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Sammanfattning

Denna studie undersöker olika användningar av begreppet "de facto statslöshet" och vilka djupare 

implikationer begreppsanvändningen har. Med avseende på centrala dimensioner av begreppet där 

olika tolkningar förekommer (vem som är de facto statslös, hur de facto statslöshet tar sig uttryck 

och vad som orsakar de facto statslöshet) redovisas variationerna i begreppsanvändningen. Slutligen

diskuteras vilka följder det får att benämna en grupp "de facto statslös" och vilka lösningar och 

åtgärder på gruppens utsatthet som därigenom blir aktuell. Detta illustreras med ett konkret fall: 

asylsökande palestinier från Gaza i Sverige. Det undersöks i vilken mån dessa kan anses de facto 

statslösa, och hur deras problem uppfattas annorlunda i ljuset av olika tolkingar av begreppet, för att

utvärdera de olika begreppsförståelserna. Jag når slutsatsen att det mest fruktbara är ett snävt 

begrepp, som betecknar ett mer fundamentalt utanförskap än bristen på skydd av olika praktiska 

rättigheter. Begreppet tappar sin analytiska och politiska udd om det görs för inklusivt, och de 

politiska implikationerna av att teoretiskt separera en utsatt individ från staten hon tillhör ska inte 

underskattas.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Statslösa personer – människor som fallit utanför vårt världsomspännande nät av suveräna stater – 

hör i många avseenden till världens mest utsatta. Det är mycket svårt att leva ett värdigt och 

rättssäkert liv och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda utan ett medborgarskap. Det senaste 

decenniet tycks intresset för dessa komplexa och principiellt svåra problem ha vuxit inom politiskt 

teori. Samtidigt finns det en tydligt formulerad, ambitiös internationell agenda, med Förenta 

nationernas flyktingkommissariat UNHCR i spetsen, att utrota statslöshet till år 2024.1

I internationell rätt och det internationella samfundets arbete definieras statslöshet som det 

att ingen stat på jorden erkänner dig som medborgare – alltså att du står helt utan juridisk 

nationalitet – och det är denna statslöshet man söker omintetgöra. Intresset inom politisk teori för 

statslöshetsproblematiken bygger däremot ofta på en bredare förståelse av problemet än denna 

minimala definition. Teoretiker tar ofta avstamp i Hannah Arendts stilbildande beskrivning av de 

europeiska grupper som fördrevs och vars existens illegaliserades i kölvattnet av första världskriget.

Arendt satte där fingret på ett totalt utanförskap, som drabbade vissa grupper som en bieffekt av den

moderna nationalstaten. Medan det internationella arbetet i dag fokuserar på den juridiska 

medborgarskapsstatusen, fokuserar teoretiker och forskare i Arendts fotspår snarast på den faktiska 

effekten av exklusionen, varmed det juridiska medborgarskapet anförs som perifert eller som ett 

epifenomen. En begreppsmässig dikotomi som görs för att belysa detta är då att man kompletterar 

de jure ("av lagen") statslösa med de facto ("i praktiken") statslösa. De facto statslöshet ska således 

ringa in de grupper i världen som står utan något reellt skydd från en stat, trots att de har ett 

juridiskt giltigt medborgarskap. 

Man måste dock fråga sig vad statslöshet är, om vi väl frångår den gängse definitionen att 

det är avsaknaden av ett medborgarskap: vad är "de facto statslöshet"? Hur bevarar det specifika 

begreppet "statslöshet" sin udd och innebörd, om vi med det i stället avser en flerfaldigt större, 

brokig skara utsatta grupper i världen? I frågan om denna begreppsanvändning råder en stor oreda, 

med oklarheter kring vilka grupper som kan avses med "de facto statslösa" och vad problemet de 

facto statslös består i. En otydlig begreppsbild och problemformulering försvårar teoretiskt såväl 

som politiskt arbete för att synliggöra, förstå och motverka de problem som drabbar världens 

rättighetsberövade grupper.2 Om det juridiska medborgarskapet ska ses som sekundärt i betydelse, 

att dess frånvaro inte är den avgörande indikatorn på om en person är statslös, behövs ett 

1 UNHCR 2014
2 van Waas 2008: 27
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klarläggande av vad de facto statslöshet är, och vad det inte är. I all problembeskrivning ligger 

implikationer av problemets orsaker, verkan och eventuella lösning och det spelar roll vad vi sätter 

för etikett på människor och fenomen. Denna undersökning ämnar därför reda ut de olika 

användningar som förekommer av de facto statslöshet, och se vilka teoretiska implikationer de olika

begreppsanvändningarna ger, för att utvärdera nyttan av begreppet "de facto statslös" som helhet. 

En utsatt grupp som möjligtvis manifesterar dessa problem är asylsökande palestinier från 

Gaza i Sverige. Dessa har på grund av sin oklara rättsliga status, sin svaga hemstat och geopolitisk 

turbulens drabbats av ett antal särskilda omständigheter som möjligen ska betraktas som de facto 

statslöshet.

1.2 Syfte och frågeställning

Som ett bidrag till den större diskussionen om nyttan av begreppet "de facto statslöshet" ämnar jag 

undersöka och jämföra olika förståelser av begreppet inom samtida politisk teori, med avseende på 

några centrala konfliktdimensioner och skiljaktigheter som jag har identifierat. Målet är att reda ut 

hur detta vaga begrepp kan användas, och de olika implikationerna dessa begreppsanvändningar får.

Vad menas med "de facto statslöshet" och vilka implikationer får begreppsanvändningen för hur 

problemet bör lösas?

Jag ska söka besvara detta genom delfrågor om avgörande konfliktdimensioner om (1) vem som bör

anses de facto statslös, (2) vari problemet de facto statslöshet egentligen består, och (3) vilka 

konsekvenser denna begreppsanvändning får.

2 Upplägg

Studien utgår alltså från de tre frågor (konfliktdimensioner) som jag har identifierat, för att i tur och 

ordning redovisa de olika synsätt som tycks vara relevanta och möjliga i användningen av begreppet

de facto statslöshet. Denna begreppsutredning gör jag alltså genom att identifiera och lyfta fram tre 

centrala konfliktdimensioner i litteraturen, med följande tre frågor:

1. Vem är de facto statslös?

2. Vari består problemet de facto statslöshet?

3. Vilka åtgärder blir aktuella för de facto statslösa grupper?
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Hannah Arendts beskrivning av statslöshet i The Origins of Totalitarianism, förefaller än i dag 

central och tongivande för diskussionen om statslöshet. Jag kommer därför att inleda avsnitten om 

respektive konfliktdimension med att redovisa vad Arendt tycks säga i frågan, för att tydligare visa 

hur olika samtida teoretiker förhåller sig till hennes problemformulering och begreppsapparat.

Efter en deskriptiv genomgång av begreppsförståelsen av "de facto statslöshet" (delfråga 1, 

2) kommer jag att i en mer uttolkande och kritisk analys diskutera vilka implikationer som följer av 

de olika problembilderna (delfråga 3). Då tydliga lösningar på politiskt-teoretiska problem inte 

alltid explicit formuleras inom litteraturen – men i någon mån alltid följer av en viss 

problemformulering – bygger denna del i högre grad på självständigt resonemang och uttolkande. 

För att tydliggöra implikationerna av synsätten kommer jag att använda mig av en mindre 

fallstudie av palestinska asylsökande från Gaza i Sverige. Fallet är ett verktyg för att illustrera olika 

förståelser av de facto statslöshet och vad de kan innebära för berörda grupper. Denna grupps 

situation ska belysa att det får konsekvenser vad vi väljer att avse med "de facto statslöshet" och att 

olika problemformulering leder till att olika lösningar blir relevanta för en given "de facto statslös" 

grupp. Jag kommer således att redovisa en generell ansats till lösningar, illustrerad genom fallet, 

snarare än totala lösningsförslag på ett så omfattande problem som statslöshet.

3 Metod

3.1 Begreppsanalys

Huvudsakligen är denna undersökning vad Ludvig Beckman betecknar som en begreppsanalys.3 

Här bör man enligt Beckman vara tydlig med huruvida det är ordet eller fenomenet som analyseras. 

Det handlar här om de facto statslöshet – som generellt innebär att vara utan effektivt 

medborgarskap men där meningsskiljaktigheter råder gällande omfång, aspekter och kännetecken. 

Det förefaller vara vad Beckman kallar ett vagt begrepp: "Vaghet handlar om svårigheten med att 

exakt peka ut gränserna för det som begreppet refererar till."4 Gränsdragningen för vad som är de 

facto statslöshet och vad man menar med det står alltså i fokus. I litteraturen förekommer att man 

diskuterar "statslösa" grupper och tydligt inkluderar människor med juridiska medborgarskap i 

någon stat5, varmed det uppenbarligen är en typ av "de facto statslöshet" som åsyftas utan att ordet 

som sådant använts.

3 Beckman 2005: 31-36
4 Ibid.: 33
5 Se ex Krause 2011
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3.2 Dimensioner

Beckman uppmanar till att "utforma kategorier med vars hjälp det är möjligt att studera den fråga 

man vill besvara."6 Denna studie utgår inte från någon rigorös klassificering utan intar ett mer öppet

förhållningssätt och utgår från en allmän avgränsning av begreppet7, för att utifrån delfrågorna se 

vilka olika begreppsanvändningar som är tänkbara. Inspiration tas likväl från Beckmans 

rekommendation att ta fasta på dimensioner.8 Min studie ska då undersöka dimensioner – "olika 

påståenden [eller] olika preciseringar av ett och samma påstående"9 –  för att lyfta fram just i vilka 

centrala avseenden användningen av "de facto statslös" kan variera, vilket ger olika begrepp. 

Dimensionerna av de facto statslöshet ska då tydliggöras genom de tre delfrågorna:10 

1. Vem är de facto statslös?

2. Vari består problemet de facto statslöshet?

3. Vilka åtgärder blir aktuella för de facto statslösa grupper?

En alternativ ansats för att upptäcka och systematiskt redovisa skillnaderna i begreppsförståelsen 

skulle ha varit ett mer rigoröst analysschema, och att uppställa teoretiskt renodlade idealtyper11 av 

begreppsanvändningen utifrån frågorna. Ämnets natur försvårar dock en sådan framställning och 

det förefaller mer belysande med en mer levande kritisk genomgång av de resonemang som 

förekommer i litteraturen. Avsikten är alltså att ringa in omstridda dimensioner av de facto 

statslöshet genom öppnare delfrågor till texterna, för en något mer tillåtande och öppen utforskning 

av detta vaga begrepps olika användningar.

