja meiri 

líkur heldur en minni á því að niðurstaða hernaðarinngripsins leiði til mannúðlegri 

aðstæðna heldur en ríkjandi ástand bjóði upp á. Hann skilgreinir síðan nánar hvað 

                                                
82 Wheeler 2000:34 
83 Wheeler 2000:35 
84 Wheeler 2000:35-36 
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hann telji jákvæða útkomu. Telur Wheeler árangur í þessum efnum byggjast á því að 

stjórnmálalegum stöðugleika hafi verið komið á í því ríki sem afskipti eru höfð af og 

virðingu fyrir mannréttindum komið á. Einnig leggur hann til mælikvarða á þennan 

árangur sem væri sá að spyrja þeirra spurningar hvað myndi gerast ef herlið 

inngripsaðilans væri dregið til baka. Haldist stöðugleikinn er hægt að tala um jákvæða 

útkomu, annars ekki. Þá vill Wheeler skilgreina árangurinn á tvíþættan hátt. Annars 

vegar árangur til styttri tíma litið og hins vegar árangur til langframa. Árangur til 

styttri tíma litið væri þá sá endi sem bundinn er á hið stórkostlega mannúðarlega 

neyðarástand. Árangurinn til lengri tíma litið er hins vegar mældur í því hvernig til 

tekst við að takast á við hinar undirliggjandi aðstæður sem skapa þetta stórkostlega 

mannúðarlega neyðarástand.85 Hinn síðarnefndi árangur skiptir að mínu viti öllu í 

þessu samhengi. Náist hann ekki er skammtímaárangurinn til lítils. Hið raunverulega 

mein er enda enn til staðar þó einkenni þess hafi verið hamin um stund. 

     Wheeler segir hvergi í bók sinni berum orðum að hann sé að gera tilraun til þess að 

fella réttlætingu fyrir hernaðarinngripi af mannúðarástæðum inn í skilyrði hefðarinnar 

um hið réttláta stríð. Séu grundvallarskilyrði86 hans hins vegar borin saman við þau 

skilyrði sem hefðin um réttlát stríð setur fyrir réttmætri réttlætingu fyrir stríðsátökum 

eru líkindin augljós. Ég tel þess vegna réttlætanlegt að setja kenningu hans fram í 

þessu samhengi enda þó hann hafi ekki gert slíkt sjálfur. 

5.2. Afstaða Lucasar 
Lucas er þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að fella hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum inn í hugmyndina um réttlátt stríð og þá mælikvarða sem þróast 

hafa innan hennar. Þess í stað hefur hann sett fram viðmið sem hann kallar jus ad 

pacem eða jus ad interventionem í stað jus ad bellum. Segir Lucas að allar tilraunir til 

þess að fella inngrip af mannúðarástæðum inn í hugmyndina um réttlátt stríð séu 

dæmdar til þess að mistakast vegna eðlismunar hernaðarinngrips af 

mannúðarástæðum og almenns hernaðar. Hernaðarinngrip af mannúðarástæðum feli í 

sér gjörðir sem líkist meira valdbeitingu við löggæslu eða friðargæslu. Það leiði til 

þess að nauðsynlegt sé að setja hernaðarinngripi af mannúðarástæðum mun þrengri 
                                                
85 Wheeler 2000:37 
86 Líkt og áður segir setur Wheeler fram fjögur skilyrði til viðbótar hinum fjóru grundvallarskilyrðum. 
Ólíkt grundvallarskilyrðunum þarf ekki að uppfylla þau öll svo hernaðarinngrip af mannúðarástæðum 
geti talist lögmætt. Uppfylling sem flestra þeirra styrkir þó mjög málstað þess aðila sem vill grípa inn á 
stórkostlegt mannúðarlegt neyðarástand. Wheeler 2000:37-52. Ég tel það ekki þjóna tilgangi fyrir 
samhengi ritgerðarinnar að fjalla um þau með ítarlegri hætti heldur en ég hef þegar gert enda eru þau 
ekki bindandi ólíkt þeim skilyrðum sem sett hafa verið fram í nafni hefðarinnar um réttlátt stríð. 
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skorður heldur en mælikvarðar hins réttláta stríðs bjóði upp á.87 Þeir mælikvarðar sem 

