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Förkortningar:

ECOSOC – Ekonomiska och Sociala rådet

FN – Förenta Nationerna

FN-stadgan – Förenta nationernas stadga 1945

IAGS – International Association of Genocide Scholars

ICC – Internationella Brottmålsdomstolen

ICJ – International domstolen

ICTR – Internationella Rwandatribunalen

ICTY – Internationella tribunalen för forna Jugoslavien

Folkmordskonventionen -  Konvention om förebyggande och bestraffning av 

brottet folkmord.

NATO – Nord Atlantic Treaty Organization

NGO – Non Governmental Organization

PMC – Private Military Company

R2P – Responsibility to Protect

Resolution  96 –  FN:s  Generalförsamling  Resolution  96(I)  -  The  crime  of 

genocide

Romstadgan - Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
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Kapitel 1. Inledning

1.1 Bakgrund
Det finns nog ingen människa som har vuxit upp i Sverige utan att ha blivit 

berörd  av  historierna  och  bilderna  som  har  nästlat  sig  fast  i  minnet  från 

Förintelsen som troligen är  det  i  särklass mest  omtalade folkmordet  genom 

historien. När jag växte upp hette det att folkmord inte får hända igen. Men 

trots detta har flera folkmord skett under 1900-talet efter andra världskriget. 

Sedan  folkmordet  i  det  Osmanska  riket  till  idag  har  det  förekommit  flera 

folkmord. Efter Förintelsen i Nazityskland hette det ”aldrig igen”. Men denna 

maxim har visat sig vara verkningslös mot bakgrund av vad som faktiskt har 

skett  ute  i  världen  efter  andra  världskriget.  Även  in  på  2000-talet  har  det 

förekommit handlingar som högst troligtvis är att betrakta som folkmord.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att beskriva och definiera begreppet folkmord ur 

ett  juridiskt  perspektiv  samt  att  beskriva  både  de  objektiva  och  subjektiva 

rekvisiten  för  folkmord  enligt  FN:s  folkmordskonvention  utifrån  gällande 

rättsläge.  D.v.s.  när  föreligger  ett  folkmord?  Vidare  kommer  uppsatsen  att 

beröra  frågan  om  varför  folkmord  har  skett  under  historiens  lopp  för  att 

därefter leda in på frågan om hur folkmord kan förhindras. Med andra ord - kan 

andra stater och/eller associationer förhindra att folkmord sker i en annan stat 

vars statsapparat företar eller står i begrepp att företa folkmord? Och vilken 

skyldighet  har  andra  stater  att  förhindra  folkmord?  Vilka  implikationer  har 

detta för staters suveränitet (vilket folkrättens kärna bygger på)?

1.3 Avgränsning
Denna  uppsats  kommer  inte  att  redogöra  några  processuella  regler  eller 

förfaranden.  Frågor  om  självaste  värderingen  av  bevis  utgår  från  denna 
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uppsats.

1.4 Metod
Arbetet  med denna uppsats  kommer  framför  allt  att  ske  via  konventionella 

litteratur- och rättsfallsstudier och informationssökning via internet. Rättsfall 

har inhämtats från sidan refworld1 som tillhör FN. Denna sida fungerar som en 

portal  där dokument från organisationer,  stater,  institutioner och dylikt finns 

lagrade för gratis nedladdning. 

Kapitel två, tre och fyra kommer att skrivas deskriptivt förutom avsnittet 2.6 

där  det  dels  kommer  att  innehålla  komparativa  element  och  dels  där  jag 

kommer att delge lite egna infallsvinklar beträffande de skyddade grupperna. 

Kapitel fem kommer att innehålla komparativa element när det gäller orsakerna 

till  folkmord.  Kapitel  sex  kommer  att  innehålla  både  komparativa  och 

deskriptiva element gällande folkmordspreventionen. Kapitel sju kommer att 

innehålla tämligen fria analyser från författaren.

1.5 Disposition
Kapitel  ett  kommer att  redogöra vad denna uppsats handlar  om genom att 

förklara vad syftet och frågeställningarna är för denna uppsats.

Kapitel  två  kommer  att  kortfattat  redogöra  för  bakgrunden,  dvs  ett  antal 

folkmord som har skett under 1900-talet samt behandla folkmordsbegreppet, 

folkmordskonventionen  och  dess  status  inom  folkrätten  och  de  skyddade 

grupperna.  Detta  kapitel  kommer  även  att  beskriva  de  olika  internationella 

domstolarna och skillnaderna mellan dem.

Kapitel tre kommer att handla om de objektiva rekvisiten för folkmordsbrottet.

Detta  kapitel  kommer  att  grunda  sig  framför  allt  på  rättsfall  från  olika 

tribunaler.

1 Www.refworld.org
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Kapitel  fyra  kommer  att  handla  om  de  subjektiva  rekvisiten  för 

folkmordsbrottet.  Detta  kapitel  kommer  att  redogöra  för  det  generella  och 

specifika uppsåtet som folkmord innehåller.

Kapitel  fem  kommer  att  ta  upp  frågan  om varför  folkmord  begås  och  en 

modell  om  hur  folkmordsprocessen  går  till  kommer  att  ställas  upp  och 

beskrivas.

Kapitel  sex skall  ägna sig åt  att  beskriva hur folkmord kan förhindras  och 

förebyggas.

Kapitel sju kommer att redovisa de slutsatser och analyser som kommer att 

utmynna ur uppsatsen.

Kapitel 2. Bakgrund

2.1 Historisk utblick – folkmord under 1900-talet

2.1.1 Folkmordet på armenierna, assyrierna och de 
pontiska grekerna 1915-1924

Visserligen  har  inte  någon  individ  som  var  ansvarig  för  det  osmanska 

folkmordet varit föremål för någon rättegångsprocess i internationell domstol 

för  just  folkmord  eftersom  både  definitionen  och  konventionen  angående 

folkmord  tillkom  långt  efter  1924.  Men  trots  detta  föreligger  det  en 

överväldigande enighet bland vetenskapsmän att massakrerna mot den kristna 

befolkningen inom det Osmanska riket från 1915-1924 är att betrakta som ett 

folkmord.  Bland  andra  har  International  Association  of  Genocide  Scholars 

uttalat att det handlar om folkmord.2 Dessutom har en grupp professorer och 

2 IAGS, resolution on genocides against Assyrians Greeks, Armenians, and other Christians  
by the Ottoman Empire, 13 juli 2007: ”. . .it is the conviction of the International  
Association of Genocide Scholars that the Ottoman campaign against Christian minorities  
of the Empire between 1914 and 1923 constituted a genocide against Armenians,  
Assyrians, and Pontian and Anatolian Greeks.”
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andra intressenter i en artikel i samband med erkännandet av folkmordet (som 

begicks i det Osmanska riket) i Sveriges riksdag 2010 skrivit under att det inte 

råder  något  tvivel  om  att  massakrerna  mot  den  kristna  folkgruppen  i  det 

Osmanska riket under första världskriget ska betraktas som folkmord.3 Bland 

andra stater har Sveriges riksdag erkänt folkmordet i det osmanska riket.4 Hur 

som  helst  kan  man  säga  att  folkmordet  på  armenierna,  assyrierna  och  de 

pontiska grekerna under perioden från 1915 till 1924 i det Osmanska riket är 

det första folkmordet i modern tid.

I sina rapporter från den svenska ambassaden i Konstantinopel skriver Cosswa 

Anckarsvärd  till  ministern  för  Utrikes  ärenden  om  det  första  världskriget 

inifrån  Turkiet  den  6  juli  1915  med  följande  ord.  ”Förföljelserna  mot  

armenierna  hafva  antagit  hårresande  proportioner,  och  allt  tyder  på  att  

ungturkarna vilja begagna tillfället, då af olika skäll igen effektiv påtryckning  

utifrån  behöfver  befaras,  för  att  en  gång  och  för  alla  göra  slut  på  den  

armeniska  frågan.  Sättet  härför  är  enkelt  nog och  består  i  den  armeniska  

nationens  utrotande.”5 I  en  annan  rapport  under  samma  år  i  september 

beskriver Anckarsvärd att en halv miljon armenier har försvunnit eller dödats.6 

Anledningen till att just de svenska rapporterna är av särskild vikt i detta fall är 

att Sverige var en neutral stat under det första världskriget. Detta innebär att de 

svenska rapporterna blir mer trovärdiga i förhållande till rapporter från stater 

som var inblandade i första världskriget.

3 de Zayas, Fein, Karlsson, Bring, Melson, Bauer, Förneka inte folkmordet på kristna 1915, 
8 juni 2008,   http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forneka-inte-folkmordet-pa-kristna-
1915_1338951.svd  .   ”Undertecknarna av detta dokument anser inte att det råder något  
tvivel om att massakrerna på de kristna och andra minoriteterna i det osmanska imperiet  
under första världskriget var ett folkmord.”

4 Riksdagens protokoll 2009/10:86, 11 mars 2010, §12, p. 8. Finns tillgängligt på 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/_GX0986/.

5 Svenska Riksarkivet, Utrikesdepartementet, nr. 137, 6 juli 1915.
6 Svenska riksarkivet, Utrikesdepartementet, nr. 182, 2 september 1915.
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2.1.2 Förintelsen 1939-45
År 1933 blev nazistpartiet (NSDAP) det enda tillåtna partiet i Tyskland med 

Adolf  Hitler  i  spetsen.  Samma  år  stiftade  nazisterna  lagar  som  berövade 

judarna  i  Tyskland  deras  rättigheter.7 Denna  lagstiftningsdoktrin  gentemot 

judar,  zigenare,  homosexuella,  handikappade och demokrater skulle fortsätta 

ända fram till invasionen av Polen 19398 och som skulle kulminera i självaste 

förintelsen –  d.v.s. de systematiska massmorden av framför allt judar. Under 

andra världskriget upprättade också Nazisterna olika ghetton i Polen och andra 

östeuropeiska länder med syftet att isolera judarna från övrig befolkning. När 

förintelselägren  började  tas  i  bruk deporterade  tyskarna  ghettoinvånarna  till 

gaskamrarna  i  förintelselägren.9 Det  är  inte  helt  klart  var  ordet  ghetto 

härstammar  ifrån  men  en  teori  är  att  ordet  ghetto  kommer  från  stadsdelen 

Ghetto i Venedig där judar var segregerade under medeltiden fram till 1800-

talet.10 Mer om förintelsen kommer att redogöras under Kapitel 2.3.

2.1.3 Rwanda
Startskottet  för  folkmordet  i  Rwanda var  när  presidentplanet  sköts  ned den 

sjätte  april  1994  varpå  samtliga  ombord  i  planet  dog  inklusive  Rwandas 

president. Än idag är det oklart vem som låg bakom beskjutningen av planet. 

En kaotisk situation uppstod under några dagar därefter. Men när folkmordet 

tog slut drygt  100 dagar senare hade uppskattningsvis en miljon människor 

dött,  en  stor  majoriteten  av  dem  var  tutsier.  Utöver  detta  blev  tusentals 

våldtagna, torterade och stympade för livet. De som låg bakom folkmordet var 

militära ledare tillsammans med den då nya interimsregeringen bestående av 

framför allt Hutus.11

7 Bruchfeld & Levine, Om detta må ni berätta, s. 13.
8 A.a., s. 20.
9 A.a., s. 27 och 36.
10 Olof Wärneryd, getto, Nationalencyklopedin. [Internet]  Www.ne.se/getto.
11 Thompson, Allan, The media and the Rwanda genocide, Fountain Publisher Ltd, Kampala, 

Uganda, 2007, s. 27-28.
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2.1.4 Bosnien och Hercegovina (Srebrenica)
Srebrenica är en ort i Bosnien Herzegovina som 1995 utgjorde en skyddszon 

genom en  resolution  från  FN:s  säkerhetsråd.  Denna  resolution  förbjöd  alla 

former av attacker mot Srebrenica. Trots detta attackerade och ockuperade den 

bosnisk-serbiska  armén  Srebrenica  i  juli  1995.  25  000  bosniska  muslimer 

(framför  allt  kvinnor,  barn  och  äldre)  deporterades  till  Bosnisk-muslimska 

områden.  De  stridsdugliga  männen  och  pojkarna  däremot  fängslades  och 

avrättades.  Mer  än  7000  personer  återsågs  aldrig  igen.12 Händelserna  i 

Srebrenica utgjorde en delvis förintelse av den aktuella folkgruppen (bosniska 

muslimer).  Det  finns  dock  olika  tolkningar  på  var  gränsen  går  för  att  ett 

folkmord ska vara delvis. Detta omnämns i avsnitt 4.3.2.

2.2 Internationella domstolar

2.2.1 Internationella brottmålsdomstolen
Den Internationella Brottmålsdomstolen (eng. International Criminal Court) (i 

fortsättningen ICC) är en självständig organisation som inte är ett FN-organ. 

