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HANDLINGAR

F ör ett drygt decennium sedan bör-
 jade begreppet “maritim säkerhet”
  maritime security – dyka upp allt

oftare i artiklar, anföranden och i den poli-
tiska debatten.1  Det blev ett catch-word
av främst statsvetenskaplig och alltså
ringa folkrättslig karaktär – ett ord som
kunde användas lite hur som helst och i
nästan vilket sammanhang som helst, bara
det fanns någon koppling till hav eller sjö.

Statsvetarna hade upptäckt vad folk-
rättarna känt till sedan 1600-talsjuristen
Hugo Grotius dagar, nämligen att havet inte
låg under någon stats suveränitet utan var
fritt att användas av alla. Något behov att
definiera begreppet tycktes inte finnas,
och det faktum att begreppet maritim sä-

kerhet, speciellt i sin engelska dräkt mari-
time security, ligger språkligt nära begrep-
pet sjösäkerhet, maritime safety, tycktes
inte vålla användarna några bekymmer.2

Det publicerades artiklar, ja, t o m hela
böcker som handlade om maritim säkerhet,
utan att det gjordes ens det minsta försök
att definiera begreppet.3

Möjligen berodde detta på att det var
mer intressant att försöka identifiera hoten
mot den maritima säkerheten än att defi-
niera begreppet maritim säkerhet som så-
dant. Fortfarande (d v s för ett drygt de-
cennium sedan) fanns det emellertid en air
runt begreppet som gjorde att hoten mot
den maritima säkerheten tycktes vara be-
gränsade till sådana som rörde sjöfarares

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd II den
21 mars 2002 av jur dr Marie Jacobsson

Om folkrätt och maritim säkerhet

1 Den brittiske statsvetaren Michael Pugh beskriver en situation runt år 1994 där den akademiska
diskussionen om begreppet maritime security  fortfarande var i sin linda, se Pugh, Michael:
Introduction, s 2 i Pugh, Michael (red): Maritime Security: A Framework for United Nations
Operations,  Manchester University Press, 1994.

2 Möjligen kan detta ha berott på att de statsvetenskapliga diskussionerna om maritime security aldrig
kom i kontakt med de juridisk-tekniska diskussionerna om maritime safety, vilka främst förs inom
ramen för FN-organet International Maritime Organization, IMO.

3 Se t ex den i fotnot 1 nämnda boken.

3-23.pmd 2002-11-21, 14:133



4

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

säkerhet mot yttre hot, främst fientlig mili-
tär verksamhet. Ibland kunde även sjörö-
veri betecknas som ett hot, men oftast av-
skrevs det som ett alltför exotiskt och ringa
problem.4

Mot bakgrund härav är det inte be-
synnerligt att säkerhetspolitiskt intresse-
rade personer inte sällan kopplat samman
begreppet maritim säkerhet med de för-
slag om FN-operationer (peace keeping
operations, PKO:s) till havs, som presen-
terades bl a av de sovjetiska politikerna
Eduard Sjevardnadze och Vladimir
Petrovskij några år före Sovjetunionens
fall. 5  Andra tänker på FN-studien om
“maritime security” och förslagen om
multilaterala incidentavtal och förtroende-
skapande åtgärder till havs.6  Åter andra
kopplar samman begreppet med marina
rustningskontrollåtgärder.7

Så inföll den 11 september 2001, och
i ett slag kom hoten mot den maritima sä-
kerheten att även innefatta terroristhot.
Begreppets amorfa karaktär och frånva-
ron av, om inte en definition, så åtmins-
tone en allmän uppfattning om vad det
innebar, möjliggjorde att listan på vad som
kunde tänkas vara reella eller konstruerade
hot mot den maritima säkerheten öppna-
des för att ta formen av en mer eller min-
dre ”open-ended shoppinglist”. Plötsligt

framfördes uppfattningen att även
människosmuggling, illegal migration,
flyktingar, narkotikasmuggling, trans-
nationella brott, olagligt fiske och miljö-
incidenter utgjorde hot mot den maritima
säkerheten.  Den tidigare otvetydiga kopp-
lingen till marin rustningskontroll, förtro-
ende- och säkerhetsskapande åtgärder och
fredsoperationer kom i skymundan, sam-
tidigt som sådana hot som i den säkerhets-
politiska diskursen tidigare oftast beteck-
nats som ”mjuka säkerhetshot” kate-
gorimässigt nu förflyttades ett steg i rikt-
ning mot att beskrivas som ”hårda” hot.

Med en sådan vittomfattande tolkning
av begreppet är det ju knappast någon
större svårighet att enas om vikten av att
öka den maritima säkerheten. Att “öka
säkerhet” får de flesta att reagera positivt
på ett nästan instinktivt sätt, och få politi-
ker skulle sätta sin trovärdighet på spel
genom att hävda att det inte behövs nå-
gon ökad säkerhet, oavsett om det rör tra-
fiksäkerhet, brandsäkerhet eller just ma-
ritim säkerhet.

Från ett folkrättsligt perspektiv kvar-
står emellertid svårigheten att identifiera
vad som skall anses utgöra ett hot mot den
maritima säkerheten, och hur man avgrän-
sar just den maritima säkerheten från an-
dra säkerhetskoncept såsom nationell sä-

4 Att sjöröveriet förringades måste rimligen ha berott på bristfälliga kunskaper om dess omfatt-
ning.

5 Pugh, op.cit, Förord, s xi.

6 Se t ex Goldblat, Jozef (red): Maritime Security: The Building of Confidence, UNIDIR, United Na-
tions, New York 1992.

7 Se t ex FN-rapporten: The Naval Arms Race, i Disarmament, Study Series 16, United Nations, New
York 1986.
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kerhet och internationell säkerhet. Frågan
är om en sådan avgränsning ens behövs
för att hantera hoten mot den maritima
säkerheten.

Något om säkerhetsbegreppen
FN-stadgan fastslår som bekant dels att
syftet med FN är att upprätthålla interna-
tionell fred och säkerhet, dels att säker-
hetsrådet har det primära ansvaret för upp-
rätthållandet av just den internationella
freden och säkerheten ( international
peace and security). För att detta skall
fungera har FN: s medlemsstater åtagit sig
att godta och verkställa säkerhetsrådets
beslut.8  Detta är själva kärnan i den kol-
lektiva säkerhetens idé. De enskilda sta-
terna har således överlåtit huvudansvaret
för upprätthållandet av internationell fred
och säkerhet åt säkerhetsrådet.

Ingenstans i FN-stadgan beskrivs
emellertid vad som utgör hot mot interna-
tionell fred och säkerhet, och inte heller
vad som är internationell fred och säker-
het. En viktig indikation finns emellertid
i artikel 39 som ålägger säkerhetsrådet att
fastställa om det föreligger ett hot mot fre-
den, ett fredsbrott eller en angrepps-
handling. Syftet med fastställandet är att
rådet sedan skall fatta beslut om vilka åt-
gärder som skall vidtas för att återställa
internationell fred och säkerhet. Det rå-
der således ingen tvekan om att hot mot
freden, ett fredsbrott eller en angrepps-
handling utgör just ett hot mot internatio-

nell fred och säkerhet. Därutöver diskute-
ras inte begreppsapparaten i FN-stadgan.

För att ta reda på vad som kommit att
betraktas som hot mot internationell fred
och säkerhet måste man gå till säkerhets-
rådets egen praxis. Denna ger en tydlig
signal om att det skett en viktig rätts-
utveckling sedan FN:s tillkomst. Situatio-
ner och händelser som tidigare knappast
ansågs utgöra ett hot mot internationell
fred och säkerhet kan numera rubriceras
som ett sådant hot. I dag kan allvarliga
brott mot mänskliga rättigheter och allvar-
liga miljökatastrofer karaktäriseras som
hot mot internationell fred och säkerhet.
Säkerhetsbegreppet har vidgats och om-
fattar numera vad som tidigare betrakta-
des (och i vissa kretsar fortfarande betrak-
tas) som “mjuka” säkerhetsfrågor. Genom
att säkerhetsbegreppet på detta sätt vid-
gats, så har möjligheterna (och i viss mån
även förpliktelserna) för säkerhetsrådet att
agera ökats.