Lucas setur til réttlætingar hernaðarinngripi af mannúðarástæðum eru sjö talsins. Í 

grunninn eru þeir í samhljómi við það sem Wheeler og Bellamy hafa sett fram og 

greint var frá hér að ofan. Skilyrði Lucasar fyrir hernaðarinngripi af 

mannúðarástæðum eru:  

     Réttmæt ástæða. Þetta skilyrði vísar með beinum hætti til hefðarinnar um réttlátt 

stríð. Í þessu samhengi felur hún það í sér að hernaðarinngrip af mannúðarástæðum er 

annars vegar réttlætanlegt þegar hegðun yfirvalda ríkis felur í sér ógn gegn friði eða 

öryggi borgara annara ríkja eða þegar alvarleg og víðtæk ógnun við mannréttindi 

borgara þess ríkis er um að ræða. Ekki er að mati Lucasar nauðsynlegt að bæði 

skilyrðin séu uppfyllt heldur nægir annað þeirra.88 

     Lögmætt forráð felur í sér að sú ákvörðun að víkja fullveldi ríkis til hliðar vegna 

mannúðarástæðna verði að vera tekin af alþjóðastofnun. Felur þetta ekki í sér að 

aðgerðin sem slík megi ekki vera á hendi einnar þjóðar heldur aðeins það að 

alþjóðastofnun heimili hana. Þetta þýðir segir Lucas að þó að einn aðili megi 

framkvæma hernaðarinngrip af mannúðarástæðum sé aldrei réttlætanlegt að 

ákvörðunin um slíkt sé tekin einhliða. Einnig má hugsa sér að hans mati að 

svæðisbundið ríkjasamband (s.s. Evrópusambandið eða Afríkusambandið) geti 

framkvæmt hernaðarinngrip af mannúðarástæðum en aldrei þó nema í umboði 

alþjóðastofnunar.89 Er hér í raun um að ræða útvíkkun á skilningi skilyrða jus ad 

bellum frá réttmætum stjórnvöldum til réttmætrar fjölþjóðastofnunar. 

     Réttmætur ásetningur í skilningi Lucasar er ávallt byggður á mannúðlegum 

grunni og getur m.a. falið í sér að koma á lögum og reglu eftir náttúruvá eða að 

tryggja mannréttindi90 þeirra sem höllum fæti standa gagnvart valdi sem brýtur gegn 

þeim. Þar að auki telur hann nauðsynlegt að þessi ásetningur sé öllum kunnur og sé 

laus við mögulega hagsmunagæslu þess ríkis sem grípur inn í. Þannig megi sá her sem 

inn í grípur aðeins hafa þá hagsmuni mannúðar sem lokaniðurstaðan felur í sér að 

leiðarljósi en ekki undir nokkrum kringumstæðum fjárhagslegan eða stjórnmálalegan 

                                                
87 Lucas 2003:73  
88 Lucas 2003:85 
89 Lucas 2003:85-85 
90 Lucas einskorðar skilning sinn á hugtakinu mannréttindi við þann skilning sem leggja má í það eins 
og það kemur fyrir í Mannréttindasáttmála SÞ og stofnsáttmála SÞ 



 35 

ávinning  hvort heldur það er til þess að verja slíka hagsmuni sína eða þá að slíkir 

þættir fallir þeim aðila er inn í grípur í skaut eftir á.91  

     Með síðasta úrræði á  Lucas við að áður en gripið sé til hernaðarinngrips af 

mannúðarástæðum sé nauðsynlegt að alþjóðasamfélagið hafi áður í reynt í góðri trú að 

leysa það vandamál sem til staðar er með öðrum og friðsamlegri leiðum. Þær mega þó 

hafa verið þvingandi í eðli sínu, s.s. efnahagsþvinganir. Lucas viðurkennir að þetta 

geti reynst hægara sagt en gert og lítur hann þá til reynslunnar frá Rúanda og Bosníu. 