ICC  regleras  via  Romstadgan  för  Internationella  brottmålsdomstolen13 (i 

fortsättningen Romstadgan).  Domstolen har sitt säte i Haag i Nederländerna.14 

Brott  som omfattas av domstolens jurisdiktion är allvarliga brott  som angår 

hela  det  internationella  samfundet.  Dessa  brott  är  folkmord,  brott  mot 

mänskligheten,  krigsförbrytelser  och  i  framtiden  aggressionsbrott.15 

Definitionen  av  folkmord  enligt  ordalydelsen  i  Romstadgan  följer  av 

definitionen  i  Folkmordskonventionen.16 ICC  har  jurisdiktion  över  fysiska 

personer (ej stater).17

2.2.2 Internationella Rwandatribunalen
Den Internationella Rwandatribunalen (eng. International Criminal Tribunal for 

Rwanda) (i fortsättningen ICTR) skapades den 8 november 1994 via att FN:s 

12 Prosecutor v. Krstic, Case no. IT-98-33-T, para 1.
13 Romstadgan upprättades i Rom den 17 juli 1998 och trädde i kraft 1 juli 2002.
14 Romstadgan, art. 3.
15 Romstadgan, art. 5.1.
16 Jfr. Romstadgan art. 6 och Folkmordskonventionen art. II.
17 Romstadgan art. 25.1.
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säkerhetsråd genom Resolution 955. Syftet med detta var att bidra till nationell 

försoning i Rwanda och till att behålla freden i regionen.18 Enligt stadgan för 

den  Internationella  Rwandatribunalen  (i  fortsättningen  ICTR-stadgan)  har 

tribunalen kompetens att åtala de personer som är ansvariga för folkmordet och 

andra brott mot mänskligheten som ägde rum i Rwanda mellan 1 januari 1994 

till 31 december 1994.19

2.2.3 Internationella Tribunalen för forna Jugoslavien
Den Internationella Tribunalen för forna Jugoslavien (eng. The International 

Criminal  Tribunal  for  the  former  Yugoslavia)  (i  fortsättningen  ICTY) 

upprättades  1993  i  Haag  via  FN.20 Enligt  stadgan  för  den  internationella 

tribunalen  för  forna  Jugoslavien  (i  fortsättningen  ICTY-stadgan)  tar  denna 

tribunal upp fall som handlar om grova brott mot internationell humanitär lag 

(t.ex folkmord) som begicks inom det forna Jugoslavien sedan 1991.21 ICTR 

och ICTY kallas gemensamt för ad hoc-tribunalerna i fortsättningen.

 

2.2.4 Internationella domstolen 
Den  Internationella  Domstolen  (The  International  Court  of  justice)  (i 

fortsättningen ICJ) är ett av FN:s sex huvudorgan22. ICJ har (liksom ICC) sitt 

säte i Haag i Nederländerna.23  Alla som är medlemmar i FN är per automatik 

(ipso facto) medlemmar i ICJ.24 ICJ är FN:s rättskipande organ.25 Domstolen är 

behörig i alla mål som underställs av parter utöver de som särskilt anges i FN-

stadgan eller i gällande konventioner.26 ICJ:s roll är även att avge yttranden i 

18 International Criminal tribunal for Rwanda. [internet] 
http://www.unictr.org/AboutICTR/GeneralInformation/tabid/101/Default.aspx.

19 ICTR-stadgan, art. 1-3.
20 International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. [internet] 

http://www.icty.org/sections/AbouttheICTY .
21 ICTY-stadgan, art. 1 och 4.
22 De övriga huvudorganen i FN är generalförsamligen, säkerhetsrådet, ekonomiska och 

sociala rådet, förvaltarskapsrådet och sekretariatet.
23 ICJ-stadgan art. 22.
24 FN-stadgan art. 93.1.
25 ICJ-stagdan art. 1.
26 ICJ-stadgan art. 36.1.
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juridiska  frågor  till  någon  av  FN:s  organ.27 Domstolen  dömer  således  inte 

individer utan enbart stater.28 Anledningen till att denna domstol tas upp här är 

för att klargöra distinktionen mellan ICC och ICJ eftersom det kan förekomma 

hopblandning mellan de två domstolarna. Vidare har ICJ även avgjort vissa fall 

angående tillämpningen av Folkmordskonventionen.29

2.3 Folkmordsbegreppet
Folkmord  som  är  ett  relativt  nytt  begrepp30 på  ett  gammalt  fenomen  har 

beskrivits som ”the crime of crimes”31 eller som ”the crime with no name”32. 

Begreppet  folkmord  definierades  till  viss  mån  i  Generalsförsamlingen 

resolution 96 från 11 december 1946 (i fortsättningen Resolution 96) som kom 

att  bli  upprinnelsen  till  skapandet  av  Konvention  om  förebyggande  och 

bestraffning av brottet folkmord (i fortsättningen Folkmordskonventionen, se 

avsnitt  2.4). I  ingressen  i  Resolution  96  beträffande  definitionen  av 

folkmordsbegreppet stipuleras följande:

”Genocide is the denial of the right of existence of entire human groups, as  

homocide is the denial of the right to live of individual human beings; such  

denial of the right of existance shocks the consciense of mankind, results in  

great  losses  to  humanity  un  the  form  of  cuktural  and  other  contributions  

represented by these human groups, and is contrary to moral law and to the  

spirit  and aims of  the United Nation.  […] The punishment  of  the crime of  

genocide is a matter of international concern.”

I sitt verk  ”Axis rule in occupied europe – Laws of occupation. Analysis of  

government. Proposal for redress.” (Axis Rule) framlägger Raphael Lemkin de 

27 ICJ-stadgan art. 65.1.
28 ICJ-stagdan art. 34.1.
29 International Court of Justice, Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, 26 

februari 2007 och  Democratic republic of the Congo v. Rwanda, 3 februari 2006
30 Lemkin, Axis Rule.
31 Prosecutor v. Kambanda Case No. ICTR-97-23-S, st. 16. ”...the Chamber is of the opinion  

that genocide constitutes the crime of crimes, which must be taken into account when  
deciding the sentence.”

32 Citat av Winston Churchil enl. Leo Kuper, Genocide, Its political use in the Twentieth  
Century, New Haven: Yale University Press, 1981, s. 12.
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områden i vilka folkmord kunde utföras på en folkgrupp, nämligen politiskt, 

socialt,  kulturellt,  ekonomiskt,  biologiskt,  fysiskt,  religiöst  och  moraliskt. 

Dessa redogörelser  handlar  mycket  om tyskarnas  förehavanden under  andra 

världskriget gentemot icke tyskar och oliktänkande.33  Axis Rule publicerades 

1944  och  har  både  definierat  och  delvis  utgjort  (och  utgör  fortfarande)  en 

rättskälla  till  folkmordsbegreppet.  Vidare  har  Lemkin  varit  bidragande  till 

Folkmordskonventionens utformning.34 De olika områdena var följande: 

Politiskt. I  vissa  områden  som  inkorporerades  till  Tyskland  under  andra 

världskriget  förstördes  alla  lokala  institutioner  som  sysslade  med 

självadministrering varpå administrering av tyska mönster infördes. Namn på 

gator  och  samhällen  ändrades  till  tysk  form och allt  som påminde om den 

tidigare  nationaliteten  raderades.  Även  Nazistpartier  organiserades  i  bland 

annat Norge (Nasjonal Samling Party) och Holland (Mussert Party) samtidigt 

som andra partier upplöstes.35

Socialt. Tyskarna ersatte de lokala lagarna och dess domstolar med tyska lagar 

och  domstolar  samt  satte  germansk  prägel  på  det  juridiska  språket.  Vidare 

deporterades  de  kulturellt  upplysta  i  samhället  (intelligentsian)  och 

prästerskapet i vissa ockuperade länder till tvångsarbete i Tyskland.36

Kulturellt. I de inkorporerade områdena förbjöds befolkningen att använda sitt 

egna språk i skolan och i tryckt form. Alla personer som sysslade med målning, 

skulptur, musik, litteratur och teater var tvungna att erhålla en licens för att 

fortsätta  med  sina  aktiviteter.  Anledningen  till  detta  var  att  tyskarna  ville 

förhindra uttryck av nationell anda via artistisk media.37

Ekonomiskt.  En  lägre  levnadsstandard  och  en  daglig  kamp  för  bröd  och 

fysisk överlevnad skulle handikappa tänkandet i nationell bemärkelse. I den av 

33 Lemkin, Axis Rule, s. 82.
34 Schabas, Genocide, s. 60.
35 Lemkin, Axis Rule, s. 82 och 83.
36 A.a., s. 83.
37 A.a., s. 84.
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Tyskland ockuperade delen av Polen skedde detta genom att tyskarna tog över 

polsk  egendom  och  förbjöd  polackerna  att  syssla  med  handel  (endast  i 

undantagsfall fick polackerna licens att syssla med handel). I de ockuperade 

staterna konfiskerades  också bankerna.  I  Polen t.ex.  återbetalades  endast  de 

insättningar  som tillhörde  tyskar.  På detta  sätt  stärktes  tyskarnas  finansiella 

ställning  i  Polen  i  förhållande  till  polackerna.  I  Slovenien  upplöstes 

ekonomiska  associationer.  I  Alsas-Lotringen  och  Luxemburg  däremot 

betraktades invånarna i dessa områden ha relaterat blod till tyskarna varför de 

fick ett val. Antingen kunde de välja att erkänna tyskheten i dem själva och 

arbeta för att stärka germaniseringen. Eller så kunde de välja att inte erkänna 

sig själva som tyskar och därmed riskera att de skulle förlora sina egendomar.38

Biologiskt.  I  de  länderna  där  befolkningen  hade  ”icke-relaterat  blod”  i 

förhållande till tyskarna etablerades en policy som syftade till avpopularisering. 

Huvudmetoden  som  användes  var  att  få  ned  födelsetalet  på  grupper  med 

ickerelaterat blod samtidigt som man uppmuntrade barnafödande hos tyskarna 

som bodde i dessa länder. Vidare minskade man födelsetalet genom att separera 

män  från  kvinnor  genom  att  deportera  dem  till  tvångsarbete.  Dessutom 

minskade barnafödandet genom att tyskarna ägnade sig åt diskriminering av 

matransonen vilket  ledde till  undernärda föräldrar  vilket  inte  bara ledde till 

minskat födelsetal utan även sämre överlevnadskapacitet hos barn som föddes 

med undernärda föräldrar.39

Fysiskt. Den fysiska  förintelsen  av  nationella  grupper  i  ockuperade  länder 

skedde framför allt via tre sätt:

1.  Rasdiskriminering  via  matransonering:  I  Tyskland  erhöll  tyskarna  100 

procent av sin diet i förhållande till tiden före kriget i matransonering gällande 

kött och 93 procent gällande kalorier. I de ockuperade länderna var siffrorna 

följande (procent  kött:procent kalorier i förhållande till före kriget): Tjecker 

86:83,  Holländare  71:70,  Polacker  (från  den  inkorporerade  delen)  71:78, 

belgare 40:66, judar 0:20. Judarna erhöll alltså 73 procentenheter lägre kalorier 

38 A.a., s. 85 och 86.
39 A.a., s. 86.

 13



än vad tyskarna fick. I Warszawa ökade anemi med 435 procent .

2.  Fara  för  hälsa:  De  oönskade  nationella  grupperna  fråntogs  de 

hälsobefrämjande  nödvändigheterna,  d.v.s.  man  fråntog  dem  deras  varma 

kläder och filtar under vintern samtidigt som ved och medicin undanhölls.

3. Massmord: Massmord skedde främst gentemot polacker,  ryssar och judar 

samt ledande nationalistiska personer hos dessa grupper.40

Religiöst. I katolska Luxemburg infördes en regel som tillät barn över 14 år att 

avsäga  sig  sin  kristna  tillhörighet  varpå  ockupanterna  kunde  rekrytera  barn 

exklusivt till pronazistiska  ungdomsorganisationer. Samtidigt infördes ett par 

lagändringar  som  dels  skyddade  sådana  barn  för  offentlig  kritik  och  dels 

medförde  böter  för  publikationer  av  namn  som  genomfört  en 

religionsavsägelse.  I  Polen  plundrades  och  förstördes  kyrkan  och  dess 

egendomar och prästerskapet förföljdes.41

Moraliskt. Tyskarna ville försvaga motståndet hos nationella grupper genom 

att  skapa en moralisk försämring inom dessa grupper.  Den mentala  energin 

skulle  koncentreras  på  basala  instinkter  och  skulle  avledas  från  moral  och 

nationellt tänkande. Strävan till kollektiva känslor och ideal skulle bytas ut till 

förmän  för  simpla  individuella  njutningar.  Tyskarna  införde  pornografiska 

publikationer och filmer bland polacker. Alkoholkonsumtionen uppmuntrades 

och alkoholpriserna hölls nere samtidigt som matpriserna sköt i höjden.42

Lemkins synsätt på folkmord reflekterades i Saudiarabiens konventionsutkast 

som utarbetades  i  slutet  av  1946.  Men  FN:s  generalförsamling  uttryckte  i 

Resolution  96  ett  snävare  synsätt  än  Lemkins  och  Saudiarabiens  utkast.43 I 

Resolution 96 var nämligen den kulturella aspekten av folkmord i princip en 

följd  av  folkmord  till  skillnad  från  Lemkins  synsätt  där  obstruktion  av 

kulturella aktiviteter var en del av utförandet av folkmord.44

40 A.a., s. 87 och 88.
41 A.a., s. 89.
42 A.a., s. 90.
43 Schabas, Genocide, s. 173.
44 Jmf Lemkin, Axis Rule, s. 84 samt Resolution 96 (I) st. 1 och 2 där det bl.a. står att 

”Genocide... results in great losses to humanity in the form of cultural and other 
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2.4 Folkmordskonventionen
Konventionen  om  förebyggande  och  bestraffning  av  brottet  folkmord 

(Folkmordskonventionen) antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 

1948 i New York och ratificerades av Sverige den 9 maj 1952. Konventionen 

innehåller  19  paragrafer  varav  de  fyra  första  paragraferna  definierar  vad 

folkmord är samt straffbarheten för folkmord.