Nationell säkerhet brukar diskuteras
som åtminstone delvis åtskilt från interna-
tionell säkerhet. Vid en diskussion om na-
tionell säkerhet bör en åtskillnad göras
mellan externa och interna hot mot den
nationella säkerheten. Att en stat har rätt
till nationell säkerhet i meningen säker-
het från yttre hot från andra stater, följer
bl a av principen om staters suveränitet
och principen om staters egalitet. Statens
handlingsfrihet att agera i fall av hot mot
den nationella säkerheten är emellertid

8 FN-stadgan artikel 24 och artikel 25.
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begränsad av FN-stadgan, inkl av folk-
rättsliga principer såsom den i samman-
hanget särskilt viktiga proportionalitets-
principen. Det viktigaste fallet när en stat
har rätt att vidta militära åtgärder utan
förhandstillstånd från säkerhetsrådet, är
naturligtvis varje stats rätt att vidta själv-
försvarsåtgärder i händelse av ett väpnat
angrepp.9

En stat har även rätt att vidta åtgärder
för att värna sin territoriella integritet i
fredstid. Den folkrättsliga sedvanan på
området ger en klar signal om att militära
åtgärder inte är uteslutna i sådana situa-
tioner. Våra egna ubåtsjaktinsatser är ex-
empel på detta – liksom f ö hela IKFN-
regelverkets ramar för våldsanvändning.10

Det är dock folkrättens våldsanvändnings-
regler som – med FN-stadgan i spetsen –
utgör ramarna för vilka våldsåtgärder som
får vidtas.

När det gäller interna hot mot den
nationella säkerheten har staterna hittills

haft ett större handlingsutrymme. Främst
har detta förstås berott på att en stat är
suverän över sitt eget territorium, liksom
att FN inte har rätt att ingripa i frågor som
väsentligen faller inom en stats nationella
jurisdiktion (med undantag av tvångs-
åtgärder enligt kapitel VII).11  Eftersom allt
fler frågor som tidigare ansetts utgöra
“inre angelägenheter” numera kommit att
betraktats som internationella angelägen-
heter (främst inom mänskliga rättighet-
sområdet), så har den nationella statens
möjligheter att autonomt definiera frågor
som interna säkerhetsfrågor kraftigt mins-
kats.

Till frågor som rör den nationella inre
säkerheten hör förstås brottsbekämpnings-
åtgärder, oavsett om det rör sig om “pri-
vata” brott planerade eller genomförda av
enskilda individer eller statskontrollerade
brott, såsom spionage och statsterrorism.
Man kan t o m säga att det finns ett folk-
rättsligt krav på att en regering måste ha

9 FN-stadgan artikel 51. Många folkrättsjurister anser att denna rätt kvarstår intill dess att säker-
hetsrådet vidtagit nödiga åtgärder för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, medan
andra har uppfattningen att självförsvarsrätten fortlever även om säkerhetsrådet vidtagit åtgär-
der. Denna folkrättsliga doktrindebatt behöver inte närmare beröras i detta sammanhang.

10 Med IKFN-regelverket avses främst Förordning (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränk-
ningar av Sveriges neutralitet, m m (den s k IKFN-förordningen) och Tillträdesförordning (1992:118),
liksom även de föreskrifter som utfärdats med anledning av förordningarna. Noteras bör att IKFN-
regelverket tillkommit på grundval av ett tydligt mandat i Regeringsformen 10:9, andra stycket. For-
muleringen i RF anger tydligt att det våld som regeringen får bemyndiga Försvarsmakten att använda
för att hindra kränkning av rikets territorium i fred skall stå i överensstämmelse med internationell rätt
och sedvänja. Kravet på förenlighet med folkrätten gäller även våldsanvändning ”under krig mellan
främmande stater”, och man får förutsätta att det gäller även om Sverige skull hamna i krig. Det
intressanta med formuleringen är emellertid att den så tydligt implicerar att våldsanvändning för att
under fredstid värna om ett lands territoriella integritet av Sverige anses vara en del av gällande
folkrätt.

11 FN-stadgan artikel 2:7.
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en viss minimikontroll över vad som sker
på statens territorium (inre kontroll). I takt
med att brottsligheten alltmer ”inter-
nationaliseras” och får transnationella
verkningar, d v s verkningar utanför sta-
tens eget territorium, framstår emellertid
en stats nationella kontroll som otillräck-
lig. För att möta och kunna agera mot
transnationell kriminalitet krävs att flera
länder engagerar sig. Därmed uppstår nya
folkrättsliga utmaningar eftersom det of-
tast rör ett folkrättsligt samarbete i frågor
som rör den hårda kärnan av statens su-
veränitet, nämligen jurisdiktionsfrågorna.
Vem har rätt att lagstifta, vem har rätt att
ingripa och vem har rätt att verkställa?

I gränslandet mellan begreppen inter-
nationell säkerhet och nationell säkerhet,
befinner sig den maritima säkerheten.
Geografiskt sett berör den såväl staters su-
veräna territorier som områden som inte
ligger under någon stats suveränitet. I
vissa fall berör den områden över vilka
ingen stat har suveränitet, men där vissa
stater kan ha i folkrätten definierade (men
begränsade) jurisdiktionsrättigheter. Be-
roende på hur man identifierar de mari-
tima säkerhetshoten så kan den verksam-
het som utgör ett hot vara av antingen stat-
lig eller privat karaktär. I värsta fall är den
både och. Att detta får implikationer för
åtgärdsmöjligheterna torde stå klart för
envar.

Vad utgör hot mot den maritima
säkerheten?
Flera av de hot som beskrivs som hot mot
den maritima säkerheten och som emane-
rar från individers privata verksamhet till
havs, utgör i någon mening s k internatio-
nella brott (international crimes). I sin
mest klassiska betydelse är ett “interna-
tionellt brott” ett brott över vilket alla sta-
ter har jurisdiktion. För att ingripa mot
brottsligheten behöver en stat då inte ba-
sera sin jurisdiktion på någon av de klas-
siska jurisdiktionsgrundande principerna
såsom territorialitetsprincipen eller
personalitetsprincipen. Brotten behöver
inte heller ha begåtts på något ”interna-
tionellt område”. Någon enighet om hur
man skall definiera ”internationellt brott”
kan knappast sägas existera. Inte heller
råder enighet om vilka brott som ingår i
kategorin.

Till gruppen internationella brott bru-
kar emellertid brott mot mänskligheten,
folkmord och allvarliga krigsförbrytelser
(s k grave breaches) hänföras. Även sjö-
röveri brukar kategoriseras som ett inter-
nationellt brott och oftast inbegrips även
slaveri, eller i varje fall slavhandel, lik-
som även tortyr.12

Trots svårigheten att definiera och
identifiera vad som är ett internationellt
brott så används begreppet av jurister. I

12 Vissa folkrättsjurister intar en restriktiv syn, andra en mer utvidgande syn på vilka brott som skall
innefattas. Den sydafrikanske folkrättsjuristen Dugard, John till hör den senare kategorin, se John
Dugard: International Law. A South Africa Perspective, Juta Law, andra upplagan, andra tryck-
ningen 2001, s 141 ff.
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vissa avseenden kan man numera tala om
en nästa generation av internationella brott
- en ny kategori som innefattar brott som
terrorism, narkotikasmuggling och
människosmuggling, d v s brott som ofta
beskrivs som ett hot mot den maritima
säkerheten. Vad som skiljer denna andra
brottskategori från den första är primärt
att den första kan sägas vara ”traktat-
baserad”, medan den andra kan sägas vara
”traktatbindande”.13  För att en stat skall
kunna vidta verkställighetsåtgärder mot
vad som traditionellt uppfattas vara en
annan stats intressesfär, t ex åtgärder mot
en annan stats fartyg, krävs att båda sta-
terna tillträtt en konvention som på för-
hand reglerat situationen. Regleringen
avspeglar ofta en delikat balans mellan å
ena sidan statens suveräna rätt att vidta
verkställighetsåtgärder på eget territorium
eller mot egna fartyg och å andra sidan ett
övergripande intresse att komma till rätta
med en viss typ av aktivitet (oftast krim-
inaliserad på nationell basis). Skälet till
att staterna slutit denna typ av överens-
kommelser är insikten om svårigheten att
bekämpa verksamheten i ensamt majes-
tät. Det krävs ett gränsöverskridande sam-
arbete för att komma till rätta med pro-
blemet.