Telur hann gagnlegt að líta til Pauls Christopher í þessu samhengi sem hefur lagt til að 

sá skilningur sé settur í þetta skilyrði að það teljist uppfyllt þegar raunhæfir 

friðsamlegir kostir hafa verið reyndir án árangurs og ekkert bendir til þess að frekari 

tilraunir muni takast betur.92 

     Lucas segir þurfa að vera raunsannar líkur á árangri til þess að réttlætanlegt sé að 

grípa til hernaðarinngrips af mannúðarástæður. Það felst í því að beiting hervalds 

muni skila sér í því að binda endi á eða koma í veg fyrir þá mannúðlegu vá sem að er 

til staðar. Þetta felur það einnig í sér að ekki mega vera miklur líkur á því að beiting 

hernaðarvalds muni auka á þann vanda sem því er ætlað að leysa. Þá telur hann 

nauðsynlegt að alþjóðasamfélagið setji sér markmið með aðgerðunum áður heldur en í 

þær er ráðist sem þeim er ætlað að uppfylla.93  

     Rétt hlutfall markmiða er náskyldur mælikvarðanum um líkur á árangri. Lucas 

lýsir honum svo: “Líf, velferð og réttindi sem á að vernda verða að vera í sanngjörnu 

hlutfalli við þann skaða sem valdið er og það tjón sem sanngjarnt er að ætla að valdið 

sé meðan eftir hinum mannúðlegu markmiðum er leitað.”94 Er rétt í þessu samhengi 

að gera skýran greinarmun á þeirri kröfu sem þarna kemur fram og felur í sér að þessi 

atriði séu metin áður en til hernaðarinngrips er gripið og þess þegar hegðun hersins er 

skoðuð eftir að átökunum er lokið. Hér er aðeins átt við hið fyrra.95 

     Réttmætar aðferðir er síðasta viðmiðið eða mælikvarðinn sem Lucas setur þeim 

sem ráðast vill í hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Er þetta náskylt jus in bello 

líkt og viðmiðið um rétt hlutfall markmiða hér að ofan. Í stuttu máli gengur þetta 

viðmið út á það að í hernaði í nafni mannúðar er ekki leyfilegt að beita sömu 

aðferðum og dæmdar hafa verið ólöglegar og/eða ósiðlegar með inngripinu. Aðgerð 

                                                
91 Lucas 2003:86-87 
92 Lucas 2003:87-88 
93 Lucas 2003:88-89 
94 Lucas 2003:89 
95 Lucas 2003:89-90 
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sem ráðist er í í nafni mannúðar getur þannig ekki talist siðfræðilega réttlætanleg ef 

hún treystir á aðferðir eða hegðun sem brýtur gegn því sem innrásarliðið segist vera 

að vernda eða koma á aftur.96 Að mati Lucasar er þetta það skilyrði sem erfiðast getur 

reynst að uppfylla en að sama skapi líklega það mikilvægasta. 

     Lucas vill eins og við sáum flokka viðmið 6 og 7  með jus ad pacem þrátt fyrir 

augljósan skyldleika þeirra við jus in bello sem er í raun líkt og þeim væri steypt 

saman í eitt. Réttlætir hann þetta með vísan til ólíks eðlis hernaðarinngripa af 

mannúðarástæðum og hefðbundina hernaðaraðgerða. Þar sem hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum á meira skylt við valdbeitingu í löggæslu eða friðargæslu og þarf 

því að lúta mun strangari viðmiðunum heldur en hefðbundinn hernaður. Sést þessi 

áhersla Lucasar best í síðasta viðmiðinu en hann vill m.a. halda því fram að her sem 

starfar undir merkjum hernaðarinngrips af mannúðarástæðum geti ekki látið hjá líða 

að koma stríðsglæpamönnum undir manna hendur og til stríðsglæpadómstóla meðan í 

hefðbundnum hernaði gætu menn beðið með slíkt þar til átökum hefur verið lokið. 

Ennfremur segir hann þessa hermenn verða að vera tilbúna til þess að stefna eigin lífi 

í hættu til þess að verja þau siðferðilegu gildi sem hernaðurinn byggir á og það 

markmið hernaðarins að færa íbúum þess ríkis þar sem hernaðurinn fer fram þessi 

gildi og hugsjónir. Er þessi krafa að öllu jöfnu ekki lögð á herðar hermönnum.97  

     Þó Lucas hafni því að hægt sé að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í 

réttlætingarramma jus ad bellum gerir hann það engu að síður. Hann byggir á þeim 

viðmiðunum sem hefðin um réttlátt stríð hefur þróað í gegnum aldirnar, víkkar út 

skilningin og steypir síðan saman tveimur ólíkum þráðum innan hefðarinnar. Allt 

þetta dregur hins vegar ekkert úr trúverðugleika tilraunarinnar sem hann gerir án þess 

þó að gangast við því.  

