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SOU 2010:27  
Folkrätt i väpnad konflikt 
(Dnr: 2011/67) 
 

Remissvar från Sveriges Kristna Råd 
 
Sveriges Kristna Råd (SKR) består av 29 medlemskyrkor och 1 observatör. Dessa 30 kyrkor 
representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. 
 
Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor som 
rör villkoren för människor. Kyrkorna i Sverige ser folkrätten – de alltid gällande mänskliga 
rättigheterna och den internationella humanitära rätten – som ett sätt att värna skyddet för varje 
människa som drabbas av krig och konflikt. Teologiskt och etiskt står kyrkorna förankrade i en 
djup vördnad för skapelsen och i en grundläggande respekt för varje människas unika och 
okränkbara värde. Därför vill kyrkorna i Sveriges Kristna Råd ständigt bidra till att stärka 
respekten för de internationella rätts- och rättighetssystemen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar det gedigna arbete som Folkrättskommittén presenterar i sitt 
slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och tillämpning. Sveriges Kristna Råd delar 
uppfattningen att Sverige bör ha mycket höga ambitioner inom området och tillstyrker i 
huvudsak slutbetänkandets rekommendationer. 
 
Vi sammanfattar på följande sätt. 
 
Sveriges Kristna Råd anser att ratificeringen och implementeringen av folkrättsliga traktater som 
bland annat Romstadgan, konventionen om klusterammunition och tortyrkonventionen bör 
påskyndas och förbättras. Bland annat anser Sveriges Kristna Råd att Sverige bör införa ett 
tortyrbrott i svensk rätt i enlighet med tortyrkonventionens definition av tortyr samt att Sverige 
bör anpassa svensk straffrättslig lagstiftning till att inkludera lagstiftning som kriminaliserar grova 
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brott mot mänskligheten. Sveriges Kristna Råd anser också att svenska domstolar bör ges 
universell jurisdiktion över internationella brott. 
 
Sveriges Kristna Råd påminner om uttalanden från Sveriges regering om att bekämpandet av 
terrorism skall ske med full respekt för de mänskliga rättigheterna. Sverige bör därför undvika 
uttryck som ”olagliga kombattanter” samt ”kriget mot terrorismen” utan i stället använda 
befintliga folkrättsliga begrepp. 
 
Sveriges Kristna Råd anser att Sverige internationellt bör intensifiera arbetet för att begränsa 
kontrakterandet av så kallade privata militära företag för arbete i konfliktområden samt 
välkomnar Sveriges arbete med Montreux-dokumetet om dessa företags rättsstatus. 
 
Sveriges Kristna Råd bifaller Folkrättskommitténs rekommendationer om utökade resurser för 
utbildning inom folkrätt för relevanta myndigheter, samt påpekar vikten av att säkerställa att även 
utbildning i folkrätt tillgängliggörs för civilbefolkningen, bland annat genom införande av 
folkrättsundervisning i läroplanen för grundskolan. Vidare poängterar Sveriges Kristna Råd 
nyttan av att säkerställa folkrättslig kompetens och fortbildning inom bland annat 
Migrationsverket. 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar Folkrättskommitténs arbete med en svensk manual för folkrätt 
med syfte att vägleda svensk militär operationellt. Sveriges Kristna Råd vill särskilt poängtera 
vikten av att konsultera civilsamhällets organisationer i arbetet, med hänsyn till bland annat 
diskussionen kring civila-militära relationer. 
 
 
Inledning 
 
Sveriges Kristna Råd framför sina synpunkter i detta remissvar utifrån att kyrkorna i Sverige 
utgör en nationell del i en världsvid gemenskap. Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida 
och att värna skapelsen. Sveriges Kristna Råd ser folkrätten – de alltid gällande mänskliga 
rättigheterna och den internationella humanitära rätten – som ett sätt att värna skyddet för varje 
människa som drabbas av krig och konflikt. Teologiskt och etiskt står Sveriges Kristna Råd 
förankrat i en djup vördnad för skapelsen och i en grundläggande respekt för varje människas 
unika och okränkbara värde. Kyrkorna, i Sverige såväl som globalt, arbetar mot denna bakgrund 
för att stärka respekten för de internationella rätts- och rättighetssystemen. 
 
Kyrkornas internationella arbete bedrivs tillsammans med partners i ett flertal länder och 
områden där väpnad konflikt utgör ett ständigt hot mot civilbefolkningen i deras vardag. Vi 
möter i detta arbete en verklighet där människors rättigheter inte respekteras och där de 
folkrättsliga kraven på skydd av civila i konflikt inte efterlevs. Därför arbetar vi utefter ett 
rättighetsperspektiv som sätter människovärdet i centrum. Kyrkorna har också en lång historia av 
att engagera sig i arbetet för mänskliga rättigheter och har deltagit direkt i utarbetandet av 
internationella normer och konventioner. Kyrkornas världsråd deltog i utarbetandet av den 
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna 1948 och har sedan fortsatt detta arbete på 
internationell nivå för att påverka FN systemet och driva på utvecklingen inom folkrätten och de 
mänskliga rättigheterna inom en rad frågor. 
 