Folkmordskonventionen (enligt  1952 års översättning)

Artikel I.

De fördragsslutande parterna bekräfta,  att  folkmord, vare sig det  förövas i  

fredstid eller i krigstid, är ett brott enligt folkrätten, vilket de förplikta sig att  

förebygga och bestraffa.

Artikel II

I denna konvention förstår med folkmord envar av följande gärningar förövad  

i  avsikt  att  helt  eller delvis förinta en nationell,  etnisk,  rasmässigt bestämd  

eller religiös grupp såsom sådan nämligen,

a) att döda medlemmar av gruppen;

b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;

c)  att  uppsåtligen  påtvinga  gruppen  levnadsvillkor,  som  äro  avsedda  att  

medföra dess fysiska undergång;

d)  att  genomföra  åtgärder,  som  äro  avsedda  att  förhindra  födelser  inom  

gruppen;

e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Artikel III.

Följande gärningar skola vara straffbara:

a) folkmord;

contributions representetd by these human groups...”
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b) stämpling till folkmord;

c) omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord;

d) försök till folkmord;

e) delaktighet i folkmord.

Artikel IV.

Personer,  som  göra  sig  skyldiga  till  folkmord  eller  annan  i  artikel  III  

uppräknad  gärning,  skola  bestraffas,  vare  sig  de  äro  grundlagsenligt  

ansvariga styresmän, ämbets- och tjänstemän eller enskilda personer.

I  den  fortsatta  framställningen  kommer  begreppet  folkmordshandling  att 

innebära en handling som beskrivs i artikel II.

2.5 Jus Cogens
I  artikel  53  i  Wienkonventionen  om traktaträtten45 [Cit.  Wienkonventionen] 

stipuleras följande:

”Traktater som strider mot en tvingande allmän folkrättsnorm (jus cogens)

En traktat är ogiltig, om den vid tiden för dess ingående står i strid med en  

tvingande allmän folkrättsnorm. I denna konvention förstås med en tvingande  

allmän  folkrättsnorm en  norm,  vilken  av  det  internationella  statssamfundet  

som helhet är godtagen och erkänd som en norm från vilken ingen avvikelse är  

tillåten och vilken kan ändras endast genom en senare allmän folkrättsnorm av  

samma karaktär.”

Jus cogens är således tvingande normer i folkrätten som stater inte kan avtala 

sig ifrån. Det som sägs om internationella avtal kan troligtvis även tillämpas på 

lokala  seder  och  bruk.  Anledningen  till  att  lokal  sedvänja  inte  omnämns  i 

konventionen är för att  konventionens syfte var att  kodifiera  regleringen av 

traktat  enbart.46 Folkmord är  ett  sådant  internationellt  brott  som inbegrips  i 

45 Antagen i Wien den 23 maj 1969 och trädde i kraft den 27 januari 1980.
46 Malanczuk, Peter, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7 u., Routledge, 

New York, 1997, s. 57 och 58.
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begreppet jus cogens.47 Vidare har dock ICJ gjort skillnad mellan erga omnes 

och regeln om medgivande till en domstols jurisdiktion. ICJ menar på att om 

en regel som har  karaktären av erga omnes (vilket  folkmordsbrottet  har)  är 

föremål för tvist ger det inte per automatik en domstol jurisdiktion över den 

tvisten.48

2.6 Skyddade grupper
Folkmordskonventionen  skyddar  enligt  sin  ordalydelse  nationella,  etniska, 

rasmässiga  och  religiösa  grupper.49 Detta  utgör  en  diskrepans  gentemot 

Resolution  96  som  framlade  att  även  andra  grupper  inkluderas  i 

folkmordsdefinitionen.  ”...genocide  is  a  crime under  international  law [...]  

whether  the  crime is  committed  on religious,  racial,  political  or  any  other  

grounds...”. Generalförsamlingen menade alltså på att folkmord kunde ske på 

andra grunder än de grunder som Folkmordskonventionen skulle komma att 

skydda.

Genom Resolution 96 uppmanade Generalförsamlingen ECOSOC att företa de 

nödvändiga studier som behövdes för att skapa ett utkast av en konvention om 

folkmordsbrottet.50 Denna  uppgift  delegerade  ECOSOC  i  sin  tur  till  FN-

sekretariatet som 1947 presenterade sitt utkast till en folkmordskonvention (i 

fortsättningen  Sekretariatets  utkast).51 Sekretariatets  utkast  inbegrep 

lingvistiska, religiösa och politiska folkgrupper utöver de skyddade grupperna 

som  fanns  med  i  Resolution  96.  Dessutom  hade  frasen  ”andra  grupper” 

uteslutits  ur  Sekretariatets  utkast.52 Detta  innebär  att  Sekretariatets  utkast 

innehöll  en  uttömmande  lista  på  skyddade  folkgrupper  till  skillnad  mot 

Resolution 96 som innehöll frasen ”andra grupper”. 

47 Bassiouni, Cherif, International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes, Law and 
Contemporary Problems, Vol. 59: No. 4, s. 68.

48 ICJ, Democratic republic of congo v. Rwanda, 2006, para. 64.
49 Folkmordskonventionen, art. II.
50 Resolution 96 (I), sista stycket.
51 Schabas, s. 59 och UN Doc.E/447 
52 Sekretariatets utkast, UN Doc.E/447, art. 1.
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Frågan om vilka grupper som skulle vara skyddade från folkmord debatterades 

av vissa stater.  USA och Frankrike ville  exkludera kulturella  folkmord från 

konventionen till skillnad från Kina som ville inkludera folkmord på kulturella 

grunder.  Sovjetunionen ville  avgränsa konventionen till  att  endast  inkludera 

rasmässiga och nationella grupper och därmed utesluta folkmord på politiska 

och grunder. Och i samband med voteringen för Folkmordskonventionen fanns 

det  flera  stater  som  ville  införa  ändringar,  bland  andra  USA,  Frankrike, 

Venezuela, Förenade kungadömet, Norge och Nederländerna.53 Konventionen 

röstades trots detta igenom med sin nuvarande lydelse i början av december 

1948.54

Stiftarna  av  Folkmordskonventionen  uteslöt  medvetet  politiska,  ideologiska, 

ekonomiska och lingvistiska grupper från de skyddade grupperna. Dessutom 

finns det inget utrymme för en analog tillämpning för andra folkgrupper än de 

som räknas upp i konventionen eftersom frasen ”andra grupper” exkluderades 

ur Folkmordskonventionen.55 

I  Akayesufallet  uttalade  dock ICTR att  stiftarna  av  Folkmordskonventionen 

syftade  till  att  omfatta  stabila  och  permanenta  grupper  inom konventionens 

tillämpningsområde.56 Denna tolkning har kritiserats för att vara ”extravagant” 

och har  heller  inte  blivit  bekräftad i  någon överinstans  och har  inte  vunnit 

gehör i någon annan ad hoc tribunal eller ICC.57

Det  nuvarande  rättsläget  beträffande  de  skyddade  grupperna  är  således  att 

Folkmordskonventionen  endast  skyddar  nationella,  rasmässiga,  etniska  och 

religiösa grupper och inga andra grupper. Därmed inte sagt att det fortfarande 

inte förekommer debatt i frågan: (1) dels om definitionen av de grupper som 

redan räknas upp i Folkmordskonventionen och (2) dels om antalet skyddade 

grupper.

53 Schabas, Genocide, s. 64-66 och 71.
54 A.a. s. 90.
55 A.a. s. 117. Se också s. 151 ”...there is no question the drafters intended to list the  

protected groups in an exhaustive fashion.”
56 Prosecutor v. Akayesu (Case No. ICTR-96-4-T) para. 516.
57 Schabas, Genocide, s. 152 och 153.
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(1).  De  skyddade  grupperna  i  Folkmordskonventionen  är  nämligen  vagt 

beskrivna  och  saknar  kompletterande  kriterier.58 I  fallet  Rutaganda  uttalade 

ICTR att  det  inte  finns  någon generell  och internationellt  accepterad precis 

definition av begreppen nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp. ICTR 

menade  vidare  att  dessa  begrepp  måste  bedömas  i  ljuset  av  dess  politiska, 

sociala och kulturella kontext.59

(2).  ICJ  uttalade  1951  om  att  principerna  som  ligger  till  grund  för 

Folkmordskonventionen är principer som är erkända av civiliserade nationer 

såsom bindande för stater även utan tvingande konventioner60 vilket ICJ även 

återcementerade i fallet Kongo v. Rwanda 2006.61 I det senare fallet påtalade 

ICJ också att folkmord säkerligen har karaktären av en jus cogen-norm.

Anledningen till att jus cogen-resonemanget tas upp i detta sammanhang är att 

Van Schaack utgick från jus cogens när han argumenterade för ett utökande av 

antalet  skyddade  grupper  i  förhållande  till  Folkmordskonventionen.  Van 

Schaack skrev:

”By definition, jus cogens norms are higher source of law and, as such, must  

take precedent over contradictory provisions in treaties – even if those treaties  

purport to codify the norm. In this way, when face with a claim of genocide,  

judicial  fora  should  apply  the  full  customary  jus  cogens  prohibition  of  

genocide,  as  evinced  in  the  General  Assembly  Resolution  condemning  the  

crime.”62

58 Bettwy, David Shea, The genocide convention and unprotected groups: Is the scope of  
protection expanding under customary international law?, Notre Dame journal of 
international & comparative law, 2011, s. 172.

59 Prosecutor v. Rutaganda Case no. ICTR-96-3-T, para 56.
60 International Court of Justice, Reservation To The Convention On The Prevention And 

Punishment Of The Crime Of Genocide, Advisory opinion, 28 maj 1951, s. 7
61 International Court of Justice, Democratic republic of the Congo v. Rwanda, 2006, para 64. 

Se också Resolution 96 där det i ingressen står ”...genocide is a crime under international  
law...”. 

62 Van Schaack, Beth, The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide Convention's  
Blind Spot, The Yale Law Journal, Vol. 106, No. 7 (maj, 1997), s. 2290.
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Med detta menade alltså Van Schaack att de folkrättsliga folkmordsnormerna 

som  är  av  jus  cogens-karaktär  har  företräde  över  liknande  men  inte  lika 

omfattande normer som stipuleras i konventioner. 

Kring en sådan problematik uttalade ICJ i fallet Rwanda v. Congo 2006 att  

även om en tvist grundar sig på en regel som är av jus cogens-karaktär utgör 

inte det i sig en grund för att ICJ ska ha domsrätt (jurisdiction) att döma i den 

tvisten.  Domsrätten  grundar  sig  på  staternas  medgivande  enligt  tribunalens 

stadgar.63 Det samma torde gälla för ICC eftersom även ICC:s domsrätt grundar 

sig på stadgar som de ingående staterna har medgivit.64

När det gäller ad hoc tribunalerna är de upprättade av FN:s säkerhetsråd enligt 

ingresserna för ICTR- respektive ICTY-stadgan. Stadgarna för dessa domstolar 

grundar sig inte på multilaterala avtal vilket således utgör en skillnad gentemot 

stadgarna för ICC och ICJ. Frågan är då om huruvida  jus cogens-normerna om 

folkmord  kan  tillämpas  utöver  folkmordsdefinitionerna  i  ICTR-  och  ICTY-

stadgan eller inte. 

Det som talar för detta är  om man tolkar ICJ:s uttalande65 om jus cogens i 

Rwanda v. Congo 2006 negativt. ICJ uttalade såsom skrevs ovan att även om 

en tvist grundar sig på en regel som är av jus cogens-karaktär utgör inte det i 

sig en grund för att ICJ ska ha domsrätt att döma i den tvisten. Domsrätten 

grundar  sig  på  staternas  medgivande  enligt  domstolens  stadgar.  Detta  kan 

således  tolkas  motsatsvis  på  så  sätt  att  ICTR och  ICTY har  domsrätt  över 

tvister som handlar om jus cogens-normer eftersom ICTR- och ICTY-stadgarna 

inte grundar sig på staters medgivande. Med detta sagt är det dock viktigt att 

erinra sig om att negativa slutsatser ska tas med stor försiktighet och bör vara 

väl underbyggda med regelns avgränsning.