Ur ett maritimt perspektiv är brotten
intressanta på så sätt att de inte sällan, och
ibland alltid, helt och hållet äger rum till
havs. Därmed aktualiseras frågan om vem
som har rätt att ingripa för att beivra dessa

brott. Det är uppenbart att de traditionella
jurisdiktionsprinciperna (såsom t ex ter-
ritorialitetsprincipen) inte räcker till
när allvarlig kriminell verksamhet bedrivs
utanför en stats suveräna territorium, och
kanske ombord på fartyg vars flaggstat i
stort sett utgörs av en brevlåda (om det
ens finns en flaggstat). I många fall är det
uppenbart att flaggstaten inte är intresse-
rad av att ta något som helst kommunitärt
ansvar. Denna frånvaro av möjligheter
och/eller vilja till ansvarstagande försvå-
rar i sin tur möjligheterna att förhindra
brott som misstänks vara på gång. Man
måste vänta tills dess att förövarna mer
eller mindre fullbordat sina brott och an-
länt till en stats territorium och då är ska-
dan redan skedd.

Låt oss ta en snabb titt på de brott som
det rör sig om.

Sjöröveri och väpnat rån mot fartyg
Det äldsta internationella brottet är sjörö-
veri. När man talar om ”pirater” lyckas
man oftast locka fram ett roat leende hos
åhörarna. De ser framför sig en träskuta
med Jolly Roger hissad, och en Kapten
Kidd eller Anne Bonny eller någon annan
sjörövare som med en kniv mellan tän-
derna äntrar offrets fartyg för att där roffa
åt sig guld och smycken och sedan raskt
försvinna. Det enda som liknar dagens
piratdåd är förekomsten av kniven. Och
den används!

Antalet överfall till havs har ökat på

13 Med ett ”traktatbaserat internationellt brott” avses här ett brott som ursprungligen kan ha
reglerats i en internationell konvention men som nu fått internationell status genom den
sedvanerättsliga utvecklingen.
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ett remarkabelt sätt under det senaste de-
cenniet. De flesta övergrepp äger faktiskt
rum på kuststaternas inre vatten och i de-
ras territorialhav. I juridiska termer be-
tecknas dessa övergrepp inte som pirat-
dåd, utan brukar istället karaktäriseras som
”väpnade rån mot fartyg” (armed robbery
against ships). Juridiskt sett kan nämligen
sjöröveri (piracy) endast begås på inter-
nationellt vatten, d v s på fritt hav eller i
en exklusiv ekonomisk zon (EEZ).14

Sjöröveri har sedan århundraden, ja,
t o m årtusenden, betraktats som en så
vederstygglig företeelse att alla sjöfarande
tidigare kunde sägas ha en rätt att bekämpa
den. Dessa regler reflekteras även i gam-
mal nordisk lagstiftning. I Den danske
Søret 1590, (tryckt samma år i Köpen-
hamn av Mats Bingaard) finns regler om
sjöröveri och anfall, vilka innefattar de
förpliktelser som åligger skepparen att
vara skyldig att hjälpa till om någon ut-
sätts för anfall aff Fiender eller Sørøffuere,
se Cap XX (eg artikel XX).15 Dessvärre
måste konstateras att det inte alltid är all-

deles kristallklart vad som skall betraktas
som sjöröveri. Ibland sägs att vem som
var sjörövare i en makts ögon, var hjälte i
en annans. För hundratals år sedan var det
dessutom svårt att skilja sjöröveri från den
statligt sanktionerade kaperiverksam-
heten, som f ö förbjöds först genom 1856
års Parisdeklaration angående sjörätten i
krig. Numera finns det en definition av
sjöröveri i FN:s havsrättskonvention (Uni-
ted Nations Convention on the Law of the
Sea, UNCLOS), men den är inte utan bris-
ter.16  Trots definitionssvårigheterna får
sjöröveri anses vara det allra äldsta inter-
nationella brottet. Att denna övertygelse
lever kvar har senast understrukits av ord-
föranden vid den Internationella domsto-
len i Haag.17

Alla stater har skyldighet att samar-
beta när det gäller att bekämpa sjöröveri.18

I detta syfte får stater även utanför sitt ter-
ritorium uppbringa piratfartyg, beslagta
egendom ombord, gripa sjörövarna och
ställa dem inför rätta.19   Sådana åtgärder
får endast vidtas av en stats örlogsfartyg

14 Lättillgänglig och bra information om dagens sjöröveriverksamhet återfinns på IMOs hemsida:
www.imo.org. I IMO hanteras frågan i såväl den juridiska kommittén, som i sjösäkerhetskommittén
och miljökommittén.

15 Boken finns i Kungl Örlogsmannasällskapets bibliotek i Karlskrona.

16 Artikel 101. Havsrättskonventionen finns återgiven på FN:s hemsida under följande webadress:  http:/
/www.un.org/Depts/los/index.htm.

17 Se president Guillaumes uppfattning i Case concerning the arrest warrant of 11 April 2000 (Democratic
Republic of the Congo vs. Belgium),  Judgment of 14 February 2002, Separate opinion by President
Guillaume, para.5. Domen finns tillgänglig på följande webadress: http://www.icj-cij.org/.

18 UNCLOS artikel 100. Den enda gång en stat kan ingripa mot en annan stats örlogs- eller statsfartyg
utan att det kan betraktas som en fientlig handling är om besättningen på fartyget gjort myteri, tagit
kontrollen över fartyget och ägnar sig åt sjöröveri. UNCLOS, artikel 102.

19 UNCLOS artikel 105.
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eller militära luftfartyg eller av vissa andra
typer av stats- eller statsluftfartyg (i rea-
liteten kustbevaknings- eller polisenheter).
Ett ingripande torde dock förutsätta att det
finns ett nationellt mandat för ett örlogs-
fartyg eller kustbevakningsfartyg att in-
gripa. Intressant nog saknar svenska ma-
rina enheter eller kustbevakningsfartyg ett
sådant nationellt mandat, jfr nedan. Mot
bakgrund av det svenska traditionella en-
gagemanget vad gäller bekämpande av
sjöröveri så kan detta tyckas märkligt.
Samtidigt som Sverige alltså var det land
som initierade sjöröverifrågan i FN:s or-
ganisation International Maritime Orga-
nisation 1982, liksom drev fram en enad
EU-linje under det svenska EU-ordföran-
deskapet under våren 2001, så saknar
alltså svenska marina enheter och, vad jag
förstår även kustbevakningsenheter, en
klar nationell bas för ingripande mot sjö-
röveriverksamhet, skulle de stöta på nå-
gon på internationellt vatten.

Slaveri, människohandel (trafficking)
och illegal migration
Kväkarna var sannolikt den organisation
som redan under sent 1600-tal gjorde de
första försöken att få till stånd ett förbud
mot slavhandel.20  Först under 1800-talet,
då slaveriets barbari blev synligt för en
bredare europeisk publik, gjordes de för-
sta bilaterala och multilaterala försöken att
förbjuda slaveriet. Storbritannien gick i

spetsen och det sägs ibland att orsaken
snarare ha varit handelspolitisk än huma-
nitär. Oavsett hur historikerna bedömer
detta, så har britterna genom sitt agerande
gjort mänskligheten en tjänst.