Mot denna bakgrund välkomnar Sveriges Kristna Råd det gedigna arbete som 
Folkrättskommittén presenterar i sitt slutbetänkande Folkrätt i väpnad konflikt – svensk tolkning och 
tillämpning. Sveriges Kristna Råd delar uppfattningen att Sverige bör ha mycket höga ambitioner 
inom området och tillstyrker i huvudsak slutbetänkandets rekommendationer. 
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Sveriges genomförande av folkrättsliga traktater 
 
Internationella straffrättsutredningen – Romstadgan samt tortyrkonventionen 
 
Sedan Sverige den 17 oktober 1998 undertecknade den så kallade Romstadgan – gällande den 
Internationella brottsmålsdomstolen – har den svenska processen kring att anpassa svensk 
straffrättslagstiftning till Romstadgan ännu inte slutförts. Sveriges Kristna Råd menar att det finns 
risk för att Sverige därigenom riskerar att bli en fristad för krigsförbrytare. Efter Sveriges 
ratificerande av Romstadgan tillsattes en utredning för att komma med förslag kring hur Sverige 
bör anpassa sin lagstiftning i detta hänseende. Internationella straffrättsutredningen presenterade 
sitt förslag i SOU 2002:98 och föreslår ny eller kompletterande lagstiftning på en rad områden. 
Sveriges Kristna Råd välkomnar Folkrättskommitténs rekommendation att det är ”synnerligen 
angeläget att förslagen i den Internationella straffrättsutredningens betänkande nu blir föremål 
för skyndsam beredning”. 
 
Sveriges Kristna Råd vill i detta sammanhang särskilt påpeka vikten av att svenska domstolar ges 
universell jurisdiktion över internationella brott. Även om viss anpassning har skett till 
Romstadgan gällande bland annat folkrättsbrott har lagstiftningen visat sig vara svårtillämpar. Det 
är av särskild vikt att Sverige lagstiftar om kriminalisering av grova internationella brott. Detta 
gäller också lagstiftning som explicit kriminaliserar tortyr i enlighet med tortyrkonventionens 
första artikels definition av tortyr. 
 
 
Tilläggsprotokoll II till kulturkonventionen 
 
Sveriges Kristna Råd instämmer i slutbetänkandets rekommendation att Sverige snarast 
förbereder ratificering av Tilläggsprotokoll II till kulturkonventionen om skydd för 
kulturegendom under konflikt. 
 
 
Folkrättens tillämplighet i icke-internationella konflikter samt i fredsfrämjande insatser 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar Folkrättskommitténs genomgång och stöd för Internationella 
rödakorskommitténs sedvanerättsstudie och dess slutsatser. Sveriges Kristna Råd 
uppmärksammar särskilt Folkrättskommitténs analyser kring studiens stöd för att tillämpa samma 
folkrättsliga regelverk som gäller i internationella konflikter som i icke-internationella konflikter. 
Detta är redan i linje med svensk politik. Sveriges Kristna Råd vill särskilt understryka vikten av 
att Sverige erkänner ett tydligt ansvar och en skyldighet att som tredje stat verka för att folkrätten 
respekteras, även i icke-internationella konflikter. 
 
Sveriges förpliktelser enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter bör också gälla 
i de fall då Sverige som en del i internationella fredsbevarande insatser utför kontroll över 
människor eller områden utanför Sverige. Folkrättskommittén påpekar i sitt slutbetänkande att 
Sverige i stora delar saknar reglering i svensk rätt för internationella fredsinsatser. Sveriges 
Kristna Råd välkomnar planerna på att tillsätta en statlig utredning inom området. Detta är 
angeläget mot bakgrund av att Sverige på senare tid ökat sitt deltagande i internationella 
fredsbevarande insatser. Det är viktigt att riktlinjer och mandat för sådana insatser tydliggörs och 
att civila och militära uppgifter inte sammanblandas. I direktiven till utredningen bör därför ingå 
att konsultera med civilsamhällets olika aktörer. 
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”Kriget mot terrorismen” 
 
Sveriges Kristna Råd delar Folkrättskommitténs oro för den urholkning av respekten för de 
mänskliga rättigheterna samt den internationella humanitära rätten som har skett som en följd av 
det så kallade kriget mot terrorismen. För många av kyrkornas partnerorganisationer som är 
verksamma i konfliktområden och arbetar utifrån ett rättighetsperspektiv utgör denna 
begreppsförskjutning ett stort problem och en potentiell fara. Sveriges Kristna Råd välkomnar 
Folkrättskommitténs slutsats att det inte föreligger något behov av nya folkrättsliga regler för att 
omfatta bekämpandet av internationell terrorism, och vad som ibland benämns ”olagliga 
kombattanter”. 
 