5.3. Niðurstöður 

Í kaflanum gerði ég grein fyrir tveimur tilraunum til þess að fella réttlætingu fyrir 

hernaðarinngripi af mannúðarástæðum inn í jus ad bellum skilyrði hefðarinnar um hið 

réttláta stríð.  

     Telur Fisher að ef ætluð hernaðarinngrip af mannúðarástæðum standist mælingu 

við kröfur hefðarinnar um réttlátt stríð sé með réttu hægt að halda því fram að slík 

aðgerð sé siðferðilega réttlætanleg.  

                                                
96 Lucas 2003:90-91 
97 Lucas 2003: 91-92 
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     Wheeler hefur tekið mið af hefðinni þegar hann smíðar þau skilyrði sem hann telur 

að aðgerð þurfi að uppfylla til þess að segja megi að í hana sé farið af 

mannúðarástæðum. Eru þessi skilyrði fjögur talsins og eru þau aðeins lágmarkskröfur 

en frekari skilyrði eru til þess fallin að styrkja enn frekar lögmæti aðgerðar. Þessi 

skilyrði séu ekki fullnaðarviðmið heldur marka þau þær línur þar sem umræðan um 

mögulegt inngrip getur farið fram innan. Skilyrði Wheelers eru í fyrsta lagi að um 

stórkostlegt mannúðarlegt neyðarástand sé að ræða til þess að hægt sé að tala um 

réttmæta ástæðu en slíkt telst þegar að eina leiðin til lífsbjargar kemur utan frá. Þá 

hvílir sú skylda ávallt á þeim sem vill grípa inn í að réttlæta slíkt inngrip með 

rökstuðningi. Í öðru lagi þarf í huga Wheelers að vera um síðasta úrræði að ræða, þ.e. 

að sé ekki hægt að sýna fram á að töf hafi í för með sér óafturkræfan skaða þá eigi að 

leita allra friðsamlegra lausna áður heldur en hernaðarvaldi er beitt. Í þriðja lagi þarf 

sá skaði sem af hernaðarinngripinu hlýst að verða minni heldur en sá skaði sem því er 

ætlað að stöðva eða hindra að verði. Að lokum verða þeir sem taka ákvörðunina að 

telja meiri líkur heldur en minni á því að niðurstaða hernaðarinngripsins leiði til 

mannúðlegri aðstæðna heldur en ríkjandi ástand bjóði upp á. 

     Lucas er hins vegar þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að fella hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum inn í hugmyndina um réttlátt stríð og þá mælikvarða sem þróast 

hafa innan hennar vegna þess að hernaðarinngrip af mannúðarástæðum líkist meira 

valdbeitingu við löggæslu eða friðargæslu heldur en hernaði. Þess í stað hefur hann 

sett fram viðmið sem hann kallar jus ad pacem. Þeir mælikvarðar sem Lucas setur til 

réttlætingar hernaðarinngripi af mannúðarástæðum eru sjö talsins. Fyrir það fyrsta 

telur Lucas réttmæta ástæðu teljast þegar hegðun yfirvalda ríkis felur í sér ógn gegn 

friði eða öryggi borgara annara ríkja eða þegar alvarleg og víðtæk ógnun við 

mannréttindi borgara þess ríkis er um að ræða. Í öðru lagi verður ákvörðunin að vera 

tekin af alþjóðastofnun. Í þriðja lagi felst réttmætur ásetningur í því að koma á lögum 

og reglu eftir náttúruvá eða að tryggja mannréttindi þeirra sem höllum fæti standa 

gagnvart valdi sem brýtur gegn þeim. Einnig verður þessi ásetningur að vera öllum 

kunnur og laus við mögulega hagsmunagæslu þess ríkis sem grípur inn í. Í fjórða lagi 