Vid förhandlingarna om Parisfreden
den 30 maj 1814 agerade britterna utan
framgång för att få till stånd ett förbud.
Resultatet blev ett urvattnat, men princi-
piellt normerande viktigt, uttalande av nio
stater om vikten av att undertrycka slav-
handeln. Ett år senare, i anslutning till den
andra Parisfreden 1815, enades Österrike,
Frankrike, Storbritannien, Preussen och
Ryssland om att förnya sina försök att eli-
minera slavhandeln. Drygt tjugofem år
senare kom samma länder överens om ett
reciprokt system för ”visit and search” av
slavfartyg. Så småningom förbjöd land
efter land unilateralt slavhandeln.21

Trots att slaveri förbjöds genom olika
traktater redan på 1800-talet, så var det
först i 1926 års slaverikonvention som det
kom att definieras för första gången – en
definition som senare kom att inkorpore-
ras och på ett intressant sätt utvidgas i ar-
tikel 7 i den supplementerande slaveri-
konventionen från 1956. Utvidgningen
kom nämligen att innebära att även praxis
som omfattar träldom baserad på skuld,
livegenskap, brudköp, ’försäljning’ och
’arv’ av hustrur liksom även barnarbete
omfattas av brottsbeskrivningen. Efter till-
komsten av 1956 års tilläggskonvention

20 Frankrike var det första land som förbjöd slaveri och slavhandel. Förbudet tillkom 1774.

21 Den historiska beskrivningen om slavhandeln är bl a hämtad från Anne M Trebilcocks artikel
”Slavery”, i Bernhardt m fl (red): Encyclopedia of International Law, vol 4, 2000 ss 422–426.
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har ytterligare steg tagits (främst inom
ramen för FN:s arbete) för att på ett folk-
rättsligt tydligt sätt förbjuda slaveri och
slavhandel. Att komma tillrätta med pro-
blemet i dess moderna tappning har emel-
lertid visat sig vara svårt.

Trots världssamfundets fördömande
av slaveriet är det marint folkrättsligt in-
tressanta med slaveribrottet de begrän-
sade folkrättsliga möjligheter som ges till
ingripande mot slavfartyg. Flaggstaten har
visserligen en otvetydig förpliktelse att
vidta åtgärder för att förhindra slav-
transporter på egna flaggfartyg, liksom att
förhindra att dess flagga olagligt utnytt-
jas för detta ändamål.22  Vad gäller ingri-
pande mot andra länders fartyg så är
handlingsutrymmet emellertid förvånans-
värt begränsat, speciellt med tanke på att
Internationella domstolen i Haag redan
1970 beskrev förpliktelsen för stater att
skydda människor från slaveri som en s k
erga omnes – förpliktelse, d v s en för-
pliktelse som gäller gentemot alla.23  Om
ett örlogsfartyg eller ett kustbevaknings-
fartyg påträffar ett annat lands fartyg som
misstänks användas till slavhandel så kan
det under vissa förutsättningar bordas och
vissa undersökningsåtgärder  vidtas för att
bekräfta fartygets koppling till flaggsta-
ten.24  Däremot framgår det inte av havs-

rättskonventionen vilka ytterligare åtgär-
der som får vidtas om det upptäcks att far-
tyget verkligen är engagerat i slavhandel.

 Havsrättskonventionen stadgar att en
slav som tagit sin tillflykt till ett fartyg
oavsett dess nationalitet alltid skall vara
fri.25  Vart dessa, numera “fria” männis-
kor i praktiken skall ta vägen anses inte
vara en havsrättslig fråga. Inte ens den
modernaste havsrättskonventionens för-
fattare har uppenbarligen haft annat än
“gamla” tiders slaveri i åtanke.

Många folkrättsjurister betraktar slav-
handel som ett internationellt brott. Sam-
tidigt signalerar havsrättskonventionens
restriktiva ord att det inte är ”fritt fram”
för stater att agera mot andra länders far-
tyg ens i så allvarliga situationer som slav-
handel. Just reglerna om verkställighets-
åtgärder var den stora stötestenen under
förhandlingarna om 1956 års komplette-
ringskonvention till 1926 års slaverikon-
vention.26

Det intressanta med formuleringen i
UNCLOS, som emanerar från 1958 års
havsrättskonvention om det fria havet, är
att den fortfarande finns med, trots att slav-
handeln i dess klassiska betydelse sedan
länge varit förbjuden. Frågan är vilka
implikationer detta kan ha. Skillnaden
mellan dåtidens slaveri och dagens ”traf-

22 UNCLOS artikel 99.

23 Barcelona Traction Case, 1970 ICJ Reports (2nd Case), s 32, paragraf 34.

24 UNCLOS artikel 105.

25 UNCLOS artikel 99.

26 Detta framgår tydligt av det arkivmaterial om konferensen som finns i UD:s dossier.
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ficking” är i vissa avseenden hårfin – i alla
fall för dem som drabbas. Idag flyter olika
kategorier av migranter samman på ett sätt
som inte var lika vanligt tidigare. Ett och
samma fartyg kan hysa såväl flyktingar,
illegala migranter och människor som är
föremål för ”trafficking” på ett och samma
däck. Det är därför inte sällan svårt att veta
om ett fartyg som säger sig transportera
flyktingar verkligen transporterar just
flyktingar och inte ägnar sig åt sådan kri-
minell verksamhet som bättre beskrivs
som olaglig migration, människosmugg-
ling eller människohandel. Det är inte för-
bjudet att vara flykting och således skall
flyktingar inte behandlas som brottslingar.
Tvärtom så skall deras rätt att söka asyl
respekteras liksom deras flyktingstatus när
de väl erhållit asyl. De som transporterar
flyktingar mot ersättning gör sig emeller-
tid oftast skyldiga till någon typ av brotts-
lig gärning. Det rör sig dock sällan om in-
ternationella brott, utan mer ofta om brott
mot enskilda länders nationella lagstift-
ning, d v s ett ”nationellt” brott som
nationalstaten har rätt att ingripa mot.

För att komma till rätta med den nya
formen av människosmuggling har en ny

internationell överenskommelse framför-
handlats under FN:s egid, nämligen Proto-
col against the Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air27  Protokollet är intres-
sant eftersom dess ena huvudsyfte är att
förhindra och bekämpa smuggling av
migranter, samtidigt som de smugglade
individernas rättigheter skall skyddas. Ge-
nom protokollet försöker man alltså komma
åt den organiserade kriminella verksamhe-
ten utan förfång för den enskilde indivi-
dens rättigheter. Den person som önskar
migrera illegalt kommer med automatik
emellertid att bryta mot olika länders na-
tionella lagstiftning, t ex genom att vara
försedd med falska identitetshandlingar.28

Protokollet ålägger parterna att kriminali-
sera de handlingar som närmare beskrivs i
protokollet.

Det andra huvudsyftet är att få till
stånd ett samarbete mellan parterna i pro-
tokollet.29  Det fastslås att denna sam-
arbetsplikt skall ske i enlighet med havs-
rätten.30  Som en följd härav ger protokol-
let i realiteten inte staterna mer omfattande
ingripanderättigheter än de redan har un-
der havsrättskonventionen. För ingripande
mot ett annat lands fartyg krävs samtycke.

27 Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime, artikel 2, (hädanefter: Protokol-
let).

Protokollet undertecknades vid dess antagande i Palermo i december 2000 av justitieminister Thomas
Bodström. Sverige har ännu inte ratificerat protokollet men är part i huvudkonventionen.

28 Migranterna som varit föremål för det kriminella agerandet blir inte straffrättligt ansvariga under
protokollet, se artikel 5. Detta hindrar inte att varje stat under sin egen nationella lagstiftning kan
betrakta migranternas agerande som kriminellt, se artikel 6:4.

29 Protokollet artikel 2.

30 Protokollet artikel 7.
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Däremot förbinder sig staterna att komma
till varandras hjälp om någon stat, part i
protokollet, så begär.31  På en punkt ges
emellertid parterna större möjligheter att
agera än de har under havsrättskonven-
tionen. Det rör de fall då det smugglande
fartyget inte har någon nationalitet eller
kan jämställas med ett statslöst fartyg. I
sådana fall föreskriver konventionen att
parterna har rätt att borda och genomsöka
(board and search) fartyget, liksom att
vidta relevanta åtgärder i enlighet med
nationell och internationell rätt. Havsrätts-
konventionen är inte lika tydlig på denna
punkt, samtidigt som det inte går att säga
att den utesluter sådana åtgärder mot stats-
lösa fartyg. Det nya protokollet specifice-
rar inte var ingripandena kan äga rum, utan
hänvisar endast till den nationella och in-
ternationella rättens regler. Därav kan man
sluta att olika regler måste gälla för ingri-
panden t ex i den angränsande zonen och
på fritt hav.32

Många länder anser att den illegala
migrationen utgör ett hot mot deras na-
tionella säkerhet och att de därför kan in-
gripa på ett robust sätt. Under senare år
har flera händelser uppmärksammats i
media, såsom de albanska båtflyktingarna
som i överlastade fartyg tog sig över Adria-

tiska havet till Italien eller de huvudsakli-
gen afghanska flyktingarna som räddades
av det norska fartyget Tampa i augusti 2001
och som Australien på ett bryskt sätt väg-
rade att assistera. Dagligen inträffar emel-
lertid avsevärt mindre spektakulära hän-
delser som inte uppmärksammas av media.
Händelserna inträffar i ett rättsligt vakuum
där varken havsrättskonventionens eller
flyktingkonventionens rättigheter räcker
till.