3.3 Idékritik: att ta ställning

Studien är alltså i första hand en beskrivande, systematiserande undersökning.12 Beckman talar dock

om att idékritik, ett normativt ställningstagande, ofta är ett naturligt nästa steg efter en 

begreppsutredning; att "bedöma hållbarheten i de positioner som vaskats fram".13 Jag ämnar på så 

sätt "nå ett steg längre" än det deskriptivt systematiserande.14 Den tredje delfrågan kräver desto mer 

uttolkning, och syftar till att upptäcka vad konsekvenserna av respektive begreppsförståelse och 

6 Beckman 2005: 20
7 Se Esaiasson et al 2012: 217
8 Beckman 2005: 25
9 Ibid.
10 Ang. preciserande delfrågor i textanalys, se även Esaiasson et al 2012: 215-216
11 Bekman 2005: 28–29
12 Esaiasson et al 2012: 211 
13 Beckman 2005: 56 
14 Esaiasson et al 2012: 212
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problemformulering blir, varför mer av egen begreppskritik och mindre ren redovisning blir aktuell.

Effekten av dessa skillnader gällande vem vi avser är de facto statslös är en övergripande poäng 

med denna undersökning. Hur bör vi tala om statslöshet? Är Arendts problembeskrivning i grunden 

aktuell i dag och för vilka grupper? Vilken variant (om någon) av de facto statslöshet förefaller mest

rimlig och analytisk hållbar? För att förstå och motverka statslöshet, utsatthet och internationellt 

utanförskap är det av vikt att veta vad vi pratar om, och att vi inser följderna av vår kategorisering 

av grupper.

3.4 Illustrerande fall

Som ett verktyg för att belysa de skillnader i problemformulering och implikationer som jag 

redovisar, ska jag använda mig av en mindre "fallstudie" av asylsökande palestinier från Gaza i 

Sverige. En övergripande genomgång av situationen för denna grupp, med avseende på de 

teoretiska aspekterna, ska visa på de konsekvenser som etiketten de facto statslös ger beträffande 

vari problemet består hos denna grupp och hur deras problem kan lösas. Det är alltså ingen 

fullständig empirisk fallstudie i sig eller uttömmande undersökning av de komplexa frågor som 

angår gruppen, utan tjänar som praktiskt verktyg för att belysa de teoretiska resonemang som står i 

fokus. Inspirationen kommer från andra forskare inom detta ämnesområde, och deras metod att 

illustrera teori med kortare exempelfall.15 

3.5 Litteratur, urval

Litteraturen som studeras utgörs av olika moderna forskare som diskuterar (de facto) statslöshet. Då

det är begreppet som sådant och dess teoretiskt tänkbara variationer som står i centrum snarare än 

specifika aktörer, har jag undersökt verk inom samtida forskning som i någon form utgår från eller 

diskuterar de facto statslöshet, både kritiker och vänner av begreppet. Det är empiriska studier av 

grupper som påstås vara de facto statslösa såväl som teoretiska texter om statslöshetens problematik

och dikotomin de jure – de facto statlös. Utifrån deras begreppsanvändning och definitioner ser jag 

hur begreppet kan användas och vilka teoretiska konsekvenser det ger.

Utmärkande är att dessa studier om medborgarskap, exklusion och statslöshet ännu i mångt 

och mycket förhåller sig till Hannah Arendts teori om de statslösa i The Origins of Totalitarianism. 

Därför återknyts löpande till hennes tongivande beskrivning, för att ge bakgrund till 

undersökningens olika delar. Här kan en brasklapp vara på sin plats: Arendt framhålls ofta som en 

svårtolkad författare och en gedigen genomlysning av hennes egna teorier kräver djupläsning av ett 

15 Se Krause 2011: 35 ff, om politisk mobilisering hos Frankrikes sans papiers och Bradley 2012: 118ff, om 
guatemalaners repatriationsrörelse i Mexiko
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flertal av hennes verk16, något som inte ryms inom denna undersökning eller tjänar att besvara 

frågeställningen. Arendts stilbildande begrepp redovisas alltså i kondenserad form, för att läsaren 

ska förstå hur moderna teorier använder sig av dem i fråga om de facto statslöshet i dag. 

Som den ledande aktören i det internationella arbetet mot statslöshet är UNHCR också en 

intressant källa. Även de har utrett och förhåller sig till de facto-begreppet. Det jurdiska ramverket 

och vad som är internationellt erkänt i som (de jure) statslöshet nämns också där det är relevant för 

diskussionen.

Denna studie görs medvetet utifrån en europeisk kontext varför det är litteratur från denna 

sfär och med detta perspektiv som undersöks. Detta knyter an till teoriernas "arendtianska" arv, 

samtidigt som Europa i många avseenden är skådeplatsen för de analytiskt intressanta frågorna om 

de facto statslöshet – då det ofta handlar om att knyta idéerna till dagens utsatta migrantgrupper från

andra delar av världen som söker sig till kontinenten (varmed statslöshetsproblemet direkt tangerar 

frågor om rörlighet över gränser, flykt och människors inträde i nya stater).

4 Analys: begreppsutredningen

4.1 Vem är de facto statslös?

4.1.1 Bakgrund: statslöshet i internationell rätt

Juridiskt är den statslös som "ej av någon stat med tillämpning av dess lagstiftning anses såsom dess

medborgare." Detta enligt första artikeln i Förenta nationernas (FN) konvention om statslösa 

personers rättsliga ställning från 1954.17 I internationell rätt är det i princip endast denna strikta de 

jure statslöshet som avses med statslöshet.18 Detta är per definition binärt; en person har antingen en

juridisk nationalitet19 eller saknar den, och ingen hänsyn tas till medborgarskapets kvalitet av 

medborgarskapet.20 Utifrån denna definition anger UNHCR att det i dag finns minst 10 miljoner 

statslösa i världen, och man har som uttalad målsättning att denna statslöshet ska ha utrotats 2024.21 

De jure statslöshet är alltså ett klart avskilt problem och denna definition särskiljer tydligt statslösa 

från andra utsatta grupper och från flyktingar i stort, även om man ser att problemen ibland 

sammanfaller. UNHCR – som ansvarar inte bara för flyktingfrågor utan i brist på mer specifikt 

16 Bradley 2013: 103
17 FN, Konvention angående statslösa pesoners rättsliga ställning / United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117 
18 UNHCR 2012: 7-9
19 I denna studie kommer, när inte annat specificeras, "nationalitet" och "medborgarskap" att användas synonymt, 

förstått som det juridiska bandet mellan en stat och en individ. Se ex van Waas 2008: 20 och Goris et al 2009: 4-6.
20 van Waas 2008: 20
21 UNHCR 2014
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organ också utför FN:s arbete mot statslöshet22 – fokuserar i sitt arbete mot statslöshet i första hand 

på statslösa som inte är på flykt.23

Ända sedan statslöshet togs upp på den internationella agendan har det dock pågått en 

diskussion om huruvida man bör tala om de facto statslösa, och inkludera dessa i 

statslöshetsbegreppet.24 I 1961 års Konvention om begränsning av statslöshet rekommenderas att 

"personer som är de facto statslösa så långt som möjligt bör behandlas som de jure statslösa för att 

möjliggöra att de erhåller ett effektivt medborgarskap" – men detta utan någon tillhörande eller 

vedertagen tillämpbar definition av de facto statslöshet.25 UNHCR beskriver således de facto 

statslöshet som ett problematiskt begrepp med begränsad tillämpbarhet.26  

Det faktum att man ändå rekommenderade att stater behandlar utlänningar som de anser de 

facto statslösa likadant som de behandlar de jure statslösa, och så erkände problematiken men inte 

kunnat enas om en definition, belyser oredan och vagheten kring begreppet och behovet av en 

meningsfull, godtagen definition. Vilka är dessa som bör anses statslösa trots att de har en juridisk 

nationalitet? 

4.1.2 Arendts statslösa

 Hannah Arendt anförde en mycket mer bred och djup problembeskrivning av statslöshet, som ofta 

refereras till i moderna texter om de facto statslösa grupper. Den statslöshet Hannah Arendt beskrev 

innefattar en juridisk brist på medborgarskap, men detta är inte det avgörande särdraget för gruppen.

I The Origins of Totalitarianism och kapitlet "The Decline of the Nation-State and the End 

of the Rights of Man" ger Arendt sin tongivande beskrivning av "statslöshet" så som den drabbade 

stora grupper av människor i mellankrigstidens Europa. Judarnas utsatthet i Nazityskland framträder

som det mest obarmhärtiga exemplet men dessa var långt ifrån den enda gruppen som blev 

fundamentalt marginaliserad och illegitimiserad i och med framväxten av nya, alltmer hårdfört 

avgränsade nationalstater och totalitära regeringar i första världskrigets kölvatten:

 "... migrations of groups who, unlike their happier predecessors in the religious wars, were welcomed nowhere and 

could be assimilated nowhere. Once they had left their homeland they were homeless, once they had left their state they 

became stateless, once they had been deprived of their human rights they were rightless, the scum of the earth."27

22 Sawyer 2011: 79-80
23 UNHCR 2014: 6
24 van Waas 2008: 22
25 UNHCR 2012: 7-9 (min översättning). Också 1954 års konvention kompletterades med en rekommendation om 

generös tolkning för personer som kunde anses de facto statslösa, se UNHCR 1997: 9-10.
26 UNHCR 2012: 7-9
27 Arendt 1958: 267
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Den statslöshet dessa grupper drabbades av innebar en total utestängning från politiska, rättsliga och

sociala ordningar. Att vara flykting, att vara utan rättigheter och att vara statslös hör alltså samman i 

Arendts historieskrivning. Förlusten av det juridiska medborgarskapet är således ett av många 

uttryck för denna fundamentala exklusion. Det som vidare kännetecknar alla statslösa flyktingar 

alltså är en total rättslöshet då ingen stat finns som skyddar dessa rättigheter28. Det närmsta Arendt 

kommer en explicit "definition" av vem som är att betrakta som statslös, återfinns kanske i hennes 

resonemang om den statslöse som den som står helt utanför lagen, en som så saknar "rätten att ha 

rättigheter"29. Arendt konstaterar att den statslöse är den enda som faktiskt kan förbättra sin situation

genom att begå ett brott. Den statslöse har nämligen berövats sina rättigheter och sin status 

gentemot staten så till den grad att hen är helt utlämnad till ordningsmakternas godtycke. Begår hen 

väl ett brott konverteras hen till dock till en förbrytare, en mer erkänd och reglerad typ av människa,

och kan då plötsligt kräva vissa rättigheter som sådan och "become almost a full-fledged citizen 

because of a little theft"30. Ordvalet av "citizen" här skvallrar om den synonyma synen på 

medborgare och rättighetsbärare över huvud taget: brottslingen blir ju i detta scenario inte 