verður alþjóðasamfélagið áður að hafa áður reynt í góðri trú að leysa það vandamál 

sem til staðar er með öðrum og friðsamlegri leiðum. Í fimmta lagi telur Lucas þurfa að 

vera raunsannar líkur á því að beiting hervalds muni skila sér í því að binda endi á eða 

koma í veg fyrir þá mannúðlegu vá sem að er til staðar. Í sjötta lagi þarf líf, velferð og 

réttindi sem á að vernda að vera í réttu hlutfalli við skaðann sem valdið hefur verið og 
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tjónið ætlað er að valdið sé á meðan hinum mannúðlegu markmiðum er leitað. Að 

lokum þarf síðan hernaður í nafni mannúðar að gæta þess að beita ekki sömu 

aðferðum og dæmdar hafa verið ólöglegar og/eða ósiðlegar með inngripinu.  

     Tel ég ljóst að tilraunir til þess að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í 

hefðina um réttlátt stríð til þess að réttlæta slík inngrip sé gagnleg. Byggist það fyrst 

og fremst á því hversu útbreidd hugmyndin um réttlátt stríð er og hversu víðtækur 

stuðningur er við hana. Með því er réttlætingin á hernaðarinngripi af 

mannúðarástæðum færð í siðfræðilegan búning og tungutak sem menn þekkja og eiga 

auðvelt með að tileinka sér og skilja. Í raun hefur öllum ofangreindum fræðimönnum 

tekist þetta þó Lucas telji slíkt ekki hægt vegna mismunandi eðlis hernarðarinngrips af 

mannúðarástæðum og venjubundins hernaðar. Það eina sem hann gerir í raun umfram 

Wheeler er að hann steypir saman í eitt jus ad bellum og jus in bello þráðum 

hefðarinnar og gerir með þeim hætti skilyrðin þyngri að uppfylla og nálaraugað 

þannig þrengra. 
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6. Lokaniðurstöður 

Ritgerðin öll hefur markvisst miðað að því að svara þeirri spurningu sem lagt var upp 

með í upphafi. Er mögulegt að fella hernaðarinngrip af mannúðarástæðum inn í 

meginreglur hefðarinnar um réttlátt stríð? 

     Í öðrum kafla gerði ég grein fyrir helstu þáttum hefðarinnar um réttlátt stríð. 

Ágústínus kirkjufaðir setti fram þrjú skilyrði sem hann taldi nauðsynlegt að uppfylla 

svo hægt væri að telja stríðsrekstur réttlætanlegan. Fyrir það fyrsta taldi hann 

nauðsynlegt að um réttmæt yfirvöld væri að ræða sem þýðir að aðeins lögleg 

stjórnvöld geta ákveðið að stofna til vopnaðs ófriðar. Í öðru lagi taldi hann 

nauðsynlegt að ástæðan að baki stríðinu þyrfti að vera sú að fullnægja réttlætinu og að 

síðustu taldi Ágústínus nauðsynlegt að markmiðin að baki stríðinu væru réttmæt en 

réttmæt markmið taldi hann vera að tryggja frið og réttlæti, öryggi borgaranna og 

almannareglu. Á síðari tímum hefur verið bætt við þessi skilyrði og sum þeirra 

skilgreind á annan hátt. Þau skilyrði sem bæst hafa við eru tvö. Annars vegar það að 

stríð á alltaf að vera síðasta úrræði þeirra sem deila og hins vegar þarf að vera 

viðeigandi hlutfall á milli þess ávinnings sem hljótast mun af stríðinu og þeim skaða 

sem það veldur.  

     Í þriðja kafla fjallaði ég um mannhelgina en hún felur í sér jafnræði allra manna 

vegna sammannlegra eiginleika þeirra. Þessir eiginleikar eru meðfæddir og 

óafturkræfir. Fyrir það fyrsta eru menn frjálsir til þess að ráðstafa eignum sínum og 

sjálfum sér með þeim hætti sem þeir kjósa svo framarlega sem það stríðir ekki gegn 