Det  som däremot  talar  emot  en  sådan  konstruktion  är  att  den  tolkningen  i 

63 International Court of Justice, Democratic republic of the Congo v. Rwanda, 2006, para 64.
64 Romstadgan art. 5 och art. 12.1.
65 International Court of Justice, Democratic republic of the Congo v. Rwanda, 2006, para 64.
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sådana  fall  skulle  utgöra  en  avvikelse  från  ordalydelsen  i  kodifieringarna 

(Folkmordskonventionen,  Rom-,  ICTR-  och  ICTY-stadgan)  vilket  därmed 

skulle strida mot principen om inget straff utan lag (nulla poene sine lege).66 

Hur  som  helst  föreligger  det  (gällande  de  skyddade  folkgrupperna)  en 

principiell  konflikt  mellan den internationella straffrätten och folkrätten,  dvs 

jus cogens status i förhållande till övriga internationella rättskällor.

Vidare  har  det  argumenterats  för  att  de  grupper  som  hamnar  utanför 

Folkmordskonventionens  tillämpningsområde  istället  inkluderas  i  andra 

konventioner såsom Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller  

förnedrande behandling eller bestraffning 67 (CAT) eller den Internationella  

Konventionen  om  Förbud  och  Bestraffning  av  Brottet  Apartheid68.  Detta 

argument  undermineras  dock  av  det  faktum  att  både  ICC:s  och  ad  hoc-

tribunalernas  domsrätt  gällande  folkmord  är  inskränkta  till 

folkmordsdefinitionen  som  är  grundad  på  Folkmordskonventionen  (vilket 

därmed  inskränker  ansvarsområdet  för  brottet  folkmord  till 

Folkmordskonventionen  oberoende  av  vad  som  stipuleras  övriga 

konventioner).69

Kapitel 3. Actus reus – de objektiva rekvisiten

Inom straffrätt föreligger det vissa rekvisit (kriterier) som utgör grunden för en 

kriminell  handling.  Dessa  rekvisit  indelas  i  objektiva  (actus  reus)  och 

subjektiva (mens rea) rekvisit. För att en kriminell handling ska föreligga inom 

straffrätten måste varje rekvisit för respektive handling bevisas, dvs materiell 

fakta och skyldigt uppsåt (guilty mind) måste bevisas bortom rimligt tvivel. 

66 Se. t.ex. Romstadgan art. 23.
67 Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller  

bestraffning, 10 decemeber 1984, New York.
68 Internationella Konventionen om Förbud och Bestraffning av Brottet Apartheid, 1973.
69 Deng, Francis M., Sovreignty as Responsibility for the Prevention of Genocide, Provost, 

Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide, 57-79, Springer, Dodrecht, 2011, 
s. 65.
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Denna  distinktion  mellan  subjektiva  och  objektiva  rekvisit  gäller  även  för 

folkmordsbrottet enligt Folkmordskonventionen och har i princip tillämpats i 

alla domar avkunnade av de internationella brottmålsdomstolarna.70

De  objektiva  rekvisiten  för  folkmord  definieras  i  Folkmordskonventionen 

artikel II a-e (se 2.3 för Folkmordskonventionen) och innehåller även inslag av 

subjektiva rekvisit. I artikel III används begreppet ”gärningar” liksom i artikel 

II. Men det finns en distinktion mellan dessa artiklar. Artikel III b-e stipulerar 

om ”andra folkmordsgärningar” som handlar om försök till  eller delaktighet 

vid  folkmordsbrott  (eller  vid  ofullbordat  folkmordsbrott)  medan  artikel  II 

stipulerar om huvudbrottet folkmord. Artikel III b-e har egna objektiva rekvisit 

jämfört med dem i artikel II.71

Bortsett från självaste handlingen måste resultatet i vissa fall kunna bevisas. 

För artikel II  (a),  (b) och (e) måste resultaten (döda medlemmar i  gruppen, 

tillfoga kroppslig och själslig skada samt med våld överföra barn från gruppen 

till någon annan grupp) bevisas. För artikel II (c) och (d) krävs ingen sådan 

bevisning,  däremot  krävs  ytterligare  specifikt  uppsåt  (uppsåtligen  påtvinga 

gruppen levnadsvillkor,  som är avsedda att  medföra dess fysiska undergång 

samt  att  genomföra  åtgärder  som  är  avsedda  att  förhindra  födelser  inom 

gruppen). Vidare spelar det ingen roll om handlingen sker via en reell handling 

eller  via  underlåtenhet.  Exempel  på  underlåtenhet  är  diskriminering  vid 

matransoneringen (se 2.2 under rubriken ”Fysiskt”).72

3.1 Att döda - art. II (a)
I fallet Akayesu lade rätten för den Internationella Brottstribunalen för Rwanda 

fram två objektiva rekvisit – nämligen att offret har dött och att döden var en 

följd av en brottslig handling eller underlåtenhet av den åtalade eller en till 

honom/henne underordnad.73

70 Schabas, Genocide, s. 172.
71 A. a., s. 176.
72 A.a., s. 177.
73 Prosecutor v. Akayesu (Case No. ICTR-96-4-T) para. 589, p. 1 och 2.
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Frasen  ”medlemmar  av  gruppen”  under  artikel  II  kan  tolkas  såsom att  det 

måste vara fråga om plural för att det ska handla om en folkmordshandling. 

Praxis stödjer dock idén om att det inte behöver vara fler än en person som 

faller  offer  för  en  folkmordshandling  för  att  det  ska  vara  fråga  om 

folkmordsbrott  (under  förutsättning  att  det  finns  ett  uppsåt  att  förinta  en 

betydande del av en viss folkgrupp - mer om uppsåt under 3.2).

”The  actus  reus  of  genocide  does  not  require  the  actual  destruction  of  a  

substantial part of the group; the commission of even a single instance of one  

of the prohibited acts is sufficient, provided that the accused genuinely intends  

by that act to destroy at least a substantial part of the group.”74 

3.2  Att tillfoga svår kroppslig eller själslig skada - art II  
(b)

Folkmordskonventionen bestraffar svårt fysiskt våld mot kroppen oberoende av 

om döden inträffar eller inte.75

Definitionerna av svår kroppslig och själslig skada har i praxis varit olika. I ett 

Israeliskt fall (Eichmannfallet) från 1961 kopplat till Förintelsen definieras svår 

kroppslig  och  eller  själslig  skada  såsom  förslavning,  svält,  deportering, 

förföljelse, fångenskap i ghetton och överföring till koncentrationsläger under 

förhållanden som avsåg att förödmjuka judarna, att neka dem deras mänskliga 

rättigheter och att tysta och plåga dem genom lidande och tortyr.76

I  fallet  Akayesu (som togs  upp  av  den internationella  brottmålstribunalen  i 

Rwanda) som hänvisar till Eichmannfallet betraktas svår kroppslig och själslig 

skada enligt följande:

74 Prosecutor v. Mpambara Case No. ICTR 01-65-T para. 8.
75 Schabas, Genocide, s. 181.
76 The Attorney General v. Adolf Eichmann. Criminal Case No. 40/61. The district court of 

Jerusalem, para. 199.
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”...[T]he Chamber takes serious bodily or mental harm, without limiting itself  

thereto,  to  mean  acts  of  torture,  be  they  bodily  or  mental,  inhumane  or  

degrading treatment, persecution.”77

Vidare menade rätten i fallet  Akayesu att orsaka svårt kroppslig eller själslig 

skada inte nödvändigtvis innebär att skadan är permanent och irreversibel.78

En  annan  viktig  aspekt  som  togs  upp  i  Akayesufallet  var  hur 

folkmordskonventionen  förhåller  sig  till  våldtäkt  och  sexuellt  våld.  Rätten 

bedömde  att  även  våldtäkt  och  sexuellt  våld  i  ett  led  att  förinta  Tutsierna 

(Tutsierna var de som folkmordet drabbade) var handlingar som artikel II (b) 

stipulerar om.79

I  ett  annat  fall  från  Tribunalen  i  Rwanda  definierades  svår  kroppslig  och 

själslig skada såsom följande:

”It is  the view of the Trial Chamber that,  to large extent,  ´causing serious  

bodily harm´ is self-explanatory. This phrase could be construed to mean harm  

that seriously injures the health, causes disfigurement or causes any serious  

injury to the external, internal organs or senses.”80

Beträffande mental harm (själslig skada) skrev rätten i fallet  Blagojevic (som 

togs  upp  av  den  Internationella  brottmålstribunalen  för  forna  Jugoslavien) 

följande:

”[T]he men suffered mental harm having their identification documents taken  

away from them, seeing that they would not be exchanged as previously told,  

and when they understood what their ultimate fate was”.81

77 Prosecutor v. Akayesu Case No. ICTR-96-4-T para. 504.
78 A.a. para. 502.
79 A.a. para. 732-734.
80 Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana ICTR-95-1-T para. 109.
81 Prosecutor v. Blagojevic IT-02-60-T para. 647.
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Vidare  skrev  rätten  i  fallet  Blagojevis att  den  var  övertygad  om  att  den 

tvångsmässiga  överföringen  av  kvinnor,  barn  och  äldre  var  en  traumatisk 

upplevelse vilket i det aktuella fallet fyllde rekvisiten för svår själslig skada.82

3.3 Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som 
är avsedda att medföra dess fysiska undergång art.  
II (c)

Tribunalen  i  Rwanda  menade  att  handlingar  för  att  uppsåtligen  påtvinga 

gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång är 

sådana handlingar som inte innebär att medlemmar ur gruppen dör omedelbart 

men som i  slutändan leder  till  deras  fysiska  undergång.  Exempel  på sådan 

handlingar är att sätta en del av befolkningen på en diet som räcker för att hålla 

dem vid liv eller reducera medicinsk tillgång under minimum.83

Levnadsvillkor  som art.  II  (c)  avser  är  även förhållanden som leder  till  en 

långsam död såsom brist på rimligt husrum, klädsel och hygien eller överdrivet 

arbete eller fysisk ansträngning. Det finns heller inget definierat tidsrum inom 

vilket förhållandena som givit upphov till sådana levnadsvillkor ska ha pågått.84 

I brottskriterierna ”Elements of Crimes”  förklaras att begreppet levnadsvillkor 

även  inkluderar  uppsåtligt  berövande  av  resurser  som  är  oumbärliga  för 

överlevnad såsom mat, medicin eller systematisk utvisning från sina hem.85

Det är oväsentligt om huruvida avsikten uppnås eller inte för att rekvisiten i art. 

II (c) ska vara uppfyllda så länge avsikten med levnadsvillkoren är att medföra 

dess fysiska undergång helt eller delvis. Om avsikten uppnås är art. II (a) eller 

(b) tillämpliga. Detta redogjordes i Eichmanfallet.86

82 A.a. para. 647.
83 Prosecutor v. Akayesu Case No. ICTR-96-4-T para. 505 och 506.
84 Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana ICTR-95-1-T para. 116 (”reasonable period”).
85 International Criminal Court, Elements of crimes, ICC-ASP/1/3, 2002,  s. 3.
86 The Attorney General v. Adolf Eichmann. Criminal Case No. 40/61. The district court of 

Jerusalem, para. 196.
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3.4 Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra  
födelser inom gruppen art. II (d)

De objektiva rekvisitet för  ”åtgärder som är avsedda att förhindra födelser  

inom gruppen” behöver inte innebära att åtgärderna faktiskt lyckades, det vill 

säga resultatet utgör inte ett objektivt rekvisit för brottet enligt art. II (d), utan 

det räcker med att åtgärderna infördes.87

Våldtäkt  och  sexuella  övergrepp  täcks  av  art.  II  (b).88 Enligt  tribunalen  i 

Rwanda  kan  våldtäkt  även  inbegripas  under  art.  II  (d).  Där  uttalades  att 

åtgärder  som är  avsedda att  förhindra  födelser  inom gruppen ska inbegripa 

könsstympning, sterilisering, påtvingad födelsekontroll, separation av män och 

kvinnor  samt  förbud  mot  äktenskap.  Samtidigt  pekade  tribunalen  på  att 

åtgärder även kan vara psykiska. Tribunalen angav exemplet att våldtäkt kan 

vara en åtgärd avsedd att förhindra födelser när den våldtagna därefter vägrar 

att föröka sig.89

3.5 Att med våld överföra barn från gruppen till annan  
grupp art. II (e)

Såsom handlingarna enligt art. II (a) och (b) måste resultatet enligt (e) - att barn 

överförs från den drabbade gruppen till en annan grupp – vara uppfyllt.90 

I  Akayesufallet  uttalade  tribunalen  i  Rwanda  att  när  det  gäller  frågan  om 