Narkotikasmuggling
Narkotikasmuggling var ett av de första
transnationella brott som fått en interna-
tionell status. Detta skedde genom tillkom-
sten av Förenta Nationernas konvention
mot olaglig hantering av narkotika och
psykotropa ämnen.33  Enligt konventionen
åtar parterna sig att kriminalisera ett antal
handlingar som är kopplade till produk-
tion, tillverkning, överlåtelse m m av nar-
kotika.

Konventionen tar sin utgångspunkt i
flaggstatsprincipen, i det att det föreskrivs
att en förutsättning för att en stat skall
kunna vidta åtgärder med ett misstänkt
fartyg är att flaggstaten givit ett explicit
tillstånd för ingripandet.34  Hur ofta det
sker att flaggstaten inom ramen för denna

31 Protokollet, artikel 8:1–2.

32 Varje kuststat har rätt att inrätta en angränsande zon om max 24 nautiska mil beräknat från
baslinjen. I denna har kuststaten vissa möjligheter att ingripa för att förhindra och straffa brott
mot kuststatens immigrationslagar, UNCLOS artikel 33.

33 United Nations Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances
(hädanefter FN:s narkotikakonvention), antagen i Wien den 20 december 1988, återgiven bl a i
SÖ 1991:41. Sverige ratificerade konventionen den 21 juli 1991.

34 FN:s narkotikakonvention, artikel 17.
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konvention ger ett sådant tillstånd till en
annan stat är svårt att få kännedom om,
men det torde vara tämligen sällsynt. Dä-
remot har konventionens existens sanno-
likt bidragit till att regionala samarbets-
regimer utvecklats på ett effektivt sätt. I
det karibiska området har ett nätverk av
internationella överenskommelser och
samverkan växt fram där större maritima
länder, främst USA men även t ex Stor-
britannien och Nederländerna, samarbe-
tar med mindre resursstarka karibiska län-
der. Samarbetet är också gränsöverskri-
dande på det rent operativa planet genom
att örlogsfartygsenheter på ett sammanflä-
tat och, som det förefaller effektivt, sätt
samarbetar med kustbevakningspersonal.

Terrorism
Terrorism till havs skiljer sig från sjörö-
veri på så sätt att syftet med sjöröveri-
handlingen är annorlunda än syftet med
terroristhandlingen. Ett piratdåd utförs för
privat vinning, medan terroristdåd (som
f  ö inte överhuvudtaget nämns i havs-
rättskonventionen) genomförs av politiska
skäl. Här har man att göra med en helt
annan typ av problematik än de fartygs-

och flygplanskapningar som emellanåt
äger rum för privata ändamål (och som i
vissa fall kan karaktäriseras som ett pirat-
dåd).

Så värst många terroristdåd hade inte
ägt rum till havs när det dramatiska Achille
Lauro-dådet genomfördes 1985.35  Fram
till dess hade terrorism betraktats som en
primärt internrättslig fråga för enskilda
länder eftersom presumtionen var att
terroristattacker ägde rum på en stats ter-
ritorium. Visserligen hade staterna för-
handlat fram internationella överenskom-
melser om samarbete vad gällde bekämp-
ning av flygkapningar, men i övrigt sak-
nades regler för terroristdåd på områden
utanför en stats suveräna territorium. Bris-
ten på rättslig reglering av terroristdåd till
havs blev med Achille Lauro-händelsen
uppenbar, och resulterade i 1988 års Kon-
vention för bekämpande av brott mot sjö-
fartens säkerhet.36

Konventionen innehåller en förplik-
telse för stater att antingen ställa förövar-
na inför rätta eller utlämna dem till annan
stat, d v s det rör sig om en s k aut judicare,
aut dedere förpliktelse.37  Modellen att in-
förliva en förpliktelse (och inte bara en

35 Palestinska terrorister bordade och tog kontroll över den italienska lyxkryssaren Achille Lauro.
Besättning och passagerare togs som gisslan, och terroristerna krävde att palestinska fångar i
Israel skulle släppas. En amerikansk medborgare mördades.

36 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, Rom
den 10 mars 1988. Sverige ratificerade konventionen den 13 september 1990. Konventionen
trädde i kraft den 1 mars 1992.

37 Vissa jurister, ofta experter på nationell rätt, anser att regeln om aut dedere, aut judicare är ett
uttryck för universell jurisdiktion, medan folkrättsjurister förefaller mer benägna att reservera
begreppet universell jurisdiktion för de klassiska brott där det råder en ”verklig”, inte nödvändigt-
vis traktatbindande universell jurisdiktion, såsom allvarliga krigsförbrytelser eller brott mot
mänskligheten.
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rättighet) för en stat att antingen ställa förö-
vare inför rätta eller utlämna dem, har sina
rötter i reglerna om allvarliga krigsförbrytel-
ser (grave breaches, jfr ovan) i 1949 års
Genèvekonventioner.38  Den återfinns i
någon form i de flesta av de numera tolv
terroristkonventionerna. För varje ny kon-
vention formuleras förpliktelsen allt tydli-
gare

Terroristangreppen mot USA den 11
september 2001 har emellertid givit inter-
nationella (till skillnad från nationella)
terroristangrepp en ny dimension. För för-

sta gången erkändes implicit i en säker-
hetsrådsresolution och explicit av enskilda
stater att en stat hade rätt att ta till militära
självförsvarsåtgärder även i det fall då en
annan entitet än en stat stod bakom det
väpnade angreppet. Terrorism, i varje fall
internationell terrorism, var något som inte
längre kunde betraktas som en kriminell
handling som skulle hanteras av en enskild
stats polisiära system. Den blev ett hot
mot internationell fred och säkerhet och
genererade säkerhetsrådsåtgärder.

Att detta skulle få implikationer för ett

38 Det är inte nödvändighet att i detta sammanhang gå in på om (och i så fall i vilken utsträckning)
dessa förpliktelser förelåg redan före 1949 års konventioner, liksom hur de kommit att utvecklas.

Achille Lauro i Port Said 10 oktober 1985 efter dramats slut. Dådet ledde till en internationell
konvention för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet. Foto: Pressen bild.
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stelbent folkrättssystem, byggt på en struk-
tur av primärt statliga aktörer som förlitade
sig på suveränitetsprincipen stod snabbt
klart. Å ena sidan var ett enigt stats-
samfund angeläget att bekämpa denna typ
av terrorism, å andra sidan var de enskilda
ländernas åtgärder bristfälliga eller förfe-
lade t ex eftersom de ibland drabbade fel
organisation eller individ. Att låta en eller
ett par stater hantera frågan i kraft av sin
militära kapacitet var inte heller helt till-
fredsställande. Det saknades helt enkelt
en folkrättslig struktur som på ett tydligt
sätt täckte in ett läge där internationell ter-
rorism utgjorde ett hot mot såväl interna-
tionell fred och säkerhet, som mot den
nationella säkerheten

Den 11 september blev avsparken för
en rad initiativ i snart sagt varje interna-
tionellt forum. Rent retoriskt gjordes för-
sök att infoga varje initiativ i kategorin
”war against terrorism.” I IMO framlades
särskilt många och omfattande förslag,
vilka med stor sannolikhet kommer att
leda till en revidering av 1988 års kon-
vention för bekämpande av sjöfartens sä-
kerhet. Den noggranne läsaren har nämli-
gen upptäckt att konventionen även skulle
kunna innefatta åtgärder mot sjöröveri.