"medborgare" i något annat avseende än att dennes rättsliga existens erkänns och tydliggörs, 

varmed denne kan ha anspråk som tidigare, i den totala rättslösheten/statslösheten, inte var 

tänkbara.31  Rightless och stateless används sålunda nästintill synonymt i texten.32

"[A]ll refugees are for all practical purposes stateless."33 Arendt berör i sin text distinktionen 

mellan de jure och de facto statslösa och distinktionen mellan flyktingar och statslösa, men menar 

att dessa skillnader är en chimär, upprätthållna av en juridisk diskurs. Kärnproblematiken är enligt 

Arendt densamma och i princip alla de Europas flyktingar Arendt beskrev levde under denna 

statslöshet.34 35 I texten ger Arendt alltså inte mycket för en snäv juridisk, binär förståelse av 

statslöshet: "whereas the relatively innocuous problem of the "de jure" stateless occasionally comes 

up at international conferences, the core of statelessness, which is identical with the refugee 

question, is simply not mentioned."36

Härmed särskiljs dock de statslösa från från etablerade kulturella eller nationella minoriteter 

såväl som från politiska flyktingar. "The minorities were only half stateless; de jure they belonged 

to some political body even though they needed additional protection in the form of special treaties 

28 Arendt 1958: 299 
29 Se del 4.2.1.2  
30 Arendt 1958: 286 (min kursivering)
31 Ibid.: 286
32 Ibid.: 286
33 Ibid.: 281 (not 28)
34 Bradley 2013: 105-106
35 Arendt 1958: 279
36 Ibid.: 279
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and guarantees  ... more elementary rights, such as the right to residence and to work, were never 

touched."37  Minoriteter, de i många avseenden erkända folkgrupper som blev utan en egen 

nationalstat efter första världskrigets slut, avses alltså inte i Arendts (de facto) statslöshet. 

Skillnaden mellan totalt exkluderade statslösa grupper och vanliga medborgare, var mer 

fundamental än "the difference between peoples with a government of their own and those who 

supposedly were too small and too scattered to reach full nationhood". 38 Likväl är politiska 

flyktingar, som är utsedda till fiender av en viss stat ("av nödvändighet få till antalet" som Arendt 

påpekar39), bara på ytan i samma sits som de staslösa och fördrivna enligt Arendt. Politiska 

flyktingar kan lättare ges asyl och denna kan fungera som substitut för en nationalitet. Detta skiljer 

dem från de statslösa grupperna som är a priori exkluderade för vilka de är – en i sig oönskad grupp

mellan de nya statsgränserna – och inte för något de aktivt gjort, sagt eller tycker. Tvärtom spelar 

deras handlingar och ord ingen roll för deras status.40 

De som Arendt avser med (de facto) statslösa, som hon hade som empirisk språngbräda för 

sin teori om rätten att ha rättigheter, är alltså de som är flyktingar, rättslösa och fördrivna; som 

saknar politisk tillhörighet, egen plats på jorden eller stabilt skydd för några som helst rättigheter. 

4.1.3 Definitioner av de facto statslös: "effektivt medborgarskap"

Vilka grupper avses då med ett bredare begrepp av statslöshet i dag? "De facto statslöshet" avser 

rimligen personer som lever under en problematik som i praktiken likställs med de jure statslöshet 

förefaller  intuitivt – den med ett verkningslöst medborgarskap, som till synes lika gärna kunnat 

vara utan något alls. Den grundläggande vedertagna definitionen för vem som är de facto statslös är 

således att det är en person som saknar "effektivt medborgarskap", alternativt "effektivt skydd från 

en stat".41 Återstår emellertid här att precisera vad som utgör ett "effektivt" medborgarskap. Det kan

man precisera genom att se vilka man menar saknar det.

Externt eller internt skydd?

Vilken typ av "skydd" från statens sida är det då den de facto statslöse saknar tillgång till (alternativt

på goda grunder är ovillig att ta del av)? En generell distinktion finns mellan att endast avse 

"externt" skydd eller även "internt" skydd, inom staten. Med ett yttre, externt statligt skydd menas 

då att staten (via medborgarskapet) skyddar dig när du befinner dig utanför dess territorium, dvs 

37 Arendt 1958: 276 
38 Ibid.: 272
39 Ibid: 295
40 Ibid.: 295
41 van Waas 2008: 24, Sawyer & Blitz 2011: 17, Haider 2016: 427, UNHCR 2012: 8
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konsulärt eller diplomatiskt skydd.42 Enligt denna definition är alltså ingen de facto statslös inom 

"hemstatens" territorium, utan endast i brist på effektivt skydd av staten utanför dess gränser (vilket 

förefaller i linje med Arendts bild). Ofta används "de facto statlös" emllertid även om oskyddade 

människor inom en stats territorium.43 Då inkluderas alltså förtryckta, inhemska minoriteter liksom 

internflyktingar (som enligt det första synsättet aldrig kan anses statslösa, hur utsatta eller hotade av

statsmakten de än är). Precis vilka grundläggande "interna" rättigheter som ska skyddas i det 

perspektivet finns det ingen generell konsensus kring.

Svårighet att bevisa medborgarskap

En något mer mångsidig definition som framförts, är att de som kan betecknas som de facto 

statslösa är de som antingen saknar effektivt skydd från sin stat (med avseende på rättigheter som 

övriga medborgare åtnjuter) eller de som formellt innehar ett medborgarskap men som har svårt att 

bevisa sin nationalitet. Den som har svårt att styrka sitt medborgarskap med några 

identitetshandlingar44 eller vars nationalitet på annat sätt bestrids av en eller flera stater45 bör alltså 

benämnas de facto statslös. 

Ett exempelfall är en studie av de s k "utraderade" i Slovenien: "Persons who became 

stateless had their personal documents destroyed or invalidated in 1992 thus their permission to stay

was denied ... these newly produced non-citizens could not travel to war zones in order to obtain the

foreign passports which the new state of Slovenia demanded of them when they tried to escape their

de facto stateless situation."46

Vad som kan anföras emot denna syn, är att en sådan situation i praktiken rimligen faller 

under de jure statslöshet. Svårigheter att få sitt medborgarskap styrkt eller erkänt av den egna staten 

(vilket generellt är orsaken till att man har svårt få sitt ursprungliga medborgarskap erkänt av andra 

stater) torde innebära de jure statslöshet, då man dämed inte med säkerhet anses vara medborgare av

någon stat.47 Likväl lyfter som sagt vissa texter detta som en central variant av de facto statslöshet, 

och gråzoner av i grunden erkända medborgarskap men svårigheter att helt tillerkännas sin juridiska

existens är så klart tänkbara.

Flyktingar

Bör flykingar anses de facto statslösa? Enligt 1951 års Konvention angående flyktingars rättsliga 

42 UNHCR 2010: 26, Gabiam 2015: 482
43 Haider 2016: 427, Blitz & Sawyer 2011: 4-6
44 Goris et al 2009: 4
45 van Waas 2008: 24
46 Zorn 2011: 196
47 UNHCR 2010: 28
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ställning är en flykting någon som "i anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av sin

ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politiska åskådning befinner sig 

utanför det land, vari han är  medborgare".48 Vidare nämns även de som inte har något 

medborgarskap men i övrigt är kriterierna desamma där, bara att man är utanför sitt vanliga land.

Utifrån den definitionen att de facto statslösa är de som saknar effektivt skydd från någon 

stat – oavsett juridisk status gentemot världens alla stater – följer rimligen att flyktingar i regel får 

anses de facto statslösa. Således finner exempelvis Hugh Massey i en utredning för UNHCR att alla

flyktingar antingen är de jure eller de facto statslösa.49

Personer inom statens territorium

Beroende på definitionen av "effektivt skydd" enligt ovan kan de facto statslösa alltså till synes 

inkludera flyktingar och irreguljära migranter (s k "papperslösa") men också avse bofasta 

människor, som i sina hemländer har ett medborgarskap men som saknar skydd för sina rättigheter 

till en grad jämförbar med att sakna juridiskt medborgarskap helt och hållet.

Folkgruppen biharer i Bangladesh exemplifierar detta. En studie av Haider beskriver hur de 

varit synnerligen utsatta historiskt, och de förefaller leva med en utstötthet och rättslöshet i linje 

med den Arendt beskrev. Biharerna har de jure medborgarskap men saknar ofta möjlighet att bevisa 

detta och de har i allmänhet svårt att utnyttja de rättigheter som hör till ett medborgarskap – de står i

praktiken helt utanför sin stats skydd.50 "[t]hese stranded Biharis in Bangladesh are the classic 

examples of de facto stateless people."51

Med inklusion av förtryckta inhemska minoriteter i de facto statslösa når man en 

begreppsanvändning som rymmer till synes mycket disparata grupper. Ett exempel är 

undersökningen och antologin Statelessness in the European Union: Displaced, Undocumented, 

Unwanted, där författarna definierar sitt studieområde, de facto statslösa inom EU, som "non-

nationals currently residing in the European Union without effective nationality".52 Studien 

inkluderar bland annat s k papperslösa i Storbritannien (människor med juridiska medborgarskap i 

andra länder som har sökt asyl i Storbritannien under många år, stannat där trots utlöpt 

uppehållstillstånd eller dylikt)53, snarlika sans papiers i Frankrike (skilda från de jure statslösa, som 

har en egen legal status i Frankrike)54 såväl som sedan länge etablerade inhemska minoriteter, så 

48   FN, Treary Series, vol. 189, s 137
49 UNHCR 2010: 7
50 Haider 2011: 432 
51 Ibid.: 429
52 Sawyer & Blitz 2011: 17
53 Sawyer, Blitz & Otero-Iglesias 2011: 183
54 Lucien et al 2011: 258
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som den ryskspråkiga gruppen i Estland (som även saknar juridiskt medborgarskap).55 Alla sägs 

alltså präglade av samma statslöshetsproblematik i praktiken, i avsaknaden av ett "effektivt" statligt 

skydd. Här hålls de facto statslöshet alltså medvetet öppet och ospecificerat för att undersöka 

väldigt olika problematik utifrån det vaga "effektivt medborgarskap". 