åtgärder som är avsedda att förhindra födelser är inte målet att enbart straffa 

direkta handlingar som innebär  fysisk överföring med våld, utan även straffa 

hot och trauma som kan leda till en påtvingad överföring av barn från den ena 

gruppen till den andra.91 

Begreppet ”med våld” (”forcibly”) inkluderar (utöver fysiskt våld) hot om våld 

eller tvång såsom rädsla för våld, fångenskap, frihetsberövande eller psykiskt 

87 Schabas, Genocide, s. 198.
88 A.a. s. 198.
89 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 507 och 508.
90 Schabas, Genocide, s. 202.
91 Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, para. 507 och 509.
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förtryck.92 Beträffande begreppet ”barn” definieras det i FN:s konvention om 

barnets rättigheter (Barnkonventionen) såsom personer som är under 18 år.93 I 

förhållande till art. II (e) definierar ICC barn såsom att personen var under 18 

år.94

 

Kapitel 4. Mens rea – de subjektiva rekvisiten

Folkmordskonventionen  förutsätter  avsikt95 för  att  folkmord  ska  föreligga 

enligt art. II st. 1 (se Kapitel 2.4). Om en till synes kriminell handling sker 

genom en ren olyckshändelse eller utan avsikt att göra skada är den anklagade 

oskyldig. Baserat på de subjektiva rekvisiten etablerar straffrättssystem grader 

av skuld även när den underliggande handlingen är identisk. Ett exempel på 

detta är homocidum, d.v.s. när en person föranleder en annan människas död. I 

princip har alla rättssystem olika subjektiva rekvisit för de olika graderna av 

brottet homocidum (homocide)96.97

Art. 30 i Romstadgan stipulerar att de subjektiva rekvisiten för folkmord har 

två  komponenter,  nämligen  insikt  (knowledge)  och  avsikt.  Enligt  art.  30 

definieras insikt som: 

”...medvetande om att en omständighet föreligger eller att en effekt kommer att  

inträffa i ett normalt händelseförlopp.”.98

 Begreppet avsikt definieras enligt samma paragraf som:

 ”(a) i fråga om handling, om någon avser genomföra handling,

92 International Criminal Court, Elements of crimes, ICC-ASP/1/3, 2002,  s. 3.
93 FN:s konvention om barnets rättigheter, UN doc. A/RES/44/25, annex, art. 1.
94 International Criminal Court, Elements of crimes, ICC-ASP/1/3, 2002,  s. 4.
95 I den engelska versionen av Folkmordskonventionen används ordet ”intent”.
96 T.ex. mord, dråp och vållande till annans död (Brb kap. 3).
97 Schabas, Genocide, s. 241.
98 Romstadgan art. 30.3.
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(b) i fråga om effekt, om någon avser orsaka denna effekt eller inser att den  

kommer att inträffa i ett normalt händelseförlopp.”99

I artikel 30 stipuleras det dock även att en person ska endast vara straffrättslig 

ansvarig om inte annat föreskrivs vilket innebär att särregleringar har företräde 

framför artikel 30.100 Detta har betydelse eftersom artikel 6 innehåller en sådan 

särreglering som stipulerar att folkmord är en gärning med avsikt att helt eller 

delvis förgöra en skyddad grupp. Se kapitel 4.3 om särskild avsikt.

4.1 Insikt
Folkmord särskiljer sig från vanliga brott via sammanhanget i vilket det begås. 

Domstolarna gör således skillnad mellan internationella brott (t.ex. krigsbrott) 

och vanliga brott (t.ex. mord). Ett krigsbrott genom avsiktligt dödande måste 

äga rum under en väpnad konflikt och måste ha en koppling till konflikten.101 

Gärningsmannen måste också vara medveten om de faktiska omständigheterna 

som utgjorde förekomsten av den väpnad konflikten.102 

Enligt  Romstadgan  innehåller  definitionen  av  brott  mot  mänskligheten  ett 

insiktsrekvisit som säger att brott mot mänskligheten är gärningar som begås 

som  en  del  av  ett  vidsträckt  eller  systematiskt  angrepp  riktat  mot 

civilbefolkning med  insikt om angreppet.103 Insikten  ska alltså  enligt  denna 

stadga vara om angreppet.

Beträffande folkmord har det  dock funnits  en motsträvighet  att  använda ett 

insiktsrekvisit  i  förhållande  till  sammanhanget  till  vilket  brottet  begicks. 

Rättspraxis  har  nämligen  lagt  mer  vikt  på  avsikten  än  insikten  eftersom 

avsikten  definieras  i  Folkmordskonventionen104,  Romstadgan105,  ICTY-

99 Romstadgan art. 30.2.
100Romstadgan art. 30.1.
101Schabas, Genocide, s. 243.
102International Criminal Court, Elements of crimes, ICC-ASP/1/3, 2002,  s. 13.
103Romstadgan, art. 7.1.
104Folkmordskonventionen art. II, st. 1.
105Romstadgan, art. 6.1.
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stadgan106 och i ICTR-stadgan107 och det finns inget i dessa stadgar som åsyftar 

folkmordets sammanhang. Därför har det lagts fram argument om att insikten 

om ett sådant sammanhang inte kan vara en del av det subjektiva rekvisitet för 

brottet folkmord.108

I  fallet  Jelisic frigav  ICTY  den  åtalade  för  medhjälp  till  folkmord  när 

domstolen inte lyckades att hitta bevis om att det hade förelegat någon form av 

organisering eller kollektiv plan att utrota minoriteter (däremot fälldes Jelisic 

för flera andra brott och fick 40 års fängelse).109

I  domen  från  överklagandekammaren  (Appeals  Chamber)  för  Jelisic-fallet 

uttalade sig rätten att existensen av en plan eller policy inte utgör ett rekvisit 

för  folkmord  men  att  det  i  frånvaro  av  en  sådan  policy eller  plan  svårgör 

bevisningen.110 Detta följer också ur fallet Kayishema and Ruzindana där rätten 

uttalade att det inte krävs en specifik plan att förinta för att brottet folkmord ska 

föreligga111 men att en sådan plan skulle utgöra ett starkt bevis på att avsikten 

för folkmord skulle ha förelegat.112

4.2 Avsikt
Uppsåtsrekvisitet  för  folkmord  är  av  dubbla  natur.  Dels  förutsätter 

folkmordsbrottet vanlig avsikt vilket även stipuleras i Romstadgan art. 30 och 

dels måste det föreligga en särskild avsikt (dolus specialis), nämligen att förinta 

en  skyddad  grupp,  helt  eller  delvis.113 Referensen  till  ”avsikt”  i 

Folkmordskonventionen innebär att åtalet måste bevisa utöver avsikten enligt 

Romstadgan  art.  30  att  gärningsmannen  även  hade  avsikt  att  förinta  en 

nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp. Om inte den särskilda avsikten 

är bevisad föreligger inte folkmord, däremot kan gärningen vara straffbar enligt 

106ICTY-stadgan art. 4.2.
107ICTR-stadgan art. 2.2.
108Schabas, Genocide, s. 243.
109Prosecutor v. Jelisic, Case no IT-95-10-T para. 101 och 108.
110Prosecutor v. Jelisic, Case no IT-95-10-A para. 47.
111Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana Case no ICTR-95-1-T, para. 94.
112A.a., para. 276.
113Folkmordskonventionen art. II, st 1.
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annan lag.114

4.3 Särskild avsikt (dolus specialis)
Avsikten i Folkmordskonventionens artikel II, st. 1 kallas särskild avsikt eller 

dolus specialis.115 Särskild avsikt används inom common law (rättsordningen i 

bl.a. England, USA och Kanada) för att särskilja sig från brott med generell 

avsikt,  det  vill  säga  brott  som  inte  har  någon  uttrycklig  grad  av  avsikt  i 

lagtexten. Vid ett brott med generell avsikt handlar frågan om utförandet av den 

kriminella  handlingen;  andra  avsikter  behöver  inte  bevisas.  Ett  brott  med 

särskild avsikt kräver utförande av de objektiva rekvisiten i samband med en 

avsikt utöver det vanliga utförandet av handlingen.116

Vidare  har  ICJ  uttalat  att  det  inte  räcker  att   medlemmar  ur  en  folkgrupp 

avsiktligen dödas på den grunden att de tillhör den folkgruppen. Handlingarna 

enligt art. II måste ske med avsikten att förinta  gruppen såsom sådan, helt eller 

delvis.  Orden  ”såsom  sådan”  (as  such)  betonar  avsikten  att  förinta  den 

skyddade gruppen.117

Den särskilda avsikten definieras i Folkmordskonventionen art. II, st. 1 som att 

förinta,  helt  eller  delvis,  en  nationell,  rasmässig,  etnisk  eller  religiös  grupp 

såsom  sådan.  Den  särskilda  avsikten  innehåller  således  tre  komponenter, 

nämligen  att  gärningsmannen  måste  avse  att  förinta gruppen,  att 

gärningsmannen avser att förinta gruppen helt eller delvis och gärningsmannen 

måste avse att förinta en grupp som är definierad nationellt, rasmässigt, etniskt 

eller religiöst (skyddade grupper).118 I det följande kommer dessa komponenter 

för den särskilda avsikten att förklaras.

114Schabas, Genocide, s. 256-257.
115Prosecutor v. Serushago, Case no ICTR-98-39-S, para. 15 samt Prosecutor v. Akayesu Case 

no ICTR-96-4-T, para. 498.
116Schabas, Genocide, s. 260.
117Case concerning application of the convention on the prevention and punishment of the 

crime of genocide. (Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro), 26 feb 2007, para. 
187.

118Schabas, Genocide, s. 270.
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4.3.1 Att Förinta
Artikel II st. 1 i Folkmordskonventionen stipulerar att gärningsmannen måste 

avse  att  förinta  en  skyddad  grupp.  En  fråga  som uppkommer  är  huruvida 

förintelsen  som är  en  del  av  avsikten  i  den  första  delen  av  art.  II  måste 

korrespondera till den fysiska eller biologiska förintelsen definierad i den andra 

delen  av art.  II.  En stat  kan  nämligen avse  att  förinta  en  grupp genom att  

eliminera gruppens politiska struktur,  ekonomi och kultur utan att  eliminera 

dess fysiska existens genom massmord eller dylikt. Om förintelse ses ur detta 

perspektiv uppfyller sådant dödande definitionen av folkmord - det vill säga att 

döda  medlemmar  ur  en  grupp  med  avsikten  att  förinta  gruppen  även  om 

avsikten inte är att förinta gruppen genom dödande. Folkmordskonventionens 

text erbjuder en sådan tolkning .119 

I fallet Krstic uttalade dock rätten att lagtexten inte påtvingar en tolkning som 

innebär att den misstänktes avsikt måste vara att fysiskt utrota åtminstone ett 

ansenligt  antal  människor ur gruppen. Däremot uttalade dock rätten att  den 

måste  tolka  Folkmordskonventionen  i  enlighet  med  principen  om  nullum 

crimen sine lege (inget brott utan lag). Därför erkände rätten att definitionen av 

folkmord är begränsad till handlingar som avser den fysiska eller biologiska 

förintelsen  av  hela  eller  delar  av  gruppen  vilket  innebär  att  attacker   mot 

kulturella  och sociala  element  hos  en  grupp för  att  förinta  dessa inte  faller 

under definitionen för folkmord.120

4.3.2 Helt eller delvis
Begreppet helt eller delvis (entirely or in part) omnämndes 1946 i  Resolution 

96 (I). Artikel II st. 1 i folkmordskonventionen stipulerar således att gärningen 

måste vara förövad i avsikt att att helt eller delvis förinta en skyddad grupp.

Enligt den Internationella Lagkommissionen (International Law Commission) 

är  det  inte  nödvändigt  att  det  slutgiltiga  resultatet  (förintelse  av  gruppen) 

119A.a., s. 271.
120Prosecutor v. Krstic, Case no IT-98-33-T, para. 579 och 580.
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uppnås för att brottet folkmord ska ha begåtts. Det räcker med att någon av de 

stipulerade handlingarna i artikel II har begåtts med avsikten att förinta den 

skyddade gruppen helt eller delvis.121

Det finns olika tolkningar av begreppet delvis. En tolkning är att om resultatet 

är  en delvis förintelse av gruppen måste avsikten ändå vara att  förinta hela 

gruppen  för  att  rekvisitet  ”delvis”  ska  vara  uppfyllt.122 En  annan  tolkning 

tillägger ordet ansenlig (substantial). Detta har vidhållits i bland andra fallen 

Kayishema and Ruzindana samt i  Jelisic.123 En tredje tolkning riktar in sig på 

ett mer kvalitativt perspektiv med begreppet signifikant. I sin rapport till FN:s 

Ekonomiska och Sociala råd (ECOSOC) 1985 påtalade Benjamin Whitaker att 

folkmord inte behöver innebära förintelse av en hel grupp. Han pekade på att 

begreppet delvis föreföll innebära ett rimligt (reasonable) signifikant nummer 

relativt till den totala gruppen i sin helhet eller en signifikant del av gruppen, 

exempelvis ledarskapet i den aktuella gruppen.124

Kapitel 5. Varför begås folkmord?