Det ena säkerhetshotet kan alltså an-
vändas som en hävstång för att komma åt
det andra.

Ytterligare annan verksamhet
Havsrättskonventionen berör ytterligare
verksamhet som ger grund till ingripande
på det fria havet. Det rör sig om otillåten
radioutsändning från det fria havet och den
ekonomiska zonen.

 Havsrättskonventionen utvidgar en
stats jurisdiktion vad gäller åtal för sådana
brott till att gälla även i explicit uppräk-
nade fall (som går utöver flaggstats-
principen). Som en följd härav ges även
en stat som har sådan jurisdiktion rätt att
arrestera en person eller ett fartyg som
ägnar sig åt otillåten radioutsändning, lik-
som en rätt att beslagta apparaturen.39  San-
nolikt kan man anse att den i havsrätts-
konventionen beskrivna rätten utgör en
sedvanerätt som således skall tillämpas
även av icke-parter i konventionen.40

Den kanske folkrättsligt intressantaste
utvecklingen när det gäller ingripande av
andra än flaggstaten mot oönskad fredlig
verksamhet till havs återfinns inom fiske-
riområdet. Trots de ambitiösa försöken att
låta kuststaterna reglera verksamheten i
upp till 200 nautiska mil bredd ekonomiska
zoner, så hotar en överanvändning av re-
surserna utanför de ekonomiska zonerna
flera arter. Att hänvisa till flaggstatens an-
svar var ingen lösning. (Antingen var
flaggstaten en brevlåda eller så hade den
ringa reella möjligheter att ingripa.) Genom

39 UNCLOS artikel 10, pp 3–4.

40 Trots detta måste påpekas att dessa regler som i realiteten inskränker ordets frihet onekligen
verkar lite anno dazumal  sett med dagens ögon.

3-23.pmd 2002-11-21, 14:1316



17

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

FN:s konvention om migrerande fiskarter
den s k Straddling Stocks-konventionen41

skapade staterna därför ett system som
möjliggjorde internationell inspektion av
fartyg även utanför en stats ekonomiska
zon. Samtidigt ålades flaggstaten ytterli-
gare förpliktelser att agera mot de egna
flaggfartygen. Det förefaller som om sys-
temet fungerar hyfsat bra. Många gånger
tycks tredjelandsfartyg acceptera att bli
inspekterade även om de inte är formellt
förpliktade att  göra det. Konventionen tjä-
nar ofta som modell när andra inspektions-
system till havs diskuteras.

I fråga om miljöolyckor har man inte
kommit så långt, men å andra sidan har
kuststaten en mycket omfattande jurisdik-
tion i den ekonomiska zonen, vilket den
inte har när det gäller traditionell krimi-
nell verksamhet.

Statlig verksamhet såsom militär öv-
ningsverksamhet, övervakning och under-
rättelseverksamhet utgör per definition
inte ett hot mot den maritima säkerheten.
Tvärtom används de oftast för att stärka
den.  Trots detta är aktiviteter av detta slag
alltid känsliga: En fredlig militär övning
kan syfta till att träna de egna styrkorna
inför samarbetsoperationer med andra län-
der. Men den syftar också till att visa
musklerna. En övervakning av ett område
kan syfta till att ha kontroll på fartygs-

rörelser så att en eventuell miljökatastrof
snabbt kan bekämpas. Men den utgör
också en byggsten i en kuststats kontroll-
verksamhet över ett annars internationellt
område. Underrättelseverksamhet, oavsett
om den är civil eller militär, syftar till att
förhindra brott eller förebygga hot och är
därmed stabiliserande. Men den kan också
uppfattas av icke-invigda grannar som ett
osäkerhetsmoment som bringar otrygghet.

Åtgärder för att förbättra den
maritima säkerheten
De verksamheter som ovan beskrivits som
hot mot den maritima säkerheten äger of-
tast rum till havs. Även om de inte har sin
grund i en maritim aktivitet, så hotar de
på något sätt alltid en legitim användning
av havet, mänsklighetens gemensamma
resurs. Att värna denna resurs och dess
fredliga användning är av central betydelse
för dess avnämare: individer och stater.

Genom decennierna har förslag fram-
förts om hur man kommer till rätta med
en reell eller hotande ”oordning” till havs.
Lösningar som bygger på supranationalitet
har hittills varit politiskt omöjliga att ge-
nomföra. Hur skulle verksamheten styras
och vilka skulle få delta? Få stater är be-
redda att ge upp eller dela med sig av sin
exklusiva flaggstatssuveränitet eller till-
kämpade jurisdiktionsrättigheter. Någon

41 Konventionens fullständiga namn är Agreement for the implementation of the Provisions of the
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conserva-
tion and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks. Konventionen
trädde i kraft den 11 december, 2001. Fullständig text återfinns på:
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm.
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naturlig “suverän” som har ansvaret för
ordning och säkerhet till havs finns för-
stås inte, och de idéer som tidigare presen-
terats om att t ex upprätta en ”polisstyrka”
för att hålla ordning har inte vunnit gehör
hos staterna.

Frågan är alltså på vilken rättslig grund
åtgärder för att förbättra den maritima sä-
kerheten kan vila? Bör kuststaternas juris-
diktionsrätt i deras ekonomiska zoner utvid-
gas, eller skall kuststaterna ges en ny, an-
norlunda jurisdiktionsrätt i det internatio-
nella havsområdet som helhet? En metod
som ger kuststaten ökad jurisdiktion i kust-
nära områden (såsom i de ekonomiska zone-
rna) skulle emellertid i realiteten på ett ef-
fektivt sätt minska det gemensamma an-
svaret för havsområdena, och de stater som
inte har en kustlinje skulle snabbt ställas
utanför förvaltningen av områden som
idag anses vara mänsklighetens gemen-
samma resursområden. Det finns heller ing-
enting som säger att kuststaterna har ka-
pacitet att ensamma agera och ta ansvar
för så stora områden som det rör sig om.
Dessutom skulle havsrättskonventionen
behöva omförhandlas –  åtminstone i vissa
centrala delar. En utvidgad jurisdiktion som
vore allokerad uteslutande till kuststaten
skulle därmed kunna riskera att undermi-
nera de ingripandemöjligheter som andra
stater idag har.

Bör istället flaggstatsjurisdiktionen
utvidgas? Detta skulle sannolikt bli ett slag
i luften eftersom flaggstaten redan idag har
en i det närmaste oinskränkt jurisdiktions-
rätt över sina fartyg. Problemet är snarast
att vissa flaggstater inte ens idag tar sitt
ansvar.

Det finns emellertid andra möjligheter.
En vore att utnyttja det utrymme som finns
att utvidga hamnstatskontrollen (port
state control), d v s hamnstaten får ett ökat
ansvar för att kontrollera att inget
oegentligt pågår ombord. Hamnstaten har
redan i dag sådana kontrollfunktioner,
främst när det gäller sjösäkerhetsaspekter
(maritime safety).

En annan lösning vore att kategori-
sera vissa brott som universella i ordets
vidaste betydelse, d v s att alla stater ges
full jurisdiktion över brotten, oavsett var
de begås eller i varje fall när de begås på
ett internationellt havsområde (jfr de idag
ovan beskrivna begränsade möjligheterna
att ingripa). Därmed skulle jurisdiktion
göras oberoende av territorialitet och/el-
ler geografisk närhet. För att detta skall
fungera måste regler utarbetas om hur en
sådan konkurrerande jurisdiktion skall
hanteras så att allmänna rättsprinciper
(som att en individ inte får dömas två
gånger för samma brott) inte kommer på
skam.

Nej, det politiskt troliga är att oavsett
hur man definierar “maritim säkerhet” el-
ler hur man identifierar hoten mot den
maritima säkerheten, så är remediet
mellanstatligt samarbete, koordinering av
åtgärder och transparens. Därför måste
staterna nu söka nya samarbetsformer,
sannolikt i olika skepnader beroende på
hotets natur. Samarbetet kan emellertid
inte endast vara av mellanstatlig natur –
även privata företag och intresseorgani-
sationer måste involveras. Alla avnämare
av havet och dess resurser har ett särskilt
ansvar, oavsett om de utnyttjar havet som
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grund för att bedriva rederiverksamhet, för
handel, transport, resursutvinning eller
bara för rena fritidssysselsättningar.