4.1.4 Sammanfattning: vem är de facto statslös?

Den vedertagna definitionen för vem som kan anses de facto statslös är att det är den som saknar 

effektivt medborgarskap, i betydelsen effektivt skydd av staten. Det finns dock olika idéer om 

huruvida det kan röra alla möjliga praktiska rättigheter eller om det ska begränsas till en fråga om 

"yttre" (konsulärt och diplomatiskt) skydd. Utifrån den sistnämnda tolkningen befinner sig de facto 

statslösa alltid utanför den tilltänkta statens territorium. Förtryckta och exkluderade grupper i sitt 

"hemland" kan i så fall inte anses de facto statslösa. Andra uttolkare lägger stort fokus på effektivt 

skydd inom statens egna territorium, varpå gruppen de facto statslösa åsyftar oskyddade grupper 

inom staten (såväl som migranter). Flyktingar (så som definierade av FN) får i grunden anses vara 

kategoriskt statslösa – om inte de jure så de facto – då de per definition saknar ett effektivt skydd 

från någon stat. 

Enligt vissa tolkningar ska man i de facto statslöshet också inkludera den som har ett 

juridiskt medborgarskap men som har svårt att bevisa detta eller få det erkänt. Det kan argumenteras

att denna problematik i de allra flesta fall kan klassificeras som de jure statslöshet, om inte som de 

facto statslöshet enligt den primära definitionen (ett juridiskt medborgarskap som inte är effektivt).

Den snävaste avgränsningen av de facto statslöshet tycks vara att de facto statslösa är 

människor utanför den stat där de har juridiskt medborgarskap, och som saknar effektivt konsulärt 

och diplomatiskt skydd från denna stat; den vidaste att de facto statslösa är de som har ett juridiskt 

medborgarskap som inte erbjuder ett "effektivt" skydd av deras rättigheter, i något avgörande 

avseende jämförbart med om de skulle sakna juridiskt medborgarskap. 

4.2 Vari består problemet de facto statslöshet?

Utöver avgränsningen av vilka grupper som är drabbade av de facto statslöshet, bör man klargöra 

vari denna de facto statslöshet fundamentalt består. Detta hänger samman med den tidigare frågan 

om vem som är de facto statslös, men är ett sätt att ta fasta på just problemet som sådant, för att 

vaska fram en klarare bild av vad konkret som avses med begreppet. Frågan delas upp nedan i två 

underfrågor: vilka uttryck de facto statslöshet tar sig (vilka effekter det får) respektive vad som i 

55 Vetik 2011: 230 ff
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grunden orsakar de facto statslöshet. För att begreppet ska vara analytiskt användbart ska det ju 

åtminstone i något avseende finnas en problembeskrivning som alla de facto statslösa har 

gemensam (och därtill i grunden delar med de jure statslösa). 

4.2.1 Vilka effekter har de facto statslöshet?

4.2.1.1 Specifika praktiska rättigheter

De konkreta rättigheter som beskrivs som svårtillgängliga för en de facto statslös är inte bara 

politiska rättigheter (till sin natur de mest exklusiva för medborgare) utan "the day-to-day positive 

rights that make general life workable", så som rätten till bostad och arbete56 (försiktigare uttryckt 

bör man kanske tala om "möjligheten att skaffa" snarare än den direkta "rätten till"). De facto 

statslöshet beskrivs som något som oftast påverkar tillgången till hela spektrat av mänskliga eller 

medborgeliga rättigheter. Blitz & Sawyers studie undersöker olika de facto statslösas svårighet att 

tillgå rättigheter utifrån tre grova kategorier: grundläggande rättigheter (bland annat rätten till 

arbete, bostad och vård), sociala rättigheter (så som utbildning) och politiska rättigheter (så som 

möjligheter att rösta och ställa upp i val).57 Gabiam finner i sin studie av palestinier i Frankrike att 

de facto statslöshet förknippas med begränsningar av rörelsefrihet, ekonomiska resurser, social 

stabilitet och politiska rättigheter.58 

I sakens natur ligger att de ofta vida definitionerna av de facto statslöshet lämnar öppet för 

tolkning vilka rättigheter som avses (och vad ett "effektivt" skydd är). Detta resulterar lätt i en 

mycket mångsidig bild vad gäller konkreta problem, då berörda grupper och nationella kontexter 

kan variera enormt. Det är måhända i detta avseende som vagheten i begreppet "de facto statslös" är

som mest påtaglig. Den snävare idén att de facto statslös endast är den som saknar konsulärt eller 

diplomatiskt skydd från staten, identifierar en något tydligare praktisk rättighet vars frånvaro 

kännetecknar alla de facto statslösa. Vid andra avgränsningar blir problemet desto mer 

mångskiftande i konkreta uttryck. Det krävs rimligen då att problemet i stället kännetecknas av 

någon gemensam underliggande kärna. 

4.2.1.2 Arendts "rätt att ha rättigheter"

I Arendts beskrivning är det inte förlusten av någon, några eller ens samtliga praktiska rättigheter 

som är den avgörande förlusten för en statslös. Hon gör i stället en åtskillnad mellan alla specifika 

56 Sawyer 2011: 106
57 Blitz & Sawyer 2011: 11
58 Gabiam 2015: 495-496
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mänskliga rättigheter och den mer fundamentala "rätten att ha rättigheter"59, som är väsensskild från

övriga rättigheter och en förutsättning för dessa. Utifrån det hejdlösa, systematiska våld som 

människan och nationalstaten visade sig kapabel till i Europa under och mellan de två världskrigen, 

slöt sig Arendt till att inga så kallade "mänskliga rättigheter" – inte ens de allra mest grundläggande 

– i praktiken var universella, givna eller pre-politiska.60 Rättigheter formuleras, erkänns och 

upprätthålls i stället människor emellan inom en befintlig samhörighet, en politisk sammanslutning 

(i modern tid nationalstaten) och det är bara inom denna som rättigheterna skyddas. Således är det 

bara i egenskap av medlem inom en sådan som en människa kan hävda sin rätt – inte i egenskap av 

människa som sådan. Då de statslösa saknar tillträde till något sammanhang där "mänskliga" (i 

praktiken medborgerliga) rättigheter upprättas och upprätthålls, är de berövade den fundamentala 

rätten att ha rättigheter. Utan en stat med ansvar att slå vakt om hennes rättigheter, utan en stat mot 

vilken hon kan kräva sin legitima rätt, står den statslösa utlämnad åt omvärldens kaos och 

godtycke.61

Förlusten av "rätten att ha rättigheter" är alltså det karakteristiska särdraget för Arendts 

statstlösa; människor för vilka omvärldens lagar och regler slutat gälla.62 De statslösas "oskuld", i en

djupare betydelse av total avsaknad av ansvar eller meningsfull agens, framhävs som ett 

karakteristiskt drag, ett uttryck för rättslöshet och brist på politisk status.63 Rätten att ha rättigheter 

beskrivs som "to live in a framework where one is judged by one’s actions and opinions."64 Man 

fråntas så egenskaper som utgör det mest fundamentalt mänskliggörande i andras ögon, särdrag som

upphöjdes som specifikt mänskliga redan av Aristoteles: en röst (både som politisk röst och 

möjlighet till meningsfullt uttryck) och ett deltagande i mänskliga sammanslutningar. Kvar blir då 

"the abstract nakedness of being human and nothing but human", i vilken inga rättigheter med 

nödvändighet kvarstår.65 

4.2.1.3 Saknar dagens de facto statslösa rätten att ha rättigheter?

Det internationella samfundets möjligheter att upprätthålla mänskliga rättigheter har förändrats 

sedan mellankrigstiden. Detta till trots har Arendts beskrivning av den totala rättslöshet som drabbar

59 Hur vi bör förstå "rätten att ha rättigheter", dess natur och  förhållande till andra rättigheter, är en livlig och 
långtgående debatt inom politisk teori som inte ryms att redovisa i denna undersökning. Se ex Gündoğdu 2011, 
Krause 2011, Schaap 2011.  

60 Inte minst Förintelsen byggde på detta: en förutsättning var enligt Arendt att man redan berövat judarna den 
rättsliga existens som kommer med att tillhöra en stat, och försäkrat att ingen annan stat "tog dem i anspråk": "A 
condition of complete rightlessness was created before the right to live was challenged". Arendt 1958: 296 

61 Arendt 1958: 296
62 Ibid.: 268
63 Ibid.: 295
64 Ibid.: 296-297
65 Ibid.: 297
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den statslösa refererats och omtolkats av många som diskuterar statslöshet idag, i synnerhet vad 

gäller bredare analyser och grupper som anses de facto statslösa: "The dictum of Hannah Arendt 

that citizenship is 'the right to have rights' and that the stateless are liable to be deprived of human 

rights remains largely true".66 

Med hänvisning till en förändrad internationell miljö måste bilden dock anföras med viss 

nyansering och omtolkning: dagens statslösa är inte nödvändigtvis fullkomligt uteslutna ur 

mänskligheten (eller ens nationen), men då staten kvarstår som den centrala garanten för många 

rättigheter kvarstår bristen på ett konsekvent och pålitligt skydd för dessa. Fortfarande saknas för de

statslösa en principiell möjlighet att se sina rättigheter garanterade, att kunna räkna med ett fortsatt 

och konsekvent skydd för de praktiska rättigheter som gör livet möjligt.67 Staten kvarstår nämligen 

som den suveräna instans mot vilket medborgaren hävdar sina rättigheter: "In the age of apparently 

universal basic human rights, citizenship still provides the means through which those rights may be

vindicated."68

Upplevelsen av att stå utan politisk autonomi eller status och därmed vara utlämnad åt 

maktens välvilja och godtycke (och så leva ett liv i bestående osäkerhet, även om man stundvis 

lyckas åtnjuta många praktiska fri- och rättigheter) kan skönjas hos många grupper i dag, som i 

övrigt lever med mycket varierande praktiska och rättsliga omständigheter. Det är med grund i ett 

sådant perspektiv som Arendts statslöshet och rättslöshet knyts åt olika moderna håll, inte minst till 

irreguljära migranter (s k "papperslösa").69 Således lägger Monica Krause exempelvis sitt 

"arendtianska perspektiv" på dagens migrationsfrågor i Europa, genom vilket hon i allt väsentligt 

sätter ett likhetstecken mellan "stateless" och "undocumented".70 Då de papperslösas närvaro 

betraktas som olaglig i värdlandet, kan de betraktas som rättslösa i den utsträckning de önskar 

stanna där – utan legal vistelserätt kan de när som helst utsättas för tvångsutvisning eller 

omhändertagande, vilket begränsar deras möjligheter att interagera med det officiella samhället.71 

Sådana tolkningar av Arentds rättslöshet som applicerbar idag, möjliggör en begreppsbild som 

sammanför dessa grupper med exempelvis förtryckta och systematiskt utstötta minoriteter – 

exempelvis under etiketten de facto statslös.