James Hughes menar att folkmord beror på flera orsaker. Faktorer såsom etnisk 

och religiös fiendeskap mellan grupper i en viss region ger en viss kontext till 

varför  olika  samhällsförändringar  kan  bidra  till  spänningar  mellan  grupper. 

Men sådana spänningar har historiskt sett alltid varit närvarande och leder inte 

alltid till folkmord; folkmord är snarare relativt ovanligt i förhållande till den 

konstanta  närvaron  av  spänningar  mellan  grupper  genom  historiens  lopp. 

Folkmordsstudier betonar istället rollen som katalysatorer och uppmuntrande 

faktorer har, exempelvis karismatiska ledare med rasistiska ideologier.125

121FN, Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with commentaries 
1996, s. 46.

122Schabas, Genocide, s. 277.
123Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana Case no ICTR-95-1-T, st. 97 och Prosecutor v. 

Jelisic, Case no IT-95-10-T para. 82.
124Benjamin Whitaker, Revised and updated report on the question of the prevention and  

punishment of the crime of genocide prepared by Mr. B. Whitaker, Un doc. 
E/CN.4/Sub.2/1985/6, s. 16, st. 29.

125Hughes, James, Genocide and ethnic conflict, Cordell, Karl och Wolff, Stefan, (eds), 
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Folkmordsstudier har dock inte kunnat bidra med en generell modell som kan 

förutse  när  statlig  oro  och samhällsspänningar  når  en  tröskel  där  folkmord 

kommer att uppstå. Man kan dock peka på vissa faktorer. Rasistiska ideologier 

är  sannolikt  viktiga  delar  av  rättfärdigandet  av  folkmord.  Faktorer  såsom 

staters  strategiska  ambitioner,  ideologiska  och  materiella  intressen,  rasism, 

ojämlikhet  och  konkurrens  mellan  grupper  spelar  också  roll.  Vidare  är 

folkmord en produkt av extraordinära situationer.126

Juridikprofessorn Gregory Stanton har dock (till skillnad mot vad Hughes säger 

enligt  ovan)  försökt  med  att  beskriva  en  generell  model  som går  ut  på  att 

folkmordsprocessen  genomgår  sju  stadier:  Klassifikation,  symbolism, 

dehumanisering,  organisation,  polarisation,  förberedelse,  utrotning  och 

förnekande.127 Senare  tillade  han  även  ett  åttonde  stadium –  förnekande.128 

Stanton beskrev de åtta stegen som följande:

Klassifikation: Alla kulturer har kategorier för att göra skillnad på ”oss” och 

”dem”129, d.v.s. vilka som tillhör sin grupp och inte. Andra kategorier än den 

egna gruppen behandlas annorlunda. Rasmässiga och etniska klassifikationer 

kan definieras i lagar, t,ex, apartheidlagarna i Sydafrika mellan européer och 

afrikaner eller Nürnberglagarna som judarna fick utstå under Nazityskland.

Symbolism: Symboler används för att namnge och beteckna klassifikationen på 

den andra gruppen. T.ex. Hutu och Tutsi eller kristen eller muslim. I senare 

stadier  av  folkmordsprocessen  tvingas  en  grupp  att  bära  identifierande 

Routledge Handbook of Ethnic Conflict, kap. 10, Routledge, Abingdon, 2010, s. 9 och 10.
126A.a., s. 18.
127Stanton, Gregory H., The seven stages of genocide, Yale Center for International and area 

Studies working papaer series: GS 01, 1998. Denna text presenterades även inför U.S 
department of state 1998.

128Stanton, Gregory H., The 8 stages of genocide, finns tillgänglig på 
http://www.genocidewatch.org/images/8StagesBriefingpaper.pdf.

129Detta påstående kan dock ifrågasätta eftersom det förutsätter att alla kulturer utan undantag 
gör denna åtskillnad.
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symboler för sin grupptillhörighet, t.ex. en gul stjärna.

Dehumanisering130:  Att förneka att andra är en del av mänskligheten är steget 

som möjliggör dödandet med strafffrihet. För att uppvigla till folkmord kallas 

den utsatta gruppen för djurnamn. T.ex. nazipropaganda kallade judar för råttor, 

hutus kallade tutsis för kackerlackor. Dessa grupper associerades också med 

patologier  såsom  sjukdomar,  infektioner  eller  cancer.  För  nazisterna 

betraktades polacker som undermänniskor medan judar inte betraktades som 

människor alls av nazisterna.131 

Organisation: Folkmord är alltid organiserat,  ofta av stater eller av militanta 

grupper. Planeringen behöver dock inte vara utarbetad och metoden att döda 

behöver inte vara komplex. I Rwanda mördades tutsis med machetes (en sorts 

kniv).

Polarisation:  Folkmord  fortsätter  som en  cykel  av  dödande  tills  det  börjar 

handla om massmord. Dödande hos en grupp kan provocera hämndaktioner av 

den andra gruppen. Sådana aktioner syftar till polarisering: den systematiska 

elimineringen av sådana personer som skulle sakta ner dödcykeln. T.ex. chefen 

för  högsta  domstolen  som  var  hutu  eller  ärkebiskopen  som  var  tutsi. 

Extremisterna angriper dessa ledare och deras familjer.

Förberedelse: Den utsatta gruppen identifieras genom att listor upprättas, hus 

markeras  och  kartor  skapas.  Deras  egendomar  exproprieras.  De  kan 

koncentreras  till  olika  platser,  t.ex.  ghettos,  arenor  och  kyrkor.  Även 

förintelseläger  såsom  i  Nazityskland  och  i  Kambodia  kan  konstrueras. 

130Irwin Cotler kallade denna process även för ”delegitimization” och ”demonization”. Cotler, 
Irwin, Combating State-Santioned Incitament to Genocide: A Legal and Moral Imperative, 
Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide, 143-150, Springer, 
Dodrecht, 2011, s. 144-145.

131För den sista meningen i stycket: Bauer, Yehuda, Some Problems of Genocide Prevention, 
Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide, 131-115, Springer, 
Dodrecht, 2011, s. 110.
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Transportering till dessa läger organiseras.

Utrotning:  Det  sjunde  steget  betraktas  som utrotning  istället  för  mördande 

eftersom offren (i ögonen på förövarna) inte ses som människor. Mördandet 

skrivs om till ord om rening (purification).

Förnekande: Varje folkmord följs av förnekande. Massgravarna grävs upp och 

göms.  Historisk  dokumentering  bränns  eller  förbjuds  att  läsa  av  historiker. 

Även  under  självaste  folkmordet  avfärdar  de  som  begår  folkmord  sådana 

rapporter som propaganda. Andra förnekar genom mer diskreta sättt såsom att 

peka på att sådana rapporter är ”obekräftade” eller ”påstådda” eftersom de inte 

kommer från officella källor. Vidare kan revisionister minimera antalet döda, 

argumentera om huruvida mördandet uppfyller definitionen av folkmord, påstå 

att  de döda hos  den förövande gruppen är  större  än offrens  grupp eller  att 

dödandet  var  ett  resultat  av  inbördeskrig,  inte  folkmord.  Stanton tillade  att 

folkmord och inbördeskrig inte utesluter varandra. De flesta folkmord begås 

under krig.132

Även  om  det  är  svårt  att  föruse  folkmord  görs  ändå  riskbedömningar.  På 

Genocide Watch presenteras  listor  (Countries at  Risk Report)  på stater  vars 

prognoser pekar mot folkmord enligt Stantons åtta steg.133

Kapitel  6.  Förebyggande  och  förhindrande  av 
folkmord

Artikel  I  i  Folkmordskonventionen stipulerar  att  de fördragslutande staterna 

132Stanton, Gregory H., The 8 stages of genocide, finns tillgänglig på 
http://www.genocidewatch.org/images/8StagesBriefingpaper.pdf.

133Stanton, Gregory H., Countries at Risk Report – 2012, finns tillgänglig på 
http://www.genocidewatch.org/images/Countries_at_Risk_Report_2012.pdf.
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ska  förebygga  och  bestraffa  folkmord.  ICJ  har  fastslagit  i  fallet  angående 

tillämpningen  av  Folkmordskonventionen  mellan  Bosnien  Herzegovina  och 

Serbien att ett av de mest effektiva sätten att förebygga kriminella handlingar 

generellt sett är att införa straff för personer som begår sådana handlingar och 

att effektivt verkställa straffen för de personer som begår de handlingar som 

man vill förebygga.134

6.1 Staters skyldigheter att förebygga
ICJ har i fastslagit att formuleringen i artikel I, i synnerhet om förebyggande, 

utgör  en  skyldighet  åtskild  från  de  skyldigheter  som  stipuleras  i  de 

underliggande artiklarna.135 Skyldighet att förebygga handlar inte om resultatet 

utan om statens uppträdande i den bemärkelsen att en stat inte kan vara skyldig 

att  lyckas  med  resultatet  att  förebygga  folkmord  oberoende  av 

omständigheterna. Skyldigheten för stater är snarare att använda alla åtgärder 

som är tillgängliga för dem, inom rimlighetens gränser, till att kunna förebygga 

folkmord så långt som möjligt. En stat är således ansvarig om den uppenbart 

misslyckas att vidta alla åtgärder inom sin makt att förebygga folkmord och 

dessa åtgärder hade kunnat bidragit till förebyggandet av folkmord. Vidare är 

det oväsentligt om huruvida staten i fråga hävdar eller lyckas bevisa att även 

om staten hade vidtagit alla möjliga åtgärder hade åtgäderna ändå inte varit 

tillräckliga för att förbygga folkmordet.136

En stats  skyldighet  att  förebygga  och  agera  uppstår  vid  den  tidpunkten  då 

staten får reda på eller normalt sett borde ha fått reda på att det föreligger en 

grav (”serious”) risk att folkmord kommer att ske.137

134International Court of Justice, Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, 2007, 
para. 426.

135International Court of Justice, Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, 2007, 
para. 162.

136A.a. para. 430.
137A.a. para. 341.

 36



ICJ  betonade  skillnaden  mellan  å  ena  sidan  brottet  mot  skyldigheten  att 

förebygga folkmord och å andra sidan medhjälp till  brottet  i  sig.  Medhjälp 

kräver nämligen ett positivt agerande att hjälpa eller assistera gärnigsmännen 

som begår  folkmordet  medan  brottet  mot  skyldigheten  att  förebygga  utgår 

enbart från misslyckandet att införa och implementera lämpliga åtgärder till att 

förebygga att folkmord begås.138

Bortsett från domstolspraxis och Folkmordskonventionen är skyldigheten för 

stater att förebygga folkmord även en del av folkrätten. Suveränitetsprincipen 

innebär att alla stater är likvärdiga och suveräna gentemot andra stater. Detta 

fastslås  i  Förenta  Nationernas  stadga  (FN-stadgan)139 art.  2.1  och  utgör  en 

grundprincip för folkrätten. Suveränitetsprincipen utgör således ett hinder mot 

att andra stater ingriper i en stats territorium.

Trots detta ingrep Nord Atlantic Treaty Organization (NATO) i Kosovo-krisen 

1999  för  att  skydda  minoriteterna  i  Kosovo  från  förföljelse  från  den 

jugoslaviska centralregeringen. Ett beslut från FN:s Säkerhetsråd att ingripa var 

nämligen  omöjligt  på  grund  av  Rysslands  veto.  I  samband  med  NATO-

attackerna  nämnde  NATO-ledarna  och  FN:s  Generalsekreterare  ordet 

”folkmord”. Det argumenterades att skyldigheten att förebygga folkmord var 

en jus cogens-norm som gällde före andra stadgar inkluderat FN-stadgan.140

Efter  NATO-ingreppet  i  Kosovo  1999  slog  den  Oberoende  Internationella 

Kommissionen  om  Kosovo  fast  i  rapporten  Report  on  Kosovo141 (i 

fortsättningen Kosovorapporten)  att det militära ingripandet var olagligt men 

legitimt. Det var olagligt för att det inte hade stöd av FN:s Säkerhetsråd före 

ingripandet, men det var rättfärdigat eftersom alla andra diplomatiska åtgärder 

var  uttömda och ingreppet  skulle  ge  majoriteten  av  befolkningen i  Kosovo 

138A.a. para. 342.
139Förenta Nationernas stadga, 1945.
140Schabas, Genocide, s. 530.
141Independent International Commission on Kosovo: The Kosovo report. 2000.
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frihet efter en lång period av förföljelse.142

Kosovorapporten  ledde  till  upprinnelsen  av  doktrinen  ansvar  att  försvara 

(”responsibility  to  protect”,  i  fortsättningen  R2P-doktrinen).  Denna  doktrin 

infördes  i  folkrätten  via  Generalförsamlingens  ”Outcome  Document” 

2005143.144 Där  stipuleras  det  att  varje  stat  har  ansvar  att  försvara  sin  egna 

befolking från bland annat folkmord. Detta ansvar innefattar förebyggande av 

folkmord  inkluderat  dess  upprinnelse  genom  lämpliga  och  nödvändiga 

åtgärder.145 Vidare  är  militär  intervention  möjlig  baserat  på  fall  till  fall  i 

enlighet med FN-stadgans kapitel sju.146 Detta förutsätter dock att vetoländerna 

i FN:s säkerhetsråd är eniga147 samt att alla andra åtgärder är uttömda.148

Härmed framgår det att ansvaret att förebygga folkmord är bekräftat av både 

internationell praxis enligt ICJ149 och folkrätten i sig150.