þeim mörkum sem náttúrurétturinn afmarkar og í öðru lagi er maðurinn sérstakur 

meðal annarra lífvera þar sem hann hefur gildi á eigin forsendum en ekki vegna 

einhvers utanaðkomandi. Það felur í sér að enginn maður má nokkurn tíman koma 

fram við aðra manneskju sem leið til uppfyllingar eigin markmiða heldur sem 

manneskju með eigin markmið í lífinu. Hinn kristni skilningur á mannhelginni felur í 

sér að maðurinn er skapaður í mynd Guðs og þess vegna heilagur. Þetta gerir hann að 

skynsemisveru og er einnig grundvöllur sérstaks sambands hans við Guð. Það sem 

skiptir þó mestu fyrir skilning okkar á mannhelgihugtakinu er að allir menn eru jafnir 

vegna hins sérstaka sambands síns við Guð. Sagan af Kain og Abel sýnir síðan fram á 

að Guð lætur sig brot gagnvart mannhelginni varða sem væri það brot gegn honum 

sjálfum. Í stuttu máli má í raun segja að niðurstaða kaflans sé sú að mannúðin felist í 

því sama og mannhelgin. Mannúðarástæður teljist það þá þegar sótt er að þeim 
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grunngildum sem mannhelgin byggir á. Hver manneskja er jafn mikilvæg. þess vegna 

er það að koma henni til aðstoar í neyð algert grundvallar atriði allrar siðfræði hvort 

heldur hún telur sig kristna eða heimspekilega. 

Í fjórða kafla skilgreindi ég hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Góð skilgreining á 

því þarf að mínu viti að innihalda eftirfarandi þætti: a. hernaðareðli þess, b. það að 

inngripið á sér stað innan landamæra annars ríkis heldur en þeirrar þjóðar (eða þjóða) 

sem því beita, c. þvingandi eðli þess og d. þær mannúðarástæður sem að þarf að búa 

að baki því. Ég stiklaði einnig á stóru í þeirri gagnrýni sem fram hefur komið á 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Er þar um að ræða fimm höfuð þætti. Fyrir það 

fyrsta hefur verið bent á þann núning sem skapast á milli þeirrar meginreglu að ríki 

skuli hafa fullveldi er varðar innri málefni þeirra og hugmyndarinnar um 

hernaðarinngrip af mannúðarástæðum. Í öðru lagi hefur verið bent á ágalla á 

hugmyndinni út frá sjónarmiði þriðja heimsins. Í þriðja lagi hefur verið nefnd til 

sögunnar sú ósamstæða sem ríkt hefur varðandi það inn í hvaða aðstæður er gripið. 

Þannig geti aðstæður sem talið er að réttlæti hernaðarinngrip af mannúðarástæðum 

talist ekki réttlæta slíkt í öðru sambærilegu tilfelli. Í fjórða lagi hafa friðarsinnar 

gagnrýnt fyrirbærið þar sem það styrki þau vandamál sem þeim er ætlað að útrýma 

fremur en að veikja grundvöll þeirra þar sem það ýti undir hernaðarhyggju. Að lokum 

hafa síðan verið látnar í ljós efasemdir um að raunveruleg ástæða inngripsins byggist 

á stórkostlegum mannúðarvanda. Er þá litið svo á að ástæðurnar séu ávallt blanda af 

mannúðaráhyggju og hagsmunum þeirra sem grípa inn í. 

Í fimmta kafla gerði ég grein fyrir þremur tilraunum til þess að fella réttlætingu fyrir 

hernaðarinngripi af mannúðarástæðum inn í jus ad bellum skilyrðum hefðarinnar um 

hið réttláta stríð. Telur Fisher að ef ætluð hernaðarinngrip af mannúðarástæðum 

standist mælingu við kröfur hefðarinnar um réttlátt stríð sé með réttu hægt að halda 

því fram að slík aðgerð sé siðferðilega réttlætanleg.  