Med hänvisning till efterkrigstidens utveckling av internationell rätt och skyddet för 

mänskliga rättigheter, kan man dock ifrågasätta denna genomdystra beskrivning av s k de facto 

statslösas rättsliga läge. Måhända har just rätten att ha rättigheter förändrats sedan Arendts dagar i 

66 Sawyer 2011: 106
67 Gibney 2011: 52
68 Sawyer 2011: 69
69 Krause 2011: 25
70 Ibid.: 27
71 Ibid.: 30
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och med denna utveckling. De som hävdar att grupper som av vissa skulle anses de facto statslösa 

förvisso är mycket utsatta på olika sätt men alls inte generellt rättslösa i någon arendtiansk mening. 

Denna syn leder till att "de facto statslös" lättare ses som en missvisande eller onödig term. Man gör

då samma teoretiska sammankoppling av statslöshet och rättslöshet (med anledning av statens roll 

som garant för rättigheter och entiteten en individ kan hävda sina rättigheter gentemot), men en 

annan tolkning av hur rättslösa de berörda grupperna verkligen är i dag. Sammankopplingen mellan 

"statslöshet" och mer fundamental "rättslöshet" delas alltså men slutsaterna om nyttan i etiketten 

"de facto statslös" blir motsatta, utifrån bedömningen av i vilka fall en sådan rättslösheten består. 

Megan Bradley menar exempelvis att flyktingar och migranter som besitter något juridiskt 

medborgarskap i dag har mycket starkare möjligheter att på sikt hävda sin rätt gentemot sitt 

hemland, vari en "rätt att ha rättigheter" föreligger och "(de facto) statslös" för dessa grupper blir en

missvisande term, som därför underkänns.72 

De jure statslösa är i Bradleys analys ännu utan rätten att ha rättigheter: "to be sure, for the 

de jure stateless ... the nature of their political problem remains much the same as it did in Arendt's 

time: in the absence of membership in the political community of a state, they lack 'the right to have

rights'".73 Man kan naturligtvis hävda att det i och med det internationella samfundets 

ansträngningar och en underminerad statssuveränitet inte längre är korrekt att säga ens att de jure 

statslösa saknar "rätten att ha rättigheter".74 Dessa meningsskiljaktigheter får nog ses lika mycket 

som ett tecken på den suggestiva termens öppenhet för tolkning, som på skillnader i syn på det 

internationella samfundets avancemang i att garantera universella mänskliga rättigheter.

4.2.1.4 Arendts "tre förluster"

En nyansering och i någon mån konkretisering av den totala exklusionen som de statslösa sägs 

erfara, erhålls i Arendts beskrivning av utsatthetens i tre centrala aspekter, tre centrala uttryck. 

Statslösheten innebär hos Arendt (1) förlusten av ett hem och därmed socialt sammanhang över 

huvut taget, en plats i världen, (2) förlusten av en stat, och därigenom skyddet av grundläggande 

rättigheter och (3) förlusten av (politiska) rättigheter, och en politisk agens.75 Dessa "tre förluster" 

som Arendt talade om ("homelessness", "statelessness", "rightlessness") satt alltså samman och 

innebar så en total utstängning från mänsklig samhörighet. 

72 Bradley 2013: 108-111
73 Ibid.: 111
74 van Waas 2008: 42
75 Arendt 1958: 267, 293-295
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4.2.1.5 Erfar dagens de facto statslösa samma tre förluster?

Som ovan redovisat utgår alla gängse definitioner av de facto statslöshet från skydd av rättigheter. 

Det är således naturligt att litteraturen till stor del fokuserar på rättighetsaspekten av vad det är att 

vara statslös. Fältstudier som utgår från en vidare förståelse av vad statlöshet kan innebära för 

individen, så som Fiddian-Qasmiyehs76 och Gabiams77 respektive intervjuer med palestinier i olika 

europeiska länder, har funnit att dessa statslösa inte vill kännas vid etiketten "statslös" trots en 

rättsligt svår situation. Detta med hänsyn till just dessa andra aspekter av begreppet, implikationerna

om total rotlöshet och brist på hemmahörighet som de intervjuade uppfattar. Båda författare 

hänvisar till Arendts treeniga beskrivning som analytisk förklaring här, och finner den relevant för 

att förklara motståndet mot etiketten.78 Gabiam talar exempelvis om begreppsblandingen hon finner 

i sina franska intervjusvar mellan "stat", "nation" och "hemland", genom vilket "statslöshet" blir ett 

mångsidigt prisma av olika slags utanförskap. Värt att nämna är att det franska ordet för statslös är 

apatride, som mer ordagrant betyder "utan hemland" eller "utan fosterland"79 snarare än "utan 

stat".80 Likväl är apatride dock den juridiska beteckningen för den status som de jure statslösa ges i 

Frankrike; sampaketeringen av begrepp är påtaglig oavsett språk. Teoretiker som betonar detta 

tydliggör alltså hur statslöshet inte bara är en brist på skydd av rättigheter utan också en identitet. 

Analyser inspirerade av Arendts tre aspekter markerar så de djupt existentiella, psykologiska, 

sociala eller politiska implikationerna av att betrakta någon som de facto statslös som något man 

bör vara vaksam på – särskilt som den begreppsmässiga sammanbuntningen av brist på rättigheter, 

brist på hem och brist på politisk agens inte alltid nödvändigtvis svarar väl mot verkligheten vid en 

bred användning av begreppet.81

4.2.2 Varför förekommer de facto statslöshet?

Problembeskrivningen av de facto statslöshet kan också skilja sig åt angående vad som i grunden 

ligger bakom de facto statslöshet som sådant, vad problemet kommer ur. Här återfinns en generell 

skiljelinje mellan att tala om det som ett systematiskt problem (ett symptom på en ohållbar rättslig-

politisk ordning) eller som olika fall av olyckliga avvikelser och misslyckade implementeringar av i

grunden fungerande system och normer.

76 Fiddian-Qasmiyeh 2016
77 Gabiam 2015
78 Ibid.: 482-483, 
79 Urspung i gr. patris, "fädernesland". Jfr ex "patriot".
80 Gabiam 2015: 487 
81 Bradley 2013: 115, Gabiam 2015: 495, Fiddian-Qasmiyeh 2016: 317-318
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4.2.2.1 Arendt om statslösheten som symptomatisk

Enligt Arendt var mellankrigstidens statslösa ett problem av en ny art för det moderna Europa och 

dess nationalstater. Att människor fördrevs från sina hem eller berövades statligt skydd var förvisso 

ingenting nytt. Det nya (utöver omfattningen) var att dessa grupper hade så svårt att finna ett nytt 

hem någonstans, då kontinenten nu täcktes av mer exkluderande och avgränsade nationalstater. Det 

var också plötsligt svårare för dessa grupper att finna asyl som flyktingar någonstans, då de inte 

tvingats fly av några politiska skäl utan helt enkelt därför att de i sig själva var "illegala" och 

hamnat utanför det nya statssystemets ramar.82 Fastän de statslösa framstod som märkliga avarter i 

kontexten av en i övrigt robust "family of nations"83 var de egentligen "the most symptomatic group

in contemporary politics".84 

Den typiska statslösa flyktingen i Arendts text har utestängts efter att nya statsgränser 

dragits, eller rakt av fråntagits sitt medborgarksap. När staten mer och mer blev synonym med 

nationen, visade sig med full kraft den inneboende våldsamma exklusion som nationalstatens idé 

alltid innehållit.85. Det krävdes blott att "nationen erövrade staten" för att denna potential skulle 

blottas helt.86  

Att beröva grupper medborgarskap blev ett maximalt verkningsfullt vapen i de totalitära 

regeringarnas händer just på grund av att inget kunde ersätta det skydd staten utgjorde.87 Således var

statslösas utsatthet inga olyckliga undantag utan symptom på nationalstatens exkluderande natur, 

och deras rättslöshet en praktisk demonstration av att universella mänskliga rättigheter var ett 

"ihåligt" koncept när nationellt skydd saknades.88 Utestängningen möjliggjordes just av att 

människan i sanning nått en globaliseringens epok; jorden är täckt av avgränsade nationalstater, 

varför ingenstans finns att ta vägen för en icke-medborgare.89

4.2.2.2 De facto statslöshet som symptomatisk i dag

Den primära källan till statslöshet i dag – de jure eller de facto – är inte aktiv fördrivning av hela 

folkgrupper i totalitära staters regi, eller att tidigare inkluderade grupper utestängs politiskt efter en 

revolution. Likväl presenteras de facto statslöshet i modern politisk teori inte sällan som ett 

systematiskt och principiellt problem, ett symptom på den suveräna nationalstatens beskaffenhet 

och den globala världsordningen. Den principiella spänningen som de facto statslöshet sägs visa på 

82 Arendt 1958: 293-295
83 Ibid.: 268
84 Ibid.: 277
85 Ibid.: 275
86 Arendt 1958: 275, Gündoğdu 2011: 12
87 Arendt 1958: 269
88 Blitz & Sawyer 2011: 11
89 Arendt 1958: 297
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är då idén om universella mänskliga rättigheter i en värld av särskilda, avgränsade nationalstater, 

som åtnjuter en sällan utmanad suveräniteten vad gäller att avgöra vilka som är dess medborgare 

och ska skyddas av den.90 Den omfattande statslösheten som finns i världen, alla de grupper som de 

facto eller de jure lämnas helt oskyddade, manifesterar då "[t]he flaws in the universalitst ideal".91 

Det är rent av just med denna syn som statslöshet blir teoretiskt intressant.

Den som överstiger eller tvingas bortom gängse gränsdragningar (juridiska, politiska, 

geografiska), så som den de facto statslöse i sin blotta existens, framstår som demokratiteoretiskt 

intressant just för att denne i sin odefinierade status utmanar och ifrågastätter den rådande 

ordningen, och blottlägger den som icke perfekt: "By definition, the stateless questions the 

distinction between national citizen and foreigner, because she is neither".92  Den statslöse sedd som

total utböling tangerar med sina handlingar och sin ställning det Lindahl kallar det alegala, som 

stående utanför dikotomin legal – illegal.93 

Synen på statslösa som ett ofrånkomligt symptom på en inneboende tendens i vårt politiska 

system är inte enbart aktuell i fråga om migranter, som aktivt korsar och därmed utmanar gränser. 