 
Privata militära företag 
 
Nära knutet till diskussionen om icke-internationella konflikter och ”kriget mot terrorismen” 
ligger också den ökande kontrakteringen av privata militära företag för militära uppdrag. Detta 
har ökat dramatiskt i omfattning sedan det kalla krigets slut, och i synnerhet sedan invasionen i 
Irak 2003. Folkrättskommittén uppmärksammar i sitt slutbetänkande detta fenomen, och 
rekommenderar Sveriges regering att även fortsättningsvis ställa sig bakom det internationella 
rådgivande dokument – Montreux-dokumentet – om internationella juridiska förpliktelser och 
”good practices” för privata militära företag i väpnad konflikt. 
 
Sveriges Kristna Råd välkomnar detta, men anser att rekommendationerna bör sträcka sig längre. 
Hittills har endast 36 länder undertecknat Montreux-dokumentet. Sverige bör även 
fortsättningsvis aktivt arbeta för att fler länder ställer sig bakom dokumentet. Sverige bör även 
arbeta aktivt i sina internationella sammanhang för att begränsa kontrakterandet av privata 
militära företag. Vi noterar en ökning av antalet svenska företag som erbjuder denna typ av 
tjänster och rekommenderar därför Sveriges regering att utreda konsekvenserna av de nya 
riktlinjer kring företagande och mänskliga rättigheter som tagits fram av FN:s specialrapportör 
John Ruggie för privata militära företags verksamhet. 
 
 
Utbildning i folkrätt och behovet av en svensk folkrättsmanual 
 
Utbildning och information om folkrätten 
 
Ett av Folkrättskommitténs uppdrag har varit att följa upp svensk utbildning i folkrätt. En 
förutsättning för att säkerställa efterlevnad och respekt för folkrätten är att de som berörs av den 
har kunskap om dess innehåll. Folkrättskommitténs genomlysning av folkrättsutbildningen hos 
svenska myndigheter visar på ett behov av att förstärka resurserna och även kraven på folkrättslig 
utbildning hos många berörda myndigheter. Sveriges Kristna Råd välkomnar 
Folkrättskommitténs slutsatser. 
 
Sveriges Kristna Råd vill också påpeka vikten av att grundläggande utbildning i folkrätt och 
mänskliga rättigheter finns tillgänglig även för civila. Skolan har ett allmänt uppdrag att förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Sveriges Kristna Råd delar 
Folkrättskommitténs uppfattning att förmedlingen av grundläggande kunskaper om folkrätten 
bör vara en del av detta uppdrag. Sveriges Kristna Råd anser att detta bör ingå i den svenska läro- 
och kursplanen för grundskolan. 
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Kyrkorna inom Sveriges Kristna Råd har ett djupt engagemang i migrationsfrågor. Här sker ett 
viktigt arbete med migrationsfrågor bland annat i form av stödsamtal, juridisk rådgivning, 
tillhandahållandet av en fristad från förföljelse och uppsökande verksamhet vid Migrationsverkets 
förvar. Utifrån denna erfarenhet anser Sveriges Kristna Råd att det finns en stor nytta med riktad 
utbildning i folkrätt även för myndigheter som inte ingår i totalförsvaret, men som kommer i 
daglig kontakt med dessa frågor som exempelvis Migrationsverkets personal. I bedömningen av 
enskilda ärenden har Migrationsverket att ta ställning till folkrättsliga frågor som bland annat om 
det föreligger väpnad konflikt i det område från vilket en asylsökande kommer och folkrättsliga 
aspekter av exempelvis rätten till familjeåterförening. 
 
 
Behovet av en folkrättsmanual 
 
Folkrättskommittén har haft i uppdrag att utreda behovet av en folkrättsmanual med syfte att på 
ett utförligt och överskådligt sett förklara hur representanter och personal får agera utifrån 
folkrättsliga regler och internationell humanitär rätt. Sveriges Kristna Råd stödjer 
Folkrättskommitténs bedömning att en sådan manual vore av stor nytta. Sveriges Kristna Råd vill 
stryka under att det är av stor vikt att även civilsamhällets organisationer konsulteras i 
framtagandet av en sådan manual. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Lennart Molin 
Tf generalsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare: 
Björn Cedersjö    tel 0705  696 496 
Detta remissvar har utarbetats i samverkan mellan Sveriges Kristna Råd och Svenska kyrkan. 
 
 