      Wheeler hefur síðan sett fram fjögur grunnskilyrði til réttlætingar hernaðarinngripi 

af hernaðarástæðum og eru þau lágmarkskröfur. Þau eru í fyrsta lagi að um 

stórkostlegt mannúðarlegt neyðarástand sé að ræða til þess að hægt sé að tala um 

réttmæta ástæðu en slíkt telst þegar að eina leiðin til lífsbjargar kemur utan frá. Í öðru 

lagi þarf að vera um síðasta úrræði að ræða, þ.e. að sé ekki hægt að sýna fram á að töf 

hafi í för með sér óafturkræfan skaða þá eigi að leita allra friðsamlegra lausna áður 

heldur en hernaðarvaldi er beitt. Í þriðja lagi þarf sá skaði sem af hernaðarinngripinu 

hlýst að verða minni heldur en sá skaði sem því er ætlað að stöðva eða hindra að verði 
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og að lokum verða þeir sem taka ákvörðunina að telja meiri líkur heldur en minni á 

því að niðurstaða hernaðarinngripsins leiði til mannúðlegri aðstæðna heldur en 

ríkjandi ástand bjóði upp á. 

     Lucas er hins vegar þeirrar skoðunar að ekki sé hægt að fella hernaðarinngrip af 

mannúðarástæðum inn í hugmyndina um réttlátt stríð og þá mælikvarða sem þróast 

hafa innan hennar vegna þess að hernaðarinngrip af mannúðarástæðum líkist meira 

valdbeitingu við löggæslu eða friðargæslu heldur en hernaði. Þess í stað hefur hann 

sett fram viðmið sem hann kallar jus ad pacem. Fyrir það fyrsta telur hann réttmæta 

ástæðu teljast þegar hegðun yfirvalda ríkis felur í sér ógn gegn friði eða öryggi 

borgara annara ríkja eða þegar alvarleg og víðtæk ógnun við mannréttindi borgara 

þess ríkis er um að ræða. Í öðru lagi verður ákvörðunin að vera tekin af 

alþjóðastofnun. Í þriðja lagi felst réttmætur ásetningur í því að koma á lögum og reglu 

eftir náttúruvá eða að tryggja mannréttindi þeirra sem höllum fæti standa gagnvart 

valdi sem brýtur gegn þeim einnig verður hann að vera öllum kunnur og laus við 

mögulega hagsmunagæslu þess ríkis sem grípur inn í. Í fjórða lagi verður 

alþjóðasamfélagið áður að hafa áður reynt í góðri trú að leysa það vandamál sem til 

staðar er með öðrum og friðsamlegri leiðum. Í fimmta lagi þurfa að vera raunsannar 

líkur á því að beiting hervalds muni skila sér í því að binda endi á eða koma í veg fyrir 

þá mannúðlegu vá sem að er til staðar. Í sjötta lagi þarf líf, velferð og réttindi sem á að 

vernda að vera í réttu hlutfalli við skaðann sem valdið hefur verið og tjónið ætlað er 

að valdið sé á meðan hinum mannúðlegu markmiðum er leitað. Að lokum þarf síðan 

hernaður í nafni mannúðar að gæta þess að beita ekki sömu aðferðum og dæmdar hafa 

verið ólöglegar og/eða ósiðlegar með inngripinu.  

     Svarið við spurningunni sem lagt var upp með í upphafi er afdráttarlaust já. Það er 

vel mögulegt að fella réttlætingu fyrir hernaðarinngripi af mannúðarástæðum inn í 

meginreglur hefðarinnar um réttlátt stríð. Þetta sýna þau dæmi sem tekin voru glöggt. 

Smekksatriði er hvort hin hefðbundna skipting hefðarinnar í jus ad bellum og jus in 

bello eigi að halda sér eða hvort samþættingar þeirra er þörf líkt og Lucas hefur gert 

til þess að auka við þær kröfur sem gerðar eru til innrásarliðsins. Hvað sem slíku líður 

leiða dæmin í ljós að ekki þarf að leita á önnur mið heldur en þau sem nýtt hafa verið 

innan hefðarinnar um réttlátt stríð í gegnum tíðina. Er það gagnlegt enda hafa þau 

hlotið almenna viðurkenningu sem siðferðilega réttlætandi rammi utan um hernað. 

     Tel ég rétt að byggja á þessari leið í framtíðinni þegar kemur að því að skera úr um 

réttmæti einstakra aðgerða. Er slíkt enda til þess fallið annars vegar að skapa 
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almennari sátt um slíkar aðgerðir og ekki síður að hefta þá sem ætla sér að nýta þær til 

eflingar eigin hagsmuna innan landamæra annars ríkis í skjóli hernaðarinngrips af 

mannúðarástæðum. 
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