Ett hot mot den maritima säkerheten
ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv kan
falla under kategorin  “hot mot interna-
tionell fred och säkerhet”. I sådana fall har,
såsom tidigare påpekats, FN: s säkerhets-
råd ett naturligt ansvar. Det internationella
mandatet för verkställighetsåtgärder till
havs kan ha olika legala baser. Rör det sig
om tvångsåtgärder mot tredje lands far-
tyg krävs ett s k kapitel VII-mandat. Vid
en kapitel VII-operation är de folkrätts-
liga hindren i stort sett obefintliga, samti-
digt som de operativa fördelarna talar sitt
otvetydiga språk: styrkorna kan snabbt
sättas in och, vad som är ännu bättre, de
kan snabbt dras ut ur operationsområdet.

Sett ur ett operativt perspektiv är en
fredsoperation till sjöss mindre komplice-
rad att genomföra än en fredsoperation till
lands. Även betraktad ur ett folkrättsligt
perspektiv är en maritim operation enk-
lare än en landoperation. Till skillnad från
en fredsoperation på en stats landterri-
torium, behövs inte samtycke från något
värdland (förutsatt att operationen inte
äger rum på en stats territorialhav). Inte
heller behövs transiteringstillstånd för
passage genom annan stats territorialhav
(som vid passage över annan stats luft-
territorium eller över annan stats land-
territorium).

Rör det sig om andra åtgärder mot
främmande fartyg måste agerandet base-
ras på samtycke (såvitt det inte rör sig om
en kapitel VII-operation). Detta kan ha gi-
vits i förväg t ex genom en bilateral eller

multilateral traktat, eller det kan ges ”på
plats” av befälhavaren.

Få av FN: s alla fredsoperationer, från
peace-keeping till peace-enforcement, har
haft en maritim prägel. Detta är notabelt,
sett såväl ett historiskt perspektiv som ur
ett “operativt”. Historiskt sett (d v s var-
med avses tiden före FN:s tillkomst) finns
ett antal precedenser och samarbetskon-
stellationer, där maritima makter av olika
omfång och betydelse ställt sina marina
styrkor till förfogande i syfte att upprätt-
hålla eller återställa fred och säkerhet, eller
där en grupp av vad som i dagens språk-
bruk skulle betraktas som “coalition of the
willing” tog sitt ansvar för internationell
eller regional säkerhet.

En maritim FN-styrka behöver inte
vara av blue water-karaktär. Tvärtom! En
brown water-styrka, som kan upprätthålla
en övervaknings- och/eller underrättelse-
funktion, utgöra ett omedelbart skydd för
landterritoriet, liksom samarbeta med am-
fibieförbanden, blir allt mer efterfrågad.
Dess närvaro är fredsbefrämjande och så
långt ifrån ’naval power projection’ i dess
negativa, destabiliserande betydelse man
kan komma.

Frågor som berör den maritima säker-
heten kommer upp även inom EU-samar-
betet, och kan då behandlas i inom ramen
för fler än en pelare. Polissamarbetet hör
naturligt hemma inom den tredje pelaren
och Petersbergsuppgifterna inom den an-
dra. I ett läge där det knappast ens går att
identifiera och definiera hoten mot den
maritima säkerheten blir det förstås svårt
att ta ett helhetsgrepp. Otvivelaktigt kom-
mer samarbetet att utvecklas, och då kom-

3-23.pmd 2002-11-21, 14:1319



20

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

mer tre krav att stå i förgrunden: politiskt
samarbete, militär interoperabilitet och
folkrättslig legalitet.

Även enskilda stater kan agera på en-
sam hand utan att komma på kollisions-
kurs med det folkrättsliga regelverket. Rör
det sig om åtgärder på internationellt vat-
ten (fritt hav eller EEZ) som inte är rik-
tade eller drabbar tredje lands fartyg, så
kan redan idag varje stat vidta de åtgärder
som ryms inom ramen för principen om
det fria havet.42  Ett land kan i princip röja
farliga minor i en internationell led utan-
för territoriell suveränitet, utan formellt
samtycke av näraliggande kuststater.43

Rör det sig om åtgärder mot enskilda
fartyg krävs det att det fartyg som blir ut-
satt för åtgärderna varit involverat i ett in-
ternationellt brott som ger universell ju-
risdiktion. Som tidigare visats är emeller-
tid möjligheterna att här ingripa avsevärt
mer begränsade och torde i alla praktiska
fall kräva flaggstatens samtycke.

I vissa fall har dock fartyg en skyl-
dighet att ingripa. Denna skyldighet kan
antingen vara grundad i folkrätten, som t
ex skyldighet att bistå nödställda, eller i
nationell lag (såsom förpliktelsen för
Försvarsmakten att skydda svenska fartyg
på fritt hav, se nedan). I det senare fallen
kan den nationella lagen aldrig ge vidare
mandat än vad folkrätten tillåter – en klas-

sisk skillnad mellan befogenhet och be-
hörighet.

När havsrättskonventionen medger
ingripande mot främmande länders fartyg
så är utgångspunkten att sådana ingripan-
den skall ske av militära fartyg eller an-
dra statliga fartyg som uppfyller vissa kri-
terier. Idén är att fartygen skall vara in-
lemmade i en struktur av s k ”command
and control” karaktär. Orsaken är förstås
att all maktutövning mot enskilda indivi-
der eller intressen måste vara statligt reg-
lerad eller utförd under statens överinse-
ende. Individuell maktutövning har inte
någon folkrättslig legitimitet. För att
våldsutövning mot enskilda individer skall
bli folkrättsligt relevant krävs det primärt
att den skett under en statlig hatt. Hur sta-
terna väljer att organisera sig är egalt, så
länge de folkrättsliga reglerna följs. Av
suveränitets- och egalitetsprincipen följer
vidare att en stat inte folkrättsligt kan på-
dyvla sin nationella lösning på andra sta-
ter.

En stat som deltar med personal och
enheter i syfte att stärka den maritima sä-
kerheten visar dels att den tar hoten” på
allvar, dels är beredd att taga sitt ansvar
och bidra till att man värnar om den del av
mänsklighetens gemensamma resurser som
inte har en naturlig suverän som skydds-
ande. Samtidigt som de politiska och rätts-

42 Åtgärderna kan endast utföras med respekt för principen om skälig hänsyn till andra staters rätt
att utnyttja det fria havet. Motsvarande gäller mutatis mutandis  för åtgärder på en annan stats
exklusiva ekonomiska zon.

43 Friheten att agera är emellertid numera begränsad även av andra folkrättsliga regler, främst
miljöskyddsregler. I detta sammanhang berörs inte de aspekterna.
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liga riskerna är minimala, kan deltagande
ge profilvinster och bli ett naturligt sätt att
göra sin röst hörd. Sverige skulle kunna
bidra på flera områden när det gäller att
stärka den maritima säkerheten.44  Vi har
kompetens och resurser. Kunskap och
know-how kan exporteras på många sätt,
se t ex svenska företaget Trimars45  insatser
i Vietnam i samarbete med SIDA och med
visst personellt stöd från Kustbevak-
ningen.  Andra exempel är minröjnings-
insatserna.

Det förefaller dock som om den
svenska lagstiftningen i vissa avseenden
behöver moderniseras. Såsom tidigare
nämnts reglerar varken Lag 1982:395 om
Kustbevakningens medverkan vid polisiär
övervakning eller Förordning (1983:124)
om Kustbevakningens medverkan vid
polisiär övervakning den svenska Kust-
bevakningens möjligheter att agera mot
sjöröveridåd eller slavtransporter.46  Såle-
des finns inte heller något explicit man-
dat. Lagstiftarens underförstådda presum-
tion är att en stat har suverän rätt att vidta
verkställighetsåtgärder på sitt eget terri-
torium och att verksamheten skall utövas
på svenskt territorium (och att staten inte
har rätt att vidta verkställighetsåtgärder på
andra staters territorium). Lagstiftningen
speglar också den sedan några decennier
tillbaka tillkomna rätten att i vissa speci-

fika fall agera även i den ekonomiska zo-
nen. Däremot ges Kustbevakningen inget
mandat att vidta andra åtgärder på inter-
nationellt vatten som folkrätten tillåter, för
att inte säga uppmanar till. Kustbevak-
ningen hade således ytterst begränsade, för
att inte säga obefintliga möjligheter att
agera för att skydda vraket efter M/V Esto-
nia från främmande dykeriverksamhet.