Utstötta men bofasta minoriteter, som lever inom "sin" stats gränser men som också benämns de 

facto statslösa (i sin avsaknad av "effektiva" medborgarskap) – så som Sloveniens utraderade94, 

Burmas rohingya-befolkning95 eller biharer i Bangladesh96 – kan även dessa ses som symptom på 

nationalstatens exkluderande natur. Även dessa anses drabbade av den principiella problematik 

Arendt beskrev, utom i det att de inte fysiskt drivits på flykt: "They did not leave their country, their

country left them".97

Det förefaller naturligt att beskrivningen av en grupp som statslös ofta härstammar från en 

syn på problemet som systematiskt knyts till en problematisering av diskursen om demokrati, 

medborgarskap, stater och rättigheter. I en värld av täckt av stater bär begreppet "statslös" 

fortfarande en avsevärd systemkritisk potential inom sig. Ju mer man anser de facto statslösa vara 

en från övriga medborgare väsensskild kategori  i brist på något som kan jämföras med rätten att ha 

rättigheter, desto tydligare lär denna systemkritik impliceras i begreppsanvändningen – eftersom 

deras utsatthet då ses som avsaknaden av en mer fundamental typ av rätt än några särskilda, 

praktiska rättigheter.

90 Blitz & Sawyer 2011:291
91 Ibid.: 290
92 Krause 2011: 29
93 Lindahl 2009: 25-26
94 Blitz & Sawyer 2011: 281-282
95 Lewa 2009
96 Haider 2016
97 Ibid.: 429
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4.2.2.3 De facto statslöshet som problem vid implementering

Det är samtidigt möjligt att erkänna gruppers utestängning och tala om de facto statslöshet, men 

med bibehållen grundläggande tilltro till rådande världsordning. Problemet ses då i grunden som 

beroende på brister i implementering och upprätthållande av befintliga lagar och rättigheter, snarare

än som symptom av en principiell omöjlighet att erbjuda alla människor skydd av en stat. 

Internationell rätt har som sagt skrivelser som ska förhindra förtryck och utestängning, men är 

behäftad med många praktiska brister, som då kan pekas ut som rötter till problemet. 

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (liksom alla FN-konventioner överenskommen 

och antagen suveräna stater emellan) stipulerar exempelvis rätten till en nationalitet98 och en rätt till 

asyl99, men båda rättigheter dessa är i praktiken "unenforceable".100 Likväl är de två FN-

konventioner som explicit gäller statslöshet svåra att upprätthålla (och därtill har jämförelsevis få 

stater har antagit dem)101: "[among] the international regimes governing asylum and statelessness ... 

the lack of enforceability is a common theme. Even the Convention on the Status of Refugees of 

1951 ... has no international enforcement system."102 

Inte minst i fråga om de jure statslöshet kan man alltså ta fasta på rent lagtekniska brister 

som roten till problemet, och söka åtgärda problemet i denna ände. Även de som talar om de facto 

statslöshet kan se till detta, och måhända tala om att stärka det internationella ramverket för 

mänskliga rättigheter. Talar man om de facto statslösa, och alltså konstaterar att grupper av juridiska

medborgare de facto lämnas utan effektivt statligt skydd, leder detta emellertid lätt till en mer 

komplicerad problembild och mer grundlig systemkritik.

4.2.3 Sammanfattning: vari består problemet de facto statslöshet?

Beträffande praktiska rättigheter tar sig de facto statslöshet väldigt många olika uttryck beroende på

vilka grupper man avser. Den gemensamma nämnaren för de facto statslösa är således något mer 

fundamentalt och abstrakt – en generell upplevelse av utsatthet och exklusion som i någon form 

knyter an till Arendts idé om den statslösa som utan "rätten att ha rättigheter". Rättslösheten är i 

någon form en följd av frånvaron av stat att kunna hävda sina rättigheter gentemot. Att vara 

frånkopplad från det vanliga nätet av rättigheter och institutioner, och den fundamentala osäkerhet 

som kommer med detta, är då det som sammanbinder de olika grupper som ses som de facto 

statslösa, samt knyter dessa till Arendts problembeskrivning även då man medger att mycket har 

98 FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) artikel 15
99 Ibid. artikel 14
100 Sawyer 2011: 76
101 Sawyer 2011: 79, Goris et al 2009: 5
102 Sawyer 2011: 75
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förändrats sedan Arendts tid vad gäller hur djupt denna rättslöshet går och vilka uttryck den tar 

sig.103 

Vissa går bortom diskussionen om skydd av rättigheter i sin problembeskrivning, för att lyfta

fram andra aspekter av vad det innebär att vara (eller etiketteras) de facto stastlös. Detta är i linje 

med Arendts beskrivning av att de statslösa inte bara saknar statligt skydd utan också saknar en 

plats att höra hemma och inklusion i något politiskt sammanhang – vari den så totala exklusionen 

består. Man bör tydliggöra dessa aspekter av begreppet om man ska använda det, då det även med 

avseende på dessa kan finnas stor variation mellan grupper som ryms inom begreppet de facto 

statslös.

De facto statslöshet framförs i första hand som ett symptomatiskt problem. Man tar strid 

med idén att en lösning kan nås i bättre implementering av befintliga doktriner om univeresella 

mänskliga rättigheter, då rättigheternas "universalitet" är en illusion på ett mer principiellt plan och 

världens olika de facto statslösa exemplifierar detta principiella problem i en världsordning med 

suveräna nationalstater.104 Diskussionen om de facto statslösa belyser då hur i övrigt väldigt olika 

grupper i grunden utgör symptom på samma globala systemfel.

Ju mer man anser de facto statslösa vara en från övriga medborgare väsensskild kategori i 

sin brist på något som kan jämföras med rätten att ha rättigheter, desto tydligare lär denna 

systemkritik impliceras i begreppsanvändningen, eftersom deras utsatthet då ses som avsaknaden av

en mer fundamental typ av rättighet. På motsatt sätt kan spåras att ju mer man uppfattar de facto 

statslösas problem som bristen på olika praktiska rättigheter, desto mer lär man kunna se det som 

beroende på bristfällig implementering av befintliga lagar och rättigheter, snarare än som en 

principiellt ofullständig politisk ordning.

5 Implikationer av begreppstolkningen: de facto statslöshet hos 

asylsökande palestinier

Många av ovanstående resonemang bär på långtgående politiska implikationer och frågor om 

världens fundamentala politiska ordning. Att "löpa linan ut" på varje nyans av 

problemformuleringen ryms dessvärre inte inom en begränsad och övergripande begreppstudie så 

som denna rymmer att utforska. För en något mer fokuserad prövning av vad de redovisade idéerna 

om de facto statslöshet innebär, och vilka implikationer det ger att kategorisera en grupp som de 

103 Ibid.: 69
104 Blitz & Sawyer 2011: 309
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facto statslös, kommer begreppet nu att diskuteras utifrån ett konkret fall: den nuvarande situationen

för asylsökande palestinier från Gaza i Sverige. Syftet här är alltså att binda idéerna om de facto 

statlsöshet i ett jordnära exempel, för att se vilken nytta vi har av problembeskrivningen och vilka 

olika lösningar som blir aktuella utifrån de olika dimensioner av begreppet som lyfts fram. 

Fallanvändningen är ingalunda en uttömmande empirisk studie, och syftar givetvis inte till att reda 

ut alla relevanta teoretiska eller rättsliga problem som kan angå asylsökande gazapalestinier i 

Sverige. Situationen används i stället i en kort, överskådlig bild, som ett verktyg för att bättre förstå 

vad de facto statslös kan innebära utifrån den tidigare redovisningen.

5.1 Asylsökande palestinier från Gaza i Sverige

5.1.1 Varför detta fall?

De asylsökande gazapalestiniernas situation visar på de många typer av problem som kan ringas in i

de facto statslöshet. Gruppen är folkrättsligt utsatt för många problem som kan falla under olika 

beskrivningar av fenomenet. Samtidigt är många av dem sedan Sveriges erkännande av Palestina de

jure palestinska medborgare i Sveriges ögon. Således torde de exemplifiera den eventuella nyttan av

ett de facto statslöshetsbegrepp. I en rent teoriprövande studie skulle vi eventuellt tala om ett kritiskt

most likely case105 ("är det någonstans vi har nytta av de facto statslöshet som begrepp så är det 

här") men ambitionen är i grunden en annan här, då jag endast ska använda delar av fallet som ett 

verktyg för att belysa implikationer som begreppsanvändningen bär inom sig.

5.1.2 Situationen för asylsökande palestinier från Gaza

Palestinier utan medborgarskap i tredje land har i Sveriges ögon tidigare betraktats som statslösa.106 

I och med det svenska erkännandet av Palestina 2014 anser Migrationsverket de palestinier som 

"gör sannolikt att de är registrerade i Västbanken, Gaza eller Östra Jerusalem" nu vara medborgare i

Palestina.107 Den palestinier som inte kan bevisa sin registrerade tillhörighet är således ännu (de 

jure) statslös i Sveriges ögon.108 Palestina har inte någon medborgarskapslagstiftning och det 

befolkningsregister Migrationsverket härmed lutar sig mot kontrolleras till viss del av Israel.109 

Migrationsverket säger i sitt rättsliga ställningstagande, utan vidare specificering, att palestinier "i 

vissa sammanhang får anses vara 'de facto' statslösa".110 Palestina konstateras vara en svag stat som 

105 Esaiasson et al 2012: 161
106 Johansson 2015: 15-16
107 Ibid.: 48-49
108 Jfr resonemanget under del 4.1.3 ovan (s 16)
109 Johansson 2015: 48-49
110 Migrationsverket 2015: 1
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inte har full kontroll över sitt territorium, eller över sina internationella gränser (som i sig inte är 

fastställda). Det diplomatiska och konsulära skyddet som i och med erkännandet kan erbjudas 

palestinier i Sverige beskrivs också som mycket begränsat.111 Palestiniers möjlighet att betraktas 

som flyktingar i Sverige i enlighet med FN:s flyktingkonvention har inte påverkas av Sveriges 

erkännande av Palestina.112

Palestinska asylsökande från Gaza utförde under 2015 sittstrejker och hungerstrejker i 

Uppsala och Malmö mot att de fått avslag på sina asylansökningar.113 Utöver att hänvisa till att den 

mycket svåra situationen i Gaza bör berättiga dem till asyl, ville gruppen bland annat 

uppmärksamma att många av dem tilldelats utvisningsbeslut som sedan inte kunnat verkställas. 