6.2. Hur kan folkmord förebyggas?
Gregory Stanton menade på att en strategi för att förebygga folkmord är att 

angripa de åtta stegen vilka folkmordsprocessen genomgår (se kap. 5 om de 

åtta stegen.).151 Yehuda Bauer å andra sidan gjorde en åtskillnad mellan två 

ändamål när det gäller folkmordsprevention: att förebygga ett folkmord som 

ännu inte har börjat och att avsluta eller reducera proportionerna på en redan 

uppkommen folkmordssituation. Dessa ändamål kräver olika strategier för att 

lyckas.152 Frédéric Mégret menar på att det möjligtvis finns så många teorier 

142A.a., s. 2.
143General Assembly, 15 september 2005, UN docA/60/L.1
144Schabas, Genocide, s. 532.
145General Assembly, 15 september 2005, UN docA/60/L.1, para. 138.
146A.a., para. 139.
147FN-stadgan, art. 27.3.
148General Assembly, 15 september 2005, UN docA/60/L.1, para. 139.
149International Court of Justice, Bosnia and Hercegovina v. Serbia and Montenegro, 2007, 

para. 162.
150General Assembly, 15 september 2005, UN docA/60/L.1, para. 138.
151Stanton, Gregory H., the 8 stages of genocide.
152Bauer, 2011, s. 111.
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om vad som orsakar folkmord att  folkrätten har misslyckats att  se vad den 

speciellt  kunde göra  för  att  förhindra  folkmord.153 Nedan kommer  en  icke-

uttömmande lista på åtgärder som syftar till folkmordsprevention.

 

Militär intervention. R2P-doktrinen är trefaldig: ansvar att förebygga, ansvar 

att agera och ansvar att återbygga. Ansvaret att agera inkluderar möjligheten till 

militär intervention.154 Militär intervention i folkmordssituationer är möjlig 

enligt folkrätten genom Generalförsamlingens ”Outcome Document” från 

2005. Detta redogjordes i avsnitt 6.1.

Ekonomiska sanktioner. Ekonomiska sanktioner kan i vissa fall vara ett 

avskräckande verktyg mot grava brott mot mänskligheten. För att lyckas måste 

sanktionerna vara noggrant utarbetade och effektivt verkställda samt vara 

kombinerade med andra åtgärder. Vidare bör sådana åtgärder åtnjuta stödet av 

flera regeringar och organisationer som kan påföra ett ihållande tryck för att 

uppmuntra till förändring. Detta tryck bör delvis riktas mot de stater som kan 

ha ett motsatt intresse än att påföra ekonomiska sanktioner (exempelvis Kinas 

ekonomiska intresse i Sudan vilket utgör ett hinder mot internationell 

intervention). Vidare bör inte ekonomiska sanktioner störa tillgången till mat, 

husrum och medicin vilket innebär att sanktionerna måste utarbetas försiktigt i 

förhållande till de omständigheter som råder i den stat som påverkas.155  Att 

påföra ekonomiska sanktioner beslutas av FN:s säkerhetsråd.156

Motstånd. Frédéric Mégret frågade sig: ”...what can international law do to  

help the Anne Franks and the Raul Wallenbergs of this world?”. Han menade 

153Mégret, Frédéric, Not ”Lambs to the Slaughter”: A Program for Resistance to Genocidal  
Law,  Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide,  195-237, Springer, 
Dodrecht, 2011, s. 196.

154Arts, Wiebe, Preventing Genocide Through Military Intervention: Peacekeeping Troops in  
the ”Responsibility to Protect” Era, Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting 
Genocide, 117-129, Springer, Dodrecht, 2011, s. 118.

155Goldstone, Richard J., The Role of Economic Sanctions in Deterring Serious Human Rights  
Violations: South Africa, Iraq and Darfur,  Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), 
Confronting Genocide,  159-172, Springer, Dodrecht, 2011, s. 171-172.

156FN-stadgan, art. 41.
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på att offrens motstånd mot folkmordsbrotten tillsammans med det civila 

samhället är möjligtvis de mest betydelsefulla faktorerna för att begränsa, mota 

tillbaka eller till och med stoppa brotten. Motsatsvis är frånvaron av motstånd 

en av de faktorer som tillåter brotten.157 Det som utomstående kan bidra med 

till motståndet är att informera befolkningen vilka risker som väntar dem. Detta 

kan exemplvis ske genom olika kommunikationsmedel exempelvis flygblad158 

(eller numera internet även om stater kan begränsa internet). Andra åtgärder 

som kan stödja motståndet är att hjälpa befolkningen att fly och när flykt inte är 

ett alternativ bör det internationella samfundet stödja inhemska 

motståndsrörelser.159

Privat intervention. Kotarski och Walker tar upp frågan om legosoldater 

(Private Military Company, PMC) i förhållande till folkmord. Under 

folkmordet i Rwanda erbjöd företaget Executive Outcome (EO)160 att 

mobilisera 1500 soldater för att skapa en fristad och stoppa förödelsen till en 

kostnad av 150 miljoner dollar under en period av sex månader (600 00 dollar 

per dag). Denna plan övervägdes av Clintonadministrationen men nekades. 

Detta kan kontrasteras med att FN:s skyddstyrka i Rwanda (som tillsattes efter 

folkmordet) kostar tre miljoner dollar per dag. I detta sammanhang påpekar 

Kotarski och Walker att det är tämligen uppenbart att det ligger ett gravt fel i 

att inte ens överväga legosoldater för humanitära ändamål baserat på tron om 

att man då sluter en pakt med djävulen.161 En invändning mot att använda 

legosoldater är att användningen av våld är statligt monopol. Mot detta 

argument säger dock R2P-doktrinen att tvånget att stoppa folkmord har högre 

prioritet än suveränitet. Enligt Kotarski och Walker kan legosoldater grupperas 

snabbt, billigt och lyckas med diskreta militära mål men däremot kan de inte 

lösa den komplexa upprinnelsen till våldet varför legsoldater bör åtföljas med 

157Mégret, 2011, s. 206.
158A.a., s. 224.
159A.a., s. 225.
160EO är ett företag baserat i Sydafrika, Pretoria, som har specialaiserat sig i privata militära 

uppdrag,
161Kotarski, Krzysztof och Walker, Samuel, Privatizing Humanitarian Intervention?  

Merceneries, PMCs and the Business of Peace, Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), 
Confronting Genocide,  239-268, Springer, Dodrecht, 2011, s. 256 och 266.
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bredare politiska och humanitära ansträngningar.162

Utöver de ovan nämna förebyggande åtgärderna skall också nämnas medias 

roll, politisk påverkan, FN, ICC tillsammans med ad hoc-tribunalerna och 

rollen som vissa Non Governmental Organizations (NGO:s) har. Exempel på 

NGO:s är Genocide Watch och International Association of Genocide Scholars 

(IAGS) vilka bevakar folkmordsfrågan och sprider information om folkmord..

Kapitel 7.  Analys och slutsatser

Den  första  frågan som  jag  ställde  i  inledningen  var:  När  föreligger  ett 

folkmord? Svaret på den frågan är att folkmord föreligger när alla rekvisit är 

uppfylla enligt  Folkmordskonventionen. Detta betyder att  det  måste handla 

om:

 

1. En skyddad grupp

2. Förövaren ska avse att förinta gruppen helt eller delvis (se avsnitt 4.3.1 

och 4.3.2.)

3. En gärning enlig Folkmordskonventionens art. II a – e måste föreligga.

4. De objektiva, subjektiva och det specifika rekvisitet ska vara uppfyllda 

(se kap. 3 och 4)

Angående vilka grupper som är skyddade enligt Folkmordskonventionen är det 

enbart  grupper  av  nationell,  etnisk,  rasmässig  och  religiös  karaktär  som 

skyddas även om det föreligger en debatt i frågan (se avsnitt 2.6).

Teoretiskt  sett  kan  en  förövare  utföra  systematiska  massmord  på  politiskt 

oliktänkande (såsom i Kambodja) utan att kunna bli dömda för folkmord enligt 

Folkmordskonventionen ordalydelse eftersom folkmord på politisk grund inte 

inkluderas i de skyddade grupperna (därmed inte sagt att förövaren i fråga inte 
162A.a., s. 267.
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kan bli dömd för mord eller folkmord enligt nationell rätt).

Den andra frågan som jag ställde i inledningen var: Varför begås folkmord? 

Faktorer  såsom  rasism,  staters  strategiska  ambitioner,  ideologiska  och 

materiella intressen, ojämlikhet och konkurrens mellan grupperna spelar in i 

sannolikheten att folkmord kommer att ske. En grundförutsättning tycks dock 

vara  att  det  finns  spänningar  mellan  olika  grupper.  Såsom  Stanton  menar 

dehumaniseras den drabbade gruppen vilket ökar spänningarna. Det finns dock 

inget generellt  konsensus bland folkmordsforskare om varför folkmord sker. 

Dock  förekommer  det  prognoser  på  stater  som  ligger  i  riskzonen  för  att 

folkmord kommer att ske baserat på fall till fall.

Den  tredje  frågan  som  jag  ställde  i  inledningen  var:  Hur  kan  folkmord 

förebyggas?  Det  finns  flera  olika  sätt  som  folkmord  kan  förebyggas  och 

förhindras på, bland andra: militär intervention, ekonomiska sanktioner, offrens 

motstånd och legosoldater (som aldrig har använts).

R2P-doktrinen  säger  att  enskilda  stater  endast  har  ansvar  för  sin  egna 

befolkning (inte andra staters befolkning) och att militär intervention endast är 

möjlig via säkerhetsrådet. Detta tycker jag är ett slag i luften. Det som har skett 

i  Darfur  handlar  troligtvis  om folkmord  även  om inga  domar  har  fällts  än 

(presidenten  av  republiken Sudan har  en  arresteringsorder  emot  sig  för  två 

punkter  av  folkmord).163 Situationen  i  Darfur  är  ett  bevis  på  att  det 

internationella  samfundet är  dysfunktionellt  beträffande folkmordsprevention 

trots införandet av R2P-doktrinen. 

Såsom  konstaterats  i  denna  text  har  inga  folkmordsstudier  kunnat  förutse 

folkmord. Men om man utgår från tesen att man inte kan förutse folkmord på 

grund av dess komplexitet, hur ska man då kunna förebygga det? Jag tycker att 

det borde finnas vissa kriterium till när det ska vara legitimt för ett kollektiv av 

163Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashar, International Criminal Court, Pre-trial 
chamber I, Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir, ICC-02/05-01/09, 
12 juli 2010, s. 8.
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stater  eller  det  internationella  samfundet  att  intervenera  i  humanitär  anda 

oberoende  av  FN:s  Säkerhetsråd  för  att  spara  tid,  för  att  göra 

folkmordspreventionen mer konkret och för att undvika dödläge med veto. Ett 

förslag till hur kriterierna bör vara är att det ska föreligga en påtaglig risk att en 

viss  grupp i  en viss region har  förmågan att  utföra massmord på en annan 

grupp. Och med förmåga menar jag manskap, motivation och vapen. Risken 

bör bedömas utifrån en sammanvägning av alla de faktorer som spelar  in i 

varför folkmord sker.

Annars finns en viss sannolikhet att en fråga om en konflikt som kommer upp 

till  FN:s  Säkerhetsråd  möts  med  veto  från  någon  av  de  permanenta 

medlemmarna vilket omöjliggör en intervention. Köksvägen är att stater istället 

intervenerar oberoende av det internationella samfundet såsom NATO gjorde 

under  Kosovokrisen  1999.  Detta  ingripande  var  enligt  Kosovorapporten 

olagligt men legitimt. Jag håller inte med helt. Om jus cogens har högre status 

än övriga normer var NATO-ingripandet i Kosovo både lagligt och legitimt. 

Lagligt  för  att  det  låg  inom jus  cogens-normen att  förhindra  folkmord och 

legitimt  för  att  det  syftade  till  att  ge  befolkningen  frihet  efter  en  tid  av 

förföljelse.  Om  det  inte  var  lagligt  bör  hela  konceptet  med  jus  cogens,  i 

konsekvensens namn, rimligtvis slopas från folkrätten.

Och  detta  svarar  också  på  frågan  om  huruvida  andra  stater  och/eller 

associationer kan förhindra att folkmord sker i en annan stat vars statsapparat 

företar eller står i begrepp att företa folkmord. Enligt R2P-doktrinen kan endast 

FN:s  Säkerhetsråd förhindra  att  folkmord sker  med militär  intervention  Jag 

vidhåller  dock  att  andra  stater  kan  intervenera  militärt  i  andra  staters 

territorium för att förhindra folkmord baserat på jus cogens. Ett argument mot 

detta skulle dock vara att andra stater kan anväda folkmordsprevention som ett 

svepskäl för att kränka en annan stats suveränitet för egenintresse. Men om det 

finns objektiva kriterium för när det föreligger en påtaglig risk att folkmord 

kommer att ske bör det inte bara vara legitimt för en annan stat att intervenera, 

det borde vara en skyldighet. 
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Angående associationer finns det flera sådana utanför FN som särskilt ägnar 

sig åt folkmord, exempelvis Genocide Watch eller IAGS. Dessa organisationer 

förebygger folkmord genom att sprida och sammanställa information och hålla 

frågan levande.  Bland andra är  George Stanton som jag har  nämnt i  denna 

artikel ordförande för Genocide Watch.

Vilken skyldighet har andra stater att förhindra folkmord? Att den egna 

staten har skyldighet att förhindra att folkmord sker inom sitt egna territorium 

framgår  av  R2P-doktrinen  samt  av  ICJ  (se  avsnitt  6.1).  Vidare  har  det 

internationella  samfundet  ansvar  att  använda lämpliga medel  för  att  skydda 

folk från folkmord inklusive militär intervention genom Säkerhetsrådet enligt 

R2P-doktrinen.

Vilka  implikationer har detta  för staters  suveränitet  (vilket  folkrättens 

kärna bygger på)?  Såsom jag tolkar R2P-doktrinen utifrån informationen i 

denna uppsats fastslår den, kort och gott, att ingen stat kan gömma sig bakom 

suveränitet när den begår folkmord. Detta torde dock gälla oberoende av R2P-

doktrinen  i  och med att  jus  cogens-normen om att  förebygga folkmord har 

högre status än suveränitetsprincipen. Hur som helst är slutsatsen att stater kan 

räkna med att dess territorriella suveränitet är förverkad när ett folkmord äger 

rum inom dess territorium.

En intressant  aspekt av folkmordsprevention som kom upp under arbetet  är 

idén om att använda privata militära förband (se avsnitt 6.2). PMC har aldrig 

använts  av  stater  för  folkmordsintervention.  Det  skulle  strida  mot  staters 

våldsmonopol.  Kotarski  och  Walker  menar  dock  på  att  det  är  fel  att  inte 

överväga legosoldater för humanitära ändamål. 

En fråga som inte har tagits upp är idén om att någon NGO anlitar legosoldater 

för humanitära ändamål. Ponera att Genocide Watch eller liknande organisation 

(utan FN-mandat) kunde avsätta tillräckligt mycket pengar för att kunna köpa 
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en militär tjänst  under ett antal månader som går ut på att stävja en konflikt 

som riskerar att  utvecklas till  folkmord. Skulle detta vara fel  även om man 

räddar liv? Jag ser inga moraliska problem med detta. Problemen skulle snarare 

vara att kontrollen över soldaterna och att direktiven från associationen som 

driver den humanitära insatsen inte ligger hos världssamfundet. Däremot har 

ett sådant tillvägagångssät inget stöd i juridiken. Jus cogens gäller stater och 

inte associationer.

Sammanfattning:  Folkmord  definieras  enligt  ordalydelsen  i 

Folkmordskonventionen enligt gällande rättsläge både vad gäller rekvisiten och 

de skyddade grupperna. Vetenskapsmännen är oeniga om varför folkmord sker 

men det finns gemensamma faktorer som spelar in i bedömningen om varför 

folkmord  sker  såsom  rasism  och  samhällen  med  spänningar  mellan  olika 

grupper. Folkmordsprevention är en skyldighet enligt Folkmordskonventionen, 

ICJ:s praxis,  R2P-doktrinen och jus cogens. Förebyggande kan bland annat 

ske genom militär intervention, ekonomiska sanktioner och stödjande av lokalt 

motstånd. Denna lista är inte uttömmande.

 45



Referenser

Litteratur
Arts, Wiebe, Preventing Genocide Through Military Intervention: 

Peacekeeping Troops in the ”Responsibility to Protect” Era,  Provost, 

René and Akhavan, Payam (Eds.), Confronting Genocide 117-129, 

Springer, Dodrecht, 2011.

Bauer, Yehuda, Some Problems of Genocide Prevention, Provost, René and 

Akhavan, Payam (Eds.), Confronting Genocide, 107-115, Springer, 

Dodrecht, 2011.

Bruchfeld, Stephane och Levine, Paul A., Om detta må ni berätta, 5 u., 

Forum för levande historia, Stockholm, 2009.

Cotler, Irwin, Combating State-Santioned Incitament to Genocide: A Legal 

and Moral Imperative, Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), 

Confronting Genocide, 143-145, Springer, Dodrecht, 2011.

Deng, Francis M., Sovreignty as Responsibility for the Prevention of 

Genocide, Provost, René and Akhavan, Payam (Eds.), Confronting 

Genocide, 57-79. Springer, Dodrecht, 2011.

Goldstone, Richard J., The Role of Economic Sanctions in Deterring Serious 

Human Rights Violations: South Africa, Iraq and Darfur,  Provost, Renè 

and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide,  159-172, Springer, 

Dodrecht, 2011.

Hughes, James, Genocide and ethnic conflict, Cordell, Karl och Wolff, Stefan, 

(eds), Routledge Handbook of Ethnic Conflict, kap. 10, Routledge, 

Abingdon, 2010.

Irwin, Cotler, Combating State-Santioned Incitament to Genocide: A Legal 

and Moral Imperative,  Provost, René and Akhavan, Payam (Eds.), 

Confronting Genocide, 131-150, Springer, Dodrecht, 2011.

Kotarski, Krzysztof och Walker, Samuel, Privatizing Humanitarian 

 46



Intervention? Merceneries, PMCs and the Business of Peace, Provost, 

Renè and Akhavan, Payam (eds), Confronting Genocide,  239-268, 

Springer, Dodrecht, 2011.

Lemkin,  Raphael,  Axis  Rule  in  Occupied  Europe:  Laws  of  Occupations,  

Analysis of  Government, Proposal for Redress, Washington: Carneige  

Endowment for World Peace, 1944.

Malanczuk, Peter, Akehurst's modern introduction to international law, 7 u., 

New York, Routeledge, 1997.

Mégret, Frédéric, Not ”Lambs to the Slaughter”: A Program for Resistance 

to Genocidal Law,  Provost, Renè and Akhavan, Payam (eds), 

Confronting Genocide,  195-237, Springer, Dodrecht, 2011.

Schabas, William A., Genocide in international law – the crime of crimes, 2 

u., Cambride University Press, New York, 2009.

Thompson, Allan,  The media and the Rwanda genocide, Fountain Publisher  

Ltd, Kampala (Uganda), 2007.

Artiklar

Bassiouni, Cherif, International crimes: jus cogens and obligatio erga omnes, 

Law and Contemporary Problems, Vol. 59: No. 4.

Bettwy, David Shea, The genocide convention and unprotected groups: Is the 

scope of protection expanding under customary international law?, Notre 

Dame journal of international & comparative law, 2011.

Van Schaack, Beth, The Crime of Political Genocide: Repairing the Genocide  

Convention's Blind Spot, The Yale Law Journal, Vol. 106, No. 7 (maj, 

1997).

Konventioner
Förenta nationernas stadga, 26 juni 1945. [cit. FN-stadgan].

FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s generalförsamling, SÖ 1990:20, 

 47



den 20 november 1989.

Konvention  om  förebyggande  och  bestraffning  av  brottet  folkmord,  FN:s  

generalförsamling,  SÖ  1952:64 9  december  1948.  [cit. 

Folkmordskonventionen].

Romstadgan  för  Internationella  brottmålsdomstolen,  17  juli  1998.  [cit.  

Romstadgan].

Stadgan för den Internationella Rwandatribunalen, 1994, [cit. ICTR-stadgan].

Stadgan för den Internationella tribunalen för forna Jugoslavien, 1993 [cit.  

ICTY-stadgan].

Konventionen  mot  tortyr  och  annan  grym,  omäsnklig  eller  förnedrande  

behandling eller bestraffning, 10 december 1984, [Cit. CAT].

FN-dokument
Resolution  96  (1)  The  crime  of  Genocide,  Förenta  Nationernas  

generalförsamling, 11 december 1946.

Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with 

commentaries 1996.

Benjamin Whitaker, Revised and updated report on the question of the 

prevention and punishment of the crime of genocide prepared by Mr. B. 

Whitaker, Un doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6.

Författningar

Offentligt tryck
Svenska Riksarkivet (RA)

Utrikesdepartementet, 1902 års dossiersystem, vol. 1148

Nr. 137, Förföljelserna mot armenierna, Anckarsvärd till utrikesministern K.  

Wallenberg, 6 juli 1915.

Nr. 182, Förföljelserna mot armenierna, Anckarsvärd till utrikesministern K.  

Wallenberg, 2 september 1915.

 48



Rättsfall
Internationella tribunaler

Prosecutor  v.  Akayesu,  Trial  Chamber,  International  Criminal  Tribunal  for  

Rwanda, 1998, Case No. ICTR-96-4-T.

Prosecutor v. Blagojevic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for  

former Yugoslavia, 2005, Case No. IT-02-60-T.

Prosecutor v. Jelisic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for former 

Yugoslavia, 1999, Case No. IT-95-10-T.

Prosecutor v. Jelisic,  Appeals Chamber,  International Criminal Tribunal for  

former Yugoslavia, 2001, IT-95-10-A.

Prosecutor v. Kambanda, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for  

Rwanda, 1998, Case No. ICTR-97-23-S.

Prosecutor  v.  Kayishema  and  Ruzindana,  Trial  chamber,  International  

Criminal Tribunal for Rwanda, 1999,  ICTR-95-1-T.

Prosecutor v. Krstic, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for former 

Yugoslavia, 2001, IT-98-33-T.

Prosecutor v. Mpambara, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for  

Rwanda, 2006, Case No. ICTR-01-65-T.

Prosecutor v. Rutaganda, Trial Chamber, International Criminal Tribunal for  

Rwanda, 1999, Case No. ICTR-96-3-T.

Prosecutor v. Serushago, Trial Chamber, International Tribunal for Rwanda,  

1999, Case No. ICTR-98-39-S.

Internationella domstolen (ICJ)

Case  concerning  application  of  the  convention  on  the  prevention  and  

punishment of the crime of genocide (Bosnia and Hercegovina v. Serbia 

and Montenegro), Judgement, 26 february 2007.

Case  concerning  armed  activities  on  the  territory  of  the  Congo  (New  

application:  2002)  (Democratic  republic  of  the  Congo  v.  Rwanda),  

Jurisdiction and admissibility, Judgement, 3 february 2006.

 49



Nationella rättsfall

The  Attorney  General  v.  Adolf  Eichmann.  Criminal  Case  No.  40/61.  The  

district court of Jerusalem.

Utkast och opublicerat material

Stanton, Gregory H, The 8 stages of genocide, finns tillgänglig på 

http://www.genocidewatch.org/images/8StagesBriefingpaper.pdf..

Stanton, Gregory H., The seven stages of genocide, Yale Center for 

International and area Studies working papaer series: GS 01, 1998.

Stanton, Gregory H., Countries at Risk Report – 2012, finns tillgänglig på 

http://www.genocidewatch.org/images/Countries_at_Risk_Report_2012.pdf.

 50

http://www.genocidewatch.org/images/Countries_at_Risk_Report_2012.pdf
http://www.genocidewatch.org/images/8StagesBriefingpaper.pdf

	Kapitel 1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte och frågeställningar
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metod
	1.5 Disposition

	Kapitel 2. Bakgrund
	2.1 Historisk utblick – folkmord under 1900-talet
	2.1.1 Folkmordet på armenierna, assyrierna och de pontiska grekerna 1915-1924
	2.1.2 Förintelsen 1939-45
	2.1.3 Rwanda
	2.1.4 Bosnien och Hercegovina (Srebrenica)

	2.2 Internationella domstolar
	2.2.1 Internationella brottmålsdomstolen
	2.2.2 Internationella Rwandatribunalen
	2.2.3 Internationella Tribunalen för forna Jugoslavien
	2.2.4 Internationella domstolen 

	2.3 Folkmordsbegreppet
	2.4 Folkmordskonventionen
	2.5 Jus Cogens
	2.6 Skyddade grupper

	Kapitel 3. Actus reus – de objektiva rekvisiten
	3.1 Att döda - art. II (a)
	3.2  Att tillfoga svår kroppslig eller själslig skada - art II (b)
	3.3 Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång art. II (c)
	3.4 Att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen art. II (d)
	3.5 Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp art. II (e)

	Kapitel 4. Mens rea – de subjektiva rekvisiten
	4.1 Insikt
	4.2 Avsikt
	4.3 Särskild avsikt (dolus specialis)
	4.3.1 Att Förinta
	4.3.2 Helt eller delvis


	Kapitel 5. Varför begås folkmord?
	Kapitel 6. Förebyggande och förhindrande av folkmord
	6.1 Staters skyldigheter att förebygga
	6.2. Hur kan folkmord förebyggas?

	Kapitel 7.  Analys och slutsatser
	Referenser