Om nu Kustbevakningen inte har gi-
vits ett sådant mandat, vore det inte folk-
rättsligt orimligt att tänka sig att någon
annan statlig entitet, t ex Marinen, hade
tilldelats sådana folkrättsenliga uppgifter.
Det tycks emellertid inte vara fallet. Dels
är svenska militära enheter rent generellt
förhindrade att agera mot civila, dels tycks
ett uttryckligt mandat att agera i enlighet
med de möjligheter folkrätten ger saknas
i lagar, förordningar eller internt regel-
verk. Den grundläggande regeln för när
rikets försvarsmakt får insättas återfinns i
Regeringsformens bekanta 10:9. Enkelt
uttryckt anges här att förutsättningen för
att insätta Försvarsmakten kräver att det
antingen finns ett uttryckligt lagstöd eller
ett riksdagsbeslut. Ett exempel på sådan
lagstiftning är den s k  IKFN-förordningen
som föreskriver vilka uppgifter Försvars-
makten har när det gäller att upptäcka och
avvisa kränkningar av svenskt territorium,
liksom i vilka fall Försvarsmakten skall

44 Se  FOI-R-0211-SE september 2001 ISSN 1650-1942, Jonson, Pål: Marinstridskrafters roll vid
militära krishanteringsinsatser.

45 Information om företagets verksamhet återfinns på dess webadress: www.trimar.se

46 Detta gäller såvitt ingripandet inte ryms under någon av de i 1 § Lag 1982:395 om Kustbevakning-
ens medverkan vid polisiär övervakning specificerade uppgifterna.
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samarbeta med civila myndigheter. När det
gäller samarbetet med civila myndigheter
är den underliggande presumtionen igen
att sådana åtgärder primärt skall vidtas på
svenskt territorium eller i vissa begränsade
fall, i svensk ekonomisk zon. När det gäller
Försvarsmaktens förpliktelse att hävda
den svenska territoriella integriteten finns
det dock inte samma typ av presumtion.
Dock framgår det tydligt att möjligheterna
att direkt och utan förvarning ingripa med
vapenmakt är något mer generösa då det
sker på svenskt territorium. En regel sticker
ut som annorlunda än de andra, och det är
Försvarsmaktens förpliktelse att skydda
svenska fartyg och luftfartyg på eller över
fritt hav.47

Slutsatsen är alltså att Sverige har
folkrättsliga möjligheter och ibland för-
pliktelser att agera för att öka den mari-
tima säkerheten vilka inte avspeglas i
svenska författningar och mandat till
svenska myndigheter. Detta torde även
innebära att den förpliktelse till interna-
tionellt samarbete som föreskrivs i alltfler
konventioner blir svårare att uppfylla.

Avslutande kommentar
Begreppet ”maritim säkerhet” kommer inte
att försvinna från den internationella dag-
ordningen på ett bra tag. Därtill är det all-
deles för attraktivt och med alldeles för
många bra konnotationer. Lika säkert som

det har en inbyggd maritim dimension, lika
säkert har det en inneboende koppling till
säkerhetspolitik och folkrätt. Dels lever
den äldre uppfattningen om vad maritim
säkerhet är kvar. Dels har nya aspekter
lagts till.

Aktörerna är fler än bara stater. Den
klassiska folkrättsliga distinktionen mel-
lan statliga aktörer och privata aktörer kan
inte alltid upprätthållas. Terroristattacke-
rna på USA den 11 september 2001 utgör
det mest flagranta exemplet på detta, men
tendenserna kunde iakttas dessförinnan.
Även den svenska regeringen har gjort
denna tolkning, vilket bl a manifesterats i
beskrivningen av hotbilden mot Sverige
och den nya inriktningen på hur total-
försvarets resurser bör användas.48  Det
går inte att kompartementalisera de olika
säkerhetsaspekter som beskrivits ovan.
Precis som FN:s säkerhetsråds praxis har
utvecklats, är det dags att utveckla dis-
kussionen om den maritima säkerheten att
innefatta olika typer av hot mot idén om
allas rätt att använda havet. Det handlar
om att balansera statliga och privata in-
tressen, det handlar om bevarande av en
gemensam resurs och det handlar om sta-
bilitet och förutsägbarhet. Det handlar helt
enkelt om behovet av samarbete och ge-
mensamma åtgärder.

Varje kuststat måste på något sätt för-
hålla sig till begreppet och dess konse-

47 IKFN-förordningen 3 §, punkt. 2. De formella bristerna med denna formulering, nämligen att
motsvarande lagstöd saknas vad gäller att skydda svenska enheter på och över exklusiva ekono-
miska zoner har påtalats i tidigare artiklar av författaren.

48 Det var f ö ett bra tag sedan den svenska regeringen accepterade begreppet mjuka säkerhetshot
och lät det inverka på försvarspolitikens utformning.
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kvenser. Att stoppa huvudet i sanden lå-
ter sig inte göras. För en stat som Sverige
där utrikeshandeln fortfarande till över
90 % går på köl är detta särskilt viktigt. I
ljuset av den till sin omfattning förbisedda
svenska rederiverksamheten, som ju inne-
fattar svensk företagsverksamhet i andra
länder, liksom rederiverksamhet med
icke-svenskflaggade fartyg, så framstår
Sverige som en så pass viktig användare
av havet att en heltäckande nationell regle-
ring av de möjligheter folkrätten ger fram-
står som angelägen.

Vill man vara med i internationella ope-
rationer måste man analysera praktiska
konsekvenser i form av Rules of Engage-
ment i vid mening redan innan den marina
enheten tar del i operationen. Vem vet, en-
heten kanske träffar på ett flyktingfartyg i
nöd på väg till operationsområdet. Vill man
värna om närområdets marina miljö måste
man välja vilken utrustning och mandat
den ansvariga myndigheten skall ges. Vill
en stat bidra till att öka den maritima säker-
heten måste den vara beredd att samar-
beta även utanför sitt närområde med alla
marina resurser.

Att bidra till att upprätthålla ord-
ningen till havs – att öka den maritima sä-
kerheten – är av central säkerhetspolitisk
betydelse. Så länge en internationell ”havs-
polis” saknas, riskerar den rättsliga lucka
och det behov av åtgärder som finns att
fyllas av de länder som är militärt mäktiga

och/eller utrustade med en kraftfull kust-
bevakning med mandat att agera. Det enda
sättet att motverka en sådan unilateralise-
ring eller bilateralisering är att delta i verk-
samheten. Annars lämnar man över ansva-
ret till dem som har makt och kapacitet,
och risken är stor att det multilaterala
folkrättsliga samarbetet får stryka på fo-
ten. Därmed förlorar man insyn och möj-
ligheter att påverka. Sverige har en roll att
spela för att förhindra en sådan utveck-
ling.

Svenska statliga enheter måste emel-
lertid ha ett nationellt mandat, personal
och enheter måste vara tränade, den na-
tionella lagstiftningen måste vara på plats
och de grundläggande politiska besluten
fattade.

Ett helhetsgrepp är nödvändigt efter-
som det annars är svårt att vara en del i
policyprocessen. Vissa frågor hanteras i
FN eller dess fackorgan andra inom ra-
men för EU-samarbetet. Utvecklingen går
snabbt. Det sluts bilaterala avtal om as-
sistans och bistånd, det slinker in under-
avtal som ser ”oskyldiga” ut, men som kan
ha vida implikationer. Att vara med ger inte
bara en möjlighet att ta ett ansvar, utan
även att sälja svenska produkter och
know-how.

Det är dags att ändra etiketten på den
internationella maritima verksamheten
från ”power projection” till ”people pro-
tection”!
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