Detta då det rent praktiskt är väldigt svårt att återvända till Gaza, eftersom den enda tänkbara vägen 

in går via en gränsövergång till Egypten. Gränsövergången kontrolleras av Egypten och hålls i regel

stängd. Trots att Migrationsverket känt till dessa såvirgheter förekom att utvisningsbeslut utfärdades

som sedan visade sig inte kunna verkställas, vilket gjort att personer blivit kvar i Sverige – utan 

legal vistelserätt men utan möjlighet att återvända till Gaza.114 Dessa utvisnignsbeslut utfärdades 

trots att utlänningslagen möjliggör att bevilja uppehållstillstånd när ett "praktiskt 

verkställighetshinder" föreligger.115 I protesterna, och i den interpellation som gjordes i riksdagen i 

denna fråga, hänvisades mycket till dessa utvisningsbeslut och vad de resulterade i, i strid med 

lagen, menades det. I protesterna benämnde man också konsekvent gruppen som "statslösa" 

palestinier,116 trots att de som är registrerade i Gaza nu anses vara palestinska medborgare av 

svenska myndigheter.

I oktober 2016 gjorde Migrationsverket ett nytt rättsligt ställningstagande gällande 

asylsökande från Gaza, enligt vilket man på grund av än tilltagande svårigheter att verkställa 

utvisningbesluten nu ansåg att asylsökande från Gaza tillsvidare ska ges 1 års tillfälligt 

uppehållstillstånd.117 Regeringen tillsatte under hösten 2016 också en utredning gällande just 

utfärdandet av utvisningsbeslut som inte kan verkställas, uttryckligen för att förhindra att människor

hamnar i en sådan situation.118

5.2 Begreppsdimensionerna speglade i fallet

Gruppens situation exemplifierar i flera avseenden de olika dimensioner av de facto statslöshet som 

111 Migrationsverket 2015: 1
112 Johansson 2015: 54
113 DN 2015
114 Björlund 2015
115 Utlänningslagen 5:11
116 Björlund 2015
117 Migrationsverket 2016
118 Dir 2016:92
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diskuterats ovan. Genom fallet tydliggörs också flera vidare implikationer av 

begreppsanvändningen särskilt med avseende på hur deras problemet bör "lösas".

5.2.1 Är de asylsökande palestinierna de facto statslösa?

Kan vi då anse att dessa människor saknar ett "effektivt" medborgarskap, alltså saknar skydd av 

någon stat? Med hänvisning till det osäkra läget i Gaza hävdade palestiniernas protestgrupp att de 

bör ges asyl som flyktingar119, vilket de inte är enligt Migrationsverkets bedömning. I vart fall kan 

konstateras att det är en utsatt grupp, som migrerat från mycket svåra förhållanden i en svag stat 

(vars ställning som stat är kontroversiell), för att söka inträdet i en mer säker och ekonomisk 

välstående sådan. 

Den snävaste definitionen som uppdagats i denna analys är den att de facto statslösa är de 

som befinner sig utanför sitt territorium och saknar konsulärt eller diplomatiskt skydd. Då 

Migrationsverket bedömer att palestinier har "mycket begränsad tillgång" till diplomatiskt och 

konsulärt skydd och assistans,120 beskickningen i Stockholm till trots,  förefaller det möjligt att anse 

dem de facto statslösa enligt denna definition. 

I och med Sveriges erkännande av Palestina är gazapalestinier i regel tänkta att kunna 

betraktas som palestinska medborgare. Det som framgår av deras situation är dock alltså att statens 

många svagheter leder till medborgarskapets svagheter – både vad gäller skydd och säkerhet inom 

statens territorium och i individens utbyte med andra stater. Det förefaller inte orimligt att hävda att 

deras medborgarskap allt som allt är att betrakta som verkningslöst i detta avseende – så till den 

grad att de kan anses de facto statslösa.

5.2.2 Är de asylsökande palestinierna rättslösa?

De gazapalestinier som tilldelades utvisningsbeslut som inte går att verkställa, och så försattes i en  

obehaglig sits, förefaller under den tiden sakna "rätten att ha rättigheter". I enlighet med den 

arendtianska beskrivningen av statslöshet står dessa utan lösning från något håll, utan skydd från 

någon stat och utan förmåga att själv påverka dessa omständigheter. De saknar legala ingångar till 

det svenska samhället i en obestämd väntan på att ett redan lagakraftvunnet utvisningsbeslut ska 

kunna verkställas. Totalt rättslösa så som Arendt beskrev situationen är gruppen dock inte, då lagen 

exempelvis berättigat dem möjligheten att söka asyl och (till sist) möjligheten att få tillfälligt 

uppehållstillstånd i brist på möjlighet att återvända.

119 Björlund 2015, 1
120 Migrationsverket 2015: 1
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5.2.3 Tecken på systemfel eller anomali?

Det att en del människor här hamnade i den utsatta situationen att varken kunna utvisas eller kunna 

stanna, kan ses som ett lagtekniskt misstag, en följd av en för snäv tolkning av det lagrum som 

redan finns för att bevilja uppehållstillstånd i sådana situationer. En sådan syn på problemet som 

misslyckad implementering och en avvikelse från riktiga normer, leder oss till åtgärder i stil med 

den utredning regeringen tillsatte för att justera lagen eller dess tillämpning.

Vi kan dock också se den här situationen, denna eventuella de facto statslöshet som drabbat 

människor med juridisk medborgarskap, som symptomatisk för den inneboende tendensen till 

exklusion och ojämlikhet i nationalstatssystemet. Ursprunget till situationen kan ju nämligen spåras 

till ett mycket mer svåröverskådligt problem, det imperfekta nationalstatsystemet, med rörliga och 

olika starka statsbildningar, till vilka människor tilldelas (i regel livslång) tillhörighet. Exempelvis 

var ju anledningen till utvisningssvårigheterna att den av Egypten kontrollerade gränsövergången så

ofta hålls stängd, och att Egypten därför inte alltid mottar de hemvändande palestinierna. Det är 

alltså ett tredje land, som inte borde beröras av denna fråga, men som har den positionen i och med 

geopolitiska oroligheter i området, varigenom Palestina som stat saknar reell makt över sitt 

territoriums gränser och ingångar – och alltså så att säga endast de jure är en suverän stat i detta 

avseende. Limbosituationen för de utvisade men outvisningsbara palestinierna blir så en 

ögonblicksbild av denna geopolitiska ojämlikhet.

Det mer systematiska perspektivet på problemet, där vi ser gruppens utsatthet som endast ett

av otaliga uttryck för världsordningens många inbakade ojämlikheter och imperfekta 

statsbildningar, leder oss dessvärre inte lika rakt till någon rekommendation om lösning på 

problemet de facto statslöshet. Vi knyter problemet till mycket mer omvälvande frågor och öppnar 

diskussionen för kritik av nationalstatssystemet, asylrätten och mänskliga rättigheter men det 

lämnas öppet hur de facto statslöshet som generellt problem, som drabbar denna grupp och många 

andra, bör åtgärdas. 

 

5.2.4 Kvaliteten på medborgarskap  

Fallet med de asylsökande palestinierna exemplifierar en huvudsaklig poäng med ett de facto 

statslöshetsbegrepp; att kvaliteten på medborgarskapet ofta kan vara mer avgörande än huruvida det

föreligger ett medborgarskap över huvud taget. Israels inflytande över Palestinas folkregister 

understryker ytterligare hur suveräniteten inte nödvändigtvis är statisk ens i medborgarskapsfrågor, 

fastän detta är den uttalade normen, och hur detta direkt påverkar medborgarskapets kvalitet. En 

mer suverän stat med kontroll över sina internationella gränser, och således in- och utpassager till 

territoriet, hade inte genererat detta problem. Den rättslöshet som kommer av den utsatta 
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situationen, de berördas oförmåga att påverka sina omständigheter och ursprungsstatens oförmåga 

att ge konsulärt skydd eller ens att ta emot sina återvändande medborgare, exemplifierar i flera led 

det som ska avses med de facto statslöshet.

5.2.5 Politiska implikationer av etiketten "statslös"

Fallet visar också hur man kan söka politisk mobilisering och identitetsbildning genom epitetet 

"statslös" och den problemformulering man därigenom implicerar. Genomgående användes 

etiketten "statslös" av gruppen själva, för att påvisa den orätt man ansåg sig utsatt för. 

Användningen av ordet är mer än bara en dramatisk beskrivning av individernas utsatthet. Genom 

att kalla sig statslösa lånar man ovan nämnda systemkritik och den starka politiska kraft som ordet 

bär. Med det uttalade politiska syftet att få uppehållstillstånd i Sverige väljer man att på alla sätt 

belysa den svåra situationen i Gaza, den svaga staten och den rättsligt osäkra ställning som kommer 

därav. Trots att alla palestinier som kan visa sig registrerade i palestinskt territorium anses de jure 

palestinska medborgare, kallar man sig kollektivt statslösa. Redan Hannah Arendt talade om det 

(vid första anblick paradoxala) att utsatta grupper söker "skydd" i statslöshet – då en erkänd statslös 

status gör dig odeporterbar.121 Häri skönjs den enkla men betydelsefulla konsekvensen att 

benämningen (de facto) "statlös" kraftigt underminerar kopplingen till den stat där man har juridisk 

hemhörighet. Effekterna av detta ska inte underskattas. Ju mer vi är benägna tolka en grupp som de 

facto statslös, desto mindre förväntar vi oss att den berörda staten ska lösa gruppens problem. 

Genom att markera gruppen asylsökande palestinier som kategoriskt statslösa indikerar man 

i förlängningen att de inte är Palestinas ansvar mer än Sveriges, då det juridiska medborgarskapet är

så obetydligt i praktiken, så ineffektivt, att de lika gärna kunde vara de jure statslösa. Har man väl 

befäst att den statstillhörighet man besitter är så ineffektiv att den kan anses i praktiken obefintlig, 

följer att ett återvändande till staten eller en uppfordran om bättre statligt skydd från denna är 

mindre aktuellt. Det är således ett effektivt språkbruk i den politiska kampen att berättiga en viss 

grupp uppehållstillstånd i en annan stat där de befinner sig för stunden, eller av annat skäl kan 

hävda hemmahörighet i eller relation till.

121 Arendt 1958: 286
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6. Slutsats och utvärdering av dimensioner av begreppet de facto 

statslös

6.1 Sammanfattning

Med de facto statslösa avses ofta olika fysiskt fördrivna grupper som saknar skydd, dvs flyktingar 

och irreguljära migranter, men enligt öppnare definitioner ryms också bofasta förtryckta minoriteter,

internflyktingar och andra utsatta "inomstatliga" grupper i begreppet. 

De facto statslösa definieras som den som innehar ett medborgarskap men som saknar ett 

"effektivt" medborgarskap, i betydelsen att en stat effektivt skyddar dina rättigheter. Det finns en 

stor variation i fråga om vilka rättgheter som är avgörande. En snävare tolkning är att de facto 

statslös endast är den som saknar konsulärt och diplomatiskt skydd, alltså det skydd en stat erbjuder

sin medborgare utanför statens eget territorium. Studier som undersöker de facto statslösas situation

gör ofta detta utifrån bristen på grundläggande praktiska rättigheter så som möjligheten till bostad, 

arbete och sjukvård. Ofta hänvisas också till en underliggande mer radikal exklusion, 

illegitimisering och osäkerhet, i linje med det Arendt beskrev som bristen på den helt 

grundläggande "rätten att ha rättigheter". 

I alla tolkningar ligger det i någon mån i betraktarens öga att bedöma medborgarskapets 

"effektivitet" från fall till fall, och att dra gränsen för när skyddet får anses frånvarande, formellt 

medborgarskap till trots. Inte heller beskrivningen av s k de facto statslösa som fundamentalt utan 

"rätten att ha rättigheter" är oomstridd.

6.2 Utvärdering

"Statelessness is essentially negative, and thus difficult to show or even to describe."122 Även vid en 

strikt de jure-tolkning är "statslös" ett inte helt intuitivt koncept att föreställa sig. Det är ett negativt 

begrepp och därtill, som påpekas i en introduktion på ämnet av UNHCR, en något missvisande 

negation, då det om man är noga inte är en stat man saknar (ofta är det tydligt vilken stat den 

statslösa bör höra hemma i) utan ett medborgarskap i denna.123 Vid de facto statslöshet blir bilden än

luddigare, då det är än mer abstrakt, vagt och svårdefinierat vad som saknas och hur detta ser ut 

konkret – inte bara ett juridiskt medborgarskap utan det "effektiva" skydd som medborgarskapet i 

förlängningen ska innebära. Denna vaghet och den påföljande spretiga tillämpningen av begreppet, 

är som vi sett ett problem inte bara i fråga om analytisk klarhet i problemformuleringen (teoretisk 

122 Sawyer 2011: 69
123 UNHCR 2012: 6
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användbarhet) utan också i fråga om politisk mobilisering. Återstår att undersöka om någon av de 

olika förståelserna av begreppet är mer rimlig än de andra, och huruvida vi finner någon nytta av 

begreppet.

6.2.1 Teoretisk användbarhet

Samtidigt tycks det mig klart att om begreppet de facto statslös i någon mån ska vara observerbart 

och analytiskt fruktbart, och då inte endast kan indikera en viss mängd praktiska (om än aldrig så 

grundläggande) rättigheter i ett spektrum, utan i något avseende ska markera en mer radikal 

exklusion, någotsånär jämförbart med den arendtianska bristen på rätt att ha rättigheter.

Att tala om de facto statslöshet, som komplement till problemet de jure statslöshet, syftar 

emellertid alltid till att bredda och nyansera bilden av vilka som står utan statligt skydd i världen 

och det är här dess styrka ska vara. Genom att se till ett "effektivt medborgskap" till skillnad från 

enkom "ett medborgarskap" kan en bredare definition av "statslös" bära lite mer validitet, och 

måhända ringa in det "egentliga" problemet. Den juridiska dikotomin mellan "statslös" och 

"medborgare" utmanas och nyanseras för en mer sanningsenlig bild av hur statligt skydd kan 

variera.

"De facto statlös" är emellertid också det ett binärt koncept. Terminologin leder till en 

ordning där man anger att någon antingen är de facto statslös (saknar ett effektivt medborgarskap) 

eller inte är det (innehar ett effektivt medborgarskap). Den intressanta nyanseringen av hur effektivt

ett medborgarskap är, problematiseringen av medborgarskapets användbarhet, kommer i ett andra 

skede och det blir som vi sett svårt att bestämma eller enas om vilka medborgarskap som kan anses 

effektiva. Problemet sker helt enkelt vid operationaliseringen av det så komplexa begreppet. 

"Effektiv" är en flytande term som ska kunna handla om aspekter och grader, medan "statslöshet" 

inte får vara en gradering av andra rättigheter och allehanda utsatta positioner, utan ska vara mer 

analytiskt urskiljbart.

6.2.2 Politisk användbarhet

"It would be deeply unethical to perpetuate the pain [statelessness] causes when solutions are so 

clearly within reach. This Global Action Plan sets out a strategy to put a definitive end to this 

human suffering within 10 years." Så slagkraftigt citeras Antonio Guterres – då chef för UNHCR, 

nu nyligen tillträdd generalsekretrare för FN – i försättsbladet till UNHCR:s tioåriga handlingsplan 

mot statslöshet.124 Med en bredare syn som inkluderar de facto statslösa, som ser många fler av 

jordens utstötta och rättighetsförvägrade som offer för i grunden samma problematik, torde det inte 

124 UNHCR 2014
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alls vara lika uppenbart att rätt lösningar är inom tydligt räckhåll, eller att det så komplexa och 

omfattande problemet alls kan lösas inom överskådlig framtid.

Ett bredare de facto-statslöshetsbegrepp kan sägas politisera de problem av exklusion som 

nationalstatsystemet möjliggör. Som Krause påpekar vi får med det "arendtianska perspektivet" på 

olika grupper en analytiskt uppfriskande förståelse som visar på nya släktskap bland grupper som 

lever under till synes oerhört olik problematik (då de alla i olika grad och av olika skäl faller utanför

statliga gränsdragningar, formellt eller i praktiken).125 Det ligger en politisk sprängkraft och 

teoretisk vitalitet i sådana analyser som inte ska underskattas, då begreppsanvändningen möjliggör 

en mer djupgående systemkritk och uppmärksammar grupper med medborgarskap som är av så låg 

kvalitet och så instabila att de är försumbara. De de facto statslösa grupperna utgör kollektivt en 

slags "medborgarskapets prekariat" (för att alludera till ett annat begrepp som ska påvisa oväntat 

gemensamma problematiker och skapa nya solidariteter som går på tvärs mot gängse 

klassindelningar).

Vi bör emellertid också se till risken att vi genom en jämförelse med de jure statslöshet 

osynliggör den specifika frågan om statslöshet. Detta är i synnerhet en risk om de facto statslöshet 

får beteckna bristen på allehanda praktiska mänskliga rättigheter snarare än en mer djupt politisk 

eller rättslig utestängning, men gäller också i allmänhet i alla analyser som underkänner det 

juridiska medborgarskapes avgörande betydelse. Med en större särskiljning av problematiken, 

lyckas vi kanske bättre lyfta de jure statslösas alldeles särskilda problematik, då ordet "statslös" inte

riskerar urvattnas och tappa sin mening. 

Genom att beteckna en grupp som "statslös" (alltså att underkänna deras medborgarskap 

som i grunden ineffektiva och obrukbara) fråntar man också eventuella legitima anspråk på en 

hemstat och politisk tillhörighet som gruppen kan ha. Språkbruket implicerar ju att man de facto 

inte är mer politiskt hemmahörig i den berörda staten än någon annanstans på jorden. Ett klart 

subjekt för frågan om gruppens rättigheter saknas och denna abstraktion riskerar reducera deras 

utsatthet till något nästan av naturen givet, en svårighet att brottas med. I synnerhet med tanke på de

andra aspekterna som kan finnas i identiteten "staslös", konnotationerna om hemlöshet och bristen 

på politisk identitet som tidigare diskuterats126, bör man således hantera uttrycket mycket varsamt, 

och ej endast rota det i en analys av bristfälligt skydd av rättigheter.

6.3 Slutsats

Svåra gränsdragningar och vaga operationella indikatorer gällande exakt vilka grupper som anses 

125 Krause 2011: 38
126 Se del 4.2.1.4-5
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utsatta för en så stor generell problematik, som tar sig många uttryck, är inte av nödvändighet ett 

gravt inomteoretiskt problem. En generell analys av en komplex och intersektionell problematik kan

kanske fylla sin funktion av helhetsperspektiv och djupare systemkritik, varpå den exakta 

avgränsningen av begreppet i en specifik fallstudie blir mindre viktig. Det spelar emellertid alltid 

stor roll hur vi benämner vår omvärld, och det får som vi sett konsekvenser för att formge våra 

teoretiska ramverk och våra politiska handlingsrekommendationer. 

Medveten om risken att ett för snävt de facto-begrepp osynliggör åsidosatta grupper, som 

verkligen är lika utsatta som juridiskt statslösa i många viktiga avseenden, förespråkar jag här ändå 

en mer restriktiv tolkning av de facto statslös. För att bevara sin politiska udd och sin analytiska 

skärpa måste begreppet de facto statslöshet beteckna en distinkt situation, som inte bara innebär 

brist på skydd utan fångar in en avgörande frånvaro av politisk hemvist eller någon annan variant av

en brist på "rätten att ha rättigheter" (om än inte lika drastisk och omöjlig som den Arendt beskrev). 

Användningen av de facto statslös i betydelsen den som saknar just konsulärt eller diplomatiskt 

skydd är ett exempel på en mer observerbar och praktisk indiktor, samtidigt som det är en typ av 

rättighet som ändå kan anses som fundamental för många andra rättigheter. Huruvida detta sätter 

fingret på den mest centrala aspekten av statslöshet är emellertid mindre klart.

Det kan vara nog så viktigt, inte minst av politiska skäl, att påvisa ett oanat globalt släktskap

mellan utsatta grupper som på ytan lider olika typer av skyddslöshet och exklusion. En uppenbar 

fråga som måste ställas liksom UNHCR gör apropå de facto statslöshet: "Why call such denial of 

rights “statelessness”?"127 Måhända bör alltså ett annat ord lanseras för att markera denna utsatthet 

men bevara "statslöshet" för dem som faktiskt är helt utan medborgarskap. UNHCR talar 

exempelvis ibland om grupper som att de löper "risk för statlöshet" i stället128, vilket är en snarlik 

lösning för att ringa in samma problematik men bevara "statslös" för dem utan juridiskt 

medborgarskap. Kanske kan man rent av i många fall tala om också statslösheten som ett av flera 

symptom på ett annat, grundläggande förtryck och inte kärnan till problemen. En term så som 

"oskyddad" eller "skyddslös" förefaller då mer riktig. 

127 UNHCR 2010: 37 (min kursivering)
128 UNHCR 2012: 9